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Haşbeıke 

MiLLİ SAHNEYE DO~RU 
Falih Rıfkı ATAY 

Garbh türle eclebiyab, on doku
zuncu asnn sonlarına doğru, sahne
ye çıkmağa çalqtı. Hatta Bursa' da 
Molyer oynanmıştır. Fakat bu çıkış, 
daha fazla, bir amatörler gayreti idi. 
Hatti halkın, ramazanda camie sü
rülür gibi, tiyatroya sevkeclildiği de 
olmu,tur. Yalnız umumi seviye de
ğil, bizzat sanat ve edebiyat kültürü 
de henüz çok geri idi ve J-:ç ~irinin 
o~manh cemiyetinde yeri ) Oktu. 

Ondan sonra sahne ölmüt değil
dir: fakat bir taraftan tuluatçdar, di
ğer taraftan alaylı tAldidciler elinde 
aürünüo durmuttur. O kadar ki 1908 
metrutivetine kadar, ve ondan bir 
müddet sonrası için sahneye çık
mak ayıb telikki edilmqtir. Eauen 
aahne tütkçesi, türk olimyrm pvele
rin perisan ettiği prib bir lisandı ve 
Yiizü mçık sokaia çılnnauna bi
le müsaade olummyan kadmm sab
ıiecle görünmesine- imkin yoktu. 
~ürlrçesiz ve lcadmaız sahnenin iti
bvsızbğı çok görülmemek lizmıge
lir. 

ilk ciddi tesebbüs, sahnenin sanat 
v~ edehivat alemine kabul edilerek, 
bir ecnebi mütehauısm idaresi altm
da Darülhedsyi'in kurul...'lsivle ol
DıUflur. Bu t~, ilk tututta
ki ciddiyet pek az devam ebnekle 
beraber, bugün az çok meydanda ne 
•ana, hep o devirden kalmadır. 
Mevcud ol~ kadamu her türlü 
~autuızhklarla mücadele eden bir
kac: genç sanat l§ıkbsma borçluyuz. 

KonUf1118ia zaten istidadı olnuyan 
Ofmenlı musikisi, uhney~· iskemle ü
zeriQe oturup fud ahenkleri yap
mak için c:dnn!Jbr. Yeni ve prbL 
türk llNliİmini yarataCak olan ilk ·
cLm, Atattirlı devrinde komervatu 
•arlar lmralanlr •bldıiı aihi, timdi. 
ıene terin irade.ini yerine getirmek 
~İn ,U.pn Kültür Bakanı Saffet 
Ankİln'ın vekilliği zamanında, An
kara' da temsil ve opera akademisi 
kurulmuştur. Saffet Arıkan meıJıur 
bir mütehuam bu işle mewul ettiği 
libi, n:uıikili ve musikisiz, milli sah
nelerde ebedi sanata hizmet edecek 
türle pnçlerini komervatuvarda o
lcutmaia batlUIUfbr. Bu sanatkar
lar, devlet tiyatrolunda ve diğer sah
nelerde, hayat ve refahlan devlet ta
rümdan temin olunarak, milli kül
tlirün en büyük noksanlarından bi
rini tamamlıyacaldanLr. 

Bu urm bir milleti icin sahne en 
büyük zaruretlerden biridir. Onun, 
medeniyetler bdar e.lci olan nrbğı.. 
lim, hiç bir zaman zayıflamayan ae-
L _L L _. __ • L • tlerin" tekrar uemenm ve enemtJ'e ı 

emaalt bile, ayıb eaydahilir. N"ıbayet, 
Ciimhariyet, yarm Tüdöyenin bain
na baıacajı ve kültür tarihimizin en 
lilzel ananelet inden birini kuracak 
olan türle gençlerine yetipne imkin
larmı bazırlamq bulunuyor: genç 
kabiliyetler, bu fınabn kendilerine 
~ olmamdaki ebemiyeti 
tlnlıyacaldu, ve birkaç lene IODl'a, 

Lise, batLca ihtiyaçlammzdan birini 
tatmin etmek :ievkini duyuracaklar. •• Yaprlmaama batlanacak olan dev-
let tİyatromnda, cGmhuriyetin tere
lini arbracalr olan devlet 11matkir
lumm yetİ .... Hini eabnızLlda bek. lemekte.....,.. 
'lb u ft7 , ._ u ans A rna:ns ancuv 

BUGVN 
iç sayf alarmuzda: 

~ . 
iKiNCi SA YFADAı 
I · Haftalık liyul k:mal. iç haberler, 
IJÇONCO SAYFA'DAı 

Dil haberler, politika biberleri: blr ..... ... 
DORDONCO SAYFADAı 

Ylllmlcı psete!erde obduldanmrz, 
l&n.Jrara: Yeni Tlrkiyenia bibi, Billn
IDI,_ IDlaa. 

• sav s s soıı:nıaıan ne a a a sana. 
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7 BIRINCIKANUN 1936 PAZARTESi 

Son haberlerimiz 
üçüncü sayfadadır 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Amerika HATAY HABERLERi Londradan gelen 
haberler 

Sulh konferansında 

B. Hullün 
bir nutku ve 

sulh planı 

Sancakta seçim,Havasın tekzibine rağmen 
tazyik ve tedhiş içinde cereyan etmi~tir 

ve akisleri 
Lon<ira, 6 (A.A.) - B. Vinston Çör. 

çil, bugünkü buhranda sabır ve müsa· 
maha lehinde yaptığı bir beyanatta ez
cümle demiştir ki: 

Dün bir nutuk veren ve sulhun nasıl 

kurulacağını anlatan Amerika Birleşik 
devletleri Dış Bakanı Bay Hull 

Buenos • Airea, 6 (A.A.) - Sulh 
konferansında bir nutuk ıöyliyen B. Kor
del Hull' "muahedeleri ihlal eden ve har
bı hazırlayan milletler"e tiddetle hücum 
etmiştir. (Sonu 5. inci sayfada) 

lstanbul'daki arkaJcqumz bi
ze dün gece tele/onla ıu haberleri 
verdi : 

lstanbul, 6 - Yarın sabah çllcacalc 
lstanbul gazeteleri Havas Ajansının 

aşağıdaki telgrafını dercediyorlar: 

"Berut, 6 (A.A.) - Havas Ajansı 

bildiriyor: Türk matbuatı tarafından 

verilen haberlerin tersine olarak İs
kenderun Sancağında hiç bir şiddet re
j imi tesis edilmemiftir. Bu arazide ör
fi idare ilan edilmemiı, seçim devresi 
mühim hadiseler olmaksızın cereyan 
etmit, dıtardan gelen tahrikita rağmen 
nizam muhafaza edilmiştir." 

. Gazeteler, Antaiya'dan aldılcları fU 
mektubu da, brı telgraf dolayniyle, 
ne~redivorlar: 

Antakya hAdiıelerine bizzat phid 
olmuş bir arkadatımızm vermit oldu
ğu maliimatı aynen qağıya dercediyo
ruz: 

Ajanı Havas bu rnalOmata ne der? 
Bu malfunatı veren arkadqın imzaıı 

mahfuzdur ve malUınatın tamamen doğ-
ru olduğu tesbit edilmiştir. · 

"30 te,rinisani 936 pazartesi nbahı 
saat sekizde hükümet tatil edilerek Mia
hano, M ukopris, Bahsenua gibi birkaç 

ISP ANY A . iSYANI 

Dün Madrid önünde ve bütün cephelerde 
miihim harb h arekelt -id-nnütır 

Madrid'de bir gtte hava bombardımamnr gösteren bu resim ilk defa intiıar et
miştir. Şehrin merkez lusmrna atılan bir hava torpili bir evi bir anda yalımıJtır. 

itfaiyenin yangının önüne geçmeğe t;alıştığı görülüyor. 

arab köyünden müsellah jandarmaların 
muhafazası altında ve kapalı kamyon
lar içerisinde getirilen ve istifa ettik
leri halde kabul edilmiyerek cebredilen 
mütehibisanilerle Süveydiye nahiyesin
den gene cebir ve tazyik ile getirilen 
birkaç türk - alevi müntehibisaniden 
ve 45 bin nufuılu Antakya merkezin· 
den doksan müntehibisaniye mukabil 

( Sonu 2. inci sayfada ) 

"- Kıral ile parlamento arasında bir 
anlqmazlık mevcud değildir. ParlL 
mento ile hiç bir suretle istipre edilme
miştir. Ortadaki mesele şudur: Kıral, ik· 
tidar mevkiindeki kabinenin fikri Uze
rine istifa temeli midir etmemeli midir? 
Parlamenter rejimde böyle bir fikir bir 

(Sonu S. inci üyfada) 

DUNKU AT YARIŞLARI 
HAV ANIN KARLI VE SOC UK OLMASINA RACMEN 

ÇOK 1'11JNTAZAM VE GtJZEL CEREYAN ETI1 

DQnldJ yarrılanfa da, banma sofuklu fana rağmen, en gller yDsli 
seyirci sayıa Bq6akaıumız ve arkadqları idi. 

Dün 10nbahar at yanılannm onun-
cusu yapıldı. Etraf, bir ıece en-el J'&i&n Polidlca 
karla bembeyazdı. 

Gelenler, paltolanrun yakalarım kal. 
dınmflar, atkılarını boyunlanna sarmq
lardı. Hiç kimee tribünlerde oturmuyor
du. Yer yer yanan açık hava mangallan. 
nm etrafı daima dolu idi. 

Bqbakanmıız İsmet İnönü ve iç ba· 
bnıauz, parti genel sekreteri B. ŞükrU 
)Çaya hipodroma ge!miıler ve kotulan 
tılkib etmi§lerdir. Seyircilerin sayısı ge
çen haftalara ~ azdı. Koıular ev· 
velce ilin ettiğimi% gibi saat 14 de bil!· 
ladı ve program intizamla tatbik edile
rek zamanında bitti. 

BlRlNCl KOŞU (Satış koşusu) 
· Dört ve daha yukan Yitf ta ve sene 

zarfında ke>!u kazanma.aut yerli, yarım 
kan arab ve halis kan arab at ve kısrak
lctta mahsustu. İkramiyeal 200 lira idi. Bi
rinciye 130, ikinciye 50, üçncüye 20 li
ra verildi. 

2200 metrelik bu koıuya. albay Ba
sanın Ceyliru (kilo: 60), B. Kizmım 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Türkiyenin kart 
dö viziti 

Dmt bir iagilis gazetecisindea duy• 
muştum: 

- lstanbulda birkaç ıey, toplu ve e
saslı birkat; ~Y yaprıuz, diyordu. ı .. 
tanbul TQrldyeniD kart diJ vizltldir. 

Madrid, 5 (A.A.) - Bilbao'dan bil
diriliyor: 

Avala .cephesinde Ortuna mınatka
•mda hükümetçiler, yeniden tiddetli 
bir taarruz icra etmiflerdir. Düşman 

ricat etmiştir. Cümhuriyetçiler, asile
rin İzarra mıntakasındaki mevzilerine 
hakim olan Ampedro tepelerini itgal 
etmitlerdir. Villareal cephesinde düt
man, gece bir bombardıman yapmıt iı~ 
de bir gQna tesiri olmamıttır. Hükü
metçilerin bataryaları, tiddetle muka
belede bulunmuttur. Dü§lll&ll. hükUmet
çilerin Udala'dald mevzilerine kartı 

büyük bir tuyik yapmıt ve atır zayia
ta uframıtbr. 

Fenerbah~. Çeki Kaı·lin maçı 

Bu söza lstanbul plfn11uı çalrf811 
,ebircl Prost An.taraya geleceği vakit. 
tekrar hatırlıyorum. cumhuriyet dev
rinde lstanbula halle kesesinden t;ok, 
pelc çok para dökülmlJştiJr. Cllmhuriyet 

devrinde lstınbulda ill§a olunan bina· 
lar, Ankarada yapılanlardan elbette 
çoktur. Bir d•la Cihangirle ~işli ara.sı .. 
m, sonra lsta.nbul yangın yerlerini, ni
hayet Amıdol11 yalrMını, v• en aibayet 
zaten yapılmq olanları düşQnllna.. 

Aaca.t bunlar, şimdiye bdar bellci blf 
kimsenin kusuru olmıyarak, lstaabul 
için yeni bir manzara olmamışlardıt!~ 

t;ünkil lstanbulun plim yo.itu. çanldJ 
lstanbulda ia.şa lcontrolu yo.itu. s .. 
dece Talcsim meydanı ve 11J11halleşi, miJ.. 
tebauıslar ve artistler elinde yapılmlf 
olsaydı, bugUnkQnden /azla, on para 
sar/edilmemek :prtiyle, Sıraservilerl• 

Sürpagop arasında bizim Ankarannı 

Çankaya cadd~si bdar göze çarpan bir 
11J11nzara elde ederdik. lstanbulda ya• 
prlanlar ise, yiae sarlolunandaa /ada 
harcanmıyarak, pei mlJiemmel mahal• 
leler ırupa halinde canlanırdı. 

Hülrilmet kuvvetleri, tamaoıiyle tah
liye edilmlt olan ve biler tarafından 

takviyesine çalıtılmakta bulunan Vl
toria tehriM pek yakm bir mesafede 
bulunmaktadırlar. 

Madrid önündeki harekette 
bir durgunluk var 

Talevera d6 la Rena, 6 (A.A.) - ı 
Madrid etraf mdaki askeri harekette 
bir parp durgunluk eseri görülmlittilr. 

(Soau s. iaci nylada) 

Çekler 2 - Fener 1 
Fenerbahçe daha iyi, fakat çekler de 

tesirli bir oy un oynadılar. 

btanbul, 6 (A.A.) -

Çekoılovakya'mn profesyonel Çeki 
Karlin takımı, ikinci maçını bugün 
Takaim ıtadında Fenerbahçe ile yaptı. 

İlk maçta Galatuaray ile berabere 
kalan çek profesyonellerinin Fenerbah
çeniıı karpımda ne Mtice alacaiını me
rak eden bir kalabalık, havanın 10ğuk 
.oımauna rağmen, atadı doldurmuttu. 
Maamafih yağmur olmadığı ve saha bir 
gilıı eneline nazaran bir haylı kurudu
ğu için çok müeaitti .. 

Saat 14AS de eneli çekler sahaya 
çıktılar. Bugüıi kırmızı forma ve be. 

yaz pantalon giymitlerdi .. Kısa bir faaı
( Soau S. iaci sayfada) 

lstanbul o bdar fi1ul, o bdar b
biliyetlidir ld orada biç bir .. , g., 
hlımf d-fildlr. lstarıbul plim, tehri• 

biJtDD memleket bahmılldaa ve ber tb
ıa dnlet fUHleriai alfkalaadrran bia 
tarla ehemiyed dlJf#Jniilerei, yapı

lır ve birlı:aç mlllıim if toptan tabak· 
hl: ettirilecei olursa, yabancılula 61· 
yQlc cümhuriyf't iOltara daha ilk brt 
dö vizit alıp veriminde taarştırılmq 

olurlar. Çünkü. şurası da g~rt;ektir il. 
Türiiyeye s~len yabancıların yüzd• 
doksan beıi lstanbuldan geri dönü
yor/. Fatay 



I-T aft hk Siyasi icmal 
KnMONlSTLIK ALEYHTARLIGI 
CE. JJESl. 

Almanya - Japonya anlaşmasmm 

meydana getirdiği heyecan devam edi
yor. Bütün hafta gazeteler bu anlaşma
nın şümul ve mahiyetini tahlile uğraş
tılar. Bazıları, alman - japon anlaşması
nın vaziyeti değiştirmediğini, Japonya 
ve Almanya dış sıyasaları arasında iti -
laf imza edilmezden önce de esasen bir 
görüs beraberliği bulunduğunu yazmak
tadır: Basta Sovyet matbuatı olmak üze
re, diğer bir takrm gazeteler ise, bu an
laşmanın arkasında bir askeri ittifak 
mevcud olduğunu iddia etmektedir. 

Şümul ve mahiyeti ne olursa olsun, 
şu muhakkaktır ki cephenin istihdaf et
tiği gaye ile sempatisi olan devletler 
bile şimdilik bu kombinezona girme -
mişlerdir. Hafta içinde İtalya Mançu -
ko'nun istiklalini ve Japonya da Habe
şistandaki İtalya imparatorluğunu kar
şılıklı olarak tanıdılar. Ancak İtalya 
doğrudan doğruya komünistlik tehlike
siyle karşılaşmadığını iddia ederek ja
pon - alman anlaşmasına girmemiştir. 

Binaenaleyh şimdilik komünistlik aleyh
tarları cephesi yalnız iki büyük devle
te inhisar etmektedir. 

*** 
ANLAŞMA NASIL KARŞILANDI. 

Japon - alman anlaşması. her taraf· 
ta fena karşılanmıştır. Hiç bir devlet 
bunun komünistlik korkusundan mül • 
hem olduğuna inanmıyor. Bunun arka
sında baska siyasi hırsların kayna tığı 
ve komünistlik aleyhtarlığının haki -
katte Sovyet Rusyaya karşı bir cephe 
birliği olduğu bildiriliyor. faksad ~e 

olursa olsun, her halde şu muhakkak
tır ki alman - japon anlaşmasiyle Ja
ponya Avrupa siyaseti sahnesine giri -
yor. Almanya da dı§ siyasasını Ur.ık 

,arka kadar uzatıyor. Yani uzak şark sı
yasası ile Avrupa sıyasası arasında sık' 
bir münasebet husule geliyor. Şimdiye 
kadar bu iki siyaset sahnesi az çok bi • 
ribirinden ayn mihverler etrafmd.l dön
mekte idi. Japon - alman anlaŞlndSm • 
dan sonra artık lngiltere'den başlayrp 
sıra ile Fransaya. Almanyaya, Lchista -
na, Sovyet Rusyaya ve Japonyaya ka -
dar uzanan ve Avrupa ve Asya kıtala • 
rını garbtan şarka doğru kateden bir 
devletler silsilesinin muvazenesi mey • 
dana gelmektedir. Amerikanın da er -
geç buna karışması zaruret halini ala .. 
caktır. Binaenaleyh gittikçe, bütün 
dünya siyaseti tek bir mihver etrafında 
dönecektir. 

