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Başbetke 

FRANSA VE SANCAK 
Falih Rılkı AT AY . 

Sancak hakkındaki fransız nota
sına Cümhuriyet Hükümetinin cevab 
vermiş olduğunu biliyoruz. Bu ce
vabın, fransız hariciyesini ikna ede
cek bütün delilleri yeniden sayıp 
rlöktüğüne şüphe yoktur. Fakat biz, 
diplomasi edebiyatım yeni bir dosya 
ile zenginleştirmek değil, gecikmesi
ni, gerek Fransa ile aramızdaki dost
luğu inkişaf ettirmek, gerek yeni ve 
mfüstakil Suriye devleti ile Türkiye 
a.-asmda devamlı ve pürüzsüz bir 
dostluk kunnak bakımından hiç de 
hayırlı telakki etmediğimiz bir me· 
selenin mümkün olduğu kadar sürat· 
le halline yardım ~tmek istiyoruz. 

Bir hal tarzı ancak ahidlere ve ha
diselerin hakikatine istinad edebilir. 
Bu hususta bizim hiç tereddüd ve 
münakaşaya muhtaç görmediğimiz, 
ve Fransa tarafından anlaşılmak la
znn gelen birkaç esaslı nokta vardır. 
Bu noktalardan biri şudur: 1921 de 
Ankara itilafnamesini bizimle imza 
eden zat, osmanlı İmparatorlu
ğunun herhangi birkaç vilayetini iş 
gal altında bulunduran bir devletin 
delegesi idi. Biz imparatorluğun 
türk olmıyan kısımlan üzerinde hiç 
bir iddia beslemediğimiz için, sade
ce türk olan Sancağı, ilerde ne şekil 
alacağı belli olmıyan bu i§gal'e 
hangi şn.rtlarla emanet edeceğimizi 
konuşuyorduk. İşgal topraklarının 
arab puçalan üzerinde Fransa'nm 
vaziyf>t ve vazifeleri ne olacaksa, o 
vaziy,:t ve vazifeler Sancak için de 
aynen teahhüd edilmif olacakb. Su
riye kıtası içinde bir türk ekalliyeti
ne hak değil, ekseriyeti, tarihi ve sa
hibi türk olan muayyen bir bölgeye 
hususi idare istiyorduk. Bizimle mü
zakere eden fransız delegesinin, dava
mrzm docrruluğu hakkında o kadar 
ıüphesi yoktu ki, Sancağın, milli ala
metlerimizi taşıyan bir bayrağı ol • 
ması hakkındaki isteğimizi haklı bu
larak, bunu kendi hükümetine ka
bul ettirmeyi vadetmişti. 

Fransa'nm Suriye ve Sancak me
selesi karşısındaki vaziyetini tayin 
eden muhtelif müzakerelerden biz 
yalnız birinde, kendisini Sancak hak
kında teahhüd altına alan 1921 An
kara müzakerelerinde karşı karşıya 
bulunduk. Ne Suriye için Fransa'ya 
manda veren 1920 Sa.nremo, ne de 
işgal topraklarmm türk olmıyan la
ınnlarmı ve mandayı ikiye bölen 
Cenevre miinakaşalannda bulunma
dık. Bu münaka~ar bizi ne alaka
llar eder, ne de iki devletin ayn bir 
nuntaka hakkında biribirine karş1 te
ahhüdleri üzerine tesir edebilir. Bi
zim için ikinci bir hadise daha vardır 
ki, o da, Lozan muahedeleri akdo
lunduğu zaman, gene fransız dele
gesinin Ankara itilafnamesinin hiç 
bir suretle halel bulmadığını bize res
men teyid etmif olmasından ibaret
tir. 

E~er Fransa bizim iştirak etme
tJiğimiz konferans ve meclislerde 
Suriye davasını şu, veya bu tarzda 
hallettiği zaman, Sancağı bu krtaya 
mal etmek gibi bir niyet gütmüşse, 
bunun, eski usul, gizli vesikalar üze
rinde arazi taksimi veya ilhakı anlaş
malanndan ne farkı olabilir? 

Fransa 1920 de yalnız Suriye 
\esmiye olunan arab krtayı; son
raları, kah beşe, kah ikiye böl
dü. Suriye üzerinde davası ol
mıyan Türkiye ise, mütemadi
yen, ısrar ile, Sancak teahhüdleri
nin yerine getirilmesini istiyordu. 
Bizim için Fransa arab Suriye ve 
Lübnan gibi, türk Sancağı da istikla
line kavuşturmak imkanlarını ha
zırlamakla meşgul ve mükellef bir 
mandater devlet idi. imdi hiç bir za
man, Sancağın, istiklaline kavuşan 
Suriye'ye devredilmek teşebbüsün
de bulunulacağını hayal bile etmi
yorduk. Suriye'de türk ekalliyetleri 
Vardır: Sancakta başka ekalliyetler 

(Sonu 5. inci sayfada) 
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Son haberlerimiz 
•• •• •• sayfada J uç uncu 

-· . 
ADIMIZ, ANDIMIZDIR HER YERDE 5 KURUŞ 

FILOMlJZ M~ı\LTAD~~ Kontenjan sistemi yerine 

İngiliz Alcdeniz filosu ve filomuz komu
tauları birer n utulc söylediler 

Bu nutuklarda iki milletin ananevi 
dostlıığundan sitayişle bahsolundu 

Valetta, 21 (A.A.) - Anadolu ajan· 
sının sureti mahsusada gönderdiği mu· 
habirinden: 

İngiliz Akdeniz donanması Komuta
nı Amiral Sir Dudley Pound dün akşam 
ziyafetinde misafirlerine son derecede 
parlak kabul göstermiştir. Çok samimi 
bir dostluk ve mütekabil muhabbet ha
vası içinde geçen '"ziyafetin sonların.ı 

doğru Amiral ayağa kalkarak misafiri.!· 
rini selamlamış ve şu nutku söylemi~· 
tir. 

"- Türk filosuna hoş geldi
niz, derken eıki türk - ingiliz doat
luğu ve yeni Türkiye hakkında 
bir kaç ıöz söylemekten kendimi 
alamam. Türkler ve ingilizler bir
birlerini eskidenberi çok iyi tanır
lar. Fakat askerlikte ilk temas 
1854 Kınm kısmi harbında vaki 
oldu. Ve İngilizler türklerin kar
deşçe nasıl harbettiklerini öğren
diler. Bunu, büyük harbda karşı 
karşya çarpımak da iıbat etti. Ve 
İngilizler türklerin nasıl centil
mence harbettiklerini öğrendi • 
ler. Büyük harbı müteakib Tür
kiye, büyük liderinizin ir§a • 
dı altında yapılan kütlrürel, 
ıosyal büyük yenilikler etra
fında tek bir vücud halinde 
birleımiıtir. Bu büyük yenilikler 
bütün dünya gibi İngilizlerin de 
hayranlık ve takdirkarlığını cel
betti. Nihayet 1936 da Türkiye bü
tün dünyaya bir siyaset dersi ver
mek muvallakiyetini kazandı. Ve 
lngiltere bu sessiz mücalelede 
Türkiyeye yardım etmek arzu ve 
fırıatını - tabii bundan Montrö'yü 
kasdetmek istediğimizi anlamışsı
nızdır· buldu. Bu mesud hadiseyi, 
lngiltere Kıralı Majeste Sekizinci 
Edvard'ın Türkiyeyi ziyareti takib 
etti. Bunun ne kadar ince ve mü
him olduğunu anlatmaya lüzum 
yoktur. Bu ziyaret eınannda Kıra
lımıza iki deniz destroyerimiz re- . 
fakat etti. Bu gemilerin avdetinde 
kumandanlarını kabul ettiğim za
man, gerek Majeste Kırala, gerek 
İngiliz denizcilerine gösterilen bü
y.ük ve içten gelen misafirperver
liğin hayranlıiı altında kaldıkla
rını gördüm. Şimdi türk filosunun 
Maltaya yaptığı bu ziyaretin bü
tün on dokuzuncu asrı İ§gal eden 
türk • İngiliz dostluğu gününün 
yeni bir doğumu olacağını ümid 
ederim.,, 

Amiral Türkiye Cumhur Reisi Ata· 
türkün şerefine içmiş, bir müddet son
ra da Amiralımız Kıral Sekizinci Ed· 
var<lın şerefine içerek mukabele eyle· 
miştir. 

Valetta, 21 (A.A.) - Anadolu a
jansının sureti mahsusada gönderdiği 

muhabirinden: 
.Amiral Şükrü Okan, ingiliz amira

lının dün geceki nutkuna, bugün verdi
ği öğle ziyafetinde mukabele etmiş ve 
ingilizce olarak aşağıdaki nutku söyle
miştir: 

"- Ferdi bulunmakla müfte
hir olduğumuz türk milleti ve o
nun kıymetli reisi hakkında izhar 
buyurulan dostane hiısiyat ve har 
temenniyattan dolayı şükranları
mızı arzed eriz. 

Türkiye ve Brilanya donanma
ları arasında öteden beri tea
tisi mutad ziyaretlere tekrar 
bQ§lamak emeli ile türk do • 
nanmasından bir müfreze, İn
giliz donanması bQ§kumandanı
nın bu dela vaki olan nazik dave
tine .memnuniyetle icabet etmi§
tir. Çok eskidenberi birbirini iyi 
tanı.mı§, sev mi§ ve sayml§ olan 
türk ve İngiliz bahriyesi arasında
ki ziyaretlerin ihyasına bir bCJ§
langıç olan bu ıelere iıtirak etmi§ 
olduklarından dolayı türk mülre
zeıinin zabıtan ve elradı pek bah
tiyardırlar. Türk bahriyelileri 
Maltada mazhar oldukları hüsnü 
kabulClen, yürekten geldiğini gör
dükleri dikkat ve nezaket eserle
rinin kendileri vasıtasiyle türk mil
leti.ne müteveccih olduğunu bile
rek, pek mütehassis olmuşlardır. 
Bu yüksek ve kıymetli dostluk 
duygulannı tehalükle memleketle-
rine götüreceklerdir. • 

Türk bahriyesi, daha geçende 
kendi •ularında selamlamakla 
bahtiyar olduğu M ajeıte kıralın 
afiyet ve saadetine, büyük ve ıan
lı ingiliz bahriyesinin daima teali
sine ve o yolla İngiliz milletinin 
relah ve ikbaline ıevinçle kadeh 
kaldırır. 

A~iralimizin bu ziyafeti de diğer-
leri gibi derin bir samimiyet ve dost
luk havası içinde geçmiştir. 

Amiralimiz bu gece ingiliz ikinci 
amiralinin Bahram zırhlısında verdiği 
ziyafette hazır bulunmuştur. 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Genel idhalat 
Ankara, 21 (A.A.) -

Birinci son kanun 193 7 tarihinden i

tibaren muteber olacak olan "Türkiye 

genel ithalat rejimi kararı" evvelki gün, 

İcra vekilleri heyetince tasdik edilmiş ve 

dünkü resmi gazetede çıkmıştır. Bu ka

rarla memleketimizde ilk defa 1931 yı

lında tatbika başlanmış olan "konten

jan" yani umumi ithalatın tahdidi siste
mi nihayete ermiş bulunuyor. Bu neti
ce, İsmet İnönü hükümetinin sistemli 
mesaisi ile, mütevaliyen elde etmekte ol
duğu muvaffakiyetlerden biridir. 

Malfımdur ki, bugün de devam et

mekte olan umumi dünya buhranı, 1929 

eylülünde başlamıştı. 1931 yılında, dün

ya ve hükümetler mali hayatını da sara
rak, ehemiyetli bir genişlik aldı. Bir çok 
memleketler, döviz tedarik edebilmek i
çin, yok bahasına vermekten başka çare 
bulamadıkları amllan ile, açık buldukla
rı piyasaları istilaya başladılar. Konten.. 
jan tedbiri, bir çok ülkelerde olduğu gi. 
bi, bizde de, mütsacelen bu vaziyet kar
şısında tedbir almak ve tediye muvaze
nesini korumak memleketi mali yıkım-

5vvv...vv 

İstanbuldaki mi-
ting teşebbüsü 

hakkında 
Dahiliye Vekaletinden teb

liğ olunmuıtur: 
Dün, 20 teşrinisani 1936 da İs-

tan'bul'da milli talebe birliğinin si· 

yasi bir miting daveti yapacağı öğ· 
renilmişti. Tahkikat neticesinde bu-

gün bu mitingin, İstanbul idare a

mirlerinin ~esmi nasihatların~ rağ· 

men ve kanunen lazım gelen izin 
alınmaksızın yapıldığı ve bu hare-

kete mim talebe birliğinin önayak 
olduğu anlaşıldı, Türkiye Cümhu

riyeti hükümeti, talebenin siyasi 
ve kendi maddi ve manevi çalışma 

topluluklarını dağıtacak işlere ka
pılmalarını hiç bir zaman hoş gör
memiş, talebe ve hocalar arasında 

böyle birlikler yapılmasını memle
ketin kültürel terakkisine mani te
lakki etmiştir. 

Son tecrübe, bu kanaatin isabe· 
tini bir kat daha isbat etmiştir. Bi-

naenaleyh hükümetçe bu teşekkül
leri menedecek kanuni tedbirler a-
lınmıştır. Bu gibi teşekkülleri mev
cud farzedenler hakkında yapıla

cak muamele kanunlarımızda sa
rihtir. (A. A.) 

T. Hava Kurumunun Son Altı Ayı 
Gelir ve üye sayısı fazlalaşmaktadır. Sorı altı ayın en 

muvaffakı:yetleridir büyük hususiyeti Türkkuşunun 
Türk hava kurumu genel merkezi, 

diin saat on beşte,, Erzurum saylavı gene
ral Zeki Soydemir'in başkanlığı altında 
toplanarak merkez idare heyetinin ve 
murakiblerin raporlarını tasvib etmiş, 
ilk hava şehidi Bn. Eribe'nin hatırasını 
takdis için bir dakika ayakta susulduk· 
tan sonra gerek Eribe'ye, gerekse geçen
lerde pllinör uçuşu yaparken düşüp şe. 
hid olan uçman Kamil'e kahramanlıkla

rına yakışır birer kabir yapılması itti. 
fakla kabul edilmiştir. Bundan sonra 
blanço tasdik edilmiş, milll havacılığı. 
mızın inkişafı için yakın alaka ve yar
dımlarından dolayı genel kurmay baş
kanlığiyle milli müdafaa vekfiletine te-

(Sonu 2. inci sayfada) Türk Hava Kurumunun dünkü u mum1 topJantısrndan bir estantane 

rejimi l{onuldu 
da11 kurtarmak zaruretinden doğdu. Bu
gün bir çok memleketlerde bu sistem 
doğduğu gibi yaşıyor. Biz de hükümet, 

Ekonomi Bakanımız B. Cel§J Bayar 

sistemli mesaisi ile, türk milletinin milli 
korunması ve ekonomik kurulması için, 
bütün emniyet şartlarını haiz, yeni reji-. 
me varmış bulunuyor. Yeni, "Türkiye 
genel ithalat rejimi'', kısaca G.t.R., gil-

(Sonu 5. inci sayfada) 

Fıkra. 

Niçin okumayoruz? 
Bu, lstanbul gazetlerinden birinin 

açtığı anketin başlığıdır. Fakat, bilir
misiniz, taksitle almanca kitab satan bi
ri yalnız lstanbul ~ehrine 25 bin liralık, 
ve Ankarada yalnız bir Bakanlıkta ve 
bir günde 1000 liralık kitab satmıştır. 

Dahası var: Gidip firenkçe kitab, mec
mua ve gazete satan dükkanlardan 
t ü r k okuyucularrnrn sayısını soru
nuz. 

Birçok noksanlarımız var. Evveli 
gerçi birçok eser yazıyor veya tercüme 
ediyoruz. Fakat bunlar tam değildirler: 

yani henüz bir mesleki inkişafı türkç~ 
den takib etmek imkansız gibidir. Dil 

bilenler, ecnebi eserleri okumağı tercih 
etmektedirler. 

Devlet ma.tbaasrnın bastığı eserler 

arasında, herhangi bir meslekten olan· 

ları tatmin edecek takımlar da var. 
Bunların bedelini birden ödemeğe de 
muallimlerin ve mekteb gençlerinin k~ 
sesi elverişli değildir. 

Latin harfi ile kitab okuyanların bü
yük bir kısmı, büdceleri pek dar olaa 
gençlerimizdir. Kitab ve mecmua fiat
Jarınr onların imkanlarrna uydurmağa 
mecburuz. Şüphesiz daha başka sebeb • 
Ter de sayılabilir: ekonomi hayatı şid • 
detlenmeyen bölgelerde herkesin yalnız 
bir kitab değil, bir gündelik gazeteyi 

bile parasız okumak için bir iki gün 

beklemeğe vakti avrdır. Buralarda oku

ma menfaati, say ve kazanç menfaatine 

henüz cevab vermeyor. Siz, eğer bir alı§ 

verişiniz yoksa, gazetelerin borsa ced· 

vellerini okur musunuz? 

Zamanla, hükümetin ve muharrirle 

cin gayretleri ile te!afi edilecek nok • 

sanlardan başka, bir de, bütün neşir va· 

sıtalarr hep birlikte umumi bir okuma 

alakası, terbiye ve ahlakı uyandırmağa 

çalışmak içill elbirliği etmek bir ted

bir addolunabilir. Bir evde bir küçük 

kitab rafı olmaması, o ev için ayıp te

lakki ettirilmek lazımdır. Bıı memle

kette vatandaşlar: - gazete okumryo-

rum. 
Yahııd: 

- Kitab açtığım yok, 
Demekten ahlfıki bir kusurda bulu

nuyorlar, gibi utanmağa alıştırılmalı -
dırlar. - Fa. - Tay. 



SAYFA 2 
E 

SPOR JSLERl:\1İZ H .\KKINDA: 

General Ayerdem. olimpiyad masrafları 

lıaJ~ li:ıııdaki neşri yat için ne diyor? 
Berlin olimpiyadlarına iştirak eden 

sporcu kafilelerimizin masrafları hak· 
ktnda, birkaç zaman evci, Türk Spor 
kurumu başkanı General Ali Hikmet 
Ayerdemin gazetemize verdiği beyana
tı kafi görmiyerek bu masraflara dair, 
spor kamoyunu yanlış yola sevkedici 
mahiyette yazılar yazmakta devam eden 
bazı gazetelerle bir spor gazetesinin bu 
neşriyatına dair ne düşündükl~rini an 
!;ımak üzere generalin nczdiıı.: bir arla 
daşımzı gönderdik. 

-Sayın General arkada,unıza bu hu· 
susta ş·mları söylemiştir: 

- Olimpiyad masraflarına aid olan, 
Top gazetesindeki nqriyatı gördüm. 

Benim para mikdar.ı üzerine evelce 
vuku bulan beyanat.ım; o zaman avans· 
lar üzerinden toplanmrı ve mücerred 
sar/edilen paranrn doksan bin Jiray.ı 

mütecaviz olamıyacağınr göstermeye 
münhasır, batta küsursuz yazr1mış, kaba 
bir hesabdan ibaretti. 

