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.ıy ·cn1al 
REJiMLER MÜCADELESi. 

Sağ ve sol rejimler davası, artık mil
letlerarası politikasının mihveri old·.ı. 
Bütün meseller bu dava etrafında toj' .. 
lanmış gibidir. Rusya ile Almanya ara• 
sındaki münasebetler bunun etrafında 

dönüyor. İspanya ihtilali böyle bir renk 
aldı. Roma protokolunu imza eden dev
letlerin Viyana içtimaı aym yola çıkt~. 
Şimdi de aynı maksadla bir Japonya. 
,Almanya, İtalya blokunun teşekkülün
den bahsediliyor. 

Yalmz milletlerarası politikası de • 
ğil, hükümetlerin meşgul olduğu iç po
litika da bu mesele etrafında dönüyor: 
Hafta i~inde Moskova•da başltyan fa -
şist davası; fransız iç bakanının intiha
rı gibi. 

* * * 
iSPANYA VAZlYETl: 

İspanyada harb vaziyeti değişmiş de
ğildir. Faşist kuvvetleri İspanya payi
tahtını ikiye ayıran Manzanares nehri 
üzerine gelip dayandılar. Bazı noktalar
da nehri ge~tikleri bildiriliyorsa da ha
la Madridi ele geçirememişlerdir. Hü
kümet kuvvetleri vaziyetten emin ola -
caklardır ki evvelce Valansia'ya giden 
başvekil Kaba11ero'nun ve dış bakanı • 
nın Madride geri gelmesine razı oldu -
lar. 

Milletlerarası münasebetleri bakı· 
mmdan ise İspanya meselesi hafta ara
sı hayli değişmi~tir. "Faşist grupu dev
letler" adı verilen Almanya, İtalya ve 
diğer ikinci derecede hükümetler Fran· 
ko hükümetini tanıd!lar. Binaenaleyh 
bugün İspanyada iki hükümet vardrr: 
İngiltere, Fransa, Rusya gibi komünist 
ve demokrat devletlerin tanıdığı Kabal
lero hükümeti, Almanya ve İtalya gibi 
faşist devletlerin tanıdığı Franko bü -
:küme ti 

• * • 
NEDEN TANIDILAR? 

Almanya ve ltalyanrn Franlio hü • 
kümetini tanımaları sebebini Franko -
nun bir gün sonra Barselona şehrini ab
loka etmesinde aramalıdır. Franko hü
kümet kuvvetlerinin Barselona yoluyla 
yardım gördüklerini bildiği için bu şeh· 
ti abloka altına almak istemiştir. Ancak 
bir limanın abloka altına alınması için 
ıiki şart lazımdır: 

l - Meşru ve tanınmış bir hükümet 
&rafından abloka edilmeli. 2 - Abloka 
müessir olmalr. 

Ablokanın müessir olup olmıyacağr 
Pranko hükümetinin elinde bulunan de· 
niz kuvvetlerine tabidir. Binaenaleyh 
faşist deniz kuvvetleriyle komünist 
Öeniz kuvvetleri arasında bir mücade
le yapılması beklenebilir. Anc<ık böyle 
bir mücadele yapılmazdan evvel Fran
ko, kendi hükümetinin meşru, tanınmış, 
bir teşekkül olduğunu tanıtmak mecbu· 
riyetinde idL 1şte Almanya ve İtalya 
bunun için tanımışlardır. Bu tanıma ile 
fa~istlerin siyasi vaziyetleri kuvvetleş
mi~ oluyor. Fakat askeri vaziyette bir 
değişiklik meydana gelecek değildir. 
Olsa olsa, belki İspanya devletinin mil
letlerarası münasebetlerini karıştrcabi -
lir. Mesela İspanya milletler cemiye• 
tinde azadır. Bazı cemiyet azalan Fran· 
ko hükümetini tanıyor. Bazıları ise, Ka 

lıallero hükümetini. İspanyayı Millet -
ler Cemiyetinde hangi hükümet temsil 
edecek? Maamafih faşist devletleri 
Milletler Cemiyetine ehcmiyet verme • 
oiklerinden bu yüzden bir ihtilaf çık • 
ması eklenemez. 

* * • 
'ALMAN NEHlRLERI. 

Almanya Versay muahedesi hüküm
lerini ilga yolunda bir adım daha attı: 
muahedenin Kiel kanalını ve alman ne
hirlerini beynclmilelleştiren hükümle -
rini ilga etti. İlga edilen hükümler sulh 
muahedesinin on ikinci kısmını teşkil 
t-divordu. Bu hükümlere göre Elbe, O 
der ve Tuna nehirleri beynelmilelleşti
rihni§ ve birer milletlerarası komisyonu-

nun mürakabesi altına konmuştu. Kici 
kanalından da sulh ve harb içinde tica
ret ve harl> gemilerinin geçebileceği
kaydı muahedeye konulmuştu. Tıpkı 
Çanakkale gibi. 

İşte Almanya Versay muahedesinin 
bütün bu hükümlerini ilga ediyor. Ma
amafih nehirleri milletlerarası seferle • 
rine açık bulunduracağını ve hiç bir 
devlet aleyhinde tercih muamelesi yap
mıyacağını da teahhüd etmiştir. Alman
yanın bu kayıdlarx ilga etmekte haklı 
olduğu teslim edilmektedir. Nehirlerin 

beynelmile11eştirilmesi, tıpkı Almıınya

nın silahlanması gibi bir taraflı idi. ve 
milletlerarası ticaretini genişlendirmek 
maksadiyle diğer nehirlerin de beynel
milelleştirilmelerine başlnagıç olmak 
üzere Versay muahedesine bu kayıdlar 
konulmuştu. Silahsıı:lanma diğer dev .. 
!etlere teşmil edilmediği ve bir taraf
lı kaldığı gibi nehirler hakkındaki hü
kümler de öyle oldu. Ancak Almanya .. 
nın bu kayıdları ilga etmek için müra • 
caat ettiği yol tenkid edilmektedir. Bi
zim boğazları tahkim etmek için müra
caat ettiğimiz yol hatırlatılmakta ve 
Türkiye milletlerarası münasebetlerin
deki dürüstlüğü ve doğruluğu ile bir 
defa daha dünyaya örnek olarak ileri 
sürülmektedir • 