.. • * 
iSPANYA VE MiLLETLER 
CEM1YETI. 

İspanyada askeri vaziyet hafta için
de değismedi. Yalnız bitaraf kalacakla
rına dair giriştik'eri teahhüde rağmen 
şimdiye kadar iki tarafa da silih ve harb 
malzemesi satmakta devam eden dev • 
Jetler zümreleri, son iki hafta içinde İs· 
panyaya :ısker de göndermeğe başladı -
lar. İspanya taprakları üzerinde alma~ 
ve İtalya tebaasının alman ve 1ta1ya sı
lahı kullanarak fransız ve Sovyet sila
hı kullanan fransız ve Sovyet tebaasiy • 
le muharebe ettiği bildiriliyor. 

1spanya misakın on birinci madde • 
sine dayanarak İtalya ve Almanyayı Mil
letler Cemiyetine şikayet etmiştir. Ma
lfımdur ki bu madde "sulh ve müsale • 
meti ve devletler arasındaki vifakı boz
mak istidadmı gösteren" ihtilafların 

Milletler Cemiyetine havale edilebile -
ceğine dairdir. İşte İspanya buna isti
nad ederek Milletler Cemiyetine gidi • 
yor. Milletler Cemiyeti bu bulaşık işin 
kendisine havale edilmesinden memnun 
kalmamıştır. Fakat ister istemez dava
yı görmeğe mecbur olduğundan konsey 
ayın onuncu günü için içtimaa çağml
mıştır. 

Kimse Milletler Cemiyetinin İspan
ya işine bir hal çaresi bulabileceğine 

inanmıyor. Davanın nasıl tutulacağı ve 
ne gibi safhalara gireceği de belli de -
ğil. Gerçi Londrada İspanya işiyle uğ· 
raşan bir bitaraflık komisyonu vardır. 

Fakat malfımdur ki bu komisyon yalnız 
bazı Avrupa devletlerinden teşekkül e
diyor. Mesele Milletler Cemiyetine in
tikal edince İspanya meselesi cenubi 
Amerika hükümetleri de dahil olduğu 
halde Milletler Cemiyetine aza olan her 
devletin i_şi olacaktır. ' 

••• 
PAN AMERiKA KONGRESi. 

Haftanın en ehemiyetli hadisesi, Bu
enos Ayres'te Amerika cumur başkanı 
Roosevelt'in de huzuriyle açılan pan a
meriken kongresidir. Kanada hariç ol-

mak üzere yirmi bir Amerika devletinin 
iştirakiyle açılan bu kongrede görüşü • 
lecek meseleler, Amerika kıtasmda sulh 
ve müsalemetin muhafazası, Amerika 
devletleri arasında iktısadi sahada teş
riki mesai devletler hukukunun kodifi
kasyonu ~ibi bahislerdir. Ancak kon • 
grenin ruznamesini teşkil eden bu işle
rin arkasındaki hakiki mesele, cenubi 
Amerika devletlerinin şimall Amerika 
ittihadı ile olan münasebetlerini tan -
zim ve bütün Amerika bükü.metlerinin 
Amerika dışındaki devletler ile müna -
sebetlerini tayin meselesidir. 

Amerika ittihadı yüz küsur yıldan· 
beri Amerika kıtasmda Monroc kaide -
sine dayanarak diğer devletler ile mü
nasebetlerine düzen vermektedir. Bunu 
Cenubi Amerika hükümtlerei bir nevi. 
tahakküm siyaseti telakki ettiklerin -
den şimali Amerikaya karşı cephe bir
liği yapmak gibi yollara sapmışlardı Ro. 
osevclt Monro~ kaidesini daha geniş 

tefsire tabi tutmayı düşünüyor. Buenos 
Ayres'te söylediği nutkun hulasaları 

hafta içinde geldi. Fakat elde edilecek 
neticeyi anlamak için müzakerelerin 
bitmesini beklemek lazımdır. 

* * • 
FRANS.A'DA YEN! MATBUAT 
KANUNU. 

Fransız iç bakanı Salengro'nun in
tiharından çıkacak müsbct bir netice, 
Frnnsaya yeni bir matbuat kanunu ver
mek olacaktır. Demokrasilerin karşı -
laştıklan en ehemiyetli mesele, mat -
buat hürriyetinin ölçüsünü tayin et• 
mektir. Ölçüyü bulamamak yüzünden 

memleketler hazan anarşiye sürüklen • 
mişler, hazan ve fransız tarihinde em
saline çok defa tesadüf edildiği gibi is
tıödada doğru yürümüşlerdir. 

Garib tecellidir ki bugünkü fransız 
matbuatının hürriyetini fazla geniş bu
lan parti, matbuat hürriyetine en çok 
taraftar olan sosyalist partisi ve bu par
ti arasında da siyasi hayatını hürriyete 
vakfetmiş olan Blum'dur. Blum bükü -
ıneti esasen yeni bir matbuat kanunu 

hazırlamak yolunda idi. Salengro'nun 
feci ölümü bunu tacil etti. Ve bir mat
buat kanunu projesi hazırlandı. Kanun 
üç gayeyi isrihdaf ediyor: 

1 - Frans1z matbuatını bankaların, 
ilfınat acentelerinin ve şahıslarına alet 
olarak kulanmak isteyen zenginlerin 
nüfuzlarından kun.armak. 

2 - Asayişi ve Fransanın diğer dev· 
Jetlerle olan münasebetlerini bozmala
rına mahal vermemek. 

3 - Matbuatın şahsi şeref ve hay • 
siyet ile oynamasına mani olmak. 

Bunları temin etmek için gazetele • 
rin nerelerden para aldıklarınr, senna. 
yelerinin kimler tarafından konuldu -
ğunun bildirilmesi gibi bir takım ted -
birler alınmaktadır ki bütün bu tedbir
lerin hedefi yukarıki üç gayeye var • 
maktan ibarettir. 

•• * 
SOVYETLE~DE DEMOKRASi. 

Sovyet Rusya memleketlerinde de
mokrasinin kurulmasma doğru çok ehe
miyetli bir adım atılmıştır. Bir hafta -
on gündenberi fevkalade olarak içtima 
halinde bulunan Sovyetler kou.gresi ye
ni bir teşkilatı esasiye kabul etmiştir. 

On dokuz yıldanberi işçiler diktatorya
sına tabi olan Sovyetler, bundan böyle 
demokrasi esaslarına dayanan bir teş -
kilat ile idare edileceklerdir. 

Ancak Sovyet demokrasisinin ken
disine göre hususiyetleri vardır. Fran
sız ihtilalinin demokrasi ile en c;:ok hür
riyete ve müsavata ehemiyet vermişti. 
Hukuku beşer beyannamesiyle bunları 
insanların tabii hakkı olarak ileri sür
müştü. Sovyetler tabii hak olarak, ça
lısmak, istirahat etmek, çahşamiyacak 
bir vaziyete düşünce yahud yaşa gelin
ce de yardun görmek gfüi meseleler üze. 
rinde durmaktadırlar. Kanunu esasi ile 
can teminat altına alınıyor. İkametgah 
tecavüzden masundur. Mahkeme kararı 
olmadan kimse tevkif edilemez. Kimse 
hapse atılamaz. İçtima hakkı ve matbu
at hürriyeti tanınmaktadır. Ancak bü
tün istihsal vasıtalarına sahih olan bir 
sosyalist cemiyet içinde matbuat hür • 
riyeti bizim anladığımızdan hayli fark
lı olacaktır. Teşkilatı esasiye ile iki 
meclis kurulmaktadır. Biri, doğrudan 
doğruya intibahla meydana gelen par
lamentoya benzer bir meclis, diğeri de 
Sovyet ittihadını teşkil eden milletle • 
rin meclisi. 

Bu sistmein tatbikatta nasıl tecelli 
edeceği malfun değildir. Fakat faşist 

memleketlerin devlet idarelerini dar • 
la~tırmaya doğru yürüdükleri bir za • 

Ümumi müfettişler 
konferansı 

Cumartesi günü geç vakit Dahiliye 
Veklli Şükrü Kaya'run başkanlığında 

ilk toplantısını yapan umumi müfettiş
ler, konferansının çalışma programını 

hazırlamışlardır. 

Bugün saat 10 da başlıyaca.k olan 
içtimada programdan ruznameye alınan 
kısunlar müzakere edilecektir. 

İzmitte kurulacak elma 
ıslah istasyonu hakkında 

tetkikler 
İzmit, 6 (A.A.) - Bu sene vilayeti

mizin merva mıntakaları civarında bir 

elma islah stasyonu kurulması Ziraat 

Vekaletince kararlaştırılmıştır. Bu is
tasyonun yerini tesbit etmek üzere Zira
at Vekaleti, fen müşavirlerinden profe. 

sör Glaysoerg yanında muavir.i B. Nail 

olduğu halde şehrimize gelmiştir. Pro-. 

fesör vali ve merkez ziraat fen memuru 

ile birlikte İzmit civarında büyük Der

bent, Maşukiye, Sapanca, Arifiye ve ki

razcı köylerinde tetkikat yapmıştır. 

Profesör Glaysoerg tetkikleri sırasında 

vilfiyetimizde yetişen muhtelif elma çe

şidleri ve meyvalar hakkında notlar al. 

mış ve aynı zamanda meyva yetiştirici

leri ve satıcılarla da görüşmeler yap

mıştır. 

Çağrı 
Yüksek lktisad ve Ticaret Mektebi 

mezunl:ırı Cemiyetinden : 
Cemiyetimizin yıllık toplantısı 13 

ilkkanun cumartesi günü saat 15 de 
İktisad Vekaleti konferans salonunda 
yapılacaktır. Bütün mezun arkadaşla. 

rm gelmeleri rica olunur. 

Hukuk Fakültesinde 

konferans 

Bugün saat 17.30 da HulNJı: Fa

kültesinde Şevket Mehmed Ali Bil

gişin tarafından "Sermaye şirket

lerinde idare mesuliyeti" mevzulu 

bir konferans verilecektir. 

manda Sovyetlerin on dokuz senelik 
diktatörlüğü bir tarafa bırakarak de
mokrasiyi tatbike t~ebbüs etmeleri 
demokratlan sevindirmelidir. .. "' 
1NG1LTERE. MISIR. 

İngiltere ile Mısır arasındaki mua

hede önce Mısır mebusan meclisi ve kı

ratlık naibi, sonra da İngiltere taraf m • 

dan tasdik edilmiştir. Binaenaleyh bu 

iki memleket arasındaki mi.inascbetler 

bundan böyle şu esasa -dayanryor: 

1 - Mısır ve İngiltere iki mütte -

fik devlettir. 

2 - Her ıki taraf ta başka bir dev • 

let ile bu ittifakın ruhuna uygun olma

yan münasebete girişmiyecektir 

3 - Bir tehlike çıkacak olursa iki 

devlet biribiriyle istişare edecek. Bera

ber harb yapacaklar ve birlikte sulh im

za edecekler. 

4- Mısırın askeri müdafaası için 

Mısır İngiltereye topraklarında yer 

vermek suretiyle kolaylık gösteriyor. 

işte Mısrr • İngiltere münasebetle -

rini tanzim eden muahedenin umumt 

ahkamı bundan ibarettir. lnce elenecek 

olursa, bu muahede ile mısırın tam istik

laline kavuşmadığı iddia edilebilir. Ve 

hu: doğrudur. Fakat Mısırlılar buna 

bakmıyorlar. Kendi kendilerini müda • 

faaya muktedir olmadıklarını nazari iti

bara alarak, Habeşistanm akibetine uğ. 

ramamak için ingiliz yrdımını tam is -

tiklale tercih ediyorlar. Bize düşen va
zife, mısırlılara bu istiklalin mübarek 
olmasınt dilemekten ibarettir. . !I! 

HATAY HABERLERi 
Sancak:ta seçim~Hava sın telrnhine rağıııen 
tazyil~ ve tedhiş i~in de cereyan etmiştir 

(Başı I. inci sayfada) 
Kuseyri Mustafa, kardeşi, kahyası, ve 
birkaç uşağmm teşkil ettiği yedi mün
tehibisaniden ba~ka hiç kimse iştirak 
etmemiştir. Buna rağmen ve kanunlar 
hükümsüz bırakılarak mebus intihabı 

yapılmış ise de halk yüce komiser nez
dinde bu v3ziyeti derhal protesto etmiş
tir. Ötedenberi mutad olduğu veçhile 
tertiblerinde mağliib çıkan hükümet o
toritesi bir vaka ihdas ederek memle
kette tethiş ve tazyik vesileleri yarat
ma yolunu bu defa da tutmuştur. Halk 
intihaba gayesi çok derin ulvi bir 
maksadla iştirak etmemiştir. Türkle
rin intihaba iştirak etmedikleri Men
dub'un organı olan ve başında Edvar 
Nun bulunan Elliva gazetesi ile ilan 
ve tasdik edildiği halde müteakiben 
her nedense halkı intihaba iştirak et
miş şeklinde göstermeğe çalışan ve ka
nunen yapılamaması lazırngclen mebus 
intihabım bile ile yapmak 5Uretiylc 
halkın hakkı çiğnenmiştir. Bu vaziyet
ten heyecana düşen halk sükunetini 
muhafaza ettiği halde bir vaka ihdas e
derek Sancakta bir tethiş ve tazyik re
jimi kurmak hedefini istihsale çalış

maktan geri durmayan resmi otoriteler 
şimdi izah edeceğim gibi pek feci ve 
gülünç vaziyetler yaratmaya da muvaf
fak olmuşlardır. Ramazan geceleri her 
tarafta olduğu gibi Antakya'da da ÇO• 

cuklar şarkı okuyarak dolaşmakta ol
dukları bir sırada umumi cadde üzerin
den geçerken Adalı Mehmcdin evinin 
hizasına geldikleri zaman bu evin için
den çifte ile çocukların üzerine iki el 
silah atılmış ve neticede biri yedi, di
ğeri de dokuz: yaşında olan iki çocuk 
biri alnından diğeri de göğsünden saç
malarla yaralanmışlardır. Burada naza
rı dikkati şu noktaya celbederim. Bu 
hadiseye maruz kalan çocukların yaş
!arı 7 - 15 dir. Bu çocuklardan taarruz 
beklemek mantıksız bir şeydir. Yaralr 
çocuklar ve arkadaşları bağırarak: kaçar
ken Antakya belediye reisi Hacı Et
hem.in evinden de bu çocukların üstü
ne tabanca ile ateş edilmiştir. Burada 
da bir ~uk ayağından yaralanmıştır. 
Bu silah sesleri üzerine halk caddede 
toplanmaya başladığı bir sırada mesa
lihi hassa zabiti yetişerek hüküıneti na
mına silah atanların tecziye edilecekle
rine dair söz venni11 ve bu söz karşısın
da halk aükiınetle dağılmıştır. 

Salı sabahı tesadüfen beş altı kişi 

beraberce işlerine giderken Kuseyri 
Mustafanm evinden kardeşi Fuad ağa 
tarafından bunların üzerine tabanca ile 
iki el atef edilmiştir. Halk silah sesle
rinin geldiği cihete git:meğe başla-:rıış 

o· sırada m...a.sul bir memur tarafından 
"Ne duruyorsunuz Kuseyri Mustafanın 
evinden halk iizerine ateş ediliyor" di
ye bağırılmak suretiyle halk tahrik e
dilmiştir. Haik bu tahrikat üzerine za
ten dünkü yaralanma hadisesiyle mü
heyyiç olduğundan Kuseyri Mustafanın 
evi istikametine doğru toplanmağa 

başlamıştır. 

Bu sırada gene Kuseyri'nin evinden 
otomatik tüfekle halkm üzerine ateş 

açılmış ve halk ara:;ında bağrışmalar 

başla.-nıştır. 

"Otomatik tüfeğin hususi bir evde 

bulunmasının ve halk tarafından hiç bir 

teşebbüs yapılmadan ateş açılmasının 

ne demek olduğunun takdirini ajans 

havasa bırakırız." 

Bu silah sesleri üzerine milis ve 

jandarmalar yetişerek süngülerle halkı 

dağıtmağa teşebbüs etmişlerdir. Bu sı· 
tada mesalihi hassa zabitinin kumanda-

sında kışladan üç zırhlı otomobil ye
tişmiş ikisi halka karşı tertibat almış, 
biri de halkı çiğniyerek Kuseyri Mus
tafanm evine yanaşmış ve Kuseyri M us
tafa bu zırhlı otomobilin içine alınmış
tır, müteakiben mesalihi hassa zabiti 

1 

halktan dağılmalarını istem.iştir. 

Halk bu taleb karşısında "Adalet 

isteriz. verdiğiniz sözü yerine getiri
niz. Çoculclarrmızı öldüren hainleri, 

canileri ka~ırmaymız" diye bağırmıya 
başlamış ise de, mesalih,i. hassa zabiti• 
nin işareti i!e zırhlı otomo't>iller evvela 
havaya ateş açmışlardır. Bu ateş kar
şısında halk açılıp dağılmıya başlamıJ 
iken zırhlı otomobiller sebebsiz olarak 
halk üzerine mitralyözle ateşe başla
mışlardır. Bu ateşten tahminen elli kişi 
yaralı düşmii§, iki kişi ölmüştür. Bir 

de çok ağır yaralı vardır. 
Zırhlı otomcbillerin halkı ateşle biç· 

meğe başladığı bir sırada Kusayri Mus 
tafanın bulunduğu zırhlı otomobil hal .. 
kı çiğniyerek Haleb istikametine geç
miştir. Bu 3ırada süvari müse12ah kuv .. 
vetler yetişerek halkı kılıçla dağıtmı• 

ya ve hayvanlarla çiğnemiye başlamış .. 
lardır. Bu esnada yaralı bir genç süva
ıiler tarafından başı çiğnenerek öldü
rülmüştür. Bu şiddetli tazyik karşısın· 
da halk dağılmış ve o gün protesto 
makamında olmak üzere dükkanlar a~ıJ 
mamrştır. Bu vaka sekizde başlıyarak 
on birde nihayet bulmuş ve o .sırada 
Kolonel Merson idareyi eline almıstır. 