Şimdi, besab mürakiblerini merkeze 
davet ederek evrakı sar/iye üzerinden 
hesab arrn ince tetkikatına başlattırıl
:nrtt.ır. Bunun neticesi balckrnda da el 
lirr umumiyeye malfunat verileceği ta· 
biidir. 

MalD.m olduğu üzere futbolcularla 
bisikletçilerin sonradan gönderilmesi 
lcarargir olduğu i~in sporcularn lst;ın
buldan iki kafile halinde hareket etti-

rilmesi zaruri olm~tur. Ve her kafile 
ayrı bir reis ve bir muhasible yola çıka
rılarak bunlar kendilerine verilen a· 
vanslarla idare edilmişlerdir. Hesab ne· 

ticcsinde IJer lcafile heyetinin, aldıkld· 

rı avanslara aid evrakı sariife s:oslere
rek tebrici zimmet etmeleri tabiidir. 

Şimdiden yalnrz şunu söylemek ml1m
kündü r lci kafilelerin seyahat masrafı; 

sadece bilet ve pasaport ve Ber1inde ve 

yolda yemek içmekten ibaret değildir. 

Sporculara verilen tazminat ve resmi 

geçid kıyafeti için yaptırılan elbise ta

kımlarr ve mübayaasma zaruret görü

len bazı spor malzemeleri ve diğer bü

tün müteferrik masraflar da tabiatiyle 

bu sarfiyata dahildir. O sebeble kati bir 

hüküm verebilmek için mürakiblerin 

tetkikatz neticesini bek/emeğe zaruret 
vardır. 

Arkadaşımız, Türk Spor Kurumu 
Başkanının bu sarih izahlarına teşek
kür ederek yanından ayrılmıştır. 

ULUS 

Yeşilköy telsiz 
• 
ıstasyonu 

Yeni makina1ar la 
kuvvetlendiriliyor 

Milletlerarası telsiz telgraf muhabere 
servislerinin bu son yıllarda umulduğun
dan fazla artma.&ı yüzünden Yeşilköy 

telsiz alıcı istasyonunda mevcud ma· 
kinalar bir türlü ihtiyacı karşılamama
ya başlamıştır. 

Bu vaziyeti tetkik ettiren Poata ve 

Telgraf Umum Müdürlüğü bu alıcı 

merkezinin kuvvetlenmesine karar ver

mit ve Avrupaya iki kısa dalgalı ahize 

makinası ısmarlamıştır. Posta mühen
dislerinin verdikleri rapora uygun o
larak mevcud istasyonlardaki telsiz 
kabloları da bu yıl yenilenecektir. 

Siinl ile Şımak arasında 
otonıohil yolu 

Siird, 21 (A.A.) - Şiirt ile Şım~ 
arasındaki otomobil yolunun inşaatı bit
miştir. Bir iki güne kadar açılacaktır. 

T. Hava Kurumunun Son Altı Ayı 
Gelir ve üye sayısı f azlalaşnıaktadır. So1ı altı ayın en 
büyük hususiyeti Türkkuşunun muvaffakıyetleridir 

Başı 1. inci sayfada) 

§ekkür edilmesi karar altına alınmış ve 
son altı ay içinde türk gençliğini havacı 
bir nesil haline getirmek yolunda kuv
vetli adımlar atan merkez idare heyeti
nin mesaisi takdir edilerek toplantıya 

nihayet verilmiştir. 

*** 
Merkezi idare heyeti raporunda, son 

altı ayın Hava Kurumu için verimine 
ipret etmekte, bir buçuk ya§ını yeni dol
duran Türkkuşu'nun planlı çalışmala
rının ilk mahsulü, büyük kurtarıcı A
tatürk'ün ve yüksek şef İsmet İnönü'
nün üzerinde ısrarla durdukları, türk 
çocuklarını kanadlandırma davasının, 

hedefe doğru süratle yol alabileceğini 

müjdeliyen bir ilk adım olduğu anla
tılmaktadır. 

Raporda bundan sonra, birçok defa
lar bu sütunlarda büyük bir sevins; ve 
huzur içinde neşrettiğimiz Türkkuşu
nun faaliyet ve rekorlarına aid izahat 
vardır. Raporun diğer kısmında şu iza
hat bulunmaktadır: 

Yeni inşaat: 
İki motörlü tayyare, 53 plinör ve 48 

paraşütle çalıtınakta olan Türkkuşu'nu. 
önümüzdeki aylar içinde Ankara'da açı
lacak bir motörlü tayyare mektebiyle 
kuvvetlendirmeğe ve Tür~kuşu gençle
rini yüksek heyetinizin verdiği veçheye 
göre eksiksiz yeti~tirmeğe çalıpcağız. 

Genel kurmay bafkanlığmın i,!Öster
diği lüzum üzerine, Merzifon'da bir (pi
lot tekamül okulu)nun yaptmlmaınna 
girişilmiş, kroki ve projeleri hazırlanmıı
tlr. Yakında işe başlanacaktır. 

Ankara ve İzmir paraıüt kulelerin
Öen Ankar~'daki 43.000 liraya, İzmirde. 
ki 38.758 liraya ihale edilmiştirs 

'Gelir ı:ıa;iyetimiz: 
Son altı aylık gelirimiz 1.647.015 li. 

ndır. Bu paranın 469.490 lirası piyongo 
geliridir. Bir kanunla maliye vekaletine 
devrettiğimiz kesrimunzam ve ispirtolu 
içkiler yüzdesi, hava kuvvetlerine 
yardım vergisiyle memurların vergiye 
bağlanmuı yüzünden çok azalan bava 
tehlikesini bilen üye celiri hesaba katıl
madan, b~ün elimizde kalan kaynaklar 
üzerinde, &eçen yılın ayni aylariyle bir 
karşılaştırma yapılacak olursa ~elirimiz
de 413.638 liralık bir artIJ göze çarp
maktad•r. Türk milletinin yurda bağlı
hğmm en yeni tezahürü olan yer UrUnO 
yüzde yarımın yüzde ikiye çıkanlmall 
karan, henüz tatbika başlanmı§tır. Bu 
kararın önümüzdeki aylarda ıelir nzi
yetini daha düzgüuıı bir bale cteirece
iini umuyoruz. 

Yeni tayyarelerimiz: 
Milli enerjinin yeni eserleri olan 35 

tayyaremize 15 ilk teşrinde coşkun halk 
kütlelerinin iştirak ettiği törenlerle ad 
konulmuştur. Çalişmalarını ve tertemiz 
duygularını her toplantımızda saygı ve 
iftiharla yad ettiğimiz büyük ulusumu
za ve şublerimizde geniş bir feraga.tla ça
lışan arkadaşlarımıza minnetdarlığımızı 

tekrarlamyı vazife biliriz. 

Sovyet Rusya ile temaslar: 
Başkan Fuad Bulca'nın, Sovyet Rus

ya'nm hava bayramı şenliklerinde bu.. 
lunması için komıu ülkeden yapılan da· 
vet ıeflerimiz tarafından tasvib edilerek 
başkan, 14 ağustos 936 tarihinde Mos. 
kova'ya hareket etmiş ve bu fırsattan is. 
tifade ederek sovyet Rusya'nın havacı
lık tetkilatım, müessese ve fabrikalarını 
görmüştür. Ossoaviyahim başkanı gene
ral Eidemann, bu ziyareti iade etmek ll
zere Uç arkada§iyle birlikte Cumurlyet 
bayramında Ankara'ya gelmiş ve mem
leketimizden çok müabet intibalarla ay
nlnuıtır. Bu .ziyaretler, iki doat ve kom
§U kurumun elele çalışmalarına yardım 
edecektir kanaatindeyiz. 

Milletleraran hava federasyonu: 
24 ağustos 936 da Vartova'da top· 

\anan Milletlerarası Hava Federasyo
nunda kurumu.muzu Reis Vekili Erzu· 
rum saylavı ŞükrU Koçak temsil et
mittir. Konferans dünya havacılığının 
tekamülüne yarıyacak çok ehemiyetli 
kararlar vermiştir. Kurumumuz bu ka
rarlara göre teknik ve idari teşebbüs· 

lere girişecektir. 

Tefti§ işleri: 
Son altı ay içinde 116 ~ubemiz is

pekterlcrimiz tarafından teftiş edilmiş, 
gelir kaynaklarının daha verimli ola· 
bilmesi için tedbirler almnuı, teşkilatı
mız, daha iyi işler bir hale getirilmiş
tir. 

Ne§ryiaı i~leri: 
(Havacılık ve Spor) mecmuasiyle 

Köylününgazeteıi) vazifelerine devam 
etmektedirler. Havacılık kitaphanemi· 
re yakında (Yelken uçuşu) ve (Para· 
.UtçUlük) adında iki eser daha illve e. 
decefu. Halka, Türk Hava Kurumu
nwı gayelerini daha iyi anlatmak. &enç
liie hnacıbk qlam iyice qıhyabil· 

mek için sinema, radyo, afi" konfe
rana, gazete, ldtab gibi vautalarm lüç
birini ihmal etmiyoruz. 

Dünya haoacılıiu 
Raporumuzu bitirmeden evet, ham

leleri her pn daha çok artan dUnya 
hancılılmm aldıfı istikamet berin
de bim durmam•n mU.aadenid rica 
ederis.. 

Amerika ile Avrupa arasında hafta 
daıı &ldla. &eliıler; Parla • Sayıon pı-

rışları, Londra - Melbum müaabakala· 
rı, irtifa, sürat rökorları, artık her gUn 
görUp işittiğimiz günliik 8por yarışla
rı şeklini almıştır. Dünya havacılığı a
sıl hedef olarak şimdi milleti kökten 
kanatlandrrmak esasını tutmuştur. 

Genç ve orta yaştaki ferdleri havacılı
ğın ana çerçevesi içinde toplamak, mil
letlerin büyük gayesidir. Fransada, son 
zamanlarda paraşütlü piyade hava fır· 
katarının kurulması, paraşütçülüğe ver· 
mekte olduğumuz busust ehemiyetin 
çok yerinde olduğunu gösteriyor. Sov
yet cwnuriyetinde, Avrupa milletle
rinde, hele lngilterede paraşUtçUlUk, 
gen51iği günden güne daha çok sar
maktadır. 

Modelcilik üzerine çalışmalar da hı
zını artırmakta devam ediyor. Havacı· 
~ı~ı mektep çağındaki çocuklara, ta kü
çükten sevdirmek için en isabetli vası· 
ta olarak kabul edilen modelcilik işiyle 
uğraşan müesseselerin sayısı artıyor ve 
milletleraruı hava toplantılarında, mo
delcilik ınüsabakalarmın nizam aJtına 

alınması içın kararlar veriliyor. İtalya 
Hava Kulübü, vilayetlerde açtığı mo
del mekteplerinde modelcilik .inp.atmı 
gençlere öğreterek bu hareketi idare ve 
kontrol ediyor. Amerika'da modelci ço
cukların sayısı iki milyonu geçmiftir. 

Diinya rnilletlerinin yarışı: 
Bu tablo bize gösteriyor ki, dünya 

milletleri, çocuklarının bir kıamını u

çurarak, bir kısmını paraşütlendirerek, 

mektep yavruiarını da modelcilikte ye

tiştirerek milletçe kanatlanmanın yolu

nu tutmuşlcu·dır. 

Bizim de Genelkurmay başkanlığıla 

uygun kalarak tesbit ettiğimiz progra

ma göre, önümüzdeki devre mesaisinin 

ana hatları, motörlü ve motörsüz tay

yarecilikle para,utçülüğü gençlik yı
ğınları içine daha derin yaymak ve mo
delciliği mekteplerde kurmaktır. Mo
t8r1U tayyare mektebinde bir modelci
lik ıflboratuvarı açılması i~n hazırlık
lar yapmaktayız. Çahpnalarımızı bu 
mabada göre geniflctmck Uzere 936 
blldcemize ilive•ine ihtiyaç görillen 
tabaiaat için ricada bulunacaf11." 

•••• 
Osmaniye'de su ve 

elektrik 
Osmaniye - Şelırl· su projesini 

Dahiliye V e-klleti yaptımuıtır. Elek

trik projeal de ikmal olunmuttur. Ya· 

Jmuta projelerin tatbikine cirlıllecck 

w tehir 937 yılında hem elektrile hem 

de 1Uya Jmupcaktır, 
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HABE 
B. PAPANASTASYU'J.'ıL~ Vilayet umunıi 

• 
ÖLUl\1U DOLA YIS1YLE: meclisi 
Başbakan ve dış 
bal~ammızın baş 

sağı telgrafları 

Yakında toplantılarına 

başlıyor 

Papanastasyu'nun vefatı dolayısiyle, 
başbakan İsmet İn5nü ile elen başbakanı 
B. Metabas arasında aşağıdaki telgraf
lar teati olunmu,Ştur: 

Dost ve müttefik menlleketin yük
sek devlet adamı Papanastasyu'nun ve• 
fatı haberini büyük bir teessürle öğren
dim. Kendi baş sağılarımla cumuriyet 
hükümetinin derin baş sağtlannı kabul 
buyurmanızı ekselansınızdan rica ede-
rim. 

1smet lnönü 
Müteveffa başbakan Papanastasyu'

nun vefatı münasebetiyle gerek kendi 
namınıza gerek türk hUkümcti namına 
ifade lütfunda bulunduğumuz sem
pati hislerinden ziyadesiyle mütehassis 
olarak hükümet namına ve kendi namı
ma teşekkürlerimi kabul buyurmanızı 

ekselansınızdan rica ederim. 

Vilayetimiz umumi meclisinin 1937 

mali yılı toplantısı yakında başlıyacak· 

tır. Buhun için vilayette müzakereler

de konuıutacak maddeler hazırlanmaya 

başlanmıştır. Toplantıda büdce mür.a

kerelerine bir esas olmak üzere 1937 

mali senesi teklif büdceleriyle esbabı 

mucibe raporlarının bir an evel hazır

lanmasını ve Hl36 mali yılı büdcesinin 

tatbikini gösterir bir izahnamenin de 

ek olarak beraber gönderilmesi viliyet 

yüksek makamndan bütün müdürlükle· 

re bildirilmiştir. 

l\filli Kostümlü Balo 

Metaksas 
**~ 

Papanastasyu'nun vefatı münascbe -
tiyle dış işleri bakanı Dr. Aras ile elen 
baş ve diş işleri bakam Mctaksas :ırasın. 
da aşağıdaki telgrafla teati olunmuştu: 

Başbakan ismet İnônü'nün yüksek 

himayelerinde 5 Birincikanun cumar

tesi günü akşamı Ankara Palas salon· 

larında verilecek Çocuk Esirgeme Ku

rumu balosunun mükemmeliyetini te

mine çalışan seçkin heyet dün de Ço

cuk sarayında içtima etmiştir. 

Balonun çok neşeli olmasına çalışıl· 

maktadır. Programda mim rakıslar 

büyük bir yer almaktadır. Çocuk E

sirgeme Kurumu tarafından temin e• 

dilen milli kıyafetler istiyenlere ufak 

bir ücretle verilmektedir. 

Balkancılık eserinin yorulmaz hadi
mi yüksek elen devlet adamı Papanas. 
tasyu'nun ufulünden derin surette mü
teessir bulunmaktayım. En samimi ve en 
derin ha§ sağılarımı kabul buyurmanızı 
ekselansınızdan rica ederim. 

Aras 

B~bakan Papanastasyu'nun vefatı

nın elemine iştirakinlızden dolayı samimi 
teşekkürlerimi kabul buyurmanızı ekse
lansınızdan rica ederım. 

(A.A.) Metaksas Ankara Radyosu 

Kara denizde f ırtma 19. -19.30 Türk müziki, Bn. Scrvef 
ve arkada,ıarı. 

İnebolu, 21 (A.A.) - Yıldız poyra~ 
fırtınası 24 saattir şiddetle devam et
mektedir. Cumuriyet, Gülcemal, İzmir 
vapurları, fırtına yüzünden limana uğra. 
madılar. Yolcular ve posta çıkarılmamıı
tır. İhraç edilecek üç bin parça tUccar 
eşyaiıı fırtınanın sükQnetini beklemekte. 
dir. 

19.30....20. Türk müzik ve halk mu

sikisi, Suzan ve arkada§• 
tarı. 

Dü.§iinü.§ler. 

20. -20.20 Çocuk edebiyatı 

20.20-20.40 Klarnet 90lo 

20.40-Zl. Ajana haberleri 

21. -22. Stüdyo salon orkeatrası 

ÖGRETiCi M iS.4LLER 
Uazi Osman Papnm 

yanında Pilevne'nin mü
dafaasına ittirak etmiı 
kahramanların son ha· 
yatta kalanlarından biri 
olan Sakib paşanın, o 
şanlı muhasaraya aid an
lattığı bir vakayı ibretle 
okudum. 

Topçumuzun düşman 
siperleri üzerinde topla
nan atışı çok iyi ayar e • 
dilmiştir, bununla bera· 
her, bu siperlerde en kil· 
çük bir tahrib ve duman 
izi J!Örülmüyor. 

Osman Paşa topçu za· 
biti Sakıba, atışın isabet
sizliğinden şikayet edi· 
yor, fakat dürbünle bak
tıkları zaman, mermile
rin düşman hatlarına 
düştüğünü çok iyi görü
yorlar. Şu halde bu garib 
hadise nasıl vukua a:eli • 
yor? 

Nihayet topC(uınuzun 
büyük bir gayret ve faa· 
liyetle attığı mermiler~ 
den birini açıyorlar, bir 
de bakıyorlar ki içi bof. 
mermilere patlayıcı mad· 
delerin konulması unu • 
tulmuf. 

İmparatorluğun in • 
kıraz devrinde ardı arası 
gelmiyen m:ı~Hibiyetle • 
ri çok iyi izah eden bu • 
nun ıti.bi misaller az de
lildir. 

Balkan harbmda, cep
hane sandıklarından sa • 
bun ve taş çıkması yU. 
sUnden ordunun nasıl 
manevt kuvvetlerini kay
bettiğini ve boza:unlara 
ağradıfrm, bu barba it-

tirak etmiş olanların 
ağızlarından dinlemit ol
duğumu hatırlıyorum. 

Uzun müddet memle· 
ketimizde alman askeri 
misyonuna reislik etrni' 
olan Liman von Sanders 
"Tilrkiyede be, sene'' 
isimli eserinde, Balkan 
harbından önce Trakya
da yaptığı teftişler esna
sında bir fırka kuman
danının, kendisine, aıke· 
rinin aç ve çıplak oldu • 
ğu için manevra yapamı
yacağını söylediğini zik
reder. 