* * • 
ALMANYA: JAPONYA, ITALYA 

Hafta arası, Almanya ile Japonya 
arasında komünistliğe karşı cephe bir • 
liği için bir anlaşma yapıldığı bildiri! • 
mektedir. Almanya ile Japonya arasın
da Rusyaya karşı bir anlaşma ötedenbe
ri bir ihtimal olarak ileri sürülmekte 
idi. Filhakika her iki devlet arasında 

bir siyaset beraberliği vardır. Her iki 
devlet de siyasi hedeflerine varmak için 
aynı siyasi yolu, emrivakiler siyasetini 
takib ediyorlar. Bu noktada kendile • 
riyle İtalya da beraberdir. İtalya ve Al
manyada faşist idaresi vardır. Japonya 
askeri diktatörlüğe dayanıyor. Gerek 
Almanya ve Gerek Japonya Sovyet Rus
yanrn komşusudurlar. Her ikisi de ko
münistlikten korkuyor. Ancak ben
zerlik ve beraberlik burada bitiyor. Ne 
Almanyanrn uzak şarkta, ne de Japon -
yanın Avrupada bir alakası vardır. Ve 
Japonya Avrupa işlerine karışmak is • 
temediği gibi, Uzak şarktaki japon da· 
vasına yardıma kalkışmak, İngiltere ve 
Amerika ile karşılaşmayı göze almak 
demek olacağından Almanya böyle bir 
maceraya girişmeği göze alamaz. Bu şu 
içindir ki japon • alman anlaşması de -
vamlr ve şümullü bir ittifaktan ziyade 
günlük bir politika kombinezonuna ben
zemiyor. 

' * -
SALENGRO'NUN lNTlHARI. 

Fransa'daki hükümetin vaziyeti yal
nız Fransanm iç işi değil, bir Avrupa 
meselesidir. Bunun içindir ki her mem

leket efkarı umumiyesi fransız iç poli
tikasiyle meşguldür. Blum hükümeti bu 
sırada çok ehemiyetli bir buhran geçir· 
mektedir. 

Fraı!lz siyasi tarihinde emsaline çok te
s1düf edilir: fransız muhalefeti bir rejimi 
itibardan düşürmek istediği zaman bir 
takım iskandallar ortaya atar. Üçüncü 
cumuriyetin tarihi bu iskandatlaria J.:>
ludur. Bir aralık cumuriyet muhalifle
ri Dreyfus davasını ortaya attılar. 
Panama iskandalr cumuriyet rejimini 
itibardan düşürmek için muhalefetin 
müracaat ettiği bir tedbirdi. Muhalefet 
demek istiyor ki işte rejimi idare eden
le~ bu makule adamlardır. 

Sosyalist hükümeti iş başına geçeli 
de sağlarcr tabiyeyi kullanmakta idiler 
Bu hücumlarına hedef olarak da dahili
ye nazın Salengro•yu aldılar. Bu za -
tın mazisini karıştırarak harb içinde al
ınanlara kaçtığını, divanı harb tarafın
dan mahkum edildiğini ileri sürdüler. 
Hükümet bir tahkik heyeti tayin etti. 

Bu, sağ cenahı tatmin etmedi. Mesele 
meclise aksetti. Meclis dahiliye nazırı
nı tebrie etti. Fakat hafta içinde Salen
gro intihar etti. Bu stıçsuz bir adamın 
asab bozukluğu mu? Yoksa suçunu iti
raf mı? Henüz belli değil. Fakat bu ha
dise Fransada müthiş bir heyecan uyan
dırdı. Sağ ve sol partiler arasındaki u
çurumu derinleştirdi. Ve Fransanın si
yasi hayatında bir buhran meydana ge• 
tirdi. MilJetlerarası hayatı da bu buh· 
ranın tesirinden k-Jrtulamamı~tır. 

* *. 
KÜÇÜK ANTANTIN 
MUKABELESi 

(;eçen hafta Viyanada toplanan Ro

ma protokolu devletleri • İtalya, Maca· 
ristan ve Avusturya - bir taknn karar • 
tar arasında Macaristarun silah müsa • 
vatina hakkım tanımışlardL Gerek bu 
içtima ve gerek Musolini tarafından 
Milano'da söylenen nutkun hedeflerin
den biri de küçük antant devletleri a
rasındaki tesanüdü bozınaktL MalWtı • 
dur ki Musolini, nutkunda Yugoslavya
dan samimi bir 1isan ile bahsetmiş Çe -
koslovakyayı ihmal etmişti. Küçük an· 

ULUS 

Tapu ve kadastro 
mektebi 

Tam kadro ile derslere 
başladı 

Geçen sene 1stanbuldan !fhrimize 
nakledilen Tapu ve kadastro mektebi 
talebe kayıt ve kabul muamelesini biti
rerek derslere muntazaman başlamıştır. 

Yeni kaydolunan talebelerden bir kıs
mı kadastro teşkilatında çalışan tapu 
başkatibi veya memuru gibi esasen mes· 
lekin memudacıdxr. Bunlar mesleki bil· 
gilerini artırmak ve bu suretle vazifele
rinde daha iyi randıman almak için gel
mektedirler. Diğer kısım talebeler ise 
genç orta ınekteb mezunlarından mü
sabaka ile a:manlardır. Bu tedris yılın
da birinci sınıfa hariçten müsabaka im
tihanı ile otuz beş kişi alınmıştır. Ve 
bu suretle memurlar ile beraber talebe 
adedi 78 i bulumuştur. Talabeler arasın
da birinci smfta bir, ikinci sınıfta da 
iki bayan vardır. 

Geçen sene mezunları arasındaki 

muvaffakıyet nisbeti yüzde yüz olmuş· 
tur. İkinci devrede mevcud olan 52 mü-

davimin hepsi de muhtelif dereceler a
larak mezun olmuşlardır. Bu namzcd
lerin hepsi diploma derecelerine göre 
pek iyi dereceliler yüksek maaşla tapu 

müdürü, si.:il müdürü gibi makamlara, 
diğer dereceliler de tapu başlr.atibi gi

bi kadastro ve tapu teşkilatına tayin e· 
dilmişlerdir. 

Bu sene müracaat eden talebeler çok 
olduğu hal:fo binanın istiab haddi fazla 
olmadığından rztırar karşısında hepsi 

kaydedilememiştir. Önümüzdeki yrl 

i~in mektebrn daha münasib ve geniş 

bir binaya kaldırılması alakadarlarca 

düşünülmektedir. 

Mektebin müdürü B. K.amil Eriç 

mecud dah!li talimatnamenin mektebin 

şimdiki tek-'!mmülü~ iyi karşılamadı

ğrm görerek tadili cihetine gidecek ve 

talebenin d!ıha çabuk pratik neticelere 

varması için tecrübelerin verdiği yeni 

usullere dayanarak bir diğer talimat

name hazn lıyarak umum müdürlüğe 

takdim edecektir. 