Halkın ramazan olmasına rağmen 

beşten sonra evlerinden çıkmaları me
nedilmiştir. Ve hükümet konağı milis
ler tarafından işgal edilmiştir. 2 tııt 
kanun çaqarnba sabahı tahminen bir 
tabur kadar asker Halebden Antakya• 

ya getirilmi~tir. 
Antakya sokaklarında her iki eve 

bir süngülil noöetçl ikame edilmiş, 
geHp geçenlerin ve hatta kadınların 

bile üstleri aranmıya başlanmıştır. Köy .. 
lüler şehire bırakılmamakta ve otomo
billerin şehir haricine çıkmaları meno

lunmaktadrr. 
Bu mektubu yazdığrm iki kanunu-

evvel akşamında Antakyada hayat 
mefluç bir halde idi.'' 

. 
Sancal,Jılar, neden 

seçime i~tira~ 
etmemiş olduklarını 

bildiriyorlar 
Antakya'dan 2 kanunuevvel tarihli 

ve müteaddid imzalan ihtiva eden biı:ı 

mektub aldtk: 
"Mendub ve mahalli otorite intihal> 

esnaıınd<i türk, alevi, çerkes ve orto
doksların t.aşnaktan gayri bir kısmı er· 
menilerin intihaba iştirak etmemek su
retiyle göst~ıdıkleri vahdetin manası: 
ve ulvi gayesi hakkında efkarı unıuıni
yeyi tereddtlde sevketmek için bir ta· 
kırn beyannamelerle bu harektin alel

ade bir intibab meselesi olduğunu ileri 
sürmiye çalışmaktadırlar. Hakikat ta
mamiyle bunu:l aksinedir. Halk nam
zedler üzerinde değil. prensip YC mu .. 
kaddes gaye üzerinde birleşmiş ve in· 
tihaba iştirak etmemiştir. İştirak et· 
memenin manası falan veya filanın 

namzedliğini kabul ettirr.ıck için Öe• 
ğil, sancağın Suriye ile hiç bir alakası 

olmadığını ve başlı başına istitktal is• 
tediğini cihan efkarı umumiyesinc bir 
kerre daha anlatmaktır. 

Sancağın hakiki ve yüzde doksan 
evHidlarının bu düşünce::inin muhte• 
rem gazetenizle bütün dünyaya bir ker .. 
re daha ilanını isteriz.'' 

o o ... JlOlJliJlS ........ s CO& ... 

Nöbetçi eczaneler 
1-11-936 dan 31-12-936 akşamına kadaJi 

eczaneler gece nöbet cetveli 
ı - Pazar Merkez eczanesi 
2 - Pazartesi An'kara eczaned 
3 - Salı Yeni ve Cebeci eczaneler? 

4 - Çarşamba Halk ve Sakarya 
eczaneleri 

5 - Perşembe Ege eczanesi 
6 - Cuma Sebat ve Yenişehic 

cczaeeleri 

7 - Cumarte!Ü f ştanJml c~Ulllesl 

~1"'! 
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Politiha balı isleri: 

Bir güzel ses 
Çok karış•k, çok ihtiraslı ve türlü ta· 

assub dalgalariyle siiktinetinden olmuş 
olan dünyamızın kulağına uzaklardan 
bir güzel ses çalrndr. 

Avrupa'daki MiJJetler Cemiyeti'nin 
hastalrğr ve yüksek nöbetleri devam et· 
tiği bir sırada Cenub Amerikasında, 

bütün amerikalr milletlerin yeni bir 
cemiyeti kurmağa doğru adımlar atrl -
maktadır. 

Bir/esik devletlerin sevimli Cumur 
Reisi, R~osevelt Buenos - Ayres'te top
lanan ''panameriken konferans" a biz
zat katılmakla Hoover zamanrndanberi 
devam etmekte olan bir politik arzuya 
etten ve kemikten bir şekil vermek za
manının geldiğini müjdelemiştir. 

O sıralarda, yani ekonomik krizin 
taşarak bütün ticaretleri beraberinde 
sürüklediği ve bütün politikalarr bir 
çıkmaza soktuğu sıralarda "panameri
ka" sözü, "panavrupa" sözü gibi, niha -
Yet bir sözden ibare-tti. 

O gündenberi, ekonomik krize her 
memleket elinden geldiği kadar intibak 
etmeğe çalıştığından bu kriz bir tabii 
bal olmuş fakat buna mukabil, "politik 
kriz" bütün dünyanın ufuklarrnr sar • 
rnıştır. Bu böyle olmakla beraber, bah
tiyar Amerika kıtası, bu bakımdan, çok 
daJıa efrerişli bir vaziyette bulunmuş 

ve, eğer Şako harbınr bir kenara bıra • 
kırsak, Avrupa Uzak Şark'a nazaran 
Çok daha sakin bir hayat geçirmiştir. 

Bugün, Amerika kıtasrnrn bu sakin 
hali, diğer kıtalar için, gerçekten, ör
nektir. Ve gerçekten, Amerika kıtasrn
da bulunan memleketler, başka kıtalar· 
daki keskin politik ayrılıkları ve bun
lardan doğan harb ihtimaJJerini göz 
önüne getirerek, "panamerika,, parola· 
sına bağlanabilirler. Bu tabir, artık bir 
söz olmaktan çıkmıştır. Barış egoyizmi, 
Amerika memleketlerini, pek güzel, 
avrupalıların başaramadrkları bir karar 
olgunluğuna sevkedebilir. 
, Roosevelt'in şu sözleri doğrudan 

doğruya amerikalı miJietlerin barrş ego· 

yizmi namrna söylenmı"~<;tir ~ 
" ... Roosevelt, Buenos.Ayres konfe

ransının ne ittifaklar yapılması, ne bir 
harb ganimetinin paylaşılması, ne bir 
memleketin parçalanması, ne de si vi! 
ahalinin bendedilmesi maksadlarından 

hiç birine matuf olmadığım söylemiş 
ve demiştir ki: 

"- Bu konferansın maksadı sulh 
bereketinin idamesidir. Dünyanın öte -
ki kısımlarında gerçi harb tehlikesi 
mevcuttur. Buna rağmen şuna tamami
le kaniim ki bütün dünya memleketle -
rinin vatandaşlan biribirleriyle barış 

halinde geçinmekten başka bir arzu 
beslemiyor. Halbuki hükümetler barba 
müracaat etmekten kaçınmamaktadır -
lar. Koskoca kıtalar asırdide bir kin ve 
yeni bir taassub tesiri ile biribirlerini 
yıpratmaktadır. Biz şunu ilan etmek is
teriz ki, yeni istilalarla ticarete yeni 
piyasalar açmak mümkün değildir." 

Son cümle gösteriyor ki, Roosevelt ne 
politikayı ekonomiye ne de ekonomiyi 
politikaya tercih etmektedir. Anglo 
Sakson dehasrnrn pragmatik vuzuhu 
ile bu iki büyük kuvvet arasrnda sade
ce ayniyet, tesir ve aksi tesir ve "inter
dependance'' görmektedir. 

Roosevelt, bütün Amerika milletleri 
namrna dünyayı bu tarzda gözden ge -
çirdikten sonra, rejimler bakımrndan da 
fikrini söylemekten çekinmemiş ve her 
mühim nutkunda yaptığı gibi, bu sefer 
de, demokrasi namrna vaziyet almıştır: 

" ... Otarşi temayüllerini en fazla 
göstermiş olan milletlerin sıyasal alet 
olarak barba muhtaç olduklarını yük -
sek sesle ilan etmeleri bir tesadüf ese
ri değildir. 

Kendi kendini idare etmek teşeb • 
büslerinin milletlerin hayat seviyesinin 
düşmesi, demokratik hürriyetlerin git
gide azalması ve çılgınca bir silahlan
ma yarışı ile neticelenmesi bir tesadüf 
eseri değildir ... " 

Onun bu sözlerini okuduktan sonra 
neden bu seferki seçimin geçen sefer-

ULUS 

ITALYA'DA: 

Papanın haqtalığı ağırlaşıyor 
Roma, 6 (A. 

A.) - Umumi
yetle iyi haber a
lan mahfillerden 
söylendiğine gö-. 
re Papanın sihatı 
evvelce sanıldı

ğından çok daha 
vahimdir. Sol diz
deki ş i ş k i n 1 i k 
kan cevelamnda 

Papa Pi XI. bir arızadan husul 
bulmakta ve ayrıca fiHbit arazida gö
zükmektedir. Organizm de halen mev
cud gayri tabiiliklerin tehlikeli bir 
buhran tevlit etmesi hiç de gayri milin. 
kün değildir . 

BELÇ1KA'DA: 

B. De!!l'el'e hir suikast yapılmış 
Brüksel, 6 (A

A.) - Reks faşist 
t e Ş k i l a t 1 is. 
tihbarat bülteni
ne göre reksist 
şef Degrel'e bir 
suikast yapılmış

tır. 

Haldeki mitinğ
den çıkıp otomo
biline binerken B. 
Degrel'e doğru 

B. Degrel bir kurşun atıl-

mış ve kurşun otomobilin içine, ön ta
rafa saplanmıştır. 

Bu mesele hakkında resmi hiç bir 
teyid mevcud değildir. 

kinden daha büyük bir zaferle çıktrğr· 
nr anlamak kolaydır. 

BURHAN BELGE 

Çocuk Esirgeme Kurumunun Balosu 
Çocuk Esirgeme Kurumunun Baş

'Vekil İsmet İnönü'nün himayelerinde 
hazırladığı balo cwnartesi gilnü akşamı 
'Verildi. 

Ulu Önder Atatürk'ün de huzurla
riyle şeref verdikleri balo, samimi bir 
hava içinde, heyecanlı, coşkun ve neşe
li geçti. 

Başta İsmet İnönü ve muhterem eş. 
leri olduğu halde, vekillerimiz, mobus
larunrz, kor diplomatik ve daha bir çok 
tanınmış zatlar baloda idiler. 

Ankara Palas salonu çok iyi hazır
lanmıştı. Şehir Lokantasının cazı mü
kemmeldi. Büfenin ucuzluğu, güzel hedi
yeler veren piyango k.işesi, fotograf 
kısmı. mim oywılar bu balonun husu. 
siyetlerini teşkil ediyordu. 

Bayanlarımızın hemen hepsi eski ve 
yeni milli kıyafetlerimizden seçtikleri 
elbiselerle cidden zarif idiler. Bunlar 
arasında bir müsabaka yapıldı. Netice
si şudur : 

Ceı'belbereket mebusu general Naci 

Çocı;k Esirgeme Kurumunun evelki geceki mu

•allak balosund«n birkaç intiba: Yukarda sağda 

Başbakammız ve refikaları - Solda Bayan !~met 
lnönü ve Bayan Kazım Özalp - Aşağıda sağda 

Başbakanrmızla Fransa Büyük Elçı"si Bay Ponso, 

&o/da kıyafet müsabakasınrn birinci ve ikincisi. 

Eldenizin kızı Bn. Perihan Eldeniz t>i-
' rinci; 

Çekoslovaky:t elçieinin kıu Bn. Ha

la, Bursa mebusu B. Fatin Güvendire-

nin kızı Bn. Leman Güvendiren, 

ikinci : Emniyet Müfettişi B. 

Kemal Oüçsav'ın kızı Bn. Nadide Güç

sav, Merkez Bankası idare meclisi a

zasından B. Nusret Meray'ın kızı Bn. 
Nermin Meray, Hariciye Vekaleti mü
dürlerinden B. Kudret Erbeyin kızı 

7i! .• 
't 

Bn. Afife Erbey üçüncü olarak seçildi

ler. 

Jüri heyetini teşkil eden fransız bü. 

yük elçisi B. Ponso ve İsveç elçisi B. 

Vinterın muhterem eşlerinin de ifade 

ettikleri gibi hemen bütün kostümler, 
tarif edilemiyecek kadar güzel idiler. 

s 

HABERLER·~ 
Seltlzirıci Sovyetler f evluıl;!de l{ongresi 

anayasayı all{ışlar arasında 

ittifakla kabul ederek: kapandı 
Moskova, 6 (A.A.) - Tas Ajansı 

bildiriyor: 
Sekizinci Sovyetler fevkalade kon

gresinin kapanış celsesi, Sovyetler Bir· 
liği ana yasasının kati metnini kabul i
çin dün saat 16 da Kremlin sarayında 
toplandı. 

Kongrenin binlerce azası ve davetli· 
ler yeni ana yasanın hanisini alkış tu
fanı arasında karşıladı. 

B. Stalin raporunda diyor ki: 
"- Tahrir komisyonu çalışmasını 

bitirmiştir. Ana yasanın, bu çalışma ne· 
ticesinde elde edilen kati metni bütün 
azaya dağıtılmıştır. Bu metinde görül
düğü üzere komisyon 32 maddeye aid 
olarak 43 tadil yapmıştır. 

Diğer 114 madde değişmemiştir. 

Bu 43 tadilden 6 veya 7 si çok mühim
dir. 

Bu mühim tadillerden birincisi 8 in
ci maddeye aiddir. Bu madde ana yasa 
projesinde şu suretle yazılı idi: ''Kol· 
hoz tarafından işgal edilen toprak, o

nun muayyen olmıyan bir müddet için 
yani ebedi olarak istifadesine verilmiş
tir.,, Yeni şekli şudur: "Kolhoz tarafın
dan işgal edilen toprak onun parasız 

olarak muayyen olmıyan bir müddet 
için yani ebedi olarak istifadesine ve
rilmiştir.,, 

Bu tadilin izaha lüzum göstermiye
cek kadar açık olduğunu zannederim. 

İkinci tadil 10 uncu maddeye aiddir. 
Bu maddenin eski şekli şu idi: "Va

tandaşların gelirlerine, çalışmalarından 
mütevcllid tasarruflarına, evlerine, yar
dmıcı ev ekonomilerine, gündelik ev 
eşyalarına ve zati eşyalarına şamil olan 
mülkiyet hakları kanunun himayesi al
tındadır.,, 

Maddenin yeni şekli ise şudur: 
''Vatandaşların gelirlerine, çalışma· 

tarından mütevellit tasarruflarına, ika
mtegahlarına, yardımcı ev ekonomileri
ne, gündelik ev e~yalarma, zati eşya
larına ve şahsi mülkiyetlerinin tevarüs 
hukııkuna şamil olan mülkiyet haklan 
kanunun himayesi altındadır.,, 

Üçüncü tadil, 35 inci maddeye aittir. 
Bu maddenin projedeki eski şekli şöy· 
le idi: 

"Milletlu konseyi, federal ve oto• 
nom cümhuriyetlerin yüksek konseyle
ri ile otonom bölgelerin işçi mebusları
nın sovyetleri tarafından beher federal 
cümhuriyet başına on, beher otonom 
cümhuriyet başına 5 ve beher otonom 
bölge başına iki mebus itibariyle göste
rilen mebuslardan teşekkül eder.,, 

Maddenin yeni şekli ise şudur: 
"Sovyetler birliği vatandaşlan milli

yetler konseyini, beher otonom cumuri

yet için 25, beher otonom bölge için 5 
ve beher milli vilayet için 1 mebus ol
mak üzere her federe ve otonom cumu
riyet için seçerler." 

Yani bu madde ile, meclisteki müsa
vat gerek a<led ve gerek demokratik te
şekkül itibariyle tamamen temin edilmiı 
bulunmaktadır. 

Dördüncü tadil 40 ıncı maddeye aid
dir. 

Bu maddenin eski şekli şudur: 
"Sovyetler birliği yüksek meclisi ta

rafından kabul edilen kanunlar bu mec
lisin başkanının ve divan katibinin imza
sı altında neşredilir.,, 

Yeni şekilde şöyle denilmektedir: 
"Sovyetler birliiğ yüksek meclisi ta

rafından kabul edilen kanunlar, bu mec
lisin başkanının, divan katibinin imzası 
altında federe cumuriyetlerin lisanında 
yazılı olarak neşredilir.'' 

Beşinci tadil, 48 inci madde hakkın· 
dadır. 

Bu maddenin eski şeklinde, yüksek 
meclis için 4 ikinci reis derpiş edildiği 
halde yeni şeklinde her federe cumuri
yet için bir tane olmak üzere 11 ikinci 
reis derpiş edilmektedir. 

Altıncı tadil, 77 inci maddeye aiddir. 
Bu tadile göre, mevcud federal halk 

komiserlerinden fazla olarak bir de mü
dafaa endüstrisi halk komiserliği kurul
ması tasavvur edilmektedir. 

Nihayet yedinci tadil, 49 uncu mad
deye aiddir. 

Bu maddenin eski şekli şu idi: 
"Sovyetler birliği yüksek meclisinin 

iki toplanma devresi arasında, başkanlık: 
divanı, Sovyetler birliğine karşı bir ta
arruz halinde harb ilan eder.,, 

Tadilat şudur: 

"Sovyetler birliği yüksek meclisinitı 
iki toplanma devresi arasnıda. başkan
lık divaru, Sovyetler birliğine karşı as.. 
keri bir taarruz halinde ve yahud taarruza 
karşı karşılıklı müdafaa baklandaki mil· 
letlerarası mukavele teahhüdJerinin tat
biki icabından olarak hali harb ilan e
der." 