Askeri tarihimizi. si -
yasi ve içtimai tarihi -
mizle mukayeseli olarak 
tetkik edenler mutlaka 
şu kanaate varacaklar -
dır ki, tiirk ordusu. asır
larca mUddet biribiri ar
dından uframıs olduğu 
bozgunlar· ne olursa ol· 
sun, ~irdiği harblardan 
asla yUz karasivle çıkmış 
değildir. Bu itibarla ta
rihi bir hakikatı belirt
meyi, ve mesuliyeti, BOn 
derece bo%uk, ahlak ve 
dirayetten inahrum ida· 
relere aid olan ma~IQbi· 
yetlerde, türk ordusu• 
nun ve netice itibariyle 
türk milletinin payı ve 
gi.inahr olmadığını söyle
meyi bir borç biliriz. 

Ordu ve halk birdir 
ve tilrk milleti kanında· 
ki cevheri, fitihlerin ne
sillerindeki aynı temi%· 
lik ve asaletle muhafaza 
etmittir. Bu itibarla. os
manlr tarihini tetkik e
edenler için ,aşılacak 
llıOkta, zaferlerle dolu bir: 

şan ve ıeref devresinden 
sonra. türkün askeri 
kudretini neden ve nasıl 
kaybetmiş olduğu değil. 
nasıl olup da bu kadar 
kötü sevk ve idare şart • 
ları içinde, sayısız dUş • 
mantara ka~ı· bu kadar 
uzun müddet yurdu mu
hafazaya ve lıu arada ta• 
rihe şanlı sayfalar yaz -
maya muvaffak olduğu 
keyfi yetidir. 

Türk ordusunun, bin 
türlü mahrumiyet için -
de, en fena idareler al
tında. sistemsiz, teş,ki • 
latsız, silahsız ve va
sıtasız nasıl harika • 
lar yaratlnı!J oldu • 
ğunu bilenler, A tatlirk 
devrinin ona temin et • 
miş olduğu yüksek ıH:vlC 
ve idare ve en modem 
•iliihlarla vatan sınırla • 
rında ne yalçın ve aşıl -
maz kalelerin yükseltil • 
mis olduğunu daha iyi 
kavrarlar. 

Bu itibarladır ki, bu• 
a:ünkü ba~arılanmızın ve 
kudretimizin derecesini 
türk çocuklarının idra
kinde daha iyi canlan
dırmak istiyorsak, hafı· 
zalarunızda ne kadar 
acıklı hatıralar uyandır
sa da, onun misallerini 
önlerine sürmeyi asla U• 

nutmamabyız. Yurdun 
yarınını hazırbyacak o
lan ı;renç nesil için, hiç 
bir tev. imparatorluk ta• 
rihi kadar öğretici de
lildir. 

YASAR J'-TABt 
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Hül(iinıet kuvvetlerinin üniversite mahal
lesini asilerden 2eri aldıkları bildiriliyor 

-._,/ 

Madrid, 2J (A. A.) - Havas bildiri· 

/or: 
Cumuriyet kuvvetleri dün üniversite 

ftıahallesini ve hastaneyi işgal ederek 
Estramadure cephesinde cüz'i terakki 
etmişlerdir. 

Toledo köprüsü cephesinde hükümet 
milis kuvvetleri ilerlemişlerdir. Fran
sızlar ki:iprüsü ile Kasa del Kampa taraf· 
larında haf:f müsademeler olmuştur. 

Son günler zarfında asi tayyare kuv
vetleri M2drid üzerine 100 bin :cilodan 
fazla bomba atmışlardır. Aynı tayyare
ler dün şehire beyannameler atmışlar 
ve Madrid ahalisine Madrid bitaraf 
nuntakası hududlarmı bi1dirmişlerdir. 

A~:ıcre iltihak ed(•n mili!'.'1er 
Paris, 21 (A. A.) - Havas ajansı

~ın Avilla'daki muhabiri Madrid cep
hesinde birçok milis askerlerinin bil
hassa şimal istasyonu civarında asi 
kuvvetlere tt-slim olduklarını bildir
mekt.:dir. Bu milisler, Franko tayya
relt"rinin son günlerde Madrid'e attık
ları beyann<>meleri ellerinde sallayarc:k 
tekmil techizatlariyle asi kuvvetlerin 
önüne gelmışlerdir. Bu milisler pek ya
kından kontrol edildikleri için şimdiye 
lradar teslim olmakta çok müşkülat 
çektiklerini ve karşı tarafa geçmek is
tiyen bazılarının bilamerhamet öldürül
düğünü söylemişlerdir. 

Aı;i kuv\·etler kumanclanhğmm 
re~mi tebliğleri 

Salamanka, 21 (A: A .) - Aşağıdaki 

r<'smi tebliğ dün gece neşrolunmuştur: 
Madrid üzerine tazyikimiz devam et-

mektedir. Düşmanın sağlam bir surette 
yerleşmiş o:duğu Monkolea cephesinde 
bazı yerleri işgal ettik. Burada bükü· 
met kuvvetleri mühim zayiata uğramıf· 
lar ve birç.:ık mitralyöz ve harb levazı
mı terketmişlerdir. 

Saria cephesinde düşmana taarruz e
derek firara mecbur ettik. Burada düş
manın mühim mevzilerini ve Alkornus 
köyünü işgal ettik. Aragon cephesinde 
hükümet kuvvetlerinin taarruzu kırıl· 
dı. Diğer cephelerde kayda değer bir 
şey yoktur. 

Salamanka, 21 (A.A.) - Franko hü
kümeti aşağıdak~ harb tebliğini neşret
miştir: 

Askerledmiz Guadalajara cephesin
de ilerlemektedir. Madrid'e hava bom
bardımanları azaltılmıştır. Askerleri
miz son günlerde işgal ettikleri mevki
leri "temiz!emekle'' meşgul olmuşlar

dır. Kasa del Kampo cephesinde Mad
rid hükümetinin milis kuvvetleri aıker
lerimize el bombalariyle hücum etmif· 
ler ise de şiddetli bir muharebeden ıon· 
ra püskürtülmüşlerdir. 

General Franko nczdindeki 
alman işgiideri 

Bertin, 21 (A.A.) - General Fran
ko nezdinde alman işgüderi tayin edi
len mütekaid general Fanpel, şimdiye 

kadar Berlin ispanyol • alman enttitü

sü başkanlığını yapmıştır. 

Askeri hizmeti esnasında general 
Fanpel mareşal Hindenburg erkinıbar

biye heyetinde uzun müddet çalıımı~ 
tır. 

General Fran konun tehdidi 
Londrcı, 21 (A.A.) - General Fran

ko'nun, Madrid gece yarısından evvel 
teslim olmadığı takdirde şehrin tama
ıniyle tahrib edileceği hakkındaki tehdi
di, dün bütün gün hararetli İngiliz - fran. 
tıız noktainazar t eatilerine sebebiyet ver-

miştir. 

Sanıldığına göre, tnglterenin !span. 
ya büyük elçisi Şilton, bilhassa Madrid 
mıntakasında harbı, "beşerileştirmek" 

için general Franko nezdinde ikinci bir 
teşebbüs yapmaya memur dilmiştir. 

İs~lanya ya giden talılcil~ heyeti 
Abiante, 21 (A.A.) - İspanyadaki 

vaziyet hakkında tahkikat yapmak için 

Londradan hareket etmiş olan ingiliz 
parlemen .. osunun altı azası bu sabah 
tayyare ile Abiante'a varmışlardır. 

ALMANYADA: 

ll. Ribhentrop Almanyaya «itli 
Londra, 21 (A.A.) - Almanya bü

yük elçisi B. fon Ribbentrop hususi tay
yaresiyle Berline hareket etmio::tir. Fon 
R ibentrop, önümüzdeki hafta başında 
Londraya dönecektir. 

MACAR1STAN'DA: 

Naib Hortinin Roma ~eyalıati 
Budapeşte, 21 (A.A.) - Naib Hor

ti'nin Roma seyahati 23 ikinciteşrin o
larak tesbit edilmiştir. Daranyi ve dö 
kanya naibe refakat edeceklerdir. Bu 
tnünasebetle bizzat B. Daranyi B. Mu-
80lini ile temas edecektir. 

Dublin, 21 (A.A.) - General Duffy 
ile bir İrlanda faşist teşekkülü olan "ma

vi gömleklilcr"e mensub kırk kişi but 
İspanyaya hareket etmişlerdir. 

ITALYA'DA: 

Bir f abrikacla infilak 

Roma, 21 (A.A.) - Merano kimye
vi maddeler fabrikasının berhava olduğu 
haber alınmaktadır. Söylenildiğine göre 

infilak neticesinde asgari 12 kişi ölmüş 
ve bir çok kişi de yaralanmıştır. 

Bir denizaltı gemisi battı 

Bertin, 21 (A.A.) - Atış talimleri 
yaptığı esnada "18" rakamlı denizaltı 

gemisi diğer bir gemi ile çarpışarak 

Lübeck koyunda batmıştır. Denizaltı ge

misinin 20 neferlik mürettebatı tamamiy

le ölmüştür. 

Alman - Japon anlaşması etrafında 

Sov}ret Rusya, Japonyanın bu hususta 
verdiği izahatı l{afi görmedi 

Moskova, 21 (A.A.) - Tas Ajansı
nın salahiyettar mcnbalardan öğrendi
ğine göre, 19 sonteşrinde Sovyetler 
Birliğinin Tokyo Büyük Elçisi Yu
renev, japon dış işleri bakanı B. Arita
yı ziyaret etmiş ve Sovyet hükümeti
nin B. Arita tarafından bu ayın 16 sın
da Yurenev'e Japonya - Almanya an
laşmasının mahiyeti hakkında verilen 
izahatı gayri kafi telakki etmekte oldu· 
ğunu bildirmiştir. 

Yurenev, kendi memleketlerinde ko
llıünizm ile mücadele için alman hükü
ınetinin jııpon polisinin yardım·na ve 

japon hükümetinin de alman polisinin l 
Yardımına ihtiyacı olduğunu ve bunun 
için de beynelmilel bir anlaşmaya lii-

zum bulunduğunu kabul edebilmenin, 

sovyet hükümetinin fikrince, gayet 

gülünç olduğunu da ilave eylemiştir. 

Yurenev, nihayet komünizm ile müca
dele hakkındaki anlaşmanın neşredil

miyecek olan ve doğrudan doğruya ü

çüncü bir memleketi istihdaf eden baş

ka bir Almanya • Japonya anlaşmas:na 

perde teşkil eylemekte olduğunu da 

söylemiş ve böyle bir anlaşmanın Ja
ponya • Sovyetler Birliği münasebetle
ri üzerine vahim tesirler icra edeceğini 
bildirmek mecburiyetinde bulunduğu

nu beyan eylemiştir. 
B. Arita, bu beyanata bir ccvab ver

mekten içtinap etmiştir. 

INGILTERE'DE: İspanya 
. 
ıç harbı ve İngiltere 

B. Vinston Çörçil yeni bir 
parti kuruyor tn~ilterenin her iki tarafı da muharib o . 

Londra, 21 (A.A.) - Sol radikal or
ganı olan Star gazetesinin haber verdi
ğine göre, muhafazakar, liberal, işçi par. 
tileri ile sendikalara mensub bazı siya-

tanıyacağı lıahe r verilmektedir 

B. Vinston Çörçil, kızı ve torunile beraber 

sal şahsiyetler, şefi B. Vinston Çörçil 
olacak olan bir mer!.:ez partisi kurmak 
niyetindedirler. 

Bu partinin kurluşu, 3 ilk kanunda 
Albert Hal'de yapıiacak ve Sir Valter 
sitrin'in başkanlığı altında bulunacak o
lan bir içtima;ia ilan edilecektir. 

Star gazetesine göre, B. Çörçil bun. 
dan evvel böyle bir parti kurmaya iki de
fa teşebbüs etmiş ır.e de muvaffak ola
mamıştır. 

Komünist ve işçi mebusların 
bir miiracaati 

Londra, 21 (A.A.) - Komünist me
busu B. Galloşer ile işçi partisinin en sol 
kısmına mensub diğer bir kaç mebus işçi 
milll meclisine müracaat ederek İngilte-
re hükümetini İspanyaya gönderilecek 
silah ve mühimmat üzerine koyduğu am
bargodan vaz geçirmek için şiddetli bir ı 
propaganda hareketine geçilmesini ta
lebetmişlerdir. 

SON DAKiKA: 

Londra, 21 (A.A.) - D. N. B. A· 
jansının bildirdiğine göre, bu sabah ga
zeteleri umumiyetle ingiliz hükümeti
nin pek yakında İspanyada mücadele 
halinde bulunan iki tarafa "muharib" 

sıfatını tanıyacağı fikrini ileri sürmek
tedirler. Bununla beraber İngiliz hü
kümeti, halen Franko hükümeti ile ya-

pılmakta olan müzakerelerin neticesi
ni beklemekte olduğundan, daha kati 
kararını almış değildir. İki tarafa mu
harib taraf sıfatı verildikten sonra ta-

biatiyle İngilterenin l' :ı.blokası ve 
gemi taharriyatr hakkı .. ihtiraz ka. 
yıtları kendiliğinden sukut edecektir. 

Deyli Telegraf bu hususta diyor ki: 

"Hali harbın tanınmasına kadar, 
denizde sahilden üç mil mesafe dışında 
nigiliz vapurları harb gemileri tarafın
dan muhafaza edilecektir. Abloka tak
dirinde tatbik olunacak mufassal plan 
hatta şimdiden hazırlanmış bulunmak
tadır." 

MorningPost diyor ki: 

"İspanyol limanlarının nezaret altın
da bulundurulması planının tatbik edi
lebilmesine mümaneat eden birçok güç-

lükler vardır. Diğer taraftan, hali har
bın tanınması, İngiliz gemileri ile İs
panyol gemileri arasında bir çarpışma 
vukuu tehlikesinin önüne geçecektir." 

Deyli Herald ise şöyle diyor: 

"Bütün bu meselede İngilterenin 

esaslı düşüncesi, Barselondaki İngiliz 

tebaasının emniyetidir. İngiltere, gene
ral Franko'dan, Barselon limanının 

muhtemel bombardımanını evvelden 

Ciomale d'İtalia diyor ki: 

«İtal a~ Almanya ve Jaıloııya Avrupayı 
lcomünizme k.arşı müdafaaya 1{arar verdi» 

Roma, 21 (A.A.) - Havas Ajansı 

bildiriyor: 
"Ciornale d'İtalia" diyor ki: 
"Şurası bilinmelidir ki, İtalya, is

panyol topraklarında yeni bir rus ihti
lali esasının yerleşmesine müsaade et

miyecektir. Avrupayı komünizmden 
müdafaaya karar vermiş olan Almanya 
ve İtalya ve Asyadan ayni karan alan 
Japonya. böyle bir vaziyette seyirci 
kalmıyacaklar ve Sovyetlerin böyle bir 
mütecaviz teşebbüsüne karşı harekete 

keçeceklerdir." 
Havas Ajansının muhabiri bu hu

susta şu mütaleayı ilave etmektedir: 
İyi haber alan Roma mahfilleri, Ci

ornale d'İtalia'nın bu makalesinin res
mi bir mahiyeti haiz olmadığı ve İtal
yanın takndığı hattı hareketin hiç kim-

seyi tehdid etmediği hakkında temi
nat vermektedir. 

Umumiyetle şu mütalea ileri sürül· 

mektedir: 

Katalonyada bir komünist cumuri

yeti tesisi, ancak, sovyet kuvvetlerinin 

kitle halinde müdahalesi yolu ile kabil 

dir. Bu takdirde ise ademi müdahale 

komitesi vaziyet almaya davet oluna
cağı gibi alakaclar bütün Akdeniz dev
letleri de noktai nazarlarını ve alacak
ları vaziyeti bildirmeye davet edilecek
tir. 

Roma yarı resmi mahfilleri, "vazi
yetin bu realist görüşünün" bütün Av
rupada gittikçe taraftar kazandığı ve 
bunun, herhangi yeni bir ihtilalin ö
nüne geçeceği fikrindedirler. 

Madrid in mecburi tahliyesi düşünülüyor 
Madrid, 21 (A.A.) - Havas bildiri

yor: Sendikalar yarı resmi mahfiller, 
Madridin tahliyesi lazım geldiği kana
atindedirler. Madridde yalnız muharib
ler ile harb için elzem memurlar kal
malıdır. 

Esasen çoktanberi, müdafaa komite
si, çocukların, kadınların ve ihtiyar
ların Madridi terketmesi için bütün ko· 
laylıkları göstermekte idi. Maamafih 
muharib olmayan birçok eşhas Madrid
de kalmışlardır. Mecburi bir tahliye ya
pılması düşünülmektedir. 

Madrid, 21 (A.A.) - Kasa del Kam· 
po ile şimal cephesinin en ileri noktası 
arasındaki mıntaka dahilinde harb olan· 
ca şiddetiyle devam etmektedir. 

Asiler, aştlmaz bir kuvvette görü
nen müdafa hattını kırmak için üç haf
tadanberi çok büyük gayretler sarfet· 
mektedirler. Asilerin bugün de yaptık
ları birkaç teşebbüs akamete uğramış
tır. Hükümetçiler mevkilerini tahkim 
etmeye muvaffak olmuşlardır. Çok kan
lı piyade çarpışmaları devam etmekte
dir. 

Almanya müdalıale mi edecek? 
Paris, 21 (A.A.) - Havas ajansının 

Brelin muhabiri bildiriyor: 

Berlinin iyi haber alan mahfilleri Al
manyanın Burgos hükümeti lehine ola

rak ve faal surette miidahalesinden 
korkmaktadırlar. 

İl'panya meydanının işgali 
Lizbon, 21 (A.A.) - General Fran

ko kuvvetlerinin Montena kışlaları ile 
kıra! sarayı karşısında olan "İspanya 
meydanı,, nı işgal ettikleri haber veril
mektedir. 

bi!dirmesini talcb etmiş bulunmakta
dıı." 

Burgos hiikiimetinin notası 
ve Amerika 

Vaşington, 21 (A.A.) - Hariciye 
nezareti Sevildeki amerikan konsolo
sundan Barselon limanının ablokası 

hakkında Burgos hükümetince neşre

dilen notanın suretini almq;?t ır. 

Hariciye nezareti hiç bir Amerika 
gemisi bu mıntaka d:ır ilincle bulunma
dığı ixin notaya cevab vermeyi fayda
sız bulmaktadır. Amerika siyasi her tür
lü müdahalelerden kaçınmak gayesine 
matuftur. Amerika kumpanyalarına aid 
vapurlar çoktanberi İspanyol limanları
na uğramamaktadırlar. 

Ameriknın İspanyada bulunan S~· 
faret ve konsolosluk heyetleri kendi 
mevcudiyetlerini faydasız görürlerse 
İspanyadan ayrılmak emrini almıı
dır. 

~~--.-·----~-
JAPONYA'DA: 

Tayyareci Japi hir kaza gc~İrtli 

Tokyo, 21 (A. 
A.) - Fransız 

tayyarecisi Japi, 
sis yilzünden yo
lunu şaşırarak, 

Koyusiyu adası

batı şimalindeki 

Saga F u k u o
d a dahilinde Se
bari t e p e s i
n e çarpmıştır. 

Çarpı~ma bin Tayyareci /api 
metre yükseklikte olmu:;ıtur. 