DiL KÖŞESİ: 

"Şimdi ve halen bu dakikada hala 
mer'i olan hükümlere göre ... " 

''Şimdi" ''halen", "bu dakikada'',''ha· 
la,.! bu ne lüzumsuz tekrar merakıdır. 
Maksadın ifadesine bir tekinin kafi ge
leceği bir sürü synonyme'i biribiri ar • 
drndan srcal;unaya ne lüzum var? 

• * * 
"'Üstün bir medeniyet seviyesine na-

sıl erebileceklerini.." 
"Murada ermek'' tabiri dilimizde bir 

istisna te.<jkil eder. Her hangi bir şeye 
vasıl olmak manasmda ''erişmek" fili
ni kullanırız. Bu itibarla burada da 
"remek" değil "erişmek denilmesi icab 
ederdi. 

• * ,... 
"Bu iki guruplardan sonra .. 

0 

Mikdarı tayin edilen bir isim türk
çede cemilenemez. "Gruplar" deriz, fa -
kat ''iki gruplar'' diyemeyiz. 

tant, hafta arası neşrettiği bir tebliğ 

ile hem Musolinnin nutkuna. hem de 

Viyana kararlarına cevab veriyor. 

Tebliğin müşterek olarak neşredil

mesi bu orta Avrupa kombinezonunun 

tesanlidüne delildir. Bu, Musoliniye ce

vab, küçük antant Macaristanın si!ah· 

lanması hakkında karar için de esasen 

mayıs 1933 tarihinde prensip itibariyle 
bu müsavatı kabul ettiğini bildiriyor. 
Ancak Macaristanın bazı teminat ver
mesi ş,artiyle. Macaristana yapılan tek
lif bugün de tekrar ediliyor. Küçük an· 
ant bu tebliğ ile Macaristanr, tıpkı Ça
nakkalenin silahlanması meselesinde bi
%.İm yaptığmıız gibi içtimaa davet edi • 
yor. Yani Türkiye bir defa daha imza
larına hürmet eden devletlere misal o • 
tarak gösteriliyor, ~ 

Dünl\:Ü At koşuları 
Dün yapılan sekizinci hafta at yanş

ları çok güzel oldu. Havanın soğuk ol
masına rağmen tribünler gcne kalabalık.. 
tı. Dünkü yazmuzda bahsettiğimiz man

galları yerlerinde gördük. Fakat ateşle. 
ri ya.kılın~. Gelecek hafta yakılaca
ğım öğrenerek memnun olduk. 

B~vekilimiz, meclis reisimiz, vekil· 
lerimiz ve diğer büyüklerimiz her za
manki gibi yanşlan takib buyurdular. 

Haber veildiğine göre, gelecek hafta 
yanşlar saat tam 14 de"' başlayacaktır. 

Şimdi koşulan yazıyoruz: 

BlRlNCI KOŞU: (Satış Iroşusu). 
Bu koşu üç yaşındaki yerli, yarım 

kan arab ve halis kan arab erkek ve dişi 
taylara mahsustu. İkramiyesi 200 lira i. 
di. Birinciye 130 lira, ikinciye 50 lira, 
üçüncüye 20 lira verildi. 

1600 metrelik bu koşuya B. Fevzi 
Lütfinin Öncü'sü (Binici: Pol, kilo 60; 
satış fiatı: 2000), B. Ahmed Atman'ın 
Payaıa'sı (Binici: Filips, kilo: 52,5, sa
tış fiatr: 395), B. Zeynel'in Çakal'ı (Bi
nici: Fuad, kilo: 50, satış: 290), B. İs
mail'in lkbal'i (Binici: Davud, kilo: 50, 
satış: 250) girdiler. 

Bu koşuyu, dün de yazdığ:mız gibi, 
Öncü kolaylıkla kazandı. Çakal ikinci, 
İkbal üçüncü oldu. Payaza tahminler
den çok daha fena koştu ve sonuncu 
geldi. Ganyan 170, birinci plase 140, i
kinci plase 34-0 kuruş verdi. 

lKlNCt KOŞU: (Handikap). 

Bu koşu üç ve daha yukarı yaştaki 
yerli halis kan ingiliz at ve kısraklara 
mahsustu. İkramiyesi 350 lira idi. Bi
rinci 275 liradan maada duhuliyeler 
mecmuunu, ikinci 55 lira, üçüncü 20 
lira aldı. 

2000 metrelik bu koşuya B. Akif
in Tomrusu (binici: Davud, kilo 63), 
Bn. Nihal Atlı0

mn Başkanı (binici; Hor 
vat, kilo: 57), B. Fevzi Lütfinin An 
dran'ı (binici: Pol, kilo :56), B. Salih 
Temelin Önüsar'ı (binici: Bayram, ki

lo: 55) girdiler. 
Bu koşuda Tomru birinci, Başkan 

ikinci, Andran üçüncü geldi. Önüsar 

gene beklenilen koşuyu yapamadı. Gan
yan 200, birinci plase 160, ikinci plase 
220 kuruş verdi. 

ÜÇÜNCÜ KOŞU: 
Bu koşu üç ve daha yukarı yaşta ve 

sene zarfında koşu kazanmamış yerli 
yarımkan ingiliz at ve kısraklara mah
sustu. İkramiyesi 200 lira idi. Birinci
ye 130, ikinciye 50, üçüncüye 20 lira 
verildi. 

1600 metrelik bu koşuya B. Salih 
Temel'in Uğuru, (binici: Baha, kilo: 
58), B. Nazifin Mavzikası (binici: 
Hakkı, kilo: 56,5), B. Behçetin Elması 

(binici: Sandur, kilo: 56,5), B. Musa
run Süleyk"i (binici: Fuat, kilo: 53), 
B. Yakubun Ünlüsü (binici: Mecid, 
kilo: 53), B. Salih Temel'in Mahmure-

. si (binici: Davud, kilo: 51,5) girdiler. 
Bu koşuda Mavzika az zahmetle bi· 

Sözün gelişi: 

rinci, Mahmure ikinci, Ünlü uçuncü 
geldi. Ganyan 250, birinci p~ase 120, 

ikinci plase 120 kuruştu. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU: (Handikap). 
Bu koşu üç ve daha yukarı yaşta· 

ki halis kan İngiliz at ve kısraklara 
mahsustu. İkramiyesi 300 lira idi. Bi· 
rinci 225, ikinci 55, üçüncü 20 lira al· 
dılar: 

2200 metre olan bu koşuya B. Akif
in Betyar'ı (binici: Davud, kilo: 60). 