Diğer tadillere gelince, yalnız yazılış 
şekline taalluk eden bu tadillerin hususi 
bir tetkiki istilzam etmediğini zannede
rim.'' 

B. Stalinin raporundan sonr B. And· 

ref yeni anayasayı madde madde oku· 
muş ve bütün maddeler ittifakla kabul 
edilmiştir. 

Bundan sonra kongre Stalin'i ve d._ 
van azasını ayakta alkışlamıştır. 

Kongre, yeni anayasaya göre, seçim 
nizamnamesinin ve Sovyetler birliği yük· 

sek konseyinin seçim tarihlerinin tesbi

tini Sovyetler birliği merkez icra komi
tesine brrakmrştır. 

Keza kongre, ) eni anayasanın ka

bul hatırası olarak 5 ilkkanun gününün 

bütün millet için bayram günü ilanına 
karar vermiştir. 

Fransız parlamentosunda 
grııpunun son karan ve 

l{omüııist 

akisleri 
Paris, 6 (A.A.) - B. Torez'in, İs· 

panya ablukasının kaldırılmasını isti
yen ve B. Delbos'la İngiltereyi bu ab
lukayı kuvvetlendirdiklerinden dolayı 

tenkid eden ve "işçi sınıfına düş. 

man olanların tasvibine mazhar olan 
bir dış siyasa lehinde rey vermek bizim 
için imkansızdır." diyen nutkundan son
ra B. Blum kürsüye gelerek demiştir 
ki: 

"- Bir kaç dakika sonra, şubat ka
raraı hakkında reyinizi vereceksiniz. Te
menni ederim ki, bu rey bütün meclisin 
reyi olsun. Fakat ben bilhassa ekseriye

te hitab ediyorum. Fransanm en büyük 
menfaati barıştadır. Avrupa barışı, ken

di barışına bağlı bulunmaktadır. Fran

sa da herkes ayni samimiyet ve ayni su
retle barışı istiyor. Bundan şüphe e-

demem. Herkes anlıyor ki, artık top ses. 
leri yalnız bir tek memleket hududlann

da patlayamaz.'' 

B. Blum itimad reyi istemiş ve mec

listen vereceği kararın dışarda yapacağı 
tesiri ölçmesini ve birbirine çözülmez 

bir surette bağlı bulunan cumwiyetçl 
Fransa ile hanı davalanru düşünmesini 
istemiştir. 

M.:clis 171 reye karşı 350 reyle htı• 
kümete iti.mad etmiştir. 

Komünistler müstenkif kalmışlardır
Paris, 6 (A.A.) - Dış siyasete aid 

görüşmelerden sonra hükümete itimad 

meselesinde lı"münistlerin müstenkif kd 
malan, bütün gazeteleri meıgul etmek
tedir 

Fraıısız kabinesi· 
çekilmiyor 

Paris, 6 (A. A.) - B. Blum mat• 
buata beyanatında şimdi bahis mevzuu 

olan mese•e. komünistlerin istinkafı il· 
zerine, hükümetin istifade edip etrni
yeceği meselesi ol~uğunu bildirdikten 

sonra: 

"- Kabine. sosyal barışın nefine o

larak işine d<'vama müttefikan karar 
verdi." demıştir. 



SAYFA 4 

ANKARA 
YENi TüRKiYENiN KALBİ 

Memleketimiz lıakkında bir "Jdtab hazırlamak azere bir aylık bir tet
'kik seyahati yapan ve son günlerde Yugoslavya'ya dönen Vreme gazete• 
si politika kısmı şefi Bay Svetovski aşagıdakj makaleyi gazetesinde neş
retmiştir. Belgrad'J.r arkadaşımızın bu güzel yazısım sayfalarımıza alı

yoruz: 

İstanbul nadide bir mücevherdir, İstan
bul asırların devamınca denizler, semalar 
ve imparatorlar tarafından bestelenmiş 
bir senfonidir. Fakat İstanbul bugün • 
kü yeni Türkiye' de bir müzeden; gü
nün yalnız iki saatinde açık oaln ve di
ğer saatlerinde de nisyan ve biraz da 
nefret tozları altında kalan bir müze -
den başka bir şey değildir. Bu hali se -
bebsiz bir şey sanmayınız. Türk mim 
inkılabında İstanbul, 1793 yılında fran
sız inkılabı esnasında Vendee'nin oy • 
nadığı rolü oynamıştır. Kamal Atatür
kün milli inkılabını boğmağa matuf o • 
lan entrikalar orada örülmiiştür. Ata
türk'ün tevkifi ve kanun harici adde -
dilmesi emri htanbuldan verilmiştir. 
Atatürkü elde edecek olan şahsa onun 
başını uçurmak saliihiyeti oradan ve -
rilmiştir. O zamanlar lstanhulda kanun 
ve diktatör büyük devletlerin harb ge -
milerindeki toplar idi. Bunlar türkün 
şeref ve vakarını ölü haline getirmiş • 
lerdi. 

- UZAK MAZl-

Milli lejandlardaki boz kurt gibi 
müstakil ve öz bir varlık olabilmek için 
Kamal 1920 senesinde Ankarayı kendi
ne payitaht ittihaz ve ilan etti. Atatürk 
Ankarayı intihab etmişti; çünkü Anka
ra Anadolunun kalbgahındadır ve asır
larca şarktan garba doğru muvasale ro

lünü oynamış olan yaylalara hakimdir. 
Büyük muhaceretler ve istilalar bura
dan geçmişlerdir ve müstakbel istila. ve 
fütuhatın ancıhtarını teşkil ediyormuş 

gibi ordular hep Ankara etrafında çar
pışmışlardır. Tarihi Ankara kalesi yal
nız August'un imparatorluğunu değil, 
hatta en feyizli zamanlarını İsa doğu
mundan iki bin yıl önce yaşamış olan
Hititleri de hatırlatmaktadu. Nitekim 
bugün Ankarada inşa edilen binaların 
temelleri bu büyük Anadolu medeni • 
yetlerinin muhtelif tabakalarına nüfuz 
etmektedirler. Ru medeniyetlerin tunç, 
alçı, altm ve granit devirlerinden kal • 
ma eserleriyle Ankara müzesi, bugün, 
bir dünya hazinesi halini almaktadır. 

Bir akşanı Ankaranın eski kalesine çık· 
tım ve biribirine karışan. biribiri ya
nında yükselen ve fakat korkunç bir 
tarzda biribirinden farklı olan ayrı ay

rı iki alemi, eski ve yeni Ankarayı sey
rettim. Eski Ankara kaleye doğru yük
selmeğe çalış.arak tepenin yamacına yas
lanmış .. Eski Ankaranın camiler etra -
f ında toplanmış bulunan küçük evleri 
salyangozlara benziyorlardı. Yeni ve 
camisiz Ankara ise eskisinden ayrılı • 
yor ve hendesi hatlar teşkil eden bul -
varları ile en mütecasirane bir estetik 
ve laiklik eseri olarak uzanıp gidiyor

du." 

Makale sahibi bundan sonra Ankara 
şehrinin taksimatı hakkında izahat ve

riyor ve diyor ki: 

... İnsan ta§hklar arasında bulunan 
ve on senelik bir zamanın mhasulü olan 
bu şehre: şehir etrafındaki parkların, 

bundan on sene e\ vel efsane addolunan 
yeşilliklerine - Ankarada bir bardak su 
bu gün bile para ile tedarik olunmakta-

Ankara, lkincite§rin sonu. 

dır - yüksekten bakınca bilmecburiye, 
bataklıklar içinde kainata bir pençere 
açan (muharrir Petrogradı murad edi
yor) büyük Petroyu ve hırçın tabiat ve 
intikamci1 ilahlar ile boğazlaşan ikinci 
Ramses'i hatırlıyor. Böyle bir gözle 
seyredilince Ankara iradenin ve insan 
zaferinin timsali olarak göze çarpmak
tadır. Ankara sokaklarında seyrüsefer 
eden ve Moskova tarafından türk por
takallarına mukabil satrlmrş olan rahat
lıklı otobüsler, henüz on üç yaşına bas
mış bulunan cumuriyetin, meşhur ame
rikan s.airi Walt Whitman'a has olan 
şiirini tamamlamaktadrr.,, 

Muharrir Ankaradaki konservatuvar 
ve benzerleri hakkında izahat verdikten 
sonra diyor ki: 

" ... Atatürk'ün eseri olan bu yeni 
Ankara bütün hayatiyet hulasalarını 

kendine çekmektedir. Ankara daha şim
diden Türkiyenin baş ve dimağı halini 
almış bulunmaktadır. Ankara bugün 130 
bin kişilik bir şehirdir. Faakt 20 seneye 
kadar 300 bin kişilik bir şehir olacaktır. 
Bugün Avrupadan Asyaya ve Asyadan 
A vrupaya giden dört ekspres Ankara • 

dan geçmektedir. Fakat Ankara Kaf

kasyada rus şimendüferleri sistemi ile 

bağlanınca; İsmet'in muazzam şimen

düf erler planı tamamlanınca; Türkiye 

İran'a rabtolununca, Ankaradaki aerod

romda memleket dahili ve harici ile 

muvasalalar inkişaf edince ve otomobil 

yollarının inşası tamamlanınca hasıl o

lacak tempo ve bu yollar vasıtasile ya

pılacak transitler bütün Asyanın uyan

masına müessir olacaktır. O zaman An

kara yalnız yakın Şarkın anahtarı ol -

makla kalmıyacak, aynı zamanda yakın 

şarkın mihveri halini alacaktır ve daha 

on sene eve l çıplak bir taşlıktan başka 

bir ~.ey olmayan bir zeminde yeni bir 

medeniyet doğacaktır. Ankara Uetire • 

sinin sırrı budur ve bu sırra kıymet tak

dir etmek imkansızdır. Belki Ankara 

millete azçok pahalıya mal olmaktadır, 

fakat Ankara dimağ ve iradenin mah

sulü olan bir mucize alarak bakı kala

gelmektedir. 

MURADIN OGLUNUN MAHBESi 

Ankararun en cazib ciheti mazi ile 

hali yekdiğerine l"abtetmesidir. Kale 
burçlarından eski ve yeni Ankarayı sey

rettiğim akşam nasıl lakayd kalabilir

dim iri, ayaklarımın altında Muradın 

oğlu mağlUb Beyazıdın zmdanı bulunu

yordu. Uzun lstefanın bütün fedakar -

lığına ve Timurlenk ile Ankara civa -

rmda yapılan harbta sırb süvarilerinin 
gösterdikleri bütün gayret ve şecaate 

rağmen mağlılb olan Beyazıd, ayakh
rımın altında bulunan bu kulede hapse
dilmiş ve orada ölüme tekaddüm eden 

meraretli anları yaşamıştır. İşte bu sey
ran esnasında bu ~uretle Kosoy-a'ya te
mas ettikten sonra yeni Ankaraya in -
dim." M. SVETOVSKt 
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Ç ekoslovaklar Avrupa vaziyetini nasıl görüyorlar? 
AJman gazetelerinin "bolşevikliğin ileri karakolu", "Sov

yetler ittihadının tayyare karargahı" adını verdikleri Çekos
lokavyanm resmi gazetesi olan Prager Presse gazetesi, Çe -
koslovakyanm vaziyeti ve Avrupadaki enternasyonal durum 
hakkında yazmış olduğu bir makalede diyor ki: 

" Her ne kadar Avrupanıct vaziyeti vahim görünüyorsa da 
henüz bir Avrupa harbı kendini göstermemektedir; bundan 
dolayı panik yapmağa lüzum yoktur. Son on sekiz sene için
de hazan komünistlerin bütün dünyada ihtilal yapmağa teşeb
biisleı inden, bazan Almanya ile Lehistan arasındaki gergin -
liklerden, bazan Balkan ile İtalyanın vaziyetinden dolayı bir· 
çok defalar harb tehlikesi pek yaklaşmıştı; fakat patlak ver
meden bertaraf edildi. Bugünkü gergin hava için de aynr ne
ticeyi tahmin edebiliriz. 

Güçlüklerle tehlikeler mübalaga edilmemeli, sulhu ve em
niyeti korumak yolunda yapılan miisbet teşebbüsler de gözden 
uzak tutulmamalıdır. Bay Eden'in nutku tarif edilemiyecek de
recede ehemiyetlidir . 

Eğer İngiltere, 1914 senesindeFransaya ve Belçikaya böy • 
le teminat vermiş olsaydı, o zaman büyük dünya harbınm önü
ne geçilmiş olurdu. B. Edenin nutku, garbi Avrupada sulhu 
emniyet altına almış, aynr zamanda bütün Avrupa sulhu için 
de büyük destek olmuştur. 

Bunun en büyük ehemiyeti, İngilterenin dünyayı daha iyi 
bir hale getirmeğe muktedir olabilmek için metodik bir suret
te silahlanmakta olmasındadır. 

Bay Musolini, son nutkunda İtalyanın Avrupada bir fe • 
la.ket kopmasını arzu etmediğini söylemiştir. Rusyayı da ya • 
kından ve iyi tanıyanlar, bu memlekette içerde inşa ve dı~
da sulhtan başka bir dilek beslenmediğini bilir. 

Almanya, silahlanmağa devam etmek~e. beraber~ bunun d~ 
bir haddi vardır ve Almanya yeni sistemını tamamıyle kıırabıl
mek için muhakkak surette sükıln ve sulha muhtaçtır .. Dr. G~ 
beis pek doğru olarak, Almanyanm harbtan müsbct oıarak hı~ 
bir Şey kazanamıyacağmı, ve bir harbın neticesi itibariyle 
memlekete zarar getireceğini söylemiştir. 

Yeni bir harb, o kadar maddi zararlar, o kadar sosyal değiş
meler meydana çıkaracaktır ki bunun bi: _kısmı mesuliyeti:U 
bile hiç bir akh başında devlet adamı, polıtıkacı veya asker u
zerine alamaz." 

Gazete burada reis Beneş'in sözlerini istinsah ile diyor ki: 
''Bugün Almanya ile anlaşamıyan Avrupa memleketleri a· 

rasında hakikatte hic bir ihtilaf yoktur. 
İspanyadaki sivil harb, doktrinlerin ve ülkülerin ~p~ 

smdan ne neticeler doğabileceğini göstermekte ve buıbırıne 
muarız akideler besliyen devletlerin biribirine karşı müsama
hakar davranması lüzumu hakkında güzel bir ders vermekte
dir. Çekoslovakya bu politikayı güdmektedir. Bu .memleket 
hiç bir ideoloii ihtilafına yanaşmamakta ve böyle hır kampa 
girmemektedir. Çekoslovakya, demokrasiye bağlılığı muhafa
za etmekte, ne faşist, ne de komünist bloklarına girmemekte • 
dir. Onun akdetmiş olduğu ittifaklar, tecavüz etmemek pakt
ları bu vaziyet üzerinde tesir icra edemez. Çünkü bunlar, kar
şı taraftaki devletin dahilde hangi rejimi takib ettiği düşünül· 
meksizin yapılmış şeylerdir. 

Almanya tarafından gelen telaş uyandırıcı propagandala
rın • bunlar her ne kadar müsaid bir hava uyandırmazsa da • 
Çekoslovakya bunların kendi siyasetini ihlal etmesine müsa -
ade edemez. 

Çekoslovakya, bu siyasete aynı ile mukabele etmiyecek, 
Almanyaya karşı bitaraf kalmakta devam edecektir. Çek~slo • 
vakya, kimseden bir şey istemiyor ve kimseye karşı da hır te
ahhüde girişmek arzusunda değildir. 

Bu memlekette her hangi bir ifrata kaçmıyacak bir dahili 
rejim muhafaza edilecektir." 

Haf tanın iki mühim siyasi hadisesi 
İngiltere, Belçika, Almanya ve 

Japonya 
Sunday Times Ji!azetesinden : 

Geçen hafta drs siyaseti aleminde iki ehemiyetli hadise ol
du. Bunlardan birisi, Bav Eden tarafından ''Belçikanm istik· 
lal ve toprak bütünlüğünün İngiltere için hayati bir ehemiye· 
ti olduğu" ve ''bu memleketin, şayed, bir saldırganlığa uğn • 
yacak olursa 0 zaman ingilizlerin kendisine vardım edeceğine 
güvenebileceği" hakkındaki sözleri idi. 

İ~iliz dış bakanmm açıktan açığa, resmi bir surette ve 
Belçika başbakanının hazrr bulunduğu sırada söylediği bu söz
lerden daha vazıh ve atl ne olabilir? 

Bav Eden. bu sözlerine açık konuşmanın değeri hakkında 
bir mukaddime ile başlamıştır. Bay Eden, bu sözleriyle bütün 
dünyaya şunu ihtar etmiş bulunuyor: Belçikaya karşı yaprla
cak her hangi saldttış karşısında büyük Britanyanm takma
cağı tavır, 1914 senesindekinin aynr olacaktır. 

Bunlarda şaşılacak bir taraf yoktur. Coğrafi zaruretler, 
geçmiş asırlar içinde hep İngiltere bu memleketlere karşı bu 
türlü siyasetler takib ettirmiştir. Üçüncü Edvard, Elizabet, 
Kromvel, Marlboro, Pit, Palmerston ve Gladston hep aynı il· 
ham ile hareket etmişlerdir. 

Bundan dolayı yeni bir lokarno vücud bulsun, bulmasllıj 
bu siyaset, milletler arası siyasetin temel taşlarından birisi 
olacaktrr. Böylece ne kimse tehdid edilmiş, ne de her hangi 
bir şey değiştirilmiş olmamaktadır. Bu, ancak hiç bir devletin 
lngilterenin onu müdafaa edeceğini bilmeksizin Belçikaya 
hücum edemiyeceğini hatırlatan bir teminattır. 