Japi, derhal kızılhaç hastanesine kal
dırılmıştır. Yaraları vahim olmakla bera
ber hayatı tehlikede değildir. 

Japon hava şirketi, Paris - Japonya 
rekor uçuşunda takdire değer muvaffa
kiyetinden dolayı Japi'ye liyakat madal
yası ver ilmesine karar vermiştir. 

Bir baraj yıkıMı. 300 ev 
su altmda kaldı 

Tokyo, 21 (A.A.) - Bir baraj yıkıl. 
mış ve 300 ev suların altında kalmıştır. 
Akita vadisinde 1300 amelenin öld üğü 
bildiriliyor. Şimdiye kadar 300 cesed çı
karılnuş tır. 

HABEŞISTAN'DA: 

ltalyan Gore mıntakasımla 
ilerliyorlar 

Roma, 21 (A.A.) - Habeşistan'dan 

gelen haberlere göre, Gore'nin cenub 
prkında bulunan Jurdo mıntakası da i. 
talyan kıtaları tarafından işgal edilmiş. 

tir. Bu mmtakada zengin platin maden. 

!eri bulunduğu tahmin olunmaktadır. 

Muhtelif kolların Sudan hududu isti

kametindeki yürüyüşleri biç bir yerde 

ciddi bir mukavemetle karşılaşmamıştır. 

Necaşinin muhafız alayı şeflerinden biri 

olan Cattar italyan otoritelerine teslim 
olmuştur. 

Ras Getasu teslim oM u :; 

Roma, 21 (A.A.) - Giornale d'İta-

lia Habeşistanın garb vilayetleri valisi 

Ras Geta§u'nun Portsait'de vapura bin

diğini ve ayni vapur da İtalya müstem

likeler nazırı B. Sessono'nun mevcud 

bulunduğunu anlaması üzerine kendisi

ne müracaat ederek !talyaya itaat etti

ğin bildirmiştir. Ras Getaşu bundan ev

vel Habeşistanın Paris elçiliğinde bulun

muştur. 

B. Sessono beraberinde Ras Seyum 

olduğu halde Habeşistandan İtalyaya 

dönmektedir. 

Adisababadaki ingiliz c1t:iliği 
Londra. 21 (A.A.) - Adisababa'da. 

ki İngiltere elçiliğinde şmdiye kadar kal· 

mış olan hint muhafızları müfrezesi ayın 

25 inde Cibuti'den Hindistana hareket 
ede<'Plctir. 



SAYFA 4 ULUS 22 SONTEŞRIN 1936 PAZAR 

Hukuk kijşesi: 

Doktorların hukuki mesuliyeti 
1. - Nazariye: 

Halkxm1zın zaman zaman tabi tutul· 
duğu tedavi neticesinden şikayet etti
ğini işitiriz. Bu şikayet haklx olduğu 
takdirde kanuni müeyyidelerle teçhiz 
edilmiş midir? Ve bu müeyyideler ne • 
lerdir? 

Borclar kanunumuzun 46 mc1 mad -
desi cis~ani bir zarara duçar olanm bu 
yüzden tahassli! eden her türlü zarar ve 
ziyanını temin etmek gayesini ı;ütmüş· 
tür. Ve hatta bu cismani zarardan ötÜ· 
ril iktıı;aden mahrum kalınabilecek zi • 
yanlar dahi hakim tarafından naza
n dikkate almmak Hizımdır. Türk borç
lar kanunu daha ileriye gitmiş ve 47 in· 
ci ınaddesiyle mutazarrırın zarar ve zl
yanmr manevi 2'arar bakımından dahi 
tatmin etmiş:tir: "hakim hususi halleri 
göz önünde 

0

tutarak cismani zarara du· 
çar olan kimseye yahud da adam öl~ü
ğü takdirde ölünün ailesine manevi za· 
rar namiyle adalete muvafık tazmin.ıt 

verilmesine karar verebilir." 
Bütün bu kanun' hükümler yanl;ş 

bir tedavi veya ameliye neticesinde za
rara sebebiyet veren bir doktor hakkın
da tatbik edilmek vuıyctindedirler. 

Doktorla hasta arasındaki hukuki 
münasebetin mahiyetini borçlar kanu · 
numuzun on üçüncü babının birinci fas· 
lmdaki Vekalet müessesesi zaviyesin -
den telakki etmek lazımdır. Filhakika 
bu babın 386 met maddesi şu şekilde 

tedvin edilmiştir: "Vekalet bir akiddir 
ki onunla vekil mukavele dairesinde 
kendisine tahmil olunan işin idaresini 
veya tekabbül eylediği hizmetin ifasını 
istilzam eder. 

Doktcrla hastası arasındaki hu
kuki münasebetin işbu maddedeki hü • 
kümle tesbit edilmiş bulunduğu hukuk· 
çular ve mahkemelerce kabul olunmuş
tur. Gene bu faslın 387 inci maddede 
teSbit edilmiş bulunan diğer bir hükmü 
müfadmca da işin icrası bir mesleğin 
icabmdan ise bu gibi işleri kabul ede
ceğini ilan etmis olan doktor hasta ta • 
rafından kendisine tevdi edilmek iste
nilen tdavi vekaletini derhal reddet
medikçe kabul etmiş addolunur. Dok
torun mesuliyeti sureti umumiyetle iş -
~inin mesuliyetine aid olan hükümlere 
tabidir (1). Bu itibarla doktor teah
hüd ettiği şeyi ihtimam ile ifaya mec • 
burdur. Kasd veya ihmal ve dikkatsiz • 
lik yüzünden iras ettiği zarardan dola
yı doktor mesuldür (2). Esasen bu su
retle hareket neticesinde sebebiyet ve
rilen zararlardan ötürü mesuliyet esası 
borc.clar kanunumuzun 41 ve müteakib 
maddeleriyle prensip şeklinde dahi ko· 
nulmuş bulunmaktadır. 

II. - Tatbikat: 

İsviçre temyiz mahkemesi 26. V. 936 
tarihinde vermiş olduğu bir kararla dok
tor xi 200(' İsviçre frangına mahkfım et
miştir. Hadise şudur: mahkeme zabıt -
larında ve kararında "M" rumziyle 
tesmiye edilen davacının 3 yaşında bir 
çocuğu vzrd·r. Çocuk hastalanıyor. Da· 
vacı doktor ''x" ı çağırtıyor. Doktor sı
cak sı1 banyosu tavsiye ediyor. Çocu -
ğu banyoya sokuyorlar. Su fazla sıcak 

(1) Borçlar kanunu madde 390 
(2) Borçlar kanunu madde: 321. 
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olduğu için çocuğun vücudunun muay
yen yerlerinde yanıklar hasıl oluyor, 
yavrucuk günlerce iztırab içerisinde 

inliyor. Babası bu yanıkların istilzam 

ettiği tedavi masraflarının ve diğer za. 

radarın tazminini dava ediyor. Doktor 

müdafaasında: ben hasta bakıcıya su 
fazla sıcak değil değil mi diye sordum. 
O da bana cevaben hayxr dedi. Bu iti • 
barla ben icab eden dikkat ve teyakku
zu gösterdim diyor. Etıbba cemiyeti de 
Bu vaziyette artık doktorun mesut tu· 
tulamıyacağı esasını müdafaa ediyor. 
Fakat mahkeme şu mucib sebebleri te&
iıit ederek bu müdafaalara iltifat etme
miştir: 

Doktor hasta bakıcı kadına yalnız 
sormakla iktifa edemez. Suyun derecei 
hararetini bizzat da muayene etmekle 
müke Ilefti. Bu itinayı göstermemekle 

zarara sebebiyet vernıiştir. Zira İsviçre 
borçlar kanununun 101 inci maddesi bu 
- türk borçlar kanununun 100 üncü mad
desi - mucibince doktor işini veya işi • 
nin bir kısmını maiyetinde çalışanlara 
tevdi ettiği takdirde bunların amelle
rini icra esnasında ika ettikleri zarar
lardan dolayı diğer tarafa karşı bizzat 
kendisi mesuldür. 

Doktorun mesuliyetini böylece tes
bit etmekle kalmamı~, vücudunda ya • 
nıklar hasıl olan çocuğun kız olmasını 
göz önünde dahi tutmuş ve dolayısiyle 
de bir kızın vücudundaki bu gibi yanık
ların onun evlenme vaziyetini ve aile 
saadetini ve hissini ihlfil edebileceği 
telakkisini izhar etmiş ve doktoru biraz 
yukarda tesbit ettiğimiz mikdarda taz
minata mahkfun eylemiştir (3). 

Avukat 
Dr. Münib Hayri ÜRGÜBLÜ 

(3) Makalemize mevzu teşkil eden 
bu mahkeme kararı Semaine ]udiciaire 
mecmuasının 1936 senesinin JS numara
lı sayısında münderiçtir. 
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VARLIK 
Varlığın 15 son teşrin tarihli 81 inci 

sayısı her zamanki gibi enteresan yazı

larla çıkmıştır. Yaşar Nabi'nin "Önder 

konuştu'' mevzulu bir başyazısıyla baş
layan bu sayıda Samed Ağaoğlu "Küçük 
sanatların himayesi" meselesini gözden 
geçirmekte, Hayri Rüştü M. Braunşh
ving'in "Romanı'' hakkındaki bir etü

dünün tercümesini vermekte, Nahid Sır
rı !smail Hakkı Uzunçarşıh'nın "Sadra. 
zam Halil Hamid paşa" hakkındaki e

serini tahlil etmekte, Dr. Osman Şev
ki Uludağ memleketimize yeni gelen 
göçmenler arasında yaptığı bir gezinti-

nin intibalarını anlatmaktadır. Bunlar. 
dan başka İhsan Devrim'in bir milli hi-

l(EMA 
La Tribüne des Nations gazetesinde Gerard Tongas yazı-

yor: . 
Siyasi buhranla, iktısadi buhranla birlikte, milletlerarası 

dünya şiddetli bir içtimai buhran da geçirmektedir. Muztarib 
cemiyet sınıflarının (işçiler, köyl~ler) btitün ümidleri iştirak 
esasına istinad etmektedir. Fakat, bu sonuncu şeklin tecrübe· 
leri tatmin edici olmamıştır. Diğer taraftan, birçok idare adam
ları hakikatı maziye dönüşte aramakta ve istibdada teveccüh 
etmektedirler. Halbuki istipdad tecrübe edilmiş, ve binlerce 
sene müddetle insanlık için kanlı felaketlerden başka neti-:e 
vermemiştir. Bugünkü içtimai gerileme, demek oluyor ki, ma· 
sum milletleri kurban ederek ve onlarx modern harbların pen
çesine atarak bütün tarihi hataları tekrar edecektir. 

Bu dünya itçimai buhranı karşısında, Kemal Atatürk'ün 
yeni felsefesi mutlak komünizmle eski içtimai rejimler ara -
smda bir nazım rolü görebilir. Kemalizm, ültra • pozitif ve ül· 
tra • popüler karakterleriyle bütün diğer felsefelerden ayrıl· 
maktadır. 

Bu felsefe ültra • pozitif'dir, çünkü prensiplerini nazariye 
halinde bırakmamakta, onları derhal tahakkuk ettirmektedir. 
Ültra - popüle:'dir. Çünkü bütün gayretlerinin hedefi halkı, 
yani işçileri ve köylüleri tetkik etmek, yükseltmek ve medeni
leştirmektir. Kemalizm, böylece, bu sonucları entelektüel sı
nıftan ayıran uçurumu imkan nisbetinde, ortadan kaldırmaya 
çalışıyor. 

Askm halkçı olan Kemalizm, halkın şuuruna medeniyetin 
hürriyeti temin ettiği ve saadetin müstakil, yani siyasi, içti• 
mai veya dini hiç bir tabiyet altında bulunmayan hayatta bu
lunduğu fikrini aşılamaktadır. Kemalizm, her şeyden önce, in
san dima~larma istibdadın hakketmiş olduğu bir patolojik un
sur addettiği dini taassubla mücadele etmektedir. Bütün din • 
leri kanunun dışına çıkarmakla bütün taassub engellerini orta
dan kaldırmaktadır. Dinler hakkında aşkın halkçı görüşü bir· 
kaç kelimeyle hulasa etmek mümkündür. Dinleri, uzun zaman 
hakikati aramış olan bir nevi felsefeler telakki etmek lazım -
dır. Bunlar asırlarca müddet metodlarmı kolaylıkla tatbik et• 
tiler, fakat insanlığa saadet veremediler. Bilikis, insanlar ara
sında eşitsizlikler yaratarak, kadını faal içtimai hayatın dışın
da bırakarak ve ekser! harbleri tahrik ederek onu kendi arasın• 
da taksime uğrattılar. Bununla beraber ültra • popülarizm, vic
dan serbestisini menetmez: Halka anadillerinde gösterilen din· 
ler, doğrudan doğ-ruya onun hükümlerine tabidir. Bir kere ta
assubtan kurtulduktan sonra. vicdan, Kemal Atatürkün fels-e· 
fesinden müstakil bir hayat formülü almaktadır. Bu hayatı ta
hakkuk ettirmek için, Kemalizm halkı kapitalistlerin esaretin
den kurtarmaktadır. Servet ve sermaye, aşkın halkçılık pren
sipine göre, patolojik içtimai unsurlardır. Bu, şahsi menfaat• 
lerin anormal surette mübala.eaJandırılmasıdır. Büyük serı:nz.... 
yeler halk ic;;in çok tehlikelidir, bu, onun için istibdad ve se • 
faleti temsil eder. Onun içindir ki Kemalizm, büyük sermaye, 
büyük endüstri ve büyük ticaret hususunda devletçilik een
sipini tatbik eder. Bu devletçilik fabrikalarda memur gibı ça
lışan işçilerin, böylece büyük imkaruara sahih olan devletin. ve 
bu para sayesinde yapılan refahtan doğrudan doğruya fayda -
!anan halkın çok lehinedir. 

Kemalizm, bütün unvanları, patolojik sosyal partilerin bü
tün imtiyaz ve büyük sermayelerini ortadan kaldırmakla bü -
tün hükümet kuvvetlerini halkın eline vermektedir. Dili, ede
biyatı ve musikiyi popülarize etmekle, medeniyet yolunda 
kendisi de vükselmekte olan entelektüeli halka yaklaştırmak· 
tadır. 

Kemal Atatürk'ün felsefesi halk sevgisini insanlığın haki
ki duygusu telakki etmektedir. Çünkü hakiki tabiat adamı, 
halk adamıdrr, ve halk sevgisi şuura hakiki insanlık duyı;usu
nu ilham edebilir. 

Kemalizmin esaslı prensipi müstakil halk hayatını yarat
maktır. Bu itibarla derin bir millivetçilik ve yurdseverlik his
sini kabul eder ciinkü a"l.cak milliyetçi ve yurdctı bir memle
ket istiklalini mÜdafaa edebilir. Fakat bu halkçı vatanperver
lik ve milliyetçilik milletlerarası bir anlaşmaya asla mani teş
kil etmez. Çünkü her mrı]et liltra • popüler felsefeyi kabul e
dince, her milletin müstaki! hayatını kabul etmeye mecbur ka
lır, ve kapitalist memleketlerin menfaatleri olmasa milletler 
bir milletlerarası anlaşmayı tahakkuk ettirebilirler. Kemaliste 
~öre, milletini ve vatanını sevmiyen bir insan insanlığı da se
vemez. Ültra - popülari~ b~itün. ~illetler arasında, erkekle 
kadın ara•ında olduğu gibı, bır C$ıtlık kabul eder. 

Kemalizm süratli inkişaf yolunu bulmuştur, ve isbat et
miştir ki disiplinH bir terbiye i!e, bir tek nesil zarfınaa büyük 
bir halk medeniyeti tahakkuk ettirmek mümkündür. Kemalizm 
on senede on asırlık iş görmüştür: bu itibarla insanlığa, tec .. 
rübe edilmiş bir felsefe ye örnek olarak gösterilebilir. 

B. Beck'in Londra seyahati: 
Muhafazakar Daily Telegraph gazetesi miralay Beck'in 

Londra seyalıatindcn ve hu seyahatteki mak.satlarrndan bahse· 
den başy:ızrsrnda Polonya'nın, eski istiklalini parçalayan Rus
ya ile Almnaya'nın bu gün varisleri olan iki biiyük devlet ara
srnda ~ıkı.şmış olması itibariyle hariçten gelecek böyle bir te• 
cavüulen daima içtinap etmek zaruretinde oldrı~unu tebarüz 
ettirdikten sonra son üç sene zarfında Polonyanrn her iki bü
yük komşusu ile anlaşmalar yaptığı gibi miralay Beck'in ya• 
kında Çekoslovakya ve Litvanya ile de anlaşma teşebbiislerin· 
de bulunmasının muhtemel olduğunu anlatarak diyor ki: 

"Polonya'nın, bu iki devletin her ikisi ile de münasebetle· 
ri pek fena bir vaziyettedir. Çekoslovakya ile aralarında ge
çimsizliğe sebeb Çekoslovak hududlarına yakın mmtakalarda 
bulunan büyük bir leh ekalliyetinin tahrikatıdxr; Litvanya ise, 
topraklarından büyük bir parçanın, hükümet merkezleri olan 
Vilna da dahil olmak üzere, 1920 de bir Polonez Generalin em
ri altındaki kxta tarafından cebren i~gal edilerek o günden be· 
ri kendilerine iade edilmemiş olmasından şikayetçidirler. 16 
sene evvel kapanan Polonya - Litvanya hududlarmın artık a· 
çılarak normal diplomatik münasebetlerin teessüs etmesi zama
nı gelmiştir. Bu hususta teşebbüs Polonya tarafından vaki ol
malıdır.,, 

Makalenin son kısmrnda bildirildiğine göre son hadiseler, 
bir zam:111lar leh istiklalinin bel kemiği olan fransrz - leh pak
trnı gene eski samimiyetile canlandırmıştır. Bir taraftan fran· 
sız - sovyet paktının akdi, diğer taraftan Polonya - Almanya 
arasında ademi tecavüz paktının imzası Fransa ile eski mütte. 
fiki Polonya arasında hissedilir bir soğukluk hasıl etmiştir. 
Almanların Danzig politikasrnda gösterdikleri inat üzerine 
Polonya, şarki Avrupanın, istikrar içinde yaşryabilmek için 
garbın garantisine muhtaç olduğunu anladı. Ver.say muahe· 
desinin tanrdığı şekildeki Danzig daha ziyade Polonyanın 
kendi idare edeceği bir meseledir. Filhakika Polonyanın biı.~ 
büyük devlet sıfatile bu meseleyi kendi başına mr idare ede· 
ceğine, yoksa Cenevre'nin bqında bulunan bir sürü endişeler 
arasrna mı sokacağına karar vermesi biç de fena olmaz. Po
lonya, Danzig meselesinde olduğu kadar Şarki A vrupada ateş· 
li elemanları yatıştırmak İ§lerinde de lngilterenin yardrmrna 
mazhar olmuştur. Bugün lngiltere ile Polonya arasındaki sem• 
pati, Avrupayı sulh içinde yaşamaktan müteve11it menfaatler 
bakımından, pratik esaslara dayanmaktadır. 