B. Ahmed Atman'm Grandezza'sı (bi· 
nici Filip, kilo: 54), B. Salih Temelin 
Markiz'i (binici: Bayram, kilo: 51), B, 
Nazminin Burcas'ı '(binici: Necib, ki· 
lo: 44) girdiler. 

Bu koşu çok enteresan oldu. Hiç 
tahmin edilmediği halde az kilo ile ko§'" 
tuğu için Grandezza birinci Betyar ya
rım boy ile ikinci ve Markiz üçüncü 
geldi. Yalnız şunu söylemek lazım ki 
Markiz geçen hafta koştuğu ko§uyu 
koşsa idi muha\(kak ki bu kadar geri 
kalmazdı. Betyar'a gelince cokeyi her 
neden ise bugün iyi idare edemedi. 

İkili bahiste 3/ 2 oynıyan talililer 
bir liralarına mukabil 8 lira kazandı· 
lar. Ganyan 400, birinci plase 160, ikin· 

ci plase 130 kuruş verdi. 

BEŞlNCt KOŞU: 
Bu koşuya dört ve daha yukarı yaş

taki halis kan arab yalnız kısraklara 

mahsustu. İkramiyesi 250 lira idi. Birin
ci 17 5, ikinci 55, üçüncü 20 lira aldılar. 

3000 metrelik bu koşuya B. Fevzi'. 
nin Sevim'i (Binici: Davud, kilo: 58), 
Yüzbaşı İhsan'm Necme'si (Binici: Fuad, 
kilo: 58), Yüzbaşı thsan'in Ayşe'si (Bi
nici Baha: kilo 58), B. lskenderin Gü.. 
ler'i (Binici: Pol, kilo: 48) girdiler. 

3000 Metre mesafeli bu koşuyu favori 
Güler ve Necme kamçı ile beraber bitirir. 
ken Necmenin cokeyi düştü. Bu suretle 
Necme ikinci gelmişken diskalifye edil
di. Ayşe ikinci Sevim üçüncü oldu. Gan
yan 210 birinci plise 140, ikinci plase 
440 kuruş verdi. 

Çifte bahiste ise 1/2 ye oynayanlat: 

bir liralanna mukabil 550 lruruı kazan
clılar. 

İncir, üzüm satışları 
İzmir, 22 (A.A.) - Bu hafta borsa

da seldz kuruş otuz paradan 22 lrunıp 
kadar 8811 çuval üzüm ve 7.30 paradan 
16 kuruşa kadar 255 çuval incir satıl
mıştır. Mevsim başlangıcından bugüne 
kadar satılan üzümler 342012 çuval. in· 
cirler de 175087 çuvaldır. 

İzmir Sovyet konsolosu
nun ziyafeti 

İzmir, 22 (A.A.) - Şehrimiıdeki 
sovyet konsolosu tarafından dün akşam 
İzmir gazetecileri şerefine konsolos.ha.. 
nede bir şölen venlmiştir. Şölen geç vak· 
te kadar devam etmiştir. 

SA.RLONUN SON FiLMi , 
Dün akşam önünden 

g-eçerken Yeni Sinema
nın önünde, yolun ya
nsına kad<ır taşan bir 
kalabalık vardı. Kalaba
lığın duruşu, bekleyişi 
ve zaman zaman kımıl
danışı yanımdaki arka • 
daşa büyük harb senele
rinde ekmek fırınlarının 
önünde her gün görülen 
bedbaht bir manzarayx 
hatırlattı. 

- Hayır, dive tashih 
ettim, bu g-ördüğün kala· 
balık, Komik Şarlo'yu, 
ve yahud asrımrzın en 
büyük mütefekkirlerin • 
den. psikoloj?: ve aosyo• 
loglarmdan bir artisti 
görmek için bekleşiyor. 

''The modem times 
= Asri zamanlar" filmi
nin Amerika'da, Avru
pa'da ve 1stanbuPda ten• 
kidi, tenkidleri yapılalr 
çok oldu. Fakat ben dün 
onu görüp çıktıktan son
ra, en umumt sanılan ve 
ibtizale çok elverişli o
lan bir mevzu üzerinde 
bile orijinalitenin, zeka 

ve iktıdar himmetiyle 
nasıl temin edildiğiru 
düşündüm. 

Bu filmi seyretme ğe 
gidenler aıas.nda kültür 
seviyesl bakımından ~e
ri, ileri, yüksek, aydın 
her türlü insanlara rast 
geliniyordu ve hepsi bu 
eserden hoşlanarak sine· 
madan avrrldılar, 

İşte bazı şaheserlerin 
karakteristiği. muhtelif 
zevk ve düşünüşte bir 
çok insanların aynı za• 
manda hayranlığını ka· 
zanmasmdadır. 

Sinemanın içinde fil· 
mi seyTederken yalnız li
mon kabuğu gibi bir şap
ka ile bir eğri bastona ve 
aalapuryayr andıran bir 
çift potine ve onun mü• 
balagalı hareketlerine ba• 
kıp sadece gülenler ol
muştur. 

Fakat, "Asri Zaman· 
lar" filmi, gülerken dil· 
şündürmek, düşündürür• 
ken güldürmek gibi bü
yük bir muvaffakiyete 
ermiştir. 

Dünyanın içinde ya• 
şadığı ekonomik buhran, 
bazı rejimleri mücadele
ye çağ-ıran çahşma ve 
kazanma nisbetleri, sos
yolog ve ekonomistleri. 
yıllarca düşündüren iş. 
sizlik ve is davaları, zan• 
netmem ki. birçok cild
ler içinde bu kadar va· 
zıh, neşeli ve hafif bir 
eda içinde anlatılabilmiş 
olsun. 

Şarlonun bu filminde 
cemiyet hesabına bir ye
nilik de var: bir "happy 
end" ile bitişi. 

Aslında çok içli ve 
hisli bir adam olan Şar
lo, daha gençken yaptığı 
eserlerini az buçuk bil· 
zünlü bir sahne ile ta· 
mamlardı. 

Bu filmin sonunda 
ise büyük artist yaşamak 
ve mesud olmak yolunda. 
her şeye rağmen, müca
dele etmek için o meş.

hur, uzun yolunda yürü
yor ve ufukta kaybolu-
yor. N. A. 



Politika lv•fıi"l/f'J"İ: 

VE CEHALET 
İnsanın hani ~öyle diyeceği geliyor: 
- Evet, istiklfıl, dünyada her mille· 

tin tabii lıir hakkıdrr. İnsanın çalışma
sı ve bu ~alışmasmdan kendisinin fay • 
dalanması gihi.. Şu var ki dünyada, Ma
reşal olmak da . profesör olmak da, kah
raman olmak da her i!ısanm hakkıdır. 