İkinci hadise, Almanya ile Japonya arasında bir pakt imza. 
!anmasıdır. Bu paktın Rusya aleyhine değil de, Komintern 
aleyhine tevcih edildiği beyan edilmiştir. Gene şeklen bu ko • 
münist enternasyonalinin etrafa saçtığı tehlikelere ka~ı te• 
dafüi mahiyette bir anlaşmadır. 

Bununla beraber, herkes, bunun, hakikatte, Rusya aleyhin
de bir anlaşma olduğuna kanidir. İtalya, bu anlaşmaya gir
memiştir. İtalya her ne kadar bütün şekilleriyle komünizme 
düşman ise de onun Rusya ile toprak alıp vermek suretiyle 
halledilecek hesabı yoktur. O, alacağını almıştır. 

Başka taraflarda bu paktın uyandırdrğı intiba müsaid de -
ğildir. Birleşik Amerikada, uzak şarkta yeni rah_ats~zl~klar, 
kargaşalıklar uyanmasr ihtimali tehlikeli telakki ed_ıl~ı.ş:ır. 

Ayrıca Japonyada da bu paktı imzalamış olan mılıtanstleı-.. 
le bunu T~ponyanm eski dostluklarına bir tehdid telakki eden 
di~lomatlar ve devletler arasında bir tefrika uyanmıştır: • 

İngilter'!ye gelince, bu memleket, uzak şarkta mevzıt bı: 
pakt yapılması imkanını kaldıracak olan böyle bir hareketı 
memnuniyetle karşılamış değildir. 

Hulasa, !>u pakt, Amerika., İngiltere, Rusya, hatta Japon
ya ve Çin tarafından iyi k~ılanmamıştır. 

Sulh için yeni ümid 
30 ikinci teşrin 936 tarihli Deyli Heraid f(azetesinden : 
Enternasyonal durumda yeni ve ümid verici bir değişik • 

lik olmak üzeredir. 
Bundan altı ay evel zecri tedbirlerin iflas etmesi üzerine 

sulhcu milletler büyük bir ümidsizliğe ve bozğuna uğramış 
idiler. • 

Bizim gazetemiz, zecri tedbirlerde iflasrn Milletler. Ce~
yeti ve kollektif sistem iç.in bir son olmadığını, belki ~ır .~e~ı· 
leme olup bu devre nihayetinde onun gene canlanacagı umıd 
ve mütalaasını ileri sürmüştü. 

Bu devre baş göstermiş bulunuyor. Bütün sulhçu millet.ler 
de harbm önüne geçmek siyasetinin keskin bir siyaset halıne 
gelmesi karar altına alınmıştır. ·-. _ • 

Harb tehdidi faşist devletlerden geldıgıne gore sulhçu mıl· 
Jetlerin böyle bir siyaset ve kararda birleşmesi dünya nizamı • 
nın korunması ve kanunsuzluğun ortadan kaldırılması yolun-
da tedafüi bir cephe tutulduğuna deta.1et edebilir. . 

Son hafta içinde İngiltere hükümeti, ~ransa veya Belçıl;ta 
veya Mısır bir saldırganlığa uğradrğı takdırd~ bu me~~e~et~n 
onları müdafaa ve askeri zecri tedbirler tatbık edecegını bıl· 
dirdi. -

Fransa hükümeti, milli tasvib üzerine famsrz - Sovyet pak· 
tının tamamiyetini teyid etti. 

Fransa, Polonya ve Britany~ arasınd.aki münasebetler Y~ • 
lundadır. Polonya ile Romanya alman • ıapon anlaşmasına gır· 
mekten kaçrnmışlardrr. 

Şimdi, bütün bu vaziyet ve hareketlerde sulh_ cerey.~nının 
yürüdü~ü ve yüksek bir seviyeye çıkmakta oldugunu goster • 
mektedir. 

Şimdi asıl mesele, bütün bu sulh hareketlerini Milletler Ce· 
miyeti ve bu cemiyetin paktı ile zecri tedbirler mükellefiye
tini koymakta olan on altıncı madde etrafında toplayabilmek
tir. 

Bunun için iki sebeb vardır. Eğer bütün tehlike noktaları
nın korunması lazım geliyorsa daha şümullü tedbirlere lüzum 
ve ihtiyaç görülmemelidir. 

Doğu Avrupasrnda sulh için ve saldırğanlığa karşı alman 
garanti tedbirleri, harb isteyen devletleri cesaretlendirecek ka
dar hafiftir. 

Çekoslovakya, hayranlrğa değer bir soğukkanlıhk ve meta• 
net göstermektedir. Fakat esaslr surette Milletler Cemiyetinin 
himaye ve garantisi bir an evvel temin edilmiyecek oluna bu 
kücük devlet bir saldırganhb kurban gidecek, "bundan da bü· 
yük bir Avrupa harbı baş gösterecektir. 

İngilterenin Belçika ile Fransaya vermiş olduğu f{at'anti, 
garbta başlıyacak her hangi bir harb tehlikesini önlemiştir, di· 
yebiliriz; fakat bu garanti, şarkta başlıyacalc bir harbın garba 
siravet etmesine mani o1amıyacaktrr. 

Bugün mevcud olan paktlar, tam ve bütün bir Avrupa pal[. 
tı haline getirilecek olursa, o zaman sulha musallat olagelmek
te olan tehlikenin önü alınmış olacaktır. 

Mevcud ~tilerin Milletler Cemiyeti çerçevesi içinde 
toplanması ~aruretini doğuran ikinci sebeb de bunu, tatmin 
edilmemiş bir takım milletlerin bir takım maksadlarma hiz
met edecek şekilde ittifaklar haline ~elmesine mani olmaktır. 

Bu vaziyette her millet için hukuk müsavatı ve adalet gö
zetilmeli bir takım muhakkak ıztırablarm ortadan kaldırıl • 
ması içu; sulhçu milletlerin feda.karlık etmesi lazım gelirse o 
da yapılmalıdır. 

İngiliz milletinin arzusu, sulhu temin için Milletler Ce .. 
miyeti etrafında toplanmak ve kollektif emniyeti koruyabil -
mek yolunda lazım olduğu gibi silahlanmakdan daha iyi ifade 
edilemez. 

c============================================================================================== 
Tefrika: No: 104 

iNSL\.N 
Yazan: Dr. ALEXIS CARREL 

Türkçeye çeviren: NASUH! BAYDAR 

insan ve f erd mefhumlarının kanşıklığın -
dan gelen bir hata da demokratik müsavattır. 
Bu dogm, bugün mi1letlerin tecrübelerince havale 
olunan darbelerle yıkılmaktadır. Demek ki onun 
sahteliğini göstermek faydasızdır. Fakat bunun 
uzun muvaffakiyetinden dolayı şaflllak lfızmı· 
dır. Beşeriyet, nasıl olmuş da buna böyle uzun 
zaman inanılmıştır, Bu doğm vücudun ve şuu· 
run teşekkülünü göz önünde tutmamaktır. Kon
kre bir hadise olan ferde uygun değildir. Evet, 
in~anlar müsavidirler, fakat ferdler müsavi de
ğildirler. Onlann hukuk müsavatı bir hulyadır. 
Zayıf akıllı ile jeni adamı kanun nazarında da 
müsavi olmamak lazımdır. Budala, zekasız, dik
kat sarfına iktıdarsız, dağınık bir kimsenin yük -
sek bir terbiyeye hakkı yoktur. Ona, tamamiyle 
inkişaf etmiş ferdin seçim hakkını vermek ma • 
nasızdır. Cinsler müsavi değildirler. Bütün bu 

müsaavtsızhklan tanımazlıktan gelmek çok teh
likelidir. Demokrasi prensipi güzidelerin inki· 
şafma engel olmak suretiyle medeniyetin inhi
tatına yardım etmiştir. Ferdi müsavatsızlık.tara 
hürmet etmek gerektir. Modem cemiyette bü -
yüklere, mutavassıtlara ve madunlara elverişli 
vazifeler vardır. Fakat yüksek insanlan da alel
ade jnsanlar gibi yetiştirmeğe kaJkrsmamak la -
zımdır. Böyle yapılmış olduğu içindir ki demok
rasi ideali cemiyette zayıfların hakim olması ne
ticesini vermiştir. Bunlar her sahada kuvvetlile
re tercih edilmektedirler. Yardım görmekte, hi
maye edilmekte ve ekseriya kendilerine hayran o
lunmaktadır. Bunun gibi, halkın sempatisi hasta
lara, canilere ve delilere gitmektedir. Ferdin in
hitatmdan, geniş ölçüde mesul olan müsavat 
efsanesi, senbol sevgisi, konkre hadisenin ih • 
malidir. Aşağı seviyeden olanları yükseltmek 
imkansız olduğu için insanlar arac;mda müsava
tı tesis hususunda tek yol onların hepsini en al • 
çak seviyeye indirmek idi. Şahsiyetin kudreti de 
işte bövlece yok oldu. 

Yalnız ferd mefhumu insan mefhı~mu 
ile karıştmlmakla kalınmamış, fakat daha 
ileri gidilerek, insan mefhumu, yabancı un-

surlar ilave edilmek ve kendine has un
surların bazılarından da mahrum bırakıl
mak suretiyle taglit olunmuştur. Biz ona, 
mekanik aleme aid mefhumları tatbik ettik. T e
fekkürü, manevi ıztırabı, fedakarlığı, güzelliği 
sükunu unuttuk. insana şimik bir madde, bir 
makine veya bir makine çarhı imişçesine mua
mele ettik. Onu ahlaki, estetik ve dini faaliyet
lerinden ayırdık. Onun bazı fiziyolojik faaliyet
lerinin manzarasını da ortadan kaldırdık. Nesic· 
lerle şuurun gıda ve yaşayış tarzı değişiklikleriy
le nasıl uzlaşabileceklerini hi'S soruşturmadık. ln
tibaki fonksiyonların esaslı rolünü ve bunları 
istirahate terketmcden doğacak neticelerin ehe
miyetini tamamiyle ihmal ettik. Bugünkü zaafı
mız hem ferdiyeti iyi tammamamızdan ve hem 
de insanın teşekkülünii bilmememizden ileri gel
mektedir. 

xı 
Kendimizi bilmemizin ameli manası 

Modern insan muhitinin, cemiyetçe kendi· 
sine ister istemez kabul ettirilmiş olan yaşama 
ve düşünme itiyadlannm muhassalasıdır. Bu iti
yadların vücudumuzu ve şuummuzu nasıl muz
tarib ettiklerini gördük. Teknolojinin etrafımız· 

da yaratmış olduğu muhite tereddi etmeksizin 
uymamızın imkansız olduğunu şimdi biliyo~ 
Halimizden mesul olan ilim değildir. Mesul olan
lar yalnız bizleriz. Memnu ile mubah olam biri· 
birinden ayırd etıneği bilemedik. Tabii kanun· 
lara karşı geldik. Böylece de en büyük günahı, 
cezası daima çekilen günahı irtikab ettik. Fen 
dininin ve endüstri ahlakının dogmlan biyolojik 
hakikatin karşısmda sukuta uğramışlardır. Ya-
sak olanın ne olduğunu kendisinden soranlara 
hayat daima aynı cevabı verir. bafa düşer. Ve 
medeniyetler yıkılır. Cansız maddelerin ilmi hı. 
zi, bizim olmayan bir diyara götünnüttiir. Onun 
bize arzetmiş olduğu her şeyi de biz kabul et
mişizdir. Ferd daralmış, ihtisaslaşmq, ahlak: 
gayri olmuş, zekasını kaybetmiş ve kendini ve 
kendi müesseselerini idareden aciz getirmiştir. 
Fakat aynı zamanda biyolojik ilimler sırların en 
değerlisini bize ifşa etmiştir: bunlar, bedenimi· 
zin ve şuurumuzun IJelişmesi kanunlarıdır. Bu 
bilgidir ki bize kendimizi ihya etmek vasıtası-
nı vermektedir. Irkın ırsi hassaları sağlam kal
dıkça modern insanlarda cedlerinin kuvvet ve 
cesareti yeniden uyanabilir. Bu insanlar acaba 
bunu istemek kabiliyetini henüz haiz midirler} 



.• ---~· ·- --·-.... . -- - ---- -- . ------------ -------~~--------·------~~===--====-~ 

Ff"nerhahçe · Çel{i I\.arlin maçı 

Çekler 2 - Fener 1 
Fener bahçe 

tesirli 
daha iyi, 
bir oyun 

fakat çekler de 
oynadılar. 

{Başı ı. inci sayfada) 
la ile fenerliler, halkın şiddetli alkış
ları arasında gözüktüler. Merasim kısa 
sürdü. İki takım karşdaştığı zaman Fe
nerbahçeyi şu kadro ile görüyoruz. 

Hüsameddin, Yaşar, Fazıl, Cevad, 
Aytan, Reşad, Niyazi, Muzaffer, Ali 
Rıza, Esad, Fıkred. 

Hakem Şazi Tezcan. 
Oyuna fenerbahçeliler başladılar. 

Oyun asabi ve heyecanlı bir surette 
ilerliyor. Top en ziyade iki tarafın mu
avin hatlarında dolaşıyor. \ 

Fenerliler de, çekler de vaziyete ken
di tarzlarım hakim kılmağa uğraşıyor· 
lar. Çeklerin kısa müsellesli paslarına 
karşılık fenerlilerin yerden ve derin 
paslarla inmek istedikleri gözüküyor. 
Faiı:at iki tarafın gayreti beyhude olu
yor. İlk on dakika bir mücadele içinde, 
dikkate değer hadise olmadan geçti. 

Onuncu dakıkadan itibaren çekler, 
gittikçe sı.iratleşen bir oyunla vaziyete 
hakim ulmağa başladılar. Hakem, bata
lan cezalandırmak için mütemadiyen 
oyunu durdurmağa mecbur kalıyor. Ve 
oyun bu yüzden zevksiz bir cereyan 
alıyordu. Hüsameddin, üst üste bir kaç 
tehlikeli vaziyeti kurtardı. 

Çeklerin sert oyunu, bilhassa müda. 
faada tebarüz ediyor. Her fener akını, 
hemen hemen daima, favulla kesiliyor. 
bilhassa sol muavin, fenerin sağ iç.i ile 
sağ açığını, göre göre tekme ile durdu
ruyor. Hakemin ceza kararları bu vazi
yet üzerinde esaslı bir tesir yapmıyor. 

Fenerliler, bu faul sağnağına rağ
men çek kalesini sıkıştırmak im.kanları
nı buluyorlar. Bilhassa Fikret, çek mü.. 
dafaasım arkasına takarak indirdiği 
topu en müsaid vaziyetlerde arkadaşla
rına veriyor. Fakat Fikrei:in, karşısında 
aciz kalan çek müdafaası, icabettiği za
man profesyonel hilelerine de müracaat 
ederek, fener muhacimlerine sayı fır· 
satı vermiyorlar. 

Devrenin ikinci nısfından sonra 
oyun gözle takib edilmesi müş.kül ola
cak derecede süratlendi. Bu sıralarda 
fenerlilerin hücum faikiyetini ele aldık.. 
ları ve çek kalesini srkz lıir çemberle 
çevirdiklerini görı.iyoruz. Bu tazyik i:>ir 
türlü semere vermedi. 

AH Rıza, Muzaffer, Niyazi ve Esad 
Üsüste birer gol kaçırdılar. Bilhassa E
sad, oyunun 43 ünçü dakikasında, güzel 
bir diriblingle çek ınüdafiini atlatarak 
kaleciyle karşı karşıya kaldığı halde to
pu havalandırdı ve avuta attı. 

Birinci devre golsuz beraberlikle bit
nıişti. Fakat Fenerbahçelilerin vaziyete 
haklın oluşları ikinci devre için ümid ve
riyordu. 

İkinci devre gene büyük bir süratle 
başladı. Çeklerin sert oyun tecrübesi fe
llerlileri yıldırmadı. Ve san laciverdli 
ll'l.uhacimleri gene çek kalesinin etrafın
da görüyoruz. Çek müdafaası enerji ile 
çalışarak, birbirini takib eden Fener hü
curnıanna karşı koyuyorlar. 

Onuncu dakika: 
Çekler düzgün paslarla Fener kalesi-

ne indiler. Sağ iç orta muhacime güzel 
bir pas verdi. Orta muhacim. sıkı bir 

plase ile takımına ilk sayıyı kazandırdı. 
Çekler sahada birbirlerine sarılıyor. 

lar. 

Oyun yeniden bütün hıziyle haşla

dı. Fenerbahçeliler yeniden çek kalesini 
sardılar. Üstüste kornerler oluyor. 

14 üncü dakika: 
Fikretin bir akışım çek1ar kornerle 

durdurabildiler. Güzel bir köşe vuruşu. 

Niyazi, kıpırdamak imkamnı venniye

cek kadar sıkı bir şekilde kaleciyi marke 

ediyor. Ali Rıza fırsattan istifade ede

rek Fenerin beraberlik sayısın çıkardı. 
Fenerin hakim oyunu devam ediyor. 

Çekler vaziyeti kurtarmak için çok favl 
yapıyorlar. Hakemin ceza kararlan te-
"'kalı I sırsız yor. 

26 ıncı dakika: 

Çeklerin seyrek hücumlarmdan biri. 

Sol açığın ortalayışmı, gene orta muha

cim, bir kafa vuruşu ile sayıya çevirdi. 

Fenerbahçe, hakim oynamasına rağ

men magrn.b vazıyete düşmesinin acısıy

le çok guzel bir oyl.lll çıKarıyor. Fakat 

çei<ler muuataacıa oırıkerek sayı imkanı 
vermıyorlar . .l:Su arada üstüste favulle~ 

yapıyorlar. 

l>aıtıka 34: 

J:.'UU"et kaıeye akıyor. Ona hatalı bir 
şarj yaptılar. 1'akat .t<ıkret bunu atlattı 

ve kaleye doğru gidiyor. Kaleci ve mü· 

dafi, ayni zamanda.Fikretin üstüne yük

lendiler. Fakat top Naciyi bulmuştu. 