Liberal Manchester Guardian gazetesi Polonyanın Danzig 
meselesindeki vaziyetinden bahseden başyazxsında B. Eden'in 
Milletler cemiyetinin Danzig komit~i reisi olması itibariyle 
miralay Beck'in Londra ziyaretinde İngiltere hükümeti ile ko· 
nu!'acağı meselelerden birinin de Danzig meselesi olacağ1nx 
bildirdikten sonra son zamanlarda nazilerin Danzigde sosya· 
list partisini feshederek liderlerini tevkif ettiklerini ve mes
kenlerini bastıklarını, hulasa tıpkı Danzig Almanyanm bir 
par~ası imiş gibi hareket ettiklerini kaydediyor. Gazetenin 
bildirdiğine göre ilkteşrin sonunda naziler yapacak başka bir 
şey bulamayınca hırslarını leh a.kalliyeti üzerine tevcih ederek 
leh menfaatlerini çiğniyecek hareketlere başlamışlardır. Bu
nun üzerine Polonya hükümeti protesto teşebbüslerine geç· 
miştir. 

Makalenin sonunda şu mütalea yürütülüyor: "Polonya hü· 
kümetinin Danzigdeki leh menfaatlerini emniyet altrna almak 
üzere Almanya hükümeti ile bir anlaşma yapmak arzusunda 
olduğu görüliiyor. Fakat Berlinin de muvafakat edebileceği bu 
hal sureti, Milletler cemiyeti konseyinin Danzig meselesine 
kati bir çare bulmak üzere Polonya hükümetini görüşmeğe da
vet ederken kasdettiği manayı ihtiva etmiyor. Eğer B. Eden 
Danzig'de olup biten işler hakkında miralay Beck'in verdiği 
izahat ile tamin edilemezse, Milletler cemiyeti konseyini fev
kalade bir toplanmaya davet etmesi kendisi için bir vazife o
lur." kayesi, Gaffar Güney'in meşhur rus edi

bi Gogol'dan dilimize çevirdiği nefis bir 

uzun hikaye, Lamartine'nin bir şiirinin 
tercümesi, ve Sabri Esad, Ziya Osman, 

Melih Cevdet, Fazıl Hüsnü, Reşad ve 
Cemal ve İhsan Boran'ın şiirleri vardır. 
Tavsiye ederiz. Ha.va 

Fitre ve zekatını 
Kurumuna ver. 

Türk 

- İnsan yavrusu, bunda haklıdır. İnsan
lar, sürü halinde ava çıkarlar. Ötekilerinin 
ne yapacağını bilmeksizin bir kişiyi öldür
mek iyi bir avcılık değildir. 

takıldılar. 

c -1 ABI G l~ Gelin bakalım, bu adam bize doğru gel
mekle ne istiyor, bir anlryalrm. 

Boz kardeş, homurdandı: 

Bunların arkasını takib eden Baghira: 
- Bu haller, hep insan sürüsü ile bera -

her yaşamış olmaktan ileri geliyor, dedi, 
Şimdi Cengel yasasında yazılı olandan daha 
çok işler oluyor Cengelde Balu. 

fazla kıpırdandığını zannediyorlardı ise de 
o, bir kıölge gibi hareket ediyordu. Şimdi on
lar son süratle giden bir vapuru çeviren kö
pek balıkları gibi Buldeo'yu çevirmişlerdi; 
aralarında o kadar usul konuşuyorlardı ki 
terbiye görmemiş bir insan kulağının bunu 
duymasına imkan yoktu. 

Yazan: ....__& Çeviren: 
Rudyard Kipling Nurettin ARTAM 

- Geriye, gc·riye; gelin de bekleyin; in -
&an insanı yemez. Diye haykırdı Movgli. 

Dört yavru geri geldiği zaman, Akeia: 
- Şimdi bir kurt nedir anlasılsın. Adam 

olduğu için bana bıçac':rı göstere~ kimdi? de-
d. b 

ı. 

Movgli, öfkeli öfkeli: 
- Her yaptığım iş için hesab mı verece -

ğım? Dedi. 
Baghira, yavaş sesle: 
- Bu bir adamdır, dedi, burada bir adam 

konuşuyor. Oodeypore'de kıralın kafesinin 
etrafmdaki adamlar da böyle konuşurlardı. 
Biz Cengelliler insanı, dünyanın, en ak1llısı 
diye t<'lmnz. Şimdi kulağımıza gelen sözlere 
inanmak lazım gelirse bunlar çılgınca şey
lerdir. 

Baghira, şimdi sesini yükseltmişti: 

- Biz gelmiyoruz küçük kardeş, sen ken
di başına avlan. Biz ne dediğimizi biliriz. 
Kelle yakında getirilmis olacaktır .. 

Movgli yüreğini dolduran korku yaşlı 
gözlerine toplanmış bir arkadaşına, bir öte
kine bakıyordu. Kurtlara doğru yürüdü ve 
bir dizini çökerek: 

- Bana bakın, dedi, ben ne düsündüıYü-. b 

mü bilmiyor muyum? 
Onlar, rahatsız görünüyorlardı. Gözleri

ni fıldır fıldır çeviriyorlar ve Movgli onları 
daima geriye ca§;ınvordu. Nihayet hepsinin 
adaleleri gerilmiş ve tüyleri diken diken ol
muştu. Tir tir titriyorlardı. Movgli, gözünü 
onlardan ayırmıyordu: 

- Şimdi, dedi, beşimizden hangisi önder
dir? 

Boz karde~ : 
- Sensin küçük kardeş, dedi ve Movgli

nin ayaklarım yaladı. Movgli: 
- Öyle ise arkamdan gelin, dedi ve dört 

kurt kuyrukları arkasında çocuğun ardına 

İhtiyar ayı hiç bir şey söylemedi, fakat 
bircok şeyler düşündü. 

Movgli, Cengel arasından Buldeo'nun yolu
na doğru dik bir zaviye çizdi ve sık bodur 
dalları arahyarak omuzunda silahı asılı ol
duğu halde bir köpek izini takib ederek yürü
yen ihtiyar adamı gördü. 

Hatırlıyacaksmız, Movgli, Şir Han'ın 
ağrr postu s1rtmda olduğu halde köyden ay
rılmış, Akela ile boz kardeş de arkasını takib 
etmiş oldukları için yolda tamamiyle göze 
çarpar ayak izleri bırakmı~lardı. Şimdi Bul
deo, Akela'nm gerisi geriye gidip izleri ka
rıştırdığı noktaya gelmişti. Orada oturdu; 
öksürdü, boğazını ayıkladı. Cengele nereden 
girmek tazım geldiği hakkında bir taknn he
sablamalar, kestirmeler yapıyordu. Bu esna-
da kendisini gözetliyenler ona o kadar yakın 
bulunuyorlardı ki bir taş atsa onlara dokuna
bilirdi. Hiç kimse, duyulmamağ-a gayret 
eden bir kurt kadar sessiz olamaz. Movgli'
ye gelince, her ne kadar kurtlar kendisinin 

(Öte taraftan da yarasa Mang viyakla • 
yıp duruyordu. Onun bu vıyaklamasmdan 
hayvanlar ve kuşlar birçok şeyler anlarlar• 
dı.) 

Boz kardeş, 
- Bu bütün öldürü~lerden iyi olacak, de• 

di. Buldeo, eğildi ve pufladı. 
- Herif, Cengelde bir ırmak kenarında 

yolunu kaybetmiş domuza benziyor. Neler 
söylüyor? 

Buldeo, yabanice bir şeyler mırıldanıyor
du. 

Movgli tercüme etti: 
- Diyor ki "kurt sürüsü burada etrafım• 

da dansetmiş olacaklar. Ömrümde böyle iz 
görmedim." Yorulduğunu da söylüyor. 

Baghira, sükunetle: 
- Şimdi tekrar kendini toplamadan din• 

lenir, dedi. Ve kör ebe oyununda olduğu gi
bi bir ağaç gövdesini dolanırken sordu: 

(Sonu var) 
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HlE~ 
1 ŞIEV(Q)IE:N 1 
---~--Bö~A~ 
Lokomotifin sevinci: 

Çata/ağzından Ankaraya türk kömürünü getiren i1k trenin 1o'komotifi 
buhardan diliyle dedi ki: 

- Bugünkü sevincime son yoktur. Benim kazanımı ısıtan, tekerlekleri· 
.mi çeviren kömürü, ilk defa doğduğu yerden alıp vagon!arıma yükliyerek 
Ankaraya getiriyorum. 

Gene sanata flair: 

Son günlerde sanat mevzuu üzerinde uzun münakaşalar yapılması §det 
oldu. 

Bu mevzu, sanat eserlerinin kıtlaştığı her devirde biraz daha canlanır. 
Üzerinde doğru dürüst sözler söylenen bu mevzu, bazen yakası açılmadık 
paradoksların da ortaya atılmasına sebeb olur. Mesela, Oscar Wilde'in sö
zünü hatırlarsrnrz: 

1rlandau edip: 
- Sanatı ayakta tutan insanrn yalan söylemek kudretidir. insanlar, ya

lan söylemek meziyetini b.ybettikçe sanat eseri de veremiyor! demişti. 
Brz paradoks hak.kında söylenecek söz yok,· sanatı doğuran yalan mı· 

dır, değil midir, o ayu bahis. Fa.kat estetik mevzuları üzerinde yalan yan
lış konu§maktan kaçınmalıyız. 

Kahveciler toplantısmfla: 

lstanbulda kahve şirketinde yapılan ve ne hikmete mebni ise hangi mev
zular üzerinde görüştüğü gazetelerden gizli tutulan bir toplantının çok ha
raretli olduğu, hatta bir aralık azadan bir tanesinin bayılarak hastahaneye 
kaldırıldığı lıaber veriliyor. 

Kahve şirketinin toplantısı her halde soğuk ge~emezdi; mevzu kayna
yacak, azalar köpürecekti. Fakat azadan birisinin bayılmasına sebeb olacak 
cerecede hararet, fazla kaynatılan bir cezvenin köpüğü kesilmesini hatıra 
getirebilir. 

Bu vesile ile, bundan birkaç sene önce Berlinde pipo İfenler kulübünün 
yaptığı bir kongreyi hatırladık. Bu kongrede bulunmui bir dostumuz 
anlatıyor ve ilk nutuk söylendikten sonra. salonda dumandan kimseler gö· 
riilmüyor, yalnız sesleri duyuluyordu, diyordu. 

1 plik buhranı: 

lstanbal gazneleri iplik buhranından babs ile drşardan iplik sipariş 
edildiğini yazryorlac. _ .. 

Bu habeci lstanbrıl gazetelerinde yahn tarihe dair arşzn al'şrn - olçu· 
mfı.r: değiştiği için bıı eski tabiri de değiştirip metce metre demek lazım -
tEirika yazanlardan biI ikisi hayretle karşrlamışlar ve demi§ler ki: 

_Hayret ediyoruz; her gün bu kadar insanın ipliğini pazara çıka.rryo· 
zuz; g~ne iplik buhranını önleyemiyoruz. 

u ı; u s 

FiLOMUZ 
MALTADA 
(Başı 1 inci sayfada) 

Valetta, 21 (A.A.) - Anadolu A

jansının sureti mahsusada gönderdiği 

muhabirinden: 

Amiral Şükrü Okan bu sabah Ami

ralla birlikte kulübe gitmiş. subaylar 

da mihmandarlariyle tersaneyi gezmiş

lerdir. Amiralmıı.z öğle üzeri ingiliz 

amiralrmn şerefine Yavuzda büyük bir 

.ziyafet verecektir. Ondan sonra da at 
yarışlarına gideceklerdir. 

Donanmamıza yapılan kabul, resmi 
çerçeveyi kat kat aşmaktadrr. 

Valetta. 21 (A.A.) - Anadolu A

jansının sureti mahsusada gönderdiği 
muhabirinden: 

Bugün, iki donanma subayları ara

sında karşılıklı ziyaretler ile geçmiştir. 

Akşam amiral Sir Dudley Pound evve

la bir kokteyl partisi ve sonra amiralı

mız şerefine sahildeki sarayında bü

yük bir ziyafet vermiştir. 

Bu ziyafette amiraller ile filo ku· 

mandanları, kurmay başkanları ve re

fikaları hazır bulunmuşlardır. Ziyafet

ten sonra arniralnnız Valetta operasın

da şere{lerine verilen gala müsamere

sinde ingiliz amiralı ile birlikte hazır 

bulwımuş ve müsamereye büyük üni

fomıalariyle subaylarımız da gitmiş

lerdir. Diğer taraftan efrat da mih

mandarlariyle şehirde dolaşmışlar ve 

sinemalara götiicülmüşlerdir. 

Dost memleket deıılı:cileri en büyü

ğünden en küçüğüne kadar ananevi in

giliz misafirperverliğinin tam bir nü

munesini göstermişler ve bizim deniz

cilerimiz de her tarafta sempati uyan

dırmışlar, intizamlariyle takdirler top

lamışlardır. 

Nöbetçi eczaneler 
1-11-936 dan 31-12-936 akşamma. kadar . .. .. . GüNLi!K TAKViM • •• •• • eczaneler gece nöbet cetveli 

7 Ramazan 

9 Sonte§ıin 

Kasını 

1355 1 

13521 
15 
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- Ulu önder Atatürk Tokatı ~erefl~dirdiler (930) 

- Müdafaai Hukuk Teşkilatı Halk fırkasına inkr-

W> etti. (923) 

1- Par.ar Merkez Eczanesi 

2 - Pazartesi Ankara Eczanesi 

3 - Salı Yeni ve Cebeci eczaneled 

4 - Çarşamba Halk Eczanesi 

5 - Pet'fCIDbe Ege Eczanesi 

6- Cuma Sebat ve Yenifehir 

Güneşin doğması 6,55 - Konya Ereğfüü dokuma fabrikasın.ı:n temeli tö-1 eczaneleri 
1 - Cumartesi lstınbul Eczanesi 

Güneşin batmasr 16,48 renle atıldı 034) , 

• •• .. •• .. •• -------·· ••• ~ .................................... -.ını:n sı:c:ıısr ... CJıı- o 7 o o o QzJA 

Profesör Nimbus'un maCl!raları: Hesabda olmayarı bir i~ .. (Le /ourruil'den) 

S YFA !i 

Kontenjan sistemi yerine .. 
•• • Genel idhalat reııını konuldu 

(B<l§ı 1 inci sayfada) 
dümlü ekonomi politikamrzm, milli faa
liyeti miida.faa ve himaye prensiplerimi
zin bir silfilu, muhtelif devletlerle tica
ret anlaşması müz:akerelerimizin teknik 
bir pazarlık vasıtası halini almış bulunu
yor. Ana prensipi, Türkiyeye girmesi ıa_ 
zim ve girebilir her şeyin, mikdarı tah· 
did edilmeksizin, ithaline imk".a.n vermek 
ve bu suretle umııml mübadele ve faali. 
yet hacmini artırmaktır. 

G. I. R'e bağlı olan listeler şwılar
drr: 

• S - Listesi. - Bu lıstede herhangi 
memleketten, mikdar tahdid edilmeksi
zin girecek mallar vardrr. Sınai iptidai 
maddeler, umumiyetle bu listededir. 
Türkiye umumi ithalatmın yüzde .S..S 
çu.ğu btt listeye girmektedir. 

• Kl - Listesi. - Türkiye ile Klı

ring anlaşması veya benzeri anlaşma

mevcud memleketlerle, ticari muvaze· 

nem.izin devamlı ve ehemiyctli nisbet

te aktif kaldığı memleketlerden, mik

dar tahdid edilmeksizin girebilecek
malları ihtiva ediyor. Türkiye, umu."Ili 

ithalatının yüzde 62,5 çuğu bu listede
dir. 

- V • Listesi. - Muhtelif vekaletle
rin müsaadesiyle gireıbilecek malları 
ihtiva ediyor. Türkiye umum ithalatı
nın yüzde 11,5 çuğudur. 

- A - Listesi. - Ticaret anla_şmala
riyle, istihsal edilecek karşılıklı men
faat esası üzerinden, ayn ayrı memle
ketlere ve anlaşmalara bağlanac::ak bu
susi listelerle ithal hakkı verilebilecek 
mallardır. . 

- .il - listesi - Türkiycde yetişen 
veya imal edilen ve milli faaliyeti ko
ruma bakmımdan ithal edilmemesi ge-

reken memnu malları irtiva ediyor. ffi· 
maye ihtiyaçları ve inkişaf clcreceleri:yle 

mütenasip olarak, bu mallar üzerine 
mevzu memnuiyet de, takib edilen po
litikaya nazaran, tedricen kaldırılacak- 1 
tır. Netekim yeni memnu liste, bun-

1 dan evel neşredilmiş olan ve bir kanu

nusani 1937 tarihine kadar meriyette 
k;ılacak bulunan kontenjan k:aranamesi 

memnu listesinden. 22'2 pozisyonu itha

li mümkün mallar meyanına koymuş

tur. 

Türkiye ithalat ve ihracaturn yüz

de 90 m Türkiyenin klıring veya ben

zeri anlaşma ile bağlı olduğu memle

ketlerden yapdmakta olduğu ve - M • 

listesindeki maddeler. ~i{tçimizi veya 

henüz gen~ olan bir kısım <Sa.natlarunı

.zı a13kadar ettiği ve zaruri ve tabii ol

duğu düşünülürse, Türkiyeye ithali 

kabil malların mikdarı tahdid edilmek

sizin, ithali ıscrbesttir demek kalbil ol· 

duğu kendiliğinden anlaşılır. 

G. t. r'in, karar kımıı ıı mad~r. 

aydan bir seneye çıkarılmştır. 

Yedinci maddesi, 40 gün evvel ilin 

şartiyle İktrsat Vekaletine bu listeler· 

den birinden Ciğerine istenen maddele

ri nakil salahiyeti vermektedir. 

Bu hüküm, heyeti umumiyesi itiba

riyle, piyasa bakımından lıükümete ıa. 

zrm gelen kuvveti ve elestikiyeti temin 

etmekte ve maliyet de veya fiat da ve

ya piyasa disponibiletcsinde vücuda 

gelecek veya getirilecek har.ek:etleri he

men önlemek imkfinmr v~rmekÜ!dir. 

Ayni vücuda getirilmek yani nümu• 

ne diye kullanılmak .üzere veya yolcu 

ber.ıhednde ve ticarete arz.edilmemek 

üzere ~ yahud da döviz tesviyesini 

icab ettirecek ve satışa çıkarılmıyaca:k 

mahiyette hediye ve kolipostal irsala· 

tında üyük kclaylrklar ve imkanlar ve

rilmiştir, 

Devlet, belediyeler, imtiyazlı şirket• 

ler, sermayesinin yarısından fazlası 

devlete ait müesseseler ve menafii u

mum.iyeye hadim cemiyıt:eler, (Kl) lis

tesinden istifade eden memleketlerden 

serbestçe mübayaat yapabileceltler ve 

onun haricindeki ülkelerden yapacak
ları mübayaalar, mukavelclel' YC sureti 

umumiycdc serbest döviz tesviye ve ta

ahlıüdünü ihtiva eder h~lard3> İcra 

Vekillerinden, daha C'n'Cl mezuniyet .a· 

lacaklardır. 