Hakkıdır ama, bu hakka her insanın 

eriştiğini kim ı;örmiiştür Bunlar, ferd
ler için "paye" cinsinden haklardır. 
Bunlar, nazari olarak vardır diye veril
mez, hizmet ve yararlık mukabilinde 
alınıyor. İstikJal hakkı da milletler için 
tıpkı böyledir. 

* * * 
Hep hatırrmrzda olsa gerektir: gü• 

nün birinde Rif'de bir kanlı çarpışma 

başladı ve Abdülkerim adında birisi, 
Rif kabilelerinin başına geçerek ispan
yolları ve fransızları (o zaman iki av· 
rupalı millet daha doğrusu her iki em· 
peryalizm birleşmişlerdi) bir hayli uğ
raştırmıştı. Fakat sonunda mağlfib ola· 

rak teslim olmuştu. 

Bu münasebetle yazdığımız bir ya

zıda, Abdülkerim'in teslim olmasını 

doğru bulmamış ve "ölmesi daha doğru' 

idi, çünkü milletinin bir ikinci istiklal 

hamlesine şuur ve istikamet hazırlamış 

olurdu'' demiştik. gene böyle, bu gaze· 

tenin bir sütununda.. 

Bugün şöyle bir telgraf haberi oku

yoruz: 

Paris, 19 (A.A.) - Havas Ajansının 

Tanca muhabirinden: İspanyol Fasın· 

daki asilerin askeri makamatı, ispanya· 

ae ileride yapılacak askeri harekat için 

yerlilerden asker toplamaktadrr. Gene· 

ral Franko'nun yakında İspanyaya on 

bin faslx asker gönderecek vaziyette 

olduğu söylenmektedir. Şimdiye kadar 

Cebelüttarık boğazından 25,000 faslı 

ORTA AVRUPADA 

1 

1 

asker geçmiş olup İspanya'da muhare· 
be etmektedirler. Yerliler, General 
Franko'nun İspanyol Fasrna muhtariyet 
vereceğine kani bulunmaktadırlar. 

Etyopyalılara karşı nasıl askeri'ler 
ön safa alındı ise, dikkat ediniz, 'Gene
ral Franko, hükümet kıtalarmm hamle
lerini bir insan duvarına kırdırmakta
dır. Bu insan duvarı, Fas'dan getirilen 
müslüman kıtalarla "legion etrangere"e 
mensup ipten kazıktan kurtulmuş kim
selerden teşekkül etmektedir. 

Faslılar, bu suretle, kendileri için 
otonomi umuyorlarmış, .. 

Eğer faslılar istiklal'in ne olduğu· 
nu bilselerdi, ispanyol halkına ve bu 

halkın haklarına karşı bile saygı besle

miyen bir zihniyetin tutup riflilerin 

haklarını tanıyamıyacağım daha ilk 

adımda tayin ederlerdi. Nitekim zaman 

ve hadiseler, bunun böyle olduğunu is

bat edeceklerdir. 

Esasen Etyopya muharebelerindeki 

Askart'ler gibi İspanyada öne sürül

mekte olan ve ilk telefatı vermeğe me

mur edilen faslılar, o kadar çok kırıl • 

maktalar ve azalmaktalardır ki, asi ve 

reaksyoner generaller, günün birinde, 

baştan başa harab ve dullardan ve öksüz

lerden ibaret İspanyanın üzerine zafer 

bayraklarını dikdiler mi, iki Pyrrhus 

zaferini birden kazanmış olacaklardır: 

Ortada, ne hakkı arayacak bir İs

panyol halkı ne de bir Fas delikanlısı 

kalacaktır. 

Şimdi yazımızı, başladığımız gibi 
bitirelim: 

- İstiklal, milletler için bir "pa
ye" dir ve buna, ancak, layık olanlar 
nail olacaklardır. Hele cahiller, asla .• 

BURHAN BELGE 

SİY ASI ZiY AFETLER 

Amiral Horti R.omaya, Fon 
I ~ oyrat Viyanaya gidiyor 

(Başı 1 inci sayfada) 
Son ve önümüzdeki mülakatlar mü

na .. ebctile düşünülen bütün kombine
zonların aslı ve esası yoktur. Yalnız 

şurası muhakkaktır ki, Macaristan, dış 
s yasasının neticesi olan doğru yoldan 
hiç bir suretle şaşmıyacaktrr. 

Bu sıyasa şu suretle hülasa edile
bilir: 

Macaristan bir taraflı tahakküm te
mayüllerinin tersine olarak, menfaatle
rin karŞılıklı uzlaşması esas:na daya
nan yapıcı bir bar.ş arzu etmekte<lir. 
Birçok münakaşalarda mevzuubahis ol

ınuş olan teslihat müsaviliği hukuki 
meselesine gelince, Viyana konferansc, 
İtalya ile Avusturyanm bu macar is· 
teklerine iştirak ettiklerini göstermiş
tir. Macaristanm haklarını ne zaman 

ve nasıl tatbik mevkiine koyacağı me

selesi ise tamameq. kendisine aid bir 

. iştir. 

Geçmişte de ihtiyatlı bir hattİ ha
reket ittihaz etmiş olan Macaristamn 
herhangi bir sahada mevsimsiz bir de
nıarşda bulunacağından korkulmakta
dır. 

Fakat şu da muhakkaktır ki, Maca
ristan, kendi tabii haklarını kendiliğin
den tanımayan hiç bir devletle konuş
malara girişmiyecektir. Müsavat, müs
takil bir devletin o kadar tabii hakkı
dır !<i, bunun tanınması hiç bir karşı
lığı istilzam etmediği halde bunun 
reddedilmesi, dostça olmıyan bir hare-

- ket olarak tefsir edilmektedir. 

Roma ziyareti, Roma protokolları 

ile başlıyan ve Viyana konferansmda 

derinleştirilmiş olan sıyasanın resmen 
teyidi ve tetvicidir. 

Bu ziyaret, protokola iştirak eden 
devletlerin bar.ş dairesinde menfaatle-

rinin birleştirilmesine matuftur. Ve 

yalnız tecrübe edilmiş olan Macaristan 
dostluğunu temhirle kalmayıp Avrupa
da genel barışın kurulmasına da hizmet 

edecektir. 

Viyana, 22 (A. A.) - Gazetelerin 

haber verdiğine göre, alman dış işleri 
bakam Baron Fon Noyrat, ikincikanun 
başlangıcında Viyanayı ziyaret ede· 
cektir. Bu haber, elverişli bir şekilde 
karşılanmıştır. 

l\.ısa dış haberler 
* Paris - Cibuti demiryolundaki fran. 