Naci sıkı bir şı.itle topu boş kaleye tev
cih etti. Muhakkak golü müdafi eliyle 

çeviriyor. Bu kati bir penaltı, fakat ha

kem görmedi Oyun Fenerlilerin haki.. 

mıyeu altında sonuna doğru geı.ıyor. Son 

dakı.kalarda çeklerin gene Fener kalesi

ni sıkıiurdıklarını gorüyoruz. Hakem, 

Yaşarın sert bir hareketini, onu oyun

dan çıkarmakla tecziye etti. İki dakika 
sonra oyun, daha üstün oyniyan Fener
lilerin 2 • 1 mağlubiyetıyle bitti. Bu mağ
lubiyet, her şeyden evvel, futbolu iste· 

dikleri kadar sert oynayan, oynamak im

kanını bulan çeklerin, bu suretle Fenerin 
üstünlüğünü bertaraf etmek imkanını 

elde etmelerinin neticesidir. Hakem sert 

ve iistüste hatalı hareketleri cezalandır
mak için nizami salahiyetini kullansay

dı, profesyonel hileleriyle vaziyete za
man zaman hakim olan çeklerin, futbol 
tekniğinden ziyade pr.Jfesyonel trükleri
ne istinad eden galibiyetlerine imkan 

kalmıyacaktx. 

Fenerbahçe ıtadmda: 
Vefa hakim bir oyunla Eyübe ~ - 1 

galib gelmiştir. Beykoz ve Topkapı ta
kımlan 2 - 2 berabere kalmışlardır. 

Şeref stadında: 

İstanbulsopr Süleymaniye takınılan 
1 - 1 beraber kalmış ve Anadolu sahayı 
terkeden Hilale hükmen galib addedil
miştir. 
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Londradan gelen ı 
haberler 

ve akisleri · 
(Başı 1. inci sayfada) 

kırata karşı hiç bir zaman ileri sürülme
miştir. Kıra!, hiç bir halde burada beş 
ayda dahi tahakkuk edemiyecek bir ar
zu izhar etmiştir. İngiliz kanunu esasL 
sinde, böyle bir farazi esas üzerine kıral
dan, saltanattan vaz geçmek ve muhte
melen memletketten çekilmek gibi fevka
lade fedakarlığı istilzam ettirecek hiç bir 
kayıd mevcud değildir. Hiç bir nazır kıra-

! la istifa tavsiye etmek salahiyetini haiz de
ğildir. Kabine, hiç olmazsa parlamento
mın muvafakatini evvelden istihsal et. 
meden böyle bir mesele hakkında hüküm 
vermek hakkına hiç bir suretle malik de
ğildir. Bugünkü vaziyet içinde derhal is· 
tifa, kanunu esasi: vaziyetine çok mühim 
zarar verebilecek ve bizzat esas teşkilat 
için muzır olabilecektir. Eğer ima edil
diği gibi, kıral nazırlarına onların tekli
fe mütemayil olmadıkları bir kanuni tcd
dir teklif etmiş ise, nazırların cevabı bir 
red cevabı olmaldın. Kıra1 bu hususta 
nazırların istediği şekli ka!>ul etmedik
leri takdirde ise, nazırlar istifada ser. 
best bulunmaktadırlar, fakat, muhalefet 
liderinin icabında bir kahine teşkil etıni
yeceği hakkında tenii.nat istiyerek kıral 
üzerinde bir tazyik yapmak hakkına ma
lik değildirler. Bu noktada da, meselenin 
diğer cephelerinde olduğu gibi, zaman 

ve sabır laznndır.,, 

* Londra, 6 {A.A.) - İstişare dün ge-
ce geç vakte kadar devam etmiştir. 

Şimal İrlandası başbakanı Karigna~ 

von B. Baldvin ile yaptığı görüşmeden 
sonra demiştir ki: 

"- Hiç bir şey söyliyemem. Fakat 
Baldvin'e itimad ediniz.,. 

Sir Jon Saymen dün akşam B. Bald
vinle tekrar görüşmüştür. Buhranın ya.. 
rm halledileceği sanılmaktadır. 

* Londra, 6 (A. A.) - B. Baldvin, 
sabahleyin valide kıraliçe Mariyi ziya
ret etmiştir. 

* Londra, 6 (A.A.) - Bu sabah topla· 
nan mahdut azalı bakanlar toplantısı

nın hükümete iştirak etmekte olan ü~ 
partinin mümessillerini ihtiva etmesi 
keyfiyeti, ingiliz sıyasal mahfillerinde 
oldukça manalı görülmektedir. Bu ma.ı 
filler bundan, B. Baldvin'in kat'f bir 
hareket tarzı ittihazından evel hüküme 
te iştirak eden üç partiden hiç birinin 
kendisine muhalif olmıyacağını temin 
etmek istediği neticesini çıkarıyorlar. 

Bu sabahki müzakereler kabine top· 
lantısım bu istikamette hazırlam;ıkta 

idi. Kabine azası yarın bildirilecek o
lan kararın mesuliyetini bu kabine top· 
lantısmda deruhte edeceklerdir. Bu ka
rar henüz meçhuldür. Fakat vaziyeti 
tenvir eden şu birkaç vakıayı kaydet· 
mek faydalı olacaktır: 

B. Çörçil'in beyannamesi beklenen 
aksi hasıl etmemiştir. Sonra hakanların 
kırala aid bulunan Kornuay dükalrğı· 
nın genel müddeiumumisi ile sık sık 
istişareleri, kıralın maddi vaziyetini, 
Monarşinin halen kendisine verdiği hu· 
kukatn büsbütün müstakil olarak hal ve 
tanzim etmek arzusunda bulunduğu in· 
tibamı hasıl etmektedir. 

Nihayet, B. Baldvin'in hareket tar· 
zını tenkit eden gazete ve şahsiyetlerin 
bu hareket tarz1armdan vaz geçmekte 
oldukları kaydediliyor. 

Bütün bu vakıalar, kıralrn her türlü 
ihtimale hazırlandığı ve B. Baldvin'in 
ortaya attığı kanunuesasi meselesinde 
flkirlerin ekseriyetini kendisine müza
hir bulacağını zannetinnektedir. 

* Londra, 6 (A.A.) - Hali hazırdaki 
buhrandan bahseden İvning Standard 
gazetesi, B. Baldvin'in ve kabinenin kr· 
ralı ya evlenmekten vaz geçmeğe ve 
yahut çekilmeğe sevk için olan gayret-

Türk Mühendisler Birliği dün Yenişeh ırdeki binasında yıllık kongresini y~ 
mış ve akşam Şehir lokantasrnda kongre şerefine birlik azalarına bir yemek ver· 

miştir. Resmimiz birliğin kongresini göstermektedir. 

ISP ANY A ISY A 
Dün l\ladrid önünde ve bütün cephelerde 

mühim harh hareketi olmadı 
(Başı 1. inci sayfada) 

Dün bütün sabah cephede tam bir sü
kun hüküm sürmüştür. Öğleden sonra 
asilerin topçu kuvvetleri faaliyete geç
miş ve atışlarını payitahtın şimal ma

hallerine çevirmişlerdir. Hükümetçiler, 
hiç bir mukabelede bulunmamışlardır. 
Asilerin mahfilleri, hükümetçilerin pa
yitahtın muhasarasını kaldırmak için 
sarfetm.iş oldukları fazla gayret yüzün· 
den dermansız bir hale gelmiş oldukla
rı zannında bulunmaktadır. Bununla 
beraber tekrar mukabil taarruza geçmek 
için yapılan hazırlıkları örtmek maksa
diyle kasden atalet gösterilmesi ihtima
li de derpiş edilmektedir. 

Havalar güzel gitmekle beraber ge
celeri buz gibi bir soğuk hüküm sür
mekte ve soğuk gün geçtikçe şiddetini 
arttırmaktadır. 

Asturi cephesinde sii.krln 
Madrid, 6 (A.A.) - Asturi cephe

sinde sükOn hüküm sürmektedir. Hü
kü.metçilerin bataryaları, Oviedo'yu 
bombardıman etmiştir. Asiler, Burgos 

civarında hükü.metçilerin sığınmış ol- 1 
duklarr müstahkem hatlara şiddetle ta
arruz etmişlerdir. Asilerin birçok kam-

yonlarm refakat etmekte olduğu bir 
kafilesi, top ateşiyle imha edilmiştir. 
Düşman, kaçmış, otomobiller, yiyecek· 
ler .ve mühimmat bırakılmıştır. 

Madrid, 6 (A.A.) - Dün Madrid 

cephesinde sükUn hüküm sürmüştür. 

Sabahleyin asilerin tayyareleri payitah

tı bombardıman etmiştir. Birçok yara

lı vardır. Öğleden sonra şehrin merke· 

zine obüsler düşmüştür. Zarar mühim· 
dir. Birkaç kişi ölmüştür. 

Cümhuriyetçiler, asilerin Madrid'in 
garbinde yapmış oldukları bir taarruzu 
onlara ağır zayiat verdirmek suretiyle 
tardetmişlerdir. 

'Guadalajara mrntakasmda climhuri
yetçiler, birçok kasabaları işgal etmiş
lerdir. 

Madrid' deki Finlandiya elçili-., 
ğinde bir araştırma 

Madrid, 6 (A.A.) - Finlandiya el
çiliğinin idaresi altında bulunan bir bi· 

nada yapılan araştırma neticesinde 600 
kişi tevkif edilmiştir. Bunların arasın

da yüksek tabakaya mensub insanlar da 
vardır. 

lerine devam ettiklerini kayıt ve kara- \- A • k 
rm herhalde istifa şeklinde olmaması merı a 
lazım geleceğini ilave ediyor. \ ' · 

Star gazetesi de ingiliz milletinin S Jh k. f d 
kıralr çok sevdiğini kaydetmektedir. il on eransın a 

* 
Londra, 6 (A.A.) - Sunday Dispaç, 

bugün saat 16,30 da neşrettiği hususi 
tabında şu satırları yazmaktadır: 

Kırat, hükümetin talebini kabul e
demiyeceğini bildirmektedir. Başbaka
nın, valide kıraliçeyi ziyaret etmesi bir 
karar ittihaz edilmiş olduğu zannını 
vermektedir. Kıralrn kendisini, hususi 
hayatını kendisine yapılan tavsiyelere 
göre tanzim edecek mevkide görmediği 
ve fakat şimdiki hükümetten başka tür
lü fikirde bulunacak bir hükümet teş
kil edecek vaziyette olmadığı takdirde 
vuku bulacak bir felaketle imparator
luğu tehlikeye düşürmek de istemediği 
bildiriliyor. 

* 
Londra, 6 (A. A.) Kanterburi 

Başpeskoposu öğleden sonra B. Bald
vin'i ziyaret etmiştir. Başpeskopos baş-

bakanlığa geldiği zaman halk kendisini 
"kırat Edvard'ı istiyoruz" nidasiyle 
karşılamıştır. 

* 
Londra, 6 (A. A.) - Kabine saat 

17 ,30 da başbakanlıkta toplanmıştır. 

* 
Londra, 6 (A.A.) - Graven, Sunday 

Cbserver ga:retesine, evlenme ile salta

nattan birinin seçilmesi lüzhmunun, 

her türlii mutavassıt tarzı hal meselesi

ni imkansız kılmakta olduğunu bildire· 

rek: 

"Kıralm kararı her ne şekilde olursa 

olsun, derin bir heyecan ve ebedi bir 

hürmetle karşılanacaktır." diyor. 

(Başı ı. inci sayfada) 
Hatib, konferansta.ki murahhaslara 

bir program tevdi etmiştir. Bu program 

Amerika sulhu ile dünya sulhunun mu. 

hafazasmı temine matuftur. Hatib, si

Jfilı.ların tahdidi, mühim.mat ticaretinin 

kontrolü, harb menfaatlerinin ortadan 
kaldırılması, normal iktisad münasebet• 

leri tesisi suretiyle sulhun muhafazasını 
istihdaf eden gayretlere Amerikanın, ne 

suretle iştirak eylemiş olduğnu anlat· 

mıştrr. 

B. Hull, şunları ilave etmiştir: 

- Biz milletlerarası ihtilafların hal ve 

faslında harbm bir usul olarak kullanıl

masına muarızız. U zbştırma ve hakem 

konferansları gibi bu işi görecek ba~ka 
usuller de mevcuddur. 

B. llull'un sullı programı 

Buenos - Ayres, 6 (A.A.) - B. Hull, 
Amerikada ve bütün dünyada sulhun mu• 
hafazası ile alakalı olan programını şu 
suretle izah ve teşrih etmiştir.,. 
"- Sulh doktrininin bütün hil· 

küme ti erce milletlere talim °"" 
lunması, milletlerin karşılıklı anlaşmala· 
nnr, beraber çalışmalarım inkişaf ettir• 

mek maksadiyle bütün milletler mümes
sillerinin muntazam bir konferans ak· 

detmeleri, Amerika hükümetlerini harbe 

başvurmaktan korumak için hükümetler, 

kabul etmiş oldukları sulh ihtilifla.n hü

kümlerini icra etmelidirler, Amerikada 

müşterek bir bitaraflık siyaseti ve libe

ral bir ticaret siyaseti vücuda getirilme.. 
si, beynelmilel işbirliği esas prensibinin 

Profesör Nimbus'un maceraları: Profesörün sinek mevsiminde başına neler gelmişti? (Deyli Meyl'dcn) 

Slınday Taymiş gazetesi de kabine
nin bütün partilerin kahir bir müzaha· 
retine mazhar olduğunu yazıyor. 

tatbiki, hukuku düvel kaidelerinin yeni 

baştan tesisi ve takviyesi, milletlerarası 
ihtilaflar, misak ve mualıedenamelere ri

ayet.'' 
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Karda Ankara 
Birkaç gün lodos rlJzglrlarr ve yağmur /arla geçen kış başlangıcı evelki gece 
7ağan karla tabii ~yrini takibe başladı. Eün sabah uyananlar, Ankarayı beyaz

lıklar içinde daha güzel buldular. 

Ycni~ehirde Atatürk uranı . k•şa mahsus kisvesi ile çok :azibti. 

Sabahtan itibaren harekete geçerı beledi re temizlik amelesi uranrn ağaçlı yerle
rinden başka tarafla r.nda kar bırakmadılar. 

FRANSA'DA: 

Yabancı profesörler ~erefinc 
yapılan kahul resmi 

Faris, 6 (A.A.) - Dış bakanı, Fa

ris'deki yabancı talebe ile fransız üni
•ersitelerinin misafiri bulunan yabancı 

profesörler ıterefine parlak bir kabul 

resmi tertib etmiştir. 

Diplomasi ve iiniversite alemine 

mensub bir çok şa• siyctlerb 10 binden 

fazla talebe bu kabul resminde hazn 
bulunmuştur. 

Finans Bakan/ ·~mda yeni genel 
se!,·• et erlik 

Faris, 6 (A.A.) - B. Venson Oriol 
finans bakanlığı ger.el s~kreterliğinin 

tesisi münasebeti} le t ertib edilen ziya
fette söylediği nı· ' 't ta, mcmurlarm 
sendikalizmindeki faydayi göstererek, 
içerde ve dışarda kalkmma baş ~öster
diğini, Fransanm kc,...iisine olan ve 
dünyanın :Fransaya olan itimadmm ted. 
ricen tekrar teessüs etmekte olduğunu 
ve büyük zıddiyetlerin icraatta çabuk 
davranmak sayesinde telif edilebilece
ğini söylemiştir. 

TJ L US 

-· ..-.... ,..·--· .. 

• 
o:evkli manzaralardandı. 

AT YARIŞLARI. Muhafız Gücünün 
atlı vürüyüşü 

(Başı J. ;nci sayfada) 

Ceylanı (K. 60), B. Alinin Coştu'su (K. 
60), B. Şükrünün Mebrukü (K. 60), 
B. Ramizin Hilali (K. 60), general tı. 

yasm Burhan Mesudu (K. 60), gene ge
neral İıyasm Devrişi (K. 60), B. Fevzi
nin Sevimi (K. 58.5), B. İhsanm Ayşe. 
si (K. 58.5) girdiler 

B. Kazımın Ceylanı 3 dakika 57 sa
niyede birinci, albay Hasanın Ceylanı i
kinci, Mebrük üçüncü oldu. Birinci ile i
kinci arasındaki mesafe bir boyun idi. 

Ganyan 9 lira, plaseler: 320, 140, 170 
kuruştu. 

iKiNCi KOŞU: 
Uç yaşındaki yerli halis kan ingiliz 

erkek ve dişi taylara mahsustu. İkra
miyesi 450 lira idi. Birinciye 350 liradan 

lirayı doldurmayan yerli yanm kan in
giliz erkek ve dişi taylara mahsustu. İk
ramiyesi 255 lira idi. Birinciye 180, ikin
ciye 55, üçüncüye 20 lira verildi. 

160 metrelik bu koşuya B. Atanın 
Montanikosu (K. 58), B. Behçetin Bar-

light'i (K. 56.5), B. Salih Temelin Mah
muresi girdiler. 

Mahmure 2 dakikada 3 boy farkla bi. 
rinci, Montaniko ikinci, Barlight üçüncü 

oldu. 

Ganyan 360 kuruştu. 

Çifte ve ikili bahisler: 

Üçüncü ve dördüncü koşular arasın-

ı 
daki çifte bahisde 4/ 3 üzerine oynayan

lar 4.5 lira, birinci koşuda ikili bahiste 

2/1 üzerine oynayanlar 16 lira aldılar. 

Muhafız Gücü sporcuları dün, Eti
mesuda, gidip gelme kırk beş kilomet• 
reyi bulan bir yürüyüş yaptılar Güç
ten kırk kadar atlının katıldığı bu yü
rüyüşte Atlı spor kulübünden birkaç 
Bayan da bulundu. Soğuk ve kar, bazı 
binici!eri korkutmuş olacak ki, dün, 
her zamanki kalabalrğı göremedik. 