Yeni rej~ umumi ekon~ politi· 
kamızm teknik bir ~ü haline gCiınif 
ve bir ithalib talıdid aleti olmaktan 

tamamen çıkınış ibulunmaktadır. Tica

ret ve iş aıem;miı;de büyük ferahlık 1:e• 

min edecektir. 

Başbeıke 

FRANSA VE SANCAK 
(&şı J. inci .sayiada) 

olduiu gibi! Fakat Sancak türklüğü • 
nü, qağı yukan, bir Suriye ekafli
yeti gibi diişünmeğe ne bak, ne de 
hakikat müsaade edeihilir. Fransa, 
Sancağın Suriye ile kendisini ne ka
dar münasebetli addettiğini, aksine 
delil bulmak için sarfolunan her tür
lü fena gayretlere rağmen, intihab 
günlerinde anlamıştır. 

1921 de Suriye ile küçük Asya 
arasmila tabii hududlarm ne olması 
lazım geldiği münakaşasını yapmış 
değilizdir. Bilakis, Sancağı, saraha
ten, kendi cenubundaki arab bölge • 
de~ yani Suriye milli hududundan 
ayırmışızdır. 

Ticarette istikrarı tesis edebilmek Kli· 

ring hesa.blan, istatistik nep-iyatl.a mii

vazi hale getirilmek iç=.n, müddeti altı 

Hulasa Sancağın Suriye ile değa, 
Saııcağm Fransa ile, ve tıpkı F ran
sa ve Suriy~'nin karJddch vaziyetle
ri gibi, bir vaziyeti vardır. Türkiye, 
bu 'Vaziyetin de diğeri gibi bti ve sa-

l rih olarak hallolunmasmdan gayri 
bir şey istemekte değildir. 

Falih Rıfkı ATAY 

Tefrika: No: 94 

BiLiNl\IiYEN iNS~N 
Yazan: Dr. ALEX!S CARREL 

Türkçeye çeviren: NASUH! BAYDAR 

Psilcolojilc. ve ferdiyet hakkmd.a bir envanter 
yapmak ve bunun unsuilanm ölçmek kabiliye
tini henüz haiz bulunmayoruz. Bunun neden i· 
baret olduğunu ve bir ferdin diğerinden ne su
retle ayrıldığını tayinden henüz uzağız. Hatta 
muayyen bir insanda esaslı karakterleri keşif de 
edemeyiz. 

yaşayış tarzına intibak eder. Muvaffakiyeti ve 
saadeti kendisi ile muhitinin mutabakatına~
lıdır. Bir ferdle onun sosyal grupu arasında bil' 
kilidle anahtarı arasındaki münasebet olmak la· 
zımdır. Çocuğun meknuz vasıfları ve mefruz 
kudretlerini bilmek ana baha ile terbiyecilerin 
ilk meşgalesi olmalıdır. Evet, fenni psikoloJı on· 
lara hu vazifelerinde yardım etmez. T ecrC.ı.ot..3iz 
psikolojiciler tarafından mekteb talebesine tat· 
bik olunan ruh araştrrmalarmın büyük bir nıa • 
nası yoktur. Onlara daha az ehemiyet vermek. 
muvafık olsa gerektir. zira bunlar psikolojinin 
halini bilmiyenlere yernide olmıyan bir itimad 
telkin etmektedirler. Psik >1 ji henu7 bır ılin, ola· 
mamıştır. Şimdiki halde ferr~;yet ve onun kua~ 
retleri ölçülememektedir. Fakat insanları iyi ta· 
myan zeki bir müşahid. muayyen bir ferdin bu· 
günkü karakterlerinden istikbalini hazan keşif e· 
debilir. 

müterakki surette tahribini ifade eder. Gerek in
tibak ve gerek tahrib bunlara maruz bulunan 
ferdi~ ve onun iç zamaw vezninin şeklini alır. 
VücucL tereddi ettirici bir hastalıkla ihtiyarlıktan 
fazla gençlikte daha çabuk yıkılır. Vücud, ken
dine has bir tarzda düşmana mukabelede bulu
nur. Mukabelesinin veçhesi de nesiclerinin va
sıflarına tabidir. Mesela göğüs hünnakı, iddetli 
bir acı ile mevcudiyetini belirtir: sanki kalbi çe
likten bir avuç sıkmaktadu. Fakat acm.m çoklu
ğu her §ahsm hisliliğine göre değişir. Hislilik az. 
ise hastalık başka bir çehre takınır. Önceden ha
ber vermeden, ilk iztırablan çektirmeden kur-

eder. Halbuki ileri derecede ihtiyarlık.ta, bunun 
tersine olarak, gayet bati bir vezinle seyrini ta• 
kib eder; yani ferdin haline intibak eder. Has• 
talık şahsi bir şeydir. Ne kadar hasta va!l"sa o ka .. 
dar da hastalık vardır. 

Bununla beraber, birçok ferdi müşahedeleri 
bir araya topiamak suretiyle bir hekimlik ilmi 
inşa etmek imkansız olurdu. Bunun için hadi .. 
seleri tasnif ettikten sonra abstraksiyonlarla ba
sitleştirmek lazım gelmi.§tir. Hastalık da işte bu 
suretle doğmuştur. Kaba tariflere dayanan, iJ.. 
kel noksan. nihayet derecede ıslaha müsaid ve 
öğrenilmesi kolay bir nevi ilim kuru1muştur. 
Esef olunur ki hekimler bu nelıcc ile iktifa et .. 
mişlerdir; anlamamışlardır ki patolojik kuUen 
tarif eden kital>lanla. ihasta1an tedavi edenler 
için ancak lüzumlu bilgilerin bir kısmı varıllr. 
:l-fa.stalıklar bilgisi hekime yetmez. Hekimlili 
kitablarmda tarif olunan hasta insanı, karşısın· 
da bulunmakta olduğu :konkre hastadan ay1rd• 
edebilmesi i.ktıza eder; o hasta iki yalnız tetıt.ilC 
edilmesi ica:b etmeyip aynı zamanda ıztı:rablan 
ehvenleştinnek. tatmin olunmak ve iyileştiril· 

Hele ondaki kudretleri bulup mey· 
dana çıkaramayız. Halbuki her ferd ken
di istidadlarma, ve kendi has zihni ve 
fiziyolojik faaliyetlerine göre sosyal muhit
te yerini bulmak gerektir. Fakat bunu yapa
maz, çünkü kendinin ne olduğu meçhulüdür. 
Akraba ve terbiyeciler de bu cehli paylaşırlar: 
çocukta, onun ferdiyetinin mahiyetini tefrik 
edemezler. Bilakis o ferdiyeti umuma benzetme
ğe çalışırlar. İş adamları memurlarının şahsi me
ziyetlerinden istifade etmezler. insanların hep
sinin biribirinden baska olduklarını unuturlar. 
Bizler, ekseriya kendi istidadlarmıızı bilmeyiz. 
Halbuki her han,.,i bir insan her hangi bir işi ya
namaz. Herkes, kendi mizacına göre bir işe, bir 

banım öl<lürür. Biliriz ki tifo, ateş, bitkinlik veren 
ağır bir hastalıktır; uzun zaman hastahanede 
kalmağı icab eder. HalbUki bazı kimseler, bu 
hastalığa tutulmuş olmakla beraber her gürikü 
işlexiyle meşgul olmakta devam ederler. Grip, 
kuş palazı, sarı humma ve saire salgmlannda 

iV bazı hastalar biraz ateş ve biraz rahatsızlık du • 
Hastalığın ferdiyeti. - Hekimlik ve yarlar,. Ve böylece intana karşı koyarlar, çünkü 

külliyatm hakikati • nesiderinin hassaları bunu gidermektedir. Bil • 
Hastalıklar birer kül değildir. Zatürreeye, fi- diğimiz gibi, bizleri mikroplara ve virüslere !kar

rengiye, şekere, tifoya ve saireye tutulmuş in • şı müdafaa eden intibak mekanizm.alan her biri
sanlar görüyoruz. Ondan sonra, zihnimiz.de mize göre başkadır. Uzviyet, mesela kanser de, 
külliyat, hastalık adını verdiğimiz ahstraksiyon· mukavemet gösterme kudretinde değilse tahri -
lar inşa ediyoruz. Hastalık, uzviyetin bir maraz bi de kendine mahsus ~ekilde cereyan eder. Bir 
amiline intibakım, yahud bu amil tarafından genç kadında meme kanseri derhal ölümü intaç 

. mek de lazımdır. Hdcim.in rolü lher !hasta.da fer• 
diyetinin vasıflarını. maraz amiline kaıJı olan 
hususi mukavemetini, ağrıya karşı duy~ d~ 
recesini, bütün uzvi faaliyetlerinin dcierini. 
geçmişini ve geleceğini keşfetme''· en ibarettir. 

(Sonu var) 



Polis Enstitlsl Bitti. 
Enstitii. huo-ün tam 
bir meslek: haline 
gelen polislil{te i~te
nen vasıfları ta~ı,'an 

ideal türle po]i .-;ni 
yetiştirecektir 

Yurdun emniyet ve huzurunu koru• 
mak gibi :,güç, ağır ve mesuliyetli bir 
vazifeyi omuzlarınd::ı taşıyan türk po • 
lisi için cumuriyetin kurduğu "Polis 
Enstitüsü" bitmiş gibidir. Milli Miida· 
faa Vekaletinin arkasındaki yüksek 
sırtlar üzerine yapılan bu büyük ve mo• 
dern bina, rejimin bilg ili ve ileri sevi
yeli ideal emniyet unsurlarını yeti§ti • 
recektir. 

Polis cnstitiisii ni~in kuruldu? 

Polis Enstitüsü ; tam ve şamil bir 
meslek ID\line gelen muasır polisliğin 

istediği ileri vasıflı ve bilgili elemanı • 
nı yetiştrmek için kurulmuştur. Bu 

·i~ 

~ ~ 
\~ 

Polis enstltiisünün yan dan bir gö,.üniişü 

sonra kadrolardaki birinci sınıf ve di 
gerleri de ikinci sınıf polis memurluk
larına tayin olunacaklardır. 

Orta ve beş senelik ilk mekteb 
mezunları müsabakasız ve diğerleri mü
sabaka ile alınacaktır. Taliplerin polis 

nanlar, yalnız üniformalı şubeler içın· 
dir. 

Orta kısım 
Bu kısma komiser muavinliğine li· 

yakat ve kıdem itibariyle terfi hakkını 
kazanmış olan üniformalı ve sivil polis 
memurları alınacaktır. 

Yiiksek ve ihtisas kısımları 

Enstitünün büyük ve güzel şeref salonu 

Yüksek kısma polis teşkilat kanu
nunun hükümleri dairesinde birinci sı
nıf polis memurluğuna tayin olunarak 
orta kursta tahsil eden ve bu kursu mu
Emniyet amirliklerine terfi'a hak ka
vaffakiyetle bitiren lise mezunlariyle 
zanmış baş komiserler gönderilecektir. 
İhtisas kısmına, komiser muavinliğine 
veya muadil memuriyetlere tayin olu
nan yüksek tahsillilerle lise veya mu· 
adil mekteblerden mezun olup da birin· 
ci sınıf emniyet amirliğine veya mua • 
dil derecelere kadar terfi etmiş olanlar 
gönderilecektir. Lise veya muadili mek
teblerden mezun olup da ihtısas kursu-
nu muvaffakiyetle bitirmiş olanlar mes-

müesseseden yeti'iecek inkılapçı ve se
ciyeli polis memur ve amiri, milli da • 
vaya muzır her türlü fikirleri anlıya • 
rak bunları benimseyenleri iyice se
çebilecek; en ağır ve korkunç suç fail· 
!erini en kısa yollarda yürümek sure • 
tiyle meydana çıkartarak adalet maki
nesinin sütatle yürümesini temin ede· 
cektir. 

En titiiniin şubeleri : 

Enstitü şu üç şubeden mürekkebtir: 
ilk kısım, orta kısım, yiiksek kısım. 

İlk kısım, polis memuru. Orta kısım 
baş komisere kadar (dahil) olan amir 
sın rfı yetiştirecektir. Yüksek kısım; 
m esleki yüksek tahsil ve ihtisas kısmı
dır. 

Bu tahsil iki kısım halinde idare o
lunacaktır. Bir i baş komiser ve emniyet 
memuru o1acaklar, diğeri de emniyet 
müdürlüğül"e yükselecek lise veya ye· 
öi senelik idadi veya bu derecelere mu
adil mekteb mezunları mniyet amirle • 
riyle, kadrodaki emniyet müdürlerine 
mahsustur. 

Unif ormah polis, sh·il polis 

İlk veya orta kısımlarda üniformalı 
ve siviller i'iin iki şube bulunacaktır. 

Bu kısımlara alınacak talebe ve memur
ların mikdarr, polis teşkilat kanunu hü
kiimlerine göre emniyet umum müdür· 
lüğünce tayin olunacaktır. 

İlk kısım, polis namzedleri ve polis 
memurlarına mahsus olacaktır. Orta 
mekteb mezunları ilk kısmı bitirdikten 

1 

teşkilat kanuniyle, polis nizamnamesin· lek dahilinde yüksek tahsil görmü§ sa-
de vasıf ve şartları haiz olmaları lazım yılacaklardır. • 
gelmektedir. Emniyet umum müdürlüğünün po • 

lis enstitüsü için hazırlamış olduğu ka· 
Müsabaka imtihanının hangi ders • nunun neşri tarihine kadar, emniyet 

terden yapılacağını enstitü veya mek • müdürlüğüne yükselmiş bulunan me • 

teb müdürleri tesbit edeceklerdir. İstan- murlar da ihtısas kısmına gönderile· 

bul polis mektebi, enstitünün ilk kıs • ceklerdir. Polis enstitüsünün kısımla • 
mı derecesinde olarak kabul edilmiştir. riyle polis mektebinin tahsil müddeti 

---··------·-·-----·-·-

Enstitünün alt kat merdivenleri ve sahanlrğı 

Müracaat eden orta ve beş senelik 
ilk mekteb mezunları istenilen mikdar-

dan fazla olursa, bir müsabaka imtiha
nı yapılacak ve kazananlar ayrılacktır. 

Yabancı lisanı bilenler tercihan kabul 
olunacaklardır. Mekteb veya enstitü in
tibah heyetlerince mektebe kabul olu-

l 
ve zamanları emniyet işleri umum mü
dürlüğünce tayin olunacaktır. 

Enstitü ve mektebin ders müfredat 
programlarım enstitü ve mekteb mü· 
dürlerinin reisliği altında toplanacak 
muallimler tesbit edecektir. Bu komİS· 
yona emniyet işleri umum müdürlüğü· 
nün göndereceği bir murahhas da işti • 
rak edecektir. 

Enstitü ve mekteb idaresi heyetinin 
vazife ve salahiyetleri bir talimatname 
ile tesbit edilecektir. 

"'V\/llıJ 

uarih ı 
valcalar~ 
Yazan: Max Kemmerich 

Çeviren: S. AU 
Gazetemizde tefrika edilen ve 

çok beğenilen bu eser kitab halin
de satışa 'iıkmıştır. 

Tarihin gizli kalmış birçok nok· 
talarmı aydınlatan bu kitab her O· 

kuyan ve düşünenin kütüphanesin
de yer almak lazımdır. 

Bütün okurlarımıza tavsiye ede· 

Enstitünün modern mat bahm.:fan bir köşe 

AVUSTURY A'OA: 

---------
Dı~ hakanı B. Şmit Viyanaya 

<löndü 
Bertin, 21 (A.A.) - Avusturya dış 

ışleri bakanı B. Guido Şmit dün hususi 
tayyare ile saat 12 de Berlinden hare
ket etmi~tir. Macar elçisi, italyan işgü
deri ve Almanyamn Viyana elçisi d~ 
aynı tayyare ile Viyanaya dönmüşler · 
dir. 

B. ~mitin alınan ajan"ma heynatı 
Berlin, 21 (A.A.) - Avusturyn dış 

işleri bakam B . Guido Şmit, Berlinden 
hareketinden biraz evel D.N.B. ajansı 
nm bir muhabirbe beyanatta bulunarak 
ezcümle demişitir ki: 

''Berlinde bize karc;ı göc;terilen hils
nü kabul. ilk dakilrndan ~on dakikaya 
kadar dostane ve s-:ımimi bir hava icinde 
cereyan etmiş ve l:üçi,1:- ~.f\disenin ihlal 
etmemi ş olduğu '.:>u samımi hava, vaki 
sözlerle de tec'!'li c.mn~tıı. 

Avusturya hükümeti mümessili sı

fatiyle beni büyük bir nezaketle selam
lamış olan B. Hitlere bilhassa minnet
tarım. Aynı minnettarlık hislerini, be
ni pek sevimli bir şekilde kabul etmiş 
olan general Gör- •ıge karşı da besle
mekteyim. Berlin 1~ şahs1ma karşı bil· 
yük bir samimiyet gôtteren dış işlen 
bakanı Von Nöyral'.,l rla müteşekkirim. 

B. Hitler, küc;,ük Avusturya tarafın
dan başarılan yapıcı mesaiden dolayı 

duyduğu memnuniyeti izhar etmiştir. 

11 temmuzda ilan edilen ve son iki gün 
içinde takviyesine devam edilen eser, 
bütün alman milletinin yükselmesine 
hassatan yardım edecektir.,, 

Berlin seyahati etrafında Avustur
ya gazetelerinin tefsirleri 

Viyana, 21 (A.A.) - Gazeteler B. 
Şmitin Berlinde elde ettiği neticeler· 
den dolayı pek memnun görünmektedir. 

Yarı resmi Reişpost gazetesi diyor 
ki: 

"İstikbal için Almanya - Avusturya 
iş birliği emniyet altına alınmıştır. Her 
iki memleketin bir usul dairesinde ko
münizm ile mücadele etmek mecburi· 
yeti altında olması hareketlerinde bir· 
çok temas naktaları husule getirecek
tir.,, 

Noye Fraye Presse diyor ki: 
"Bütün müşkülleri izale edecek su

rette tanzim edilmış ola.r. Bertin görüş
meleri programı t.ımami) le neticelen· 
miştir. B. Şmitin Berli.n sc.yahati bir 
eon değildir, başlangıçtır.,. 

ŞlMALl AMERİKA'DA: 

Askerlik usuliinde cezri de«-isik-" :. 
likler yapılıyor 

Va§ington, 21 (A.A.) - Harbiye na. 
zm B. Vudring, 1937 senesi zarfında A. 
merika piyade ve topçu kuvvetlerini is
lah ederek bunları en seri ve müteharrik 
bir hale getireceğini söylemştir. İlk tec
rübe yalnız bir fırka üzerinde yapıla
caktır. B. Vudring, bu tecrübe neticesin
de Amerika askerlik usulünde son dere
ce cezri değişiklikler yapılması lazım 

geleceği mütaleasındadır. 