Btz menfaatlerini korumakta olan fran
sız müfrezeleri fransız Somalisine dön
düğü, elçilikteki askerlerin de Cibutiye 
dönecekleri Adisababadan bildirilmekte
dir. 

* Moskova - Ayrn yirmisinde tay. 
yareci Minktiköf 4 motorlu bir nakliye 
tayyaresiyle ve 13 ton yükle 4535 met
rc:.:e çıkarak Yumaşef'in rekorunu kır· 
rnıştır. 

* Tokyo - Osaruzave'deki su ben
dinin yıkılmasından sonra 1600 felaket
ze:le<lcn 935 i kurtardabilmiştir. 279 ö
lü, 43 yaralı ve 453 kayıb vardır. 

* Bizert - Beş kişiyle beraber Bon'a 
gitmekte ctlan bir askeri deniz tayyaresi 
kaybolmuştur. 

• Paris - Haftıt sonunu geçirmek 
Uzere Parise gelmış olan Londradaki 

fransrz büyük elçisi B. Korben B. Del
bosla konuşarak, şimdiki milletlerarasx 
meseleler hakkındaki ingiliz hattı hare. 
ketine dair topladığı haberleri kendisine 
bildirmiştir. 

* Londra - Kıra! Edvardın, taç giy
me merasimi dolayısiyle 7 si işçi parti
sinden olmak üzere 25 kadar şahsiyete 
lordluk unvanı vereceği bildirilmekte
dir. 

* Lil - Cumartesi akşamı Lil mın. 

takası maden endüstrisi işçileri grev i

lan ederek fabrikaları işgal etmişlerdir. 

* Atina - Kıral Konstantinle kırali
çe Olga ve Kıraliçe Sofinin cenaze me
rasimi dün yapılmıştır. 

* Peiping - Suymanda yapılmakta 
olan muharebelerin ilk serisi, çin1i mü
dafilerin biı zaferi ile sona ermiştir. 

ULUS -

IRAN'DA: hükümet Madridde liuvvetleri siddetle 
' Dr. Şahtm görüşmeleri 

Tahran, 22 (A. mukavemete devam ediyorlar 
A.) - Rayşbank 

direktörü B. Şaht 
dün İran milli 
bankası direktörü 
ile iki saatlik bir 
görüşme yapmış

tır. B. Şaht bun
dan sonra parla
mento başkanını 

Dr. Şaht ziyaret etmiştir. 
Dış işleri bakanı Rayşbank direk

törü şerefine bir akşam ziyafeti ver
miştir. 

ALMANY A'DA: 

Fransız - alman cemiyetinin bir 
kabul resmi 

Hamburg, 22 (A.A.) - Son defa 
kurulmuş olan fransız - alman cemiye
ti, mubaribler birliği başkanı Anri Pişo 
şerefine bir kabul resmi tertib etmiştir. 

Pişo, Fransa ile Almanyarun birbiri
ni daha iyi tanımaya alışmaları için kar
şılıklı tenezzüh seyahatleri tertib edil. 
mesini teklif eylemiştir. 

ÇIN'DE: 

Mogol kıtaları Srıiyana girdiler 
Pekin, 22 (A.A.) - Royterden: Mo

gol kıtaları Sabar vilayetindeki Suiyana 
girmişler ve vilayet makamlan ecnebile
rin derhal boşaltılmasını emretmişlerdir. 

Haber almdığma göre, mogollar, vi
layetin merkezi olan Kueihuanın zabtı i
çin umumi taarruza hazırlanmaktadır. 

lar. 

SON DAKil(A: 

1'Baş1 1 inci sayfada) 
ri teslim olmağa mecbur etmişler, kaç
mamalarını temin için elbiselerini soy
muşlar ve ayak kaplarım çıkarttırmışl:ır. 
dır. Bununla beraber 20 _ 21 son teşrin 
gecesi çıkan yangından mütevcllid kar
ğaşalıktan bilistifade bu milisler kaçma
ğa muvaffak olmuşlardır. 

Barselondaki alman ve İtalyanla
rın mağazaları yağma edildi 
Perpinyan, 22 (A.A.) - Barselon· 

dan alınan haberlere göre oradaki al
man ve italyan tacirlerinin dükkanları 
general Franko hükümetinin Almanya 
ve İtalya tarafından tanınmış olması se
bebiyle yağma edilmiştir. 

V alensiya hükümetinin bir tebliği 1 
Valensiya, 22 (A.A.) - Hükümet 

bir beyanname neşrederek Burgos hü
kümetinin İtalya ve Almanya tarafından 
·tanınmasına mukabele etmiştir. Bu teb. 
liğde bu tanınmanın, bu iki memleket ta
rafından asilere yaptlma1.'1:a olan yardı. 
mı meydana çıkarmış olduğu beyan e
dilmektedir. 

Amerika hariciye nezaretinin, me
murlarına bir tamimi 

Vaşington, 22 (A.A.) - Hariciye 
nezareti, Madriddeki Amerika elçisinin 
ve Barselondaki amerikan konsolosuna 
bir telgraf çekerek faydalı gördükleri 
anda memuriyetlerini bırakıp hareket e
debileceklerini bildirmiştir. 

B. Salengronun cenaze alayı 
Lil, 22 (A.A.) - Dün akşam beledi

yede Salengronun tabutu önünden bin
lerce halk ve muhtelif heyetler geçmiş
tir. 

Bugün saat 14 de cenaze alayı yapıl
mış ve Leon Blum heyecan veren bir 
nutuk söylemiştir. Nutuk bütün şehir
de hoparlörle neşredilmiştir. 

B. Blum, Salengronun hayatını ve 
iç bakanlığında yeni nizamı kan.mi ni
zamla telif vazifesindeki ağır yül:ünil 
kaydetmiş ve Salengronun gayretlerini 
bu vazifeyi ifaya hasretmiş oldugunu 
bildirmiştir. 

Başbakan Salengronun alç::ık b:r if. 
tiraya kurban gittiğini kaydeylemıstir. 

Lil, 22 (A.A.) - Salangro'nun' ce
naze alayı saat 14.40 da belediye daire
sinden hareket ederek çok kalabalık 
bir halk kütlesi . ortasında şehri katet
miştir. Alay Rubeyi geçtikten sonra, 
daima büyük bir sükun içinde, mezar
lığa varmıştır. Mezarlığa geldiği za
man hava çoktan kararmış bulunuyor
du. 