Saat 9,30 da Akköprü civarmda top
lamld1 ve Muhaf•z alayı komuta:ı yar
dımcısı Yarbay Tuncalının idaresi al· 
tnda harekete geçildi. Keskin kış ha
vasının vücud!ara aşıladığı dinçlik, 
sanki mesafeyi kısaltıyor ve yorgun
luğu boğuyor Süratli ve adeta ile de
vam eden yürüyüş canlı bir neşe ile 
geçiyor. Kışı, pençeresinin arkasm1an 
ürı:-ererek seyredenlere, acıyanlar var. 
Gelmıyen arkadaşlar birçok latifelere 

mevzu oluv'>r. 
Tam öğ!e vakti Etimesuda var;:ldr. 

Yatı. l""~' · ~ı..:"lin salonunda hazırlan• 

mı, olan masalarda zevk ve iştiha ile 
yenen yemekten sonra bir müddet din· 
lenildi. Dönüş için harekete geçildiği 
zaman saat 13,30 olmuştu. Dönüş de 
ayni şen hava ile geçti. 

Dünkü yürüyşte bulunanlar güzel 
ve faydalx bir gün geçirmiş oldular. 

Karlı pöza;da gezdirilen güzel atlar ve onları zevkle temaşa edenler 

Muhafız Gücü heryıl olduğu gibi 
bu ser.eki t>iniş programım da, on be' 
günde bir, bır av koşusu ve bir atlı yü
rüyüş. olmak üzere düzenlemiştir. Ge
çen yılın 100 kilometrelik Çubuk yü
rüyüşüne karşı bu yıl Ayaşa 110 kilo
metrelik bir yürüyüş yapılacaktı~ 

maada dhuuliyeler mecmuu, ikinciye 7 5, 
üçiincüye 25 lira verildi. 

2000 metrelik bu koşuya, B. Salih 
Temelin Önüsar: (K. 62.5) B. Fevzi Lüt· 
finin Andranı fK'. fi)), B Nihal Atlı.11.1 

Başkanı (K. 56) girdiler. 
Başkan 2 dakika 25 l/'.? saniyede bir 

ha~ farkiylt! birinci, Andran ikinci oldu. 
Ganyan 160 kuruş idi. 

ÜÇÜNCO KOŞIJ (Soğüdozü koşusu) 
Üç ve daha yukan yaştaki halis kan 

ingilız at ve kısraklara mahsustu. İkra
miyesi 690 lira idi. Birinciye 500 lira
dan maada duhuliyeler mecmuu, ikinci

ye 75, üçüncüye 25 lira verildi. 
3000 metrelik bu koşuya B. Akifin 

Betyan (K. 62), B. Salih Temelin Mar
gizi (K. 62), B. Ahmet Atmanm Gran. 
dezzası (K. 60.5). B. Said Halimin Sım 
And Air'i (K. 58.5) girdiler. 

Sım And Air 3 dakika 39 saniyede 2 
boy farkla birinci, Betyar ikinci Mar
kiz ilçüncü oldu. · 

Ganyan 160, plaseler: 120, 150 ku
ruştu. 

DÔRDÜNCtl KOŞU (Handikap) 
Dört ve daha yukarı yaştaki yerli 

yarım kan ingiliz at ve kısraklara mah. 
sustu. İkramiyesi 255 lira idi. Biıinciye 
180, ikinciye 55, üçüncüye 20 lira ve
rildi. 

2000 metrelik bu koşuya B. Velinin 
Ceylanı (K. 63), B. Yusufun Semirami
si (K. 63), B. Nazifin Mavzikası (K. 
61), B. lskenderin Salteni (K. 53), B. 
Şabanm Bozkurdu (K. 51) girdiler. 

Semiramis 2 dakika 25 saniyede 1 boy 
farkla birinci, Mavzika ikinci, Bozkurd 

üçüncü oldu. 
Ganyan 260, plaseler: 150, 380 ku-

ruştu. 

BEŞiNCi KOŞU: 
Uç yaşında ve kazançları yek<lnu 400 

Y::ırrşlarda yanan mangalla nralmda rSrnaıı seyıretl~ı 

İstanbul lik ma~Iarı] da, macar takunı İrlanda takımını 
• '- ~ re karşı üç sayı ile yenmiştir. 

İstanbul, 6 (Hususi) - Bugün muh· İlk haftayım neticesi 2 • 1 idi. 
telif sahalarda yapılmış olan İstanbul 
kulübleri lik maçlarmın neticeleri şun
lardır : 

Anadoluhisar, . oğanı 3 • 1, Anado. 
lu, Hilali 1 - O, Galata Gençler, Ortakö
yü 6 - 1, Vefa, Eyübu 3 - 1, yenmişler
dir. İstanbul Sporla Süleymaniye 1 • 1 
ve Beykozla Topkapı da 2 - 2 berabere 
kalmışlardır. 

Anl{.ara f udbol 
maçları yapılmadı 

Bir gece evvel yağan kar dolayısiy. 
le, futbol sahaları oyun oynanılamıya
cak halde olduğundan, dün Ankarada 
lik maçları yapılamamıştır. 

Macar takımı İrlandayı 
3- 1 yendi 

Prof. K. KÖMÜR CANIN 
Modem ve he~ e~ 

Ameli ve tatbiki kambiyo 
Yeni muhasebe usulü 

Ticad malfunat ve bankacılık 

İktisad ilmi 
İhtisas muhasebeleri (Şirket, 
sanayi, ziraat, banka) 

kitap lan 
Krf. 

35 
122,50 

105 

87,5' 

175 
Ticari ve malt hesap 1.ci kısım 70 

20 Zihni hesap kaideleri 
Logaritma cetvelleri 
(yeni ralCam) 

Yeni hesabı ticari (mufassal 
eser) 

Mali cebir (istikraz ve 

56 

200 

sigorta hesaplan.) 100 
Ba~hca satış yeri: İkbal Kitapevi 
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Yenvieat reçehsi No. 2 Veznedar 
aranıyor 

Bol bir aydınlık elde ettnek 

için Osram ampullerini kul· 

lanınız. Çifte ispirallı olan· 

lar yüzde yirmiye kad<U 

daha çok aydınlık neşre

derler. Eski ampulleri atınız 

Askerlikle alakası olmayan ve 
yaşı kırktan yukarı bulunmayan 
(3000) lira kefalet verebilecek 
bir veznedar istiyoru7" 

Orman çiftliği ltdidliriyetine 
miiBcaa~ Z---!»ö04 

Kiralık 

Apartımanlar 
Taınamiyle veni. S oda. Banyo. 

Kalorifer. Çok müsait ,artlar. 
Yeni,ehir'de Adııkale sokağında 
No. 2 ye mürar.aat. Tel. : 2649 1 ve Osram tmJ kullanınız. Me· 

sela: Mutfağınızda yemek 

pişirirken 65 (DLm) li bi., 

ampul kullanabilirsiniz. 

Uygun fiatla 

Arsa-Ev 
Apartmıan 

2-5836 

••• 
Almak, satmak, kiralamak ve 

idaresini devre.tmek istiyenlerin 
Hacıbayramda icra dairesi kartı· 
sında GENEL İŞ BUROSU'na 
müracaatları. Tel: 1475 mal aa • 
hiplerine istedikleri ~kilde te-
minat verilir. 2-5828 

llınpull~ri ucuz aydınlık temin ederler. Muhasip aranıyor 

1,apu ve Kadastro Umum 
Müdürlüğünden: 

l - 360 lira muhamen bedel ile 19 paltc ve bir kat elbise pa
zarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Pazarlık 9. 12. 1936 çarşanba günü saat 14 de satın alma 
lı:onıiıyonunda yapılacaktır. 

3 - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7 ,5 
pey akçasiyle birlikte levazım idaresine müracaat etmeleri. 

(1991) 2~5854 

MlLLI MÜDAFAA VEKALETİ 
1ATIN ALMA KOMİSYONU lLANLARl 

İLAN 
1 - 50 gram radyum açık eksiltme ile eksiltmey~ konmtıftur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 1500 lira olup ilk temınat parası 112 

lira 50 kuruştur. 
8 - !halesi 24 • I . inci kanun • 936 perşembe günü saat 10 dadır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 .üncü mad· 

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatınde M. M. 

f~~~;;;;~:876 
1 LAN 

Muhemmen bedeli 2C:l7016.· lira olan lokomotif bakır ocakları 
'9e sair b•kır aksam 18/1/1937 Pazartesi günü aat 15.30 da kapalı 
.larf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 15.630 lira 64 kuruşluk muvakkat 
taninat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 /5/936 
f.3297 No. 1ı nüshasında intişar etmit olan talımatname dairesinde 
~ 'ft&ika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reialiğine vermeleri liztmdır. 

Şartnameler (1485) kuruta Ankara Ye Haydarpap vesnelerinde 
latılınaktada. (1885) 2-5791 

iLAN 
Muhammen bedeli 17854,22 lira olan 677.341 metre mikabı çam 

tzınan ve temruk 21 • 12- 1936 paurtesi günü saat 15,30 da kapalı 
Qrf uaulU ile Ankarada idare binaısında satın alınacaktır. 
L_ Bu ite girmek istiyenlerin 1339.07 liralık muvakkat teminat ile 
-nunun tayın ettiği vesikaları, resml gazetenin 7·5-1936 G. 3297 
lfo .. b nilshasında intjpr. e~ş olan talimatname daire.sinde al~t 
•eaiq ve te;wflenni aynı ıun saat 14.30 a kadar komıayon reialiğı-
Ge vermel~i lbımdır. . . 

lartnamelcr paraaıs olarak Ankarada Malzeme daireanden, 
llaydarpapda Tesellüm ve Sevk Şefligindcıı, Eıki§ehir Ye İmıirdc 
idaie magazalarındaıı daiıulınaktadır. (1982) 2-5850 

iLAN 
Muhammen bedeli 8986,20 lira olan müfredatı apğıda yazılı olan 

~tak efyUı 18. 12. !936 cuma günü aaat 15 de kapalı zarf usu
liyle Ankara·cıa idare binasında aatın alu.acaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 673 lira 97 kurufluk muvakkat te
ftıinat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, recuıt gazetenin 7. 5. 936 
CÜn 3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname da
iresinde alınmıf vesıka ve tekliflerini aynı gün aaat 14 e kadar 
koınisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden, Hay-
darpapda tesellum sevk şefliğin<len dağıtılmaktadır. 

Pamuk ıilte adet 242 
Seyyar karyola şiltesi ,. 30 
Yatak ve yorgan çarpfı .. 1772 
Küçük yastık yüzü ,. 325 
Büyük • • • 1000 
ıtnçnk yatık ,. 83 
Büyük yastık • SOO 
Cibinlik • 200 
Büyük yaltık: ,. 300 

(W3) 2--5782 

Mavi Valsler 
S&bırıızlıkla bekleyiniz. 

Adliye Vekiletinden : 
Veldletimis at itleri umum m6dürliiğünde 40 lira Ucretli Uç 

katiblilde 60 lira ücretli bir daktiloluk münhaldir. Memurin kamı
~~un tayiıı ettiii tartları haiz bulunan isteklilerin vesikalariyle 
vırlilı:te 14-12-936 puartesi Rtinii aat ikide yapılacak olan müsaba-

ka imtihanına ittirak için müracatlan. (2009) 2-5886 

1 
Akba kitabevine müracaa~ 

2-5842 

ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOCO 
SATIN ALMA KOMiSYONU İLANLARI 

2 adet aleminyumdan yapılmış 
mükeuef hamızı azot deposu: 

Tahmin edilen bedeli (2650) lira olan yukarıda miktarı ve tin• 
si yazılı malzeme Askeri Fabrikat:u'. Umum M~dü~l~~ü Satın 
Alma Komisyonunda 18 1. 1937 tarıhınde '1azartesı gunu saat 14 
de açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartn~e parasız olarak 
komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat temmat olan (198) 
lira (75) kuruf ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(1952) 2-5781 

Yevmiye ıs · 25 kilo sığır eti 

Tahmin edilen bedeli (1006) lira (25) kuruf olan yukarıda mik
tarı ve cinsi yazılı etin askeri fabrikalar umum müdürlüğü aatm 
alma komisyonunca 21. 12. 1936 tarihinde pazartesi günü ~t 14 de 
pazarlık: ile ihale edilecektir. Şartname paruu olarak komısyondan 
verilir Talihlerin muvakkat teminat olan (75) lira (47) kuruş ve 
2490 ~umaralı kanunun i ve 3 mAddelerindeld veaaikle mezkQr 
gün ve 188tte komisyona müracaatları. (1951) 2-5780 

KmJdw)ede Yapd•CI\' lnpa• .ı 
Ketif bedeli (132089) lira (3l5) kmut olan yukarda ~rb lntut 

Askeri Fabrikalar Umum MUdürlillil Satın Alma J:Col!'ıayont1!1ca 
18-12-936 tarihinde cuma gilnU aaat 15 de kapah zarf ile ihale edile. 
cektir ŞL-tname (Alb) lira (61) kunıt mukabilinde komisyondan 
verili;. Taliplerin mu\'akkat teminat olan (7854) lira (50) ~ruşu 
havi teklif melrtuplamu meskikr günde saat 14 e kadar komısyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde -
terinde yazılı ftAiJde muayyen ${üıı ve saatte komisyona milracaat-
larL (1903) 2-5770 

Ankara Valiliğinden : 
Hususi idareye aid Çamlar mahallesinde 9-68 No. 111 hanenin 

bir buçuk senelik icarı açık arttmnay~ konulmuıtur. 
Tahmin edilen icarmın tutarı 693 lıradır. 
Arttırmaya girmek için 52 liralık muvakkat teminat itası mec-

buridir. • -:--
21-12-936 pazartcal 2llnil saat 15 de vıliyet daim! enetlmenınde 

yapılacaktır. -
isteklilerin ihale KiinU daim! encümene •artnameyi görmek ist. 

yenlerin husust muhasebe müdilrlilğiln.c müracaatları ilin olunur. 
(2015) z-....ssss 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Etimesut yatı okulunun kalorifer tesisatı tamir ettirilecek· 

tir.2 _Muhammen bedeli 608 lira 87 kuruı olduğu için i§bu tamirat 
açık eksiltme suretiyle yaptırılacaktır. . 

3 _Eksiltme 14-12-936 Kiinü saat 15 de vilayet binaamdakı en• 
cümeni daimi salonundi> yapılacak v~ şartnamede yazılı mu~en 
bed lin 3 7 5 nisbetinde para, tahvilat veya banka mektubunu ıbru 
de~ler :ksiıtmeye iştirak ettlrilece~ir. Bu husus hakkında daha 

:traflı malfimat almak ve şartnameyi görmek istiyenlerin Ankara 
Kültür Direktörlüğüne müracaatları. (2014) 2-5887 

c~ H. P. Genel Sekreter~f1inden: · 
Bazı halkevleri için satın alınacak 17 radyonun pazarlık sur~ -

tiyle münaaksası birinci kiJıunun 14. üncü günü Ankan Halkevın
de yapılacaktır. Allkadarlarm mezldu tarihte saat 11 de An~ara 
halkevinde bu iş için tc,ekklil eden komisyona müracaatları ılan 
~~L ) a 

Satın alınacak bu radyoların konulacaldarı yerlerin (10 un 
Alternatif ve (7) sinde daimt cere~~ vardır. • 

Bu maIUınata gare eksiltmeye ıttirak edeceklenıı hazırlanma· 
ları ayrıca tavzih olunur. 2-5880 

Kayseri Belediye 
Başkanlığından: 

Memleket Hastahanesi polikinliğinde muayene edilecek fakir 
hastalara verilmek üzere Belediyemize mulı:tazi bin tiç yüz lira 
bedeli mııhammcnli 112 kalem ecza 7. 12. 1936 tarihine müsadif 
pazartesi gUnU aaat 14 de ihalesi. icra. kılmmalıc ~re açık e~· 
siltmcye konulmuf olduğundan tabplenn ,artnameyı ve ecza lia
tcsini Belediye Muhasebesinden ... temesi ilan olunur. 

(1990) 2-5845 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 

SAYFA 7 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 
ke§ide ı ı Birindkanun 936 dadır. 

Büyük ikramiye 

40 COO Liradır. 
Aynca: 15.000, ıı.ooo, 10.000 liralık ikramiyelerle 

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

DİKKAT: 

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

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakla sakıt olur. 

KJJru~ 

ANKARA LEVAZIM AM1RL1Gl 1 
SATIN ALMA KOMtSYOtıfU İLANLARI 

iLAN 

ı - Kolordu merkez kıtalarınm ihtiyacı için 140.000 kilo ek
meklik un kapalı sarfla satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 11-1. Kinun-936 cuma günü aat 15 de Afyona 
kor aatınalma komisyonu binasında yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 12«50 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler ber gün öğleden evvel Af.ı 

yonda kor satmalma komisyonunda görebilirler. 
5 _. İsteklilerin adı geçen gün Te uatte Afyonda kor aatınalma 

lıııomiayonu binamda bulunmabm. (1802) a • IW:ı 

İLAN 

1 - Ankara harp okulu ihtiyacı için 440llikilo Bursa pirincinin 
10.12.936 perfCDlbe günü saat on beşte leviİib imirliği satın alma 
lıııomisyonunda ka(lalı ~ M;ailtmeal ~. 

1
. . 

Z - Pirindll ~~*IWIWl minatı 990 ıra• 
dır Şartiıame Det iiln ay piadarS • 

3 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncll 4elerindeki vealka ft 
teminat makbuslarım havi azrflarını belli ve aatten bir saat 
evveline kadar Jr.omiayoua vcrmi• bul dır. (1882) 2-568S 

tLAN 
1 - !aparta gambonanun ihtiyacı lçln JtlOOO kilo un kapalı 

adla eksiltmeye konuldufundaıı ihale ~ 10.12.936 pcrtembe 
pnü aaat 9 dadır. 