Yeni Moskova elçisi 
Nevyork, 21 (A.A.) - Royter: , 
Vaşington'un meşhur hukuk adamla

rından B. Jozef Davis, Amerikanın Mos
kova büyük elçiliğine tayin edilmiştir. 

SURlYE'DE: 

Şam Trablusunde bir çarpışma 
Beyrut, 21 (A.A.) - Havas ajansı.. 

nın bildirdiğine göre, Şam Trablusu 
muhtelif küçük askeri karakollarına hü
cum etmiş olan yerli ehaliden mürekkeb 
bir grup, şehrin merkezi bir mahallesin
de askeri kuvvetler tarafından muhasara 
altına alınmıştır. Her iki taraftan ateş 
teati olunmuştur. Akşama doğru ihtilaL 
ciler teslim olmak için otoritelere bir he. 
yet yolladıklarından hadise kapanmıştır. 

Beyrut'da dükkanlar açılmış ve §e· 
hirde tabii hayat ba§lamı§tır. 

SOVYTLER BlRLlClNDE: ----- -------
Tro<;kistlerin muhakemesi 

Moskova, 21 (A.A.) - Komenovo ma· 
denlerinde sabotaj yapan Troçkistlerin 
muhakemesine Novosibirskde devam O• 

lunmuştur. Mahkeme, suclularda'l bir 
kaçını isticvab etmiştir. Suçlular, iti
rafatta bulunmuşlar ve mühendis Stick-

ling ile olan münasebetlerini de bildir· 
mişlerdir. 

ı 
FR.AN:iA'uA: 

Amele sendikası bir ııiimayiş 
yürüyüşüne hazırlanıyor 

Faris, 21 (A.A.) - Pariş auntakası 

amele sendikaları birliği kendi tarafdar• 
larma bir beyanname neşredeerk halk 
toplantısı tarafından pazar günü için 
hazırlanan büyük yürüyüş hareketine iş· 
tirak etmelerini tavsiye etmiştir. Bastil 
ile Nasyon meydanı arasında saat 14 de 
yapılacak olan bu yürüyüş hareketi Lil. 
de Salengro"nun cenaze merasiminin ya• 
pıldığı saate tesadüf etmektedir 

Bir saylavın konferan!'ı 
Faris, 21 (A.A.) - Merkezi Avru· 

pada yapmış olduğu bir seyahatten 
dönmüş olan sol cenahın mümtaz say• 
lavlarından B. Pol Reymond dün, "Ro
ma ve Berlinden görülen Avrupa·• ad· 
1ı bir konferans vermiş ve ezcümle de· 
miştir ki: 

"Emniyetimizi Almanya ile bir an· 
laşma yapmak suretiyle temin edemi
yorsak Fransız - Sovyet paktını filen 
tatbik etmeliyiz. Fransa, şu üç hadise• 
ye karşı gelmeye hazırlanmaktadır: 

1. - Almanyanm yeniden silahlan· 
ması, 

2. - Alman - İtalyan yakınla§ması, 
3. - Hitler ile Musolini'nin is

panyol işlerine danışıklı bir müdalıa~ 
lesi. 

Lildc amele grevi 
Lil, 21 (A.A.) - On iki bin eemir 

sanayii amelesinin yedi bini grev ilan et
miştir. Grevci amele, yevmiyelerinin 
yüzde 15 nisbetinde arttırılmasını ve 40 
saatlik iş haftasının tatbikini istemekte. 
dirler. Bundan başka fabrikaların birin. 
de bir amele delegesinin işten el çektiril
mesni protesto etmektedirler. Bu grev, 
hem tsanüd, hem de metalibat grevidir, 

Yeni matbuat kanunu ve 
sol cenah f ırkalan 

Faris, 21 (A.A.) - Mebusan meclisi 
sol cenah fırkaları delegasyonu dün top· 
lanarak matbuat kanununun ne şekilde 
tevdi edileceği meselesini tetkik etmiş
tir. Delegasyon iki şekli göz önüne al
mıştır:-

1. - Yalnrz zem ve kadih fiillerine 
karşı cezai hükümleri ihtiva eden.ve ga
zeteler varidatının kontrolunu temin e
den kısa bir proje tevdi edilmesi. 

2. - Matbuat kanunda diğer hüküm
ler üzerinde de tadilat yapacak geniş bir 
proje verilmesi. 

Anlaşıldığına göre, bazı teahhüratı i
cabettirmesine rağmen delegasyon ek
seriyeti daha ziyade ikinci ~ekli terviç 
etmektedir. 

MISl~'DA: 

Mısır, .Milletler cemivetinc "irme· ., 1:) 

yi istiyecek 
Kahire, 21 {A.A.) - Royter b:Jdin

yor: 
Mısır, pek yakında Milletler Cf'mi • 

yetine girmeyi taleb edecek ve parla· 
mentonun açılışında bildirilen hükümet 
programı mucibince çabuk bir surette 
kapitülasyonların kaldırılması maksa· 
diyle alakadar devletleri bir konferan
sa çağıracaktır. 

Türkiye ile pek yakında bir dostluk 
muahedesi akdolunacaktır. 

FAS'DA: 

Fransız Fasında istiklal taraf dan 

yerlilerin bir niimayişi 
Faris, 21 (A.A.) - Fas'da kain O

ran şehrinden bildirildiğine göre, cwn.a 
günü büyük camide namaz esnasında biı 
yerli, fransız Fasının istiklfilini istiyen 
bir beyanname okumak istemiş fakat 
derhal tevkif edilmi§tir. İstiklal taraf. 
darlarının cami önünde yapmaya te§eb
büs ettikleri nümayiş polis tarafından 

dağıtılmıştır. 

Fas, Rahat, Kazablanka ve Ubidb. 
yerlileri arasında da karğa§alıkların çık
tığı haber verilmektedir. 

Havas ajansına göre, bunlar, danı-

şıklı ve evvelce tertib edilmiş bir har~ 
ketin neticesidir. 

Rahat, 21 (A.A.) - Havas ajansının 
habe rverdiğine göre, Fas paşalığının 

mahkem si, 17 ikinci teşrndek.i karğaşa
lıklara önayak olan ihtilalcileri muha
keme etmiştir. Suçluların biri yedi, di
ğerleri de üç sene, yedi ve üç ay arasın
da değişen hapis cezalarına çarpılmış. 
tır. Yedi maznun kefaletle serbest bıra• 
kılmıştır, 
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Ani-ara Valiliğinden: 
Husu~i idareye ait Gündoğdu mahc:.11esinde Nişantaş sokağında 

224 metre murabbaı arsa açık arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. 
Muhammen bedeli 448 liradır. 

Yapı: Ankarada İnzibat karakolunun ikmali inşaatı açık eksilt
meye konmuştur .Keşif tutarı 4350 lira 6 kuruştur. Keşif, proje ve 
şartnamesi parası karşılığında inşaat şubesince verilecektir. İhale· 
si: 3 • xıı - 936 perşembe günü saat on birdedir. tık teminatı: 326 li
ra 25 kuruştur. Eksiltmiye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde istenen bel.gelerle birli~te 
eksiltme gün ve vaktinde M. M. V. Satınalma komıyonuna gelsın-
ler. (1797) 2-5562 

BİLİT 
Milli Müdafaa Vekaleti Emakin inşaat ş.ubesinde çalıştırılmak 

üzere ayda 200 lira ücretli bir mimar ile ayda 100 lira ücretli bir 
sürveyyan alınacaktır. 

Talipler belgeleriyle birlikte her gün M. M. V. inşaat Şubesine 
müracaat edebilirler. (1825) 2-5608 

BILIT 
1 - Hepsine biçilen ederi 960 lira olan dört kalem yedek parça 

pazarlıkk satın ;alınacaktır. 

2 - Pazarlrğı 23-11-936 pazartesi günü saat 10 dadır. 
3 - Şartnamesi ko.da görülür. . 
4 - Pazarlığa girecekler kanuni 72 liralık teminatlariyle pazarlık 

gün ve saatında M. M. V. satın alma Ko. da bulunmalan. (1821) 
2-5597 

İLAN 
Yapı tamiri: Ankarada baraka ve ahır tamiri işi pazarlığa kon

muştur. Keşif tutarı ~ 1368 lira 85 kuruştur. 
Keşif ve şartnamı:si parasına karşı İnşaat şubesinden verilecek· 

tir. İhalesi : 23.11.1936 Pazartesi günü saat on birdedir. İlk temi
natı : 102 lira 67 kuruştur 

Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 
nun 2, 3 cü maddelrinde istenen belgelerle pazarlık 
tında M M. V. Satın Alma Komisyonuna gelsinler. 

BİLİT 

sayılıl kanu
gün ve vak

(1671) 
2-5385 

1 - 795 çift köhne erat fotini artırma suretiyle satılacaktır. 
2 - Artırması 24.11-936 salı günü saat 10 da M. M. V. satın al

ma Ko. da bulunmalan. 
3 - Fotinleri görmek istiyenler her gün genel kurmay daire Md. 

ne müracaat edebilirler. 
4 - S:ıtış peşin para ile yapılacağından artırmaya iştirak edecek

ler verecekleri fiata göre peşinen verecekleri paralan ile artırma 
~ün ve saatmda M. M. V. satın alına Ko. da bulunmaları. 2-5588 

BlLlT 
ı - 180 şişe kaul, 10 kilo balmumu, 20 kilo soda, 100 tane vim. 

40 kilo sabun, 120 kilo muşamba cilası, 200 metre temizlik bezi, iki 
teneke benzin; 10 tane tahta fırçası, 20 tane mermer sabunu, ve 10 
kilo naftalin ve vekfilet ihtiyacı için 100 tane emaye tükrük hokkası 
pazarlıkla ayn ayrı satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığa gireceklerin 23-11-936 P. ertesi günü &aat 1 S de 
M. M. V. SA. AL. KC'. na gelmeleri. (1821) 2-5596 

Seylıan Posta ve Telgraf 
; Başmüdürlüğünden : 

ı - Mersine sekiz saat mesafedeki Kepezayı beleni ormanların· 
can kesilmek üzere 4350 adet çıralıçam direği kapalı zarfla eksilt. 
meye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli beher direk beş lira ve muvakkat temi
natı 1631 lira 25 kuru§tur. 

3 - Eksiltme 26.11.936 tarihinde perşembe günü saat 15 de Ada
na posta telgraf, telefon başmüdüriyet binasında toplanacak komis
yonda yapılacaktır. 

4 - Talipler teminatım vezneye teslim edecek alacaktan mak
buzu veya kanuni muteber teminatı ve şartnamede yazılı belgelerle 
teklif mektubunu ihtiva edecek olan ikinci kapalı ve mühürlü zarf. 
lan mezkllr tarihe müsadif perşembe günü saat 15 e kadar makbuz 
ınukabilinde komisyon riyasetine teslim edeceklerdir. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
5 - Şartnameler müdüriyette her gün saat 8-12 ve 13·17 ye ka-

aar görülebilir. • 
6 - Fenni §artnamede tafsilat ve izahat almakla beraber bu di

reklerin uzunluktan ackic metre ve dip den-eleri, 70, tepe devre
Jeri 40 santim olacaktır. 

7 - Orman muamelesi tekemmül ettikten sonra kesim orman mü
hendisiyle beraber bulunacak olan idarenin fen memurunun neza• 
retinde yapılacaktır. Kesim ve soyum işi tamamlandıktan ~nra or• 
inanda idaremiz damğalarile damğalanacak ve bu damğalı direkler 
tesellüm mahalli olan Mersin istasyonunda damğaları görülerek bi-
li itiraz kabul edilecektir. (1781) 2-5530 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti : 

Anl{ara Merl{ez Hıfzıssıhha Mü
essesesj J\lüdürlüğünden 

J - Eksiltmeye konulan iş: Bioloji şubesine satın alınacak mu
bammen bedeli 9582 lira 40 kuruşluk aHit ve malzeme. 

2 - İsteyenler prtnamc ve listesini müessese muhasip mutemet
liğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 5-12-936 cumartesi günü saat 11 de yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - İstekli eksiltmeye girebilmek için 718 lira 68 kuruşluk mu

~kat teminat vermesi ve ayrıca en az bir parçada bu nevi alat ve 
Jnalzemc üzerine 10000 liralık iş yaptığına dair vesika ibraz etmesi 
şarttır. 

6 - Teklif mektublan 2490 savtlı kanun ahkamı dairesinde vak-
ti zamanı ile gönderilmesi lazımdır. (1796) 2-5561 

Ankara Emniyet 

Cinsi 
Resmi şapa 

.. elbise 

Müdürlüğünden: 

Mikdarı 
438 Adet 
438 Tkım 

Beher takan resmi 
elbise ile bir adet 
.. pkanın dikimine 
tahmin edilen fiat 

(5) 00 
( ) 

İhale günü 

Teminatı 
Lira Xc. 
(164) (Z5) ı 
( ) ( ) 

30-11-936 tarihine müsadif 
. pazartesi saat ıs 

Yukrada cins ve mikdarı yazılı elbise ve ppka 14-11-936 tarihin
den 30-11-936 tarihine bdal" 15 gün müddetle eksiltmeye konulmut- :. 
~r. İatıeldileria yukarda yazılı gün ve aaatte kanuat belgeleriyle 
bırlikte Emniyet 14ildürlüğünde toplanan Komisyona müracaat• 
lan. (lf19) Z-5483 

. 

İhale 23.11.936 pazartesi günü saat 15 de vilayet daimi encüme
ninde yapılacaktır. 

Arttırmaya girmek için 33 lira 60 kuruşluk muvakkat teminat 
itası mecburidir. 

ihale günü daimi encümene şartnameyi görmek istiyenlerin hu
susi muhasebe müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (1736) 

2-5522 

Dahiliye V elcaletinden: 
1 -Dahiteye vekfileti hususi idareler tekaüt sandığında açık 

bulunan 25 lira maaşlı Başkatiblik için müsabaka ile bir memur a· 
lmacaktır. 

2 - Müsabaka 27-11-936 cuma günü saat dörtte Vekalet binasın
daki tekaüt sandığı bürosunda yapılacaktır. 

3 - Müsabaka tarihi olacak ve sualler umuınr ma11mat n mali 
mevzuat üzerine tcrtib olunacaktır. 

4 - Müsabakaya girebilmek için memurin kanununun dördün.:ü 
maddesindeki evsafı haiz ve en az orta mekteb mezunu olmak şarttır. 

5 - ~stekliler. 26-11-~36 akşamına kadar kendi el yazılariyle ya
zılmış dılekçelerıne vesıkalar.nı bağlıyarak tekaüt sandığı idare 
heyeti reisliğine müracaatları. (1795) 2-5560 

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

tir. 
2 - Muhammen bedeli (608) lira (87) kuruş olduğu için iıbu ta. 

mirat açık eksiltme suretiyle yaptırılacaktır. 
3 - Eksiltme 30.11.936 perşembe günü saat 15 de vil5.yet bina

sındaki encümeni. dai.?11 salonunda yapılacak ve tartnamede yazılı 
muhammen bedelın yuzde 7,5 nisbetinde para, tahvilat veya Banka 
mektubunu ibraz edenler eksiltmeye iştirak ettirilecektir. Bu husus 
hakkında daha etraflı malOmat almak ve şartnameyi görmek isti· 
yenlerin Ankara Kültür Direktörlüğüne müracaatları. (1781) 2-5531 

~1111111111111111 Parasını işletmek llllllllllllllll•=§E 
= isti yenlere 
::= Ankara ve İstanbul piyasalarında ıs senedenberi tanınmış = = ve sevilmiş bir firma sahibi bu kerre memleketin en mübrem = = ihtiyacını karşılayacak bir iş üzerine İstanbulda kurduğu a- -
_ telyenin inkişafı için bir sermayedar arayor. Bu sermayedarın = = fi.len de. ç~lışması kabul edilebilir. Bu husustaki şartlan bil-
- dırmek ıçın Ankara postrestant G. T. rumuzuna mektubla = = bild:nneleri. 2-5559 = 
Dllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll• 

-

İnsaat Usta Okulu • 

Dirl<.törlüğünden: 
Muhammen Cinsi ve 

Muhteviyatı Mikdan Bedeli 

Harici Elbise 
1 (Ceket pantolon 95 

ve yelekten ibaret 
Harici kasket 100 

2 Hama mhavlusu 60 
Yüz havlusu 240 

3 Gömlek kravat 100 
Kazak 60 

19 50 

1 40 

1 50 
80 

1-
2 30 

Tutarı 
L. K. 

1852 50) 

140 ) 

1992 50 

90) 
192) 

282 

100 
138 

238 

Muvak
kat teminatı 

149 44 

21 15 

17 85 

1 - Yukarda cinsl, mahiyeti, mikdan ve muhammen fiatlarlyle 
muvakkat teminat akçeleri yazılı üç parti eşya açık eksiltme uauli
le taliplerine ihale edilecektir. 

2 - İhale 23-ikinci teşrin-1936 pazartesi günll saat 15 de Ankara
da okullar sağışmanlığmda toplanacak okullar arttırma ve ekailtme 
komisyonu tarafmdan yapılacaktır • 

3 - Her parti ayrı ihale edilecektir. 
4 - ·İsteklilerin ihale gününden evvel teminat akçelerinl olcul • 

lar sağışmanhğı veznesine yatırmalan lazımdır. 
5 - Bu üç partide mevcut altı kalern etyanın '3rtnameledyle nil· 

muneleri okuldadır Şartnameler istiyenlere parasız olarak verilir. 
(1643) , 2-5359 

Ank~ara Valiliğinden: 
·Mahallesi Sokağı Cinsi Umum No. Metrllke No. Hissesi 

. 

hane 
Vattarin Vattarin yokuşunda 2031 110 Tamamı 

Müştemilatı: Alt katta: ı bodrum, 2 oda, 1 kiler. ı mutbah, l he
li, ve taşlık, 1 kuyu. Yukarda: 1, oda, ve büyük 1 pastırmalık. 

Yukarda evsafı yazılı evin mülkiyeti mukaddema 3100 lira bedel
le talibine ihale edilmiş ise de teahhüdatmı ifa etmemesinden 
23-11·936 pazarteııi ~ü saat H de ihale edilmek üzere yeniden açık 
arttırmaya konmuştur. 

Bedeli sekiz sene sekiz taksitte ıstıfa olunacak ve ikinci tertip 
mübadil bono kabul edilecektir. 

lseklilerin 232 lira 50 kuruşluk depozito makbudyle sözü geçen 
gün ve saatte şeraiti öğrenmek ve pey sürmek üzere defterdarlıkta· 
kurulan satış komisyonuna müracaatları. (1660) 2-5369 

Açık Eksiltme İlanı : 
Nafia Bakanlığından: 
1 - 25 - U - 936 ça.rpmba günü ihalesi yapılmak üzere açık eli

ailtmeye konulan Ankarada Sıyasal Bilgiler okııllf'yemck .asansörü 
inşaat ve tesisatıdır. 