B. Blum ve Bakanlar Parise 
döndüler 

Lil, 22 (A.A.) - Salangro cenaze 
alayından sonra, B. Blum, bakanlar ve 
parlamento azası hükümete giderek bir 
müddet dinlendikten sonra Parise ha
reket etmişlerdir. 

ı Sağcılar aleyhinde nümayiş 

Lil, 22 (A.A.) - Saat 17.30 da elle
rinde kızıl bayraklar ve pankartlar bu
lunan tezahüratçrlar gurupları alay ha
linde Lil'in büyük meydanına gelmiş
ler ve dağıtılmış olan bir müfrit sağ 

cenabı gunıpunun binası önünde has

mane bağırmada bulunmuşlardır. Te
zahürcüler bundan sonra Gara gitmiş
lerdir. 

Paristeki miting 

Paris, 22 (A.A.) - Salangro'nun 

Lil'de gömülmesi münasebetiyle, Pa

riste halk cephesi komitesi tarafından 

tertib edilen alay büyük bir intizam i

çinde şehri katetmişlerdir . Çocuklar

dan mürekkeb bir gurup "kahrolsun 

harb" nidalariyle Nasyon meydan.n<lan 
geçmiştir. 

Çok kalabalık bir eski muharibler 
gurupu çok alkışlanmıştır. Maden a

melesi geçerken cumhuriyet ispanyası 
lehinde bağırışmalar bilhassa ç.oğalmış· 
tır. Bir İspanyol bayrağı alay:n bütün 
güzergahında çok alkışlanmıştır. 

Saat 18.45 de, geçit içlerinde birçok 
komünist bulunan Faris ve banliyö 
guruplamın geçmesile nihayet bulmuş· 
tur. Ne güzergahta ne de alay dağılır
ken hiç bir hadise kaydedilmmeiştir. 

Batı Habeşistandaki harekat hızla 
ilerl 

Roma, 22 (A.A.) - Batı 
tanda harekat yapan italyan 
çaıbuk ilerlemektedir. 

Habeşis

kıtaları 

Gazeteler hiç bir tarafta bu ilerle
melere ciddi bir mukavemet gösteril
mediğini ve bilhassa Gimma sultanlığı 

. . 
ıyor 
halkının kıtaatı şevk ve heyecanla kar· 
şrlaınakta olduklarını bildiriyorlar. 

Yeni iki denizaltı gemisi 
Roma, 22 (A.A.) - 650 tonluk yeni 

Dessie ve Dagabur denizaltı gemileri 
bugün Tarantoda denize indirilmiştir. 

Novosibirsk suçluları idama mahkfun oldular 
Moskova, 22 (A.A.) - ''Tas ajan

sından" Novosibirsk mahkemesinde suç
lu stoklin, gizli celsede söylemiş ol
duklarım mahkemede aleni olarak iti· 
raf etmiştir. Suçlu sentralnaga made
ninden kudakçılık etmiş ve bu hususta 
yabancı bir devlete mensub bir şahıstan 
talimat almış olduğunu söylemiştir. 

Mahkeme bundan sonra beş suçluyu 
daha sorguya çekmiştir. Bunlar, kun-

dakçılığın ve tabrikatm mensub olduk
ları mukabil ihtilal grupları tarafın

dan tertib edilmiş olduğunu söylemek 
tedirler. 

Moskova, 22 (A.A.) - NovosibirsR: 

davasında medhaldar dokuz suçlu, al· 

man mühendisi Stikling de dahil oldu

ğu halde, ölüm cezasına mabkfun edi• • 
mişlerdir. 

Bu münasebetle hariciye nazm, şöy

le demiştir: 
"Bu hareketimizde hiç bir siyasi mü. 

lahazaya tebaiyet etmedik. Bir harb ge
misi Barselondaki konsolosun emrine ve
rilmiştir. Konsolos, gerek memurları ve 
gerek Barselonda bulunan amerikaldarı 
bu gemiye bindirebilecektir.,, 

llükümetçilerin başka cepheler· 
dehi harelwtı 

Barselon, 22 (A.A.) - Royter ajan
sının aldığı haberlere göre, şimdiye ka. 
dar Aragon şimal cephesindeki hükümet 
kıtalarının kumandanı olan albay Vilal
barun yerine kumandan Luengso Gomez 
Garçia tayin edilmiştir. 

Basrbasto'daki hükümet kıt.alan ka
rargahı tarafından neşredilen bir tebliğ
de, bu kıtalann Almudevar istikametin
de muzaffer bir surette ilerledikleri bil. 
dirilmektedir. Asilerin muharebe ve mu
vasalalan kesilmiş ve düşman büyük 
zayiatla püskürtülmüştür. 

Şiddetli yağmurlar Aragon cephesi
nin öteki kısımlarındaki harekata engel 
olmuştur. 

Ademi müdahale komitesi 
bu.gün toplanıyor 

Londra, 22 (A.A.) - İspanya ade
mi müdahale komitesinin tali komisyo
nu, yarın öğleden sonra dış bakan1ığın
da toplanacaktır. 

Yabancı zırhlıların harekatı 

Londra, 22 (A.A.) - İngiliz kruva.. 
zörü Arethuse dün gece Barselondan 
Majorkadaki Palmaya hareket etmiştir. 

Royter ajansı, bu yer değiştirmenin 
hususi bir ehemiyeti haiz olmadığını bil
diriyor. 

Faris, 22 (A.A.) - Amerikanın Ka
ne torpidosu Roşfordan İspanyol suları
na hareket etmiştir. 

Asilerin diğ,: ı cephelerdeki 
lwrekiitı 

Salamank, 22 (A.A.) - Resmi teb
liğde, şimal ordusu cephesinde on beşin. 
ci fırkanın hükümeçilerin birçok hücum
larını püskürttüğünü bunların 150 ~ 
verdikleri keza Villanuevada da hü 'l\).. 
metçilcrin defedildikleri bildiriliyor. 

Espinos de Los Monteros cephesinde 
asilerin Vallego mevkii ile Villa Mayor 
tepelerini işğal ettikleri bildirilmektedir. 

Yedinci fırka, Madride hükümctçile
rin birçok defaiar Kastel de Monkloaya 
ve asilerin Kasa ve Kampadaki mevzile
rine tanklarla hücum ettikleri ve fakat 
mühim zayiatla tarde:iildikleri bildirili.. 

yor, 
Asiler dört tank ele geçirmişlerdir. 