2 - Tahmin bedeli 12 kurıq muvakkat tenıbıatı 1548 liradır. 
3 - İsteklilerin mezkOr günde Isparta askeri satın alma komi• 

JODun& kanunf Teaikalariyle müracaatlarL (1872) ı.-5657 

iLAN 

1 - Harp okulu ihtiyacı için açık ksiltme ile alınacak 120.000 
yumurtaya teklif edilcıı üat pahalı ıörüldiltunden pazarlıkla alı-

nacaktır. -
2 - İlk pazarlığı 9. 12. 936 tarihine milu~f çarpıuba günU saat 

Oll bette levazım amirliği satın alma komisy~unda yapılacaktır. 
3 - Yumurtanın tutarı 1800 lira olup ~kkat teminı.tı 135 11• 

radır. Şartnamesi ,,.omisyonda görülür. 
4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncil nii'&le1erindeld vesika w 

teminat makbuzlarıyle belli gün ve saatte ~syona mUracaat larL 
(2008) '2-5885 

Aydın Nafıa 

Müdürl ~ünden: 
l - Eksiltmeye konulan iş: İstekli çıkmadığından 20 gün müd .. 

detle uzatılan Aydın - Muğla yolunun 33+~2 - 39+842•aruında 
yolun terfiile tose ve beş ackt menfez inşaatidır. 

Bu işin k:etif bedeli (22S14) lira 52 kıı~ur. 
2 - Bu i,e ait şartname ve evrak ıunlardır. 
a - Eksiltme ıartnamesi, b - mukavele projesi, c - Bayınclır• 

bk itleri genel şartnamesi, d - Fennt tartname. keşif evrakı ft 
projeler. -

isteyenler bu enakı Aydm Nafıa milcflJr\fiğtinden g(Srebtlirler. 
3 - Eksiltme 21. 12. 936 pazartesi gün.ii uat on bette vilayet en

cümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme bpah zarf usuliyle yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye ~rebilmek için istekliferin (1711) lira muvaJC • 

kat teminat vermesi, bundan bafka qağıdalci ıvesikaları haiz bulun• 
duğunu ıöatermesi lhnndtt. 

a - Vekiletten alınan müteahhitlik 'Vesikası, b - ticaret odalı 
vesikası. 

6 - Teklif mektuptan 3 üncii maddede: pzılı saatten bir saat 
e'IYeline kadar enclimende toplanan komisy9na 1tCtirilerek makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderitecek mektuplann niha· 
yet Qçüacil maddede ~h saate kadar cellnit Qlmaat, mı .zarfm 
mühür mumu ile iyioe kaptdmaaı lbımdır. Postada olacak gecik· 
meler kabul edilmez. 2-5890 
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p r y ·rını bizde ayı HALİL NACİ Anafartalar caddesi No: 111 Telef. 123() 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

NAFi_ı\ VEl{AIJ~~Ti 
Van Su İşleri Etüt Heyeti Şefliğinden: 
1 - Eksiltmeye iı::onula~ iş : Van şehrf civarrnr sulayacak 

Şamram sulama kanalının hafriyatı ve imalatı sınaiye inşaatıdır. 
Bu işin keşif bedeli 3.5505 lira 74 kuru~tur. 

2 - Bu işe aid evrak ve şartname ~unlardır. 
A • Eksiltme sartnamesi 
B - Mukavele proıe~i 
C • Bayındırlık işleri genel sartnamesi 
D • Keşif cedveli ve projeler 
E • Fenni sartname 
F • Kum ta·ş grafiği _ 
İsteyenler bu şartname ve evrakı Van da Nafia su işleri etüt 

bey'eti şefliğinden görebilirler. 
3 - Eksiltme 27. 11. 1936 dan 11. 12. 1936 tarihine müsa<lif 

cuma günü saat 15 de Van'da su işleri etüt hey'eti şefliği daire
sind~ müteşekkil komisyonda kapalı zarf usuliyle yap~lacaktır 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli!erin 2662 lıra 93 k:.ıruş 
muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları 
haiz olub getirmesi lazımdır. 

A - Nafia Vekaletinden alrnmış müteahhitlik vedkası 
B • Bu gibi inşaatı veya benzerini yaptığına dair ehliyet ve· 

,ı;ı~• ~t 
C 936 yılına aid ticaret odası vesikası 
5 - Tc·klif mektubları yukarıda üçüncü macldede yazılı saat

ten bir saat evveline kadar Van'da su işleri etüt hey'eti binası 
içindeki artırma ve eksiltme komisyonu reisliğine makbuz muka· 
bilinde verilecektir. Posta ile gönderil'!cek mektublarm nihayet 
üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve <lış zarfın 
ınühür mumu ile iyice kapatılmış olması şarttır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. (1920) 2-5735 ---------

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

şoğuktan husule gelecek .zararların aboneler tarafından tazmini 
icab ettiğ;i için bu husustaki tedbirlerin alınması zamanı geldiği 
kendilerine hatırlatılır. 

Saat 3andıklarını saman, ot gibi şeylerle doldurmak ve geceleri 
suyu saatten evvel kesmek alınacak tedbirlerin en kolylarıdır. Bu 
tedbirleri alırken su saatlerinin mühürlerinin bozulmamasına bilhassa 
dikkat edilmesi lüzumu ehemmiyetle ilan olunur. 2-5764 

l{ars \l aliliğinden: 
1 - Kars İsmet Paşa ilk mektf'binin tamiratı ve ilave edilecek 

fiısmm insaatr "18819.35 .. lira bedeli keşifle 16.11.1936 tarihinden 
itibaren blr ay müddetle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

2 - İhale 16.12.1936 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 de 
Kars hükümet konağmda toplanan daimi encümence yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat ''1411.45" liradır. 
4 - Münakasa şartnamesi hususi ve fenni şartname plan ve ke

şif evrakr Kars Nafıa müdürlüğünden verilecektir. 
5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanuna uygun olarak teklif mektup· 

tarını ve Nafıa vekaletince musaddak yapı işlerine aid ehliyet vesi· 
kalan ile 16.12.936 çarşamba günü saat 13 çe kadar Kars vilayeti en
cümeni daimi reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri veya posta 
ile göndermeleri ilan olunur. (3317) 2-5834 

Ziraat Vekaleti Satın Alma 
l(omisvonundan: 

ol 

1 - Kayseri yonca deneme ve yonca tohumu temizleme istasyo• 
rı.u için kapalı zarf usulü ile bir adet yonca tohumu temizleme ma-
kinesi satın alınacaktır. 

Z - Muhammen bedel 6000 lira; temin:1t 450 liradır. 
3 - Eksiltme 14. 12. 936 pazartesi günü 1~ öe Vekalet binasında 

yapılacaktır. 
4 - Şartnameler Ziraat Vekaleti satın alma komisyonundan ts

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

11.yyen günde 2490 sayılı kanunun 2 inci vf' 3 üncü maddelerinde zik· 
redilen vesikalarla eksiltme saatinden bir saat önceye kadar komis-
yona vermeleri la!rmdır. (1936) 2-5774 

Diyarıllekir 

ı -:- Eksiltmeye konulan iş: 

Nafia 
Mü.Iürlüğünden: 

Diyarbekir - İstasyon yolu parke inşaatıdır. Bu inşaatın keşif 
()edeli 73360 liradır. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi 
C - Bayınrltrlık işleri genel şartnamesi, 
D - Hususi şartname 
E - Fenni şartname 
F - Keşif 
G - Keşif hulasası. 
H - Projeler. 
İstekliler bu evrakı 4 lira be1el mukabilinde Diyarbekir Nafra 

Müdürlüğünden alabilirler. 
İstanbul ve Ankara Nafıa Müdürlüklerine gönderilecek olan 

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

bir ay müddetle eksiltmeye konulmuştur. 
4 - Eksiltme 30.12.936 çarşamba günü ssat 10 da Nafıa Müdür

IUğünde teşekkül edecek komisyonda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

. S - Eksiltmeye 2irebilmek için: 
A - Arttırma ve eksiltme kanunnnun 17 inci maddesine uygun 

Dlarak 5502 lirahk muvakkat teminat vermesi. 
B - Ticaret odasında kayıtlı bulunup buna aid vesikasını gös-

&cı;mesi, -
C - Resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatname. 

ye tevfikan Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik ehliyet vesi· 
kasını haiz olması lazımdır. 

. 6 - Teklif mektuplar.r yukarda üçüncü maddede yazılı sa.ttten 
bir saat evveline kadar Diyarbekir Nafıa Müdürlüğünrleki muııan
aa Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Po..ih ile 
gönd~rilecek mektuplarm ııihayet üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar münaaksa komisyon reisliğine gelmiş olması 
ve dış z~rfı nmühür ınumu ile iyice kapatılması lazımdır. Posta ile 
olan gecıkmeler kabul edilmez. 

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

(1941) 2~5760 

Anl{ara inhisarlar Baş 
Müdürlüğünden: 

1 - Çankrrr tuzlasında süvari kovusunun tamir ve tadiline 
aid. ~eşfi e~:veli 2562 lira 64 kuruş olan işin yapılması 21. ıı. 1936 
tarıhınden ııtbaren keşif, proje ve şartnameleri veçhile Cankırr'da 

. açık eksiltmeye konulmuştur. · · 
2 - 10. 12. 1936 tarihinde saat on beı:ıte Cankrrı'da İnhisarlar 

Tuzla M~üdürlüğünde toplanacak münakas"a k~misyommcfa ih;ı1esi 
y~pılacag·ı~clan münakasaycı istirak edeceklerin o gün ve saatinde 
yuzde yedı buçuk hepb;~·le 192 lira 20 kuruş teminatr muvakkate 
:1~çalariyle birlikte Can lurı Tuzla l\ı!l.iclürlüğüne müracaatları 
ılan olunur. (1889) 2-5695 

Adli ve V ek.a '" tin elen: 
Ve~füet ve temyiz mah·~~mesi odacı ve 111üst;:ıhdemlerine sart • 

namnsınde yazılı şerait icinde yalnız kuması Vek~letten verilmek 
ve diğer bütün masraf ve. malzemesi müteahhide ait bulunmak üze
re 97 takım elbise ve kasketin diktfrilme>i eksiltmeye konulmustur. 

Muhammen bedel beher takım elbise 9 liradan mecmuu 874 li
radrr. 

Muvakkat teminat miktarı 65 lira 45 kuruştur. Bu işe ait s.art:;;:
me leva~.ım müdüriyetindedir. İsteklilerin şartnameyi görmek üze
~e. her gun levazım müdürlüğüne müracaatları ve eksiltmeye iştirak 
ıçın de 2490 sayılı kanunun 17 inci maddesi mucibince teminat mek· 
tup ~eya makbuzlariyle birlikte 18-12-936 pazartesi saat 15 de Veka
let bınasxnda müte~ekkil Levazım Müdürlüğü Odasındaki komis -
Yona müracaatları. (1973) 2-5815 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

Seneliği 17 Lira 30 Lira 
6 Aylrğı 9 .. 16 .. 
3 Ayhğı 5 9 

~ ~ ~ 

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

l(iralıl{ daire 

Türkçe Ders 
Veren biri aranryor. 

"Socbet" rumuziyle Ulus'a mü-
müracaat. 2-5889 

IGralıl{ daire 
Havuzbaşında Kazımpa

şa caddesinin methalindeki 
Mükerrem apartımamnda 
beş büyük oda ve bir salonu 
havi daire kiralıktır. Kalö
rifer, sıcak su ve bütün kon
foru vardır. 

Telefon: 1350 kapıcıya 
müracaat. 2-5684 

En hoş meyva tuzudur. 1nki
bazı defeder. Mide, bağrrsak, ka
raciğerden mütevellit rahatsız· 
lıkları önler. Hazmı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

Ziraat Vel{aleti Satııı Alnıa 
l(omisyonundan: 

1. - Kapalı zarf usuliyle Silezya arsenik mürekkebatından 50 ton 
arsenikiyeti rassas silezya (arseniate de plomb = Bleiarsenat si
lezya) ve fare öldürülmesinde ku!lanımak üzere 100.000 hora fişeğiy
le 1.000 hora aleti satın alınacaktır. 

2. - Arsenikiyeti rassasm muhammen bedeli 20.000 lira, hora fi
şeklerinin tüfekleriyle birlikte muhammea bedeli 24,000 lira, arse • 
nikiyeti rassas için ilk teminat 1.500 lira, hora fişek ve tüfekleri için 
birlikte 1.800 liı 2drr. 

3. - İhale 18-1-937 de saat 15 de Vekalet binasında yapılacaktır. 
4. - Muhammen bedelleri ayrı ayrı yazılan bu maddelerin iha -

leleri de ayrı ayrı yaprlacağmdan taliplerin teklif mektuplarrnı ona 
göre komisyona vermeleri. 

5. - Şartnameler Ankarada Ziraat Vekaleti satın alma komisyo
nundan, !stanbulda Ziraat Müdürlüğünden parasız olarak verilir. 

6. - İsteklilerin teklif mektuplarım teminatlariyle birlikte mu· 
ayyen günde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddesinde zik· 
redilen vesikalarla eksiltme saatinden bir saat önceye kadar komis • 
yona vermeleri. (1937) 2-5773 

Türlt Hava l(uru mu 
Başlc.an lığından : 

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

Ankara V alili~ind ~n: 
' 

1 -Onuncu yıl, Etimesut ve Kızılcahamam yatı okulu talebele
ri için aşağıda cinsi miktarı fiyatı yazılı on bir kalem eşya alına• • 

caktır. 

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

3 - Eksiltme işi 10 • 12 • 936 perşembt' günü saat on beşte vila· 
yet binasındaki Encümeni Daimi salonunda yapılacak ve şartname• 
de yazdı muhammen bede!in %7 ,5 nisbetindeki para, tahvilat ve ban 
ka mektubunu ibraz edenler eksiltmeye iştirak ettirilecektir. Bu hu
sus hakkında daha etraflı malumat almak ve şartnameyi görmek 
istiyenlerin Ankara kültür direktörlüğüne müracaatları. (1927) 

Cinsi Miktarı Beherinin fiatı Genel tutan 

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

Fotin boyası 
Fotin cilası 
Dis macunu 

Diş fırçası 

2-5741 

190 
100 
460 
460 

85 
920 

15 
115 
105 

1150 
23 

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

4 3 
15 17 
20 21 

17,5 
20 

201 
4 

50 
40 
60 
25 

25 
60 

814 60 

P. T .. T. Levazım Müdürlüğiinden: 
1- İdare ihtiyacr için (10) kalemde muhtelif tip ve miktarda 

kablo tevzi kutusu k~palı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. 
2- Bu malzemenin muhammen bedeli (15361) muvakkat temi

natı (1153) liradır. 

3- Eksiltme 18/ 1 /937 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 15 
de P. T. T. Umum müdürlüğünde toplanacak alım komisyonunda 
yaptlacaktrr. 

4- İsteklilerin teminatlarını idaremiz veznesine yatıracaklar ve 
alacakları makbuzu veya kanunen muteber teminat mektuplarrnı ve 
2490 sayılı kanunda yazılr vesikalarla beraber 3297 No. 7 /5/936 ta -
rihli resmi gazetede neşrolunan talimatnameye tevfikan müteahhit
lik vesikası ile teklif mtktuplarını mezkur kanunun tarifatı daire
sinde hazırlayarak ihale günü saat (14) e kadar komisyona vere -
ceklerdir. 

5- Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım Müdürlüğünden 
İstanbulda Beyoğlunda P. T. T. Levazım Ayniyat muavinliğinden 
parasız verilecektir. (1959) 2-5793 

Ferah dört oda, bir hol, bir 
hizmetçi odası. Ayrıca servis ka
pısı ve mutbakda, banyoda ha
vagazı. Alaturka ve b11nyoda ala
franga iki hela. Nezaret ve hava 
mükemmel. Önden ve arkadan 
zarif ve geniş iki balkon. Taksi
mat asri ihtiyaca göre kullanışlı, 
önü parke kaldırım. Asfalt cad
desinin ve bakanlxkların yanı ba
şr: Demirtepe, Akbay sokağı. Ki. 
ra ucuz. Sokaktaki kasaba ve ma
lilırı'at için içindeki bekçiye mü-

FRANSIZCA 
racaat. 2-5819 

MOBİL YE 

ve 

PERDELERİNİZİ 

10 
taksitte 

HARAÇÇI 
Kardeşlerden alınız 

Kınacı Han Pasajı 

Yenişehirde kiralık 

Ev 
3 oda, 1 hol, banyo, elektrik, 

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

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Ne!Jriyatı İdare 

eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarrnda 
Ulus Basrmevinde basılmıştrr. 

iNGiliZcE· 
ALMNCA 

LİSANLARI YALNIZ 

BERLITZ OKUL'UNDA 
iYi ve SERi 

bir şekilde öğrenebilirsiniz 

ANKARA - Ali Nazmi Ap. 
ISTANBPL - ~73. htiklal Cad. 

Yeııi SİNEMALAR Halk 
BU GECE 

MARiNELLA 
Tino Rossi 

Kuvvetli mevzuu, şahane müzik!~ 
riyle fevkalade bir eser 

BUGÜN GÜNDÜZ 

MARGARİTA 
Grace Moore 

BUGÜN BU GECE 
KARISI ve DAKTİLOSU 

Jeanne Harlow - Clark Gable - Myrna L<>Y, 
Atki hissi eglenceli çok güzel 

bir film 
llaveten : Paramunt Jurnal 

Halk matinesinde (Saat onda) 
ÇAPKIN MÜLAZIM 