Keşif bedeli.1265 liradır. 
2- Bu işe aid eyrak şunlardır: 
A- Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi 
C - Ke,ifname 
D - Hususi ;prtname, 
letivenler bu evrakı rapı işleri umum ..udücUiğüıMiea alabilir .. 

ler. 
.S - Eksilimıe çarşamba günü saat 16 da Nafıa Veliletiaae yapı 

itleri eksiltme komisyonu odasında .. çık eksiltme usulü ile yapı!a· 
caktır. 

4 - ltba~yııe 'drelıOmek için taliplerin 94 Ura !8 .kurut mu • 
ftkkat teminat ftmle8i -.e yapı işlerinden alınmış eh1iyet veıika11 
g~ isteklilerin bu vesaiki hni wflan 3 ~ maahlde ya
zılı saatten bir aaat evveline kadar elaıiltme ~ ıeilıliğiae 
mültm: auabbilinte vermesi muktaidir.. {1681) 2-5407 

1 1 
S YFA 7 

ASKERi FABRiKALAR UMU~ MODORLUCO 1 
SATIN ALMA KOMiSYONU lLANLARI 

100 TON SAF KURŞUN 
Tahmin edilen bedel, (22000) lira olan y.ukarda miktarı ve cınSl 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 4.1.937 tarihinde pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan veırnr; 
Taliplerin muvakkat teminat olan (1650) lirayı havi teklif mektup• 
larmı mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve ken• 
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesai'de 
mezkur ~ün ve saatte komisvona müracaat!arı. (1720) 2-5524 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1Gt 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

t LAN 
Muhammen 

Miktarı bedeli 
Cinsi Kilo Lira 

Patates 4000 400 
Pırasa 2500 375 
Lahana 2500 375 
Ispanak 3000 525 ilk teminatı 
Kereviz 500 125 
Kuru soğan 4000 400 lira 

2200 165 
Kırıkkale Askeri Sanat Mektebleri ihtiyacı olan altı kalem ya' 

sebze 30.11.1936 pazartesi günü saat 14 de açık eksiltme suretiyle 
satın alınacaktır. İsteklilerin yukarıda cins ve miktarlarına muka
bil yazılı muhamen bedelleri Üzerlerinden hesab edilen ilk temi
natı olan 165 lirayı Kırıkkale Askeri Fabrikalar Muhasebeciliğine 
yatırarak Mp. Sa. Al. Ko. na belli gün ve saatte gelmeleri. 

(1697) 2-5447 

1LAN 
1 - İzmir müstahkem mevki kıtaatı ihtiyacı için beher kilosuna 

tahmin edilen fiat on bir kuruş seksen santim olan 161000 kilo un 
kapalı zarfla alınacaktır • 

2 - İhalesi 30.11.1936 pazartesi günü saat 16 da lzmir'de kışlada 
müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Hepsinin tutarı 18998 lira olub muv.akkat teminatı 1424 li· 
ra 85 kuruştur. 

4 - Şartnamesi her gün satın alma komisyonunda görülebilir. 
5 - Eksiltmeye iştirak edceklerin ti~aret odasında kayıtlı olma

ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde ve şartnamede yazılı vesikaları ve teminat makbuzunu havi 
teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel komisyona 
vermiş bulunmaları. (1730) 2-5485 

İLAN 
16000 lira muhamen bedelli ve 1,40 : 1.43 beden yüksekliği 1,56: 

1,60 göğüs çevresi ve 4 :8 yaşında 100 tane binek hayvanı 1.12.936 
sah gününden itibaren birinci kanunun sonuna kadar bir ay içinde 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

Hayvan satacak olanların, hayvanlarını pazarlık günlerinde Es· 
kişehir'de Askeri satın alma komfoyonuna getirmeleri. 

(1737) 2-5489 

İLAN 
Cinsi ve miktarı Muvakkat teminatı ve tutarı 

Lira kuruş Lira kurut 
3500 Cift Yün çorap 136 ..SO 1820 00 
700 Adet Yün fanile 115 50 1540 00 

1400 '' Fildikoz fanile 94 50 1260 00 
350 takım Pijama 61 69 822 50 

3500 adet :Mendil 39 .38 525 00 
700 adet Firenk gömleği 81 38 1085 00 
800 '' Nevresim 186 00 2480 00. 
800 " yatak çarşafı s• 00 1120 00 

1420 ,.. don 42 60 5!>7 00 . 
1 - Ankara gedikli erbaş hazırlama okulları ihtiyacı için yuka• 

nda cins, miktar ve tutarlarile muvakkat teminatları yazılı dokuz 
kalem eşyanın 3 birinci kanun 936 tarihine müsadif perşembe günU 
saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi eksiltmenin yapılacağı levazım amirliği satın aı.. 
ma komisyonunda hergün parasız görülür. 

3 - İstekliler kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlarım havi teklif mektuplarını belli gün ye saatten 
bir aaat eve.line kadar komlııyona vermi.i bulunacaklardır. 

(1806) Z-5564 

Hariciye Vekaletinden: 
Hariciye Vekiletlne 100 lira li.cretle bir isteno daktilo alına.cali· 

tir. Fcan~zca hile.ıı tercih olunacaktır. Taliplerin imtihanları yapıl• 
mak üzere 30-11-936 tarihinde ısaat 10 da yekaJette hazır bulunma.la 
n. (1842) 2-56''8 

Valiliğinden: 
Taşhan .karıwnda hususi idareye .ait kiremitli düWnların çatı• 

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

de yapılacaktır. 
Eksiltmeye girmek için 56 lira 48 kuruşluk muvakkat teminat 

itası mecburidir. 
İstck1ilerin ihale günü daimi encümene '$at'tnamesini görmek i&

tiyenlerin hususi muhasebe müdilTiüğüne müT"acaatları ilan olunur. 
(1853) 2-5629 

Ankara Memurlar 
Kooperatif 

------

Sirlcetinden: 
' 21 • Mart - 936 tarihli umumi heyet kararına tevfikan asıl hisse• 

leri iade edilecek olan apğıda isim ve hiHe ııınnaraları yazılı mü • 
tekait ortaklarmuzm iştirak hi19elerini .almak üzere !bizzat veya 
mektupla 31.12.1936 tarihine kadar şirket müdürlüğüne müracaat
ları rica olunur. 

Hisse No: 21674 Niyui 2676 Niyazi 1323Ömtt1166 Faik 4438 Ta
lat 3665 Hidayet ızız Azmi 1208 Kazım 3706 Raşit 2394 Muhtar 2276 
Halis ZJ83 Babaettin 2S3S Salih 276 Süleyman 1209 Server 34&2 MUll· 
lis 2210 Ahmet !604 Huaıı 21662 XeDaıet 1606 Hilmaet. .i0i9 lbr.ahiıa 
827 Süleyman 47.ZZ Gama 2500 Tahir 2494 Sachettin 2l60S 1mWl 
4752 Şakir 3249 Haydar 1080 A1lmet .ztS7 'M1dlittin 639 &erki 3127 
lvfacit 3283 Avni 2771:NafU1301 'Kadri .Jtı6 Periclıaı 2160 ŞeYlcet 
il859 Ethem 1341 Kamil !H9 A1-d J2?6 Ati '9ZJ Halil Ul4 Rahmi 
2230 İsmet 4372 Ferit 2839 Hilmi 3063 Tahııia .2671 Zikri 1946 Şevki 
869 Ncu:if 12l6 Necati 3359 İhaan 1548 Kdıunet 2ıti6ı8 F.a.hri 1247 Vu
fi 37'8 F.erdım 2791 fiurettia ZZ6I Afi ıMJ Halil 2896 Hilmi :29U 
Hilmi 2405 Tahir 2856 'Basri 1041 lılah1ttin '?<\!! ffiyut '5117 llta!it 
fi53 Mitat 2322 Hikmet 2317 Cevdet 1224 İbrahim 4394 Tevfik 1213 
Süleyman 992 Basri lt6i Hak'k:ı 1300 Halil ~O Tevfik 2179 Galip 
812 Emin 504 Cema1 2m ısahri 183 l'brahim 'Sl63 Sami %748 iiikril 
177 T.at&t 148 Talat 231~ İbuhim 2257 Abdullah 2366 Tahsie 15 Ri
:fat 41fiJ Tc..f:i& ıüı .ı..au f55 Ali Rıza. 
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DIKK4t\T 
TÜRK ANTRASiT Deposu Bomonti Bahçesinden IST AS· 

YON TAHLİYE ANBARI KARŞISINDA UMUMi KÖMÜR 
DEPO' .ARI YANINDA 216 NUMARALI 

UEPOY A NAKLEDİLMiŞTiR 

Depo 

Bliro 

Telefon 

3579 

1162 

Maden Kömürü işleri T. A. Ş. Satış Bürosundan 
2-55 H 

l'~~~~~ANKARA 8ELED1YF RElSLICI ILANJ.ARI 

B1L1T 
1 

1 - Temizlik idarsine alınacak 8000 adet çalı süpürgesi 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmu-:ıtur. 

2 - Muhammen bedeli 920 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 69 liradır. 
4 - Şartnamesini göremk isteyenler yazı i!jlcri kalemine ve .is-

teklilerinde 1 kanunvvel 936 salı günü saat on buçukta Beledıye 
enci.imenine müracaatlar. (1766) 2-5495 

Türkiye C:1ımhuriyet 
Merk~ez Banl{asından: 

İnegÖl Sülüklügöl köyü öğretmeni Bay Ali Enver'e ait D sını
fından bir hsselik 9150 numaralı aksiyon kaybedildi~inden artık 
hükmü kalmadığı ve mumaileyhe başka numaralı yeni aksiyon ve -
rileceği bildirilir. 2-563_2 ____ _ - - ·-

Türkiye Ziraat 
Banka~ından : 

Münhal Silo ~eflikleri için Ankara'da bir ırıUsabaka imtihanı 
açzlncaktrr. Taliplerin aşağıdaki şeraiti haiz bulunmaları lazımdır : 

1- Türk olmak. 
2- Hiçbir veçhile mahkumiyeti bulunmamak. 
3- En aşağı Lise derecesinde bir fen veya sanat mektebinden 

mezun olmak. 
4- 30 yaşından aşağı ve 50 den yukarı olmamak. 
5- Vazifesini muntazaman ifaya mani olabilecek bedeni arıza 

ve hastalıklarla maliıl olmamak. 
6- Buhar ve elektrik makinalarında ihtisası olmak. 
Yuk .. ndaki maddelerde yazılı şartları haiz olup ayni zamanda 

Silo, fabrika ve değirmen gibi müesseselerin fenni kısmını idare et
miş olanlar ve Ziraat mühendisi diplomasını haiz olup da makina
cılıkta ihtisası olanlar tercih edilir. 

Kendilerine mesleki bilgilerine ve imtihanda gösterecekleri 
muvaffakıyet derecesine göre (150-175) lira ücret verilecektir. 

Taliplerin bu ayın yirmi beşine kadar Ziraat Bankası Umum 
Müdürlüğüne müracaat ve lazım gelen evrak ve vesaiki tevdi etme
leri şarttır. 

İmtihan buhar, elektrik, değirmen makinalan nazariyat ve ame-
liyatından yapılacaktır, 

İmtihan günü ayrıca ilan edilecektir. 
2-5549 

t\.dlive V el~aletinden : .. 
Temyiz mahkemesindeki binada Adliye Vekaleti devairinde bu

lunan yazıhane, dolap, koltuk, vesair mefruşattan 176 parça mahal
linde eksiltme ile cila edilecek ve ayrıca şartnamesinde yazılı evsaf 
iizerine 1 adet yazıhane ile sekiz masanın ayaklarına sekiz adet raf 
mücddet olarak yapılacaktır. Bunların mecmuunun muahmmen be
deli olan 656 liranın % 7 buçuğu olan 49 lira 20 kuruş teminatı mu
vakkatesiyle 2490 No. lı kanunun 17 inci maddesi mucibince istekli
lerin eksiltme günü olan 7-12-936 pazartesi saat 15 de Vekalet Le. 
vazım Müdürlüğü odasında toplanacak olan komisyona ibraz etme
leri ve şartnamesini görmek istiyenlerin mezkO.r müdürlüğe müra. 
ıcaatlarx. (1865) 2-5633 .__ 

Türkiye Cumhuriyet 
Merl{ez Banl{asından: 

Ankara'da Samanpazarmda müteahhit Bay M. Emin adına yazı
lı D sınıfından birer hisselik 1041 ve 1042 numaralı bankamız iki ak
siyonu im••, • · ii ·; inden artık hükmü kalmadığı ve murnaileyhe 
başka numaralı yeni aksiyo>ılar verileceği bildirilir. 2-5631 

Kuru~ 

BANK SUMER 
Ankara Vilayetinden: 

Umumi Müdürlüğünden: 

Haşerat mücadelesinde ağaçlan ilaçla.makta kullanılmak üzere 
satın alınacak 80 adet Pülverizatör 30-11-936 pazartesi günü saat 15 
de açık eksiltmeye konacaktır. 

Pülverizatörlerin muhammen bedeli 1360 liradır • 
Şartnameyi görmek istiyenler Ankara ve İstanbul Ziraat Mü -

dürlüklerine müracaat edebilirler. Bankamız Muhaberat Şubesi için almanca ve ingilizceye 
kuvvetle vakrf bir mütercim imtihnala alınacaktır. İsteklilerin% 7,5 nisbetindeki banka mektuplariyle veya hususi 

muhasebe müdürlüğüne yatırılmış para makbuzu ile birlikte eksilt
me günü saat 14 de Vilayet Daimi Encümenine gelmeleri (1729) 

2-5523 

İmtihanda muvaffak olan nam.zede (140) lira ücret ve ay • 
rıca (25) lira Ankara pahalılık zammı verilir. 

İmtihan 5. 12. 1936 tarihinde saat (10) da yapılacaktır. 
İsteklilerin bir istidaya bağlı hal tercümeleri ve tahsil ve -

saiki ve ikiı:ıer adet fotograflariyle birlikte Ankarada Banka
mız Personel Müdürlüğüne ve İstanbul'da İstanbul Şubemize 

mt:r1x1T1T1T1T1T1T1T1T11LT1T1T1T1T11'.IT111pc1ıJ:c1x1ı• 

ANK.ARA PALAS 
BUGÜN 

müracaat etmeleri ilan olunur. 2-5626 

~'9'1x1x1x17al:r1x~:rf:ı:JirJ:c1ı@Lx1x1T1x1x1x1x1xJ 11 

Kolayllk-Şıklık 1 

Hor t•ydın evvel kolaylığı •• .,. 1 

yın apor me•ıkh11 Bayın lor~ onlor ı 
lç•n 1apılmı' olan bu e•ntur-kü-
lotlırı gly•r•k tıkltgl da ıomln ·~
mit olurl., Hutulu inceltir Vu · 
cudun tenaıObOnO düz•ltfr ve en 
tedid h.,ıkıtlorde bılo kal'lyyen 
kıymet 

Fiyıtı ı 7 1/ 2 llrıdın ll•baren. 

Satıf yeri yalnız : 

DERS ALMAK 
isti yenlere 

Bir Alman Bayan İngilzce; 
Almanca ve Fransızca ders veri
yor. 

Yenişehir düzenli sokak No: 
(5) e müracaat 2-5557 

Kiralık Ev 
Yenişehir Lozan meydanı 

emciler caddesi No. 32 evin üst 
kat dört büyük ve geniş oda bir 
hol, odalar genişliğinde mutbak 
banyo, gayet elverişli bir suret· 
te kirahktır.. Talip olanlar bi
rinci katta ev sahibine müraca· 
atları. 2-5571 

NASl'R ilACl 
KANZUK 

En eski nasırlan biJe pek kısa 
bir zamanda tamamen ve kökiln· 
den çıkarır. 

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

lfualık Daire 
Bahçe içerisinde geniş 4 oda, 

1 bol banyo matbah hizmetçi o
dası, çamaşırlık, Fiat mutedil· 
dir. Demirtepe son otobüs dura
ğı No. 22 Telefon 3582 2-5602 

Veznedar 

aranıyor 

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

Orman çiftliği müdüriyetine 
müracaat. 2-.'>604 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarrnda 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Kiralık Daire 
Maltepe, (Bomonti Bahçesi 

arkası) Akıncılar sokağında, üç 
ve dört odalı iki daire, kalorifer 
sıcak su. İçindekilere müracaat. 

THE DANSANT 

2-5624 

Hususi Ders 
Fransızca hususi ders vere -

cek bir fransız bayan aranıyor. 
3321 No: ya telefon edilmesi. 

2-5623 

ZAYİ 
1928 - 1929 ders yrlmda An

kara erkek lisesi onuncu sınıfın
dan aldığım tasdiknameyi kay -
bettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

910 Antepli Abdülkadir 
2-5630 

3inging Bahies iştirakile 

Türk Hava Kurumu 

Büyül{ Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

keşide 11 Birincikanun 936 dadır. 

Büyiik ikramiye 

40 00() Liradır. 

I 

2. ci 

Kiralık Daire Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
(10.000 ve 20.000) liarlık iki adet mükafat vardır ... 

Yenişehir Onoğluk soka
ğı Maliye Tahsil Şubesi ar
kası, bahçe içinde, konfor
lu, muşambalı, 5 odalı ze
min kat. Fiatı 60 lira. 

DİKKAT: 

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

Tele fon: 2612. Behiç Tü
mer. Saat 13-15. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur. 
Br1x1x1x1x1x1x1x1x1ı1T1x1ı1T1ı1ı1x1ı1ıJ:r1x1ılffilx+.ri• 

KAV AI\LIDERE 

SARAPLA.RI 
UCUZLADI! ... 

Fakat değerini değiştirmedi 

KAVAKLIDERE ŞARAPLARI,· 
İNHİSAR İDARESİNİN RESMİ KONTROLU VE TASDİKİ ALTINDA: 

YİNE 
MEMLEKETİN EN OLGUN ve DOLGUN ŞARABI KALİTESİLE 

ASGARi ÜÇ DÖRT SENE DİNLENDİRİLMİŞ, ESK1T1L MİŞ 
ve SillHAT KAYNACI OLARAK 

PlY ASA YA ARZEDİLMEKTEDİR. 

HER YERDE 
iPERAiffiNDE : 

• 

TOPTAN • • 

LITRESt 

40 l{uruş 

ASGARİ 25 LİTRE ALINMAK ÜZERE: litresi 35 kuruş 
CENAP AND 

IU V AIUIDERE SARAP 
' FABRiIUSI 

ANKARA 

Yeni SİNEMALAR Halk 
BU GECE 

ŞEN GENÇLER 
Nefis Müzikleri, Eğlenceli mevzuu ile 

nefis bir vodvil 

Programa ilaveten: ANTAKYA VE 
İSEKENDERUN. Türkçe izahatlı. 

GÜNDÜZ 
GİZLİ " VESİKA 

BUGÜN BU GECE 

ASRİ ZAMANLAR 
ŞARLO 

Emsalsiz bir muvaffakıyetle devam 
ediyor 

Programa ilave: ANTAKYA VE İS· 

KENDERUN. Türkçe izahatlı film. 