Fransız zırhlıları ispanyol sula· 
rından ayrılmadılar 

Paris, 22 (A.A.) - Bu sabah yaban
cı memleketlerde çıkan bazı haberlerde 
Barselonda bulunmakta olan Fransız 

gemilerinin İspanyanın kara sularrnı 
terketmiş oldukları bildirilmiş olduğun 

dan resmi mahfiller, bu haberlerin yan• 
hş olduğunu beyan ve bu haberin dün 
sabah Barselonda bulunan Albatros 
muhribi yerine Valıni ·torpito muhribinin 
getirilmesinden ve Düpleks kruvaı:örü
nün Palma de Majorkaya gitmesinden 
galat olduğunu ilave eylemektedir. 

Aynı mahfiller, Verdun torpito muh
ribnin halen Alıcanto da bulunduğunu 
ve yakında İspanyanın şark kryılarrnı 
takib etmek üzere oradan ayrılacağını 
söylemektedir. 

ispanya sularındaki alman torpi
doları Brest' de 

Paris, 22 (A.A.) - Bahriye nezareti, 

tebliğ ediyor: 

Volf, İltis, Tige!' ve Jaguar isminde· 
ki dört torpidodan mürekkep bir alman 
filosu, dün öğleden sora Brest limanına 
girmiştir. Volf torpid.:>su, Britanya kıyı. 
lan açıklarında hasara uğramış oldu
! ·ından filonun iki gemisi tarafından çe
kilmek suretiyle limana getirilmiştir. 

Alman elçisi, gemilerin tamiri ve mal
zeme alması için Brest limanına girme· 
leri müsaadesini istemi~. nezaret bu mü 
saadeyi hemen vermiştir. 



SAYFA 4 ULUS 23 SONTEŞRIN 1936 PAZARTESi 
2±S 

Bir broşür münasebetiyle 
Eser: LOZAN. iSPANYA HADiSELERi 

Birleşik Amerika devletleri 2iraat 
bürosunun 1/11 tarihindeki pamuk re• 
kolte variyeti hakkındaki tahmini ile 
diğer senelerin rekolteleri aşağıd.t gös• 
terilmiştir : Yazan: Dr. Münib Hayri Ürgüblü 

Atatürk neslinin en başda gelen 
ödevlerinden birisi ve muhakksk ki bi· 
rincisi yurd içinde ve dışında devrimi 
tanımak ve tarutmakdır. Halkevlerini 
kurduran en birinci müessir bu olsa 
gerektir. Bu kültür kaynaklannın baıın.. 
da bulunan Ankara Halkcvi her alanda· 
ki çalıtmasınm verimlerini bize göıter. 
miş ve göstermckde bulunmuştur. Son 
bir misal de " Lozan ,, adlı broşür ile 

gösterildi. 

lspanya'dal;,i hadiselerin aldığı yeni veç1ıe kar§ısında, Burgos hükiimeti le1ıinde ve fili. tıazi
yetin doğurduğu neticelere intibak lii:ıımu etrafında bir cereyan gitgide kuvveılenmehtcdir. 
A§ağıda iki Jransız senaıörüniin bu lıusustaki görü~lerini ve bir Barselon gazetesinin, Kaıa
lonyanın daima cunıuriyetçilerin davasına sadık kalacağı hakkındki miiUılamını ahuya • 
caksınız : 

1929 
1930 

Rekolte 
(1000 balya) 

14 825 
13 932 

Hektar 
başına 

164.1 
157.0 

1931 17 096 211.5 

Sümer Bank Hukuk ?tfü~aviri Dr. 
Münip Hayri Ürgüplü bu ahıdnamenin 
yıl di5'lümünü kutlulayan Ankara Halk· 
evi adına bu seneki toplantıda Lozan•ı 
anlattı. 

Dinleyicileri arasında bulunduğum 
bu konferansın bende bıraktığı en kuv
vetli tesir gençliğin inkılap büyüklerine 
karşı olan çok temiz ve candan tezahür

leri idi. 
Hatip cidden takdire değen bir bela· 

ğatle Türkün istiklal hüccetini ince bir 
tahlile tabi tutmuş ve muvaffak olmuş
tur. Ankara Halkevinin bunu tab ve 
neşrettirmesi memleket bakımından çok 

faidclidir. 
Kitabın birinci kısmı, Lozan'ı intaç 

eden tarihi hadiselerin süratli bir bakış 
la telhisinden ibarettir. Dinleyicilerine 
olduğu kadar okuyucularına da kelal 
vermek-len çekinmesini bilen hatip ve 
muharrir eserin muhtelif yerlerinde 
hukukun kuru lisanından edebiyatın 

aıcakhğma sığınmış ve bunda da cidden 
~uvaffak olmuştur. 

Şu sade şür sayılabilecek satırlara 

beraberce bir göz gezdirelim: "Türk bu 
harbde de tarihle muvazi olan hamase -
tinin e~siz örneklerini gösterdi. 18 mart
ta Anafartalarda ordusuna taarruz emri 
yerine "öl , kumadasr veren aziz tefe 
55.000 müba.re'k ölü ve 250,000 temiz kan 
lı yara "evet.. cevabını verdi,, 

Atatürk, Çanakkale, Anafartalar bah· 
ainde türk hamasi şiirinin ölmez tairi 
Akif unutulabilir miydi? Dr. Münib 
Hayri Urgüblü zeki bir buluşla o eşsiz 
marekeyi Akifin şu mısralariyle teren
nüm ediyor. 

Sana dar gelmiyecek makberi kimler 
kazsın, 

Göm~lim gel seni tarihe desem sığ

mazsın. 

Hercümerç ettiğin edvara da yetmez o 
kitap 

S ni ancak ebediyetler eder istiap. 

Franko hükümeıinin tanılnıası. 

La Tribune des Nations gazetesinde Henry Lemery yazı

yor: 
Milliyetçi ihtilal kuvvetlerini İspanyanın üçte ikisine sa • 

hib kılmış ve her halde yakında Madridde yerleşecek olan ar
dı arası kesilmiyen zaferler, yeni hükümetin, yabancı devlet • 
}erce önce fili sonra da hukuki tamlmasını, müstacel bir 
mesele haline koymuştur. 

Umumiyetle her devlet, ancak kendi görüşlerinden ilham 
alarak, hadiseleri müstakil bir şekilde gözetmeyi itiyad edin
miştir. 

Milletler Birliğine karşı teahhüdlerinden sıyrılmış olan 
Almanyanın, Cenevre müessesesinden gitgide daha fazla uzak
laşmakta olan İtalyanın, ve kendi hususi vaziyetini göz önün
de tutan Portekizin General Frankonun hükümetini resmen 
tanımakta istical gösterecekleri şüphesizdir. 

Esasen böyle hareket etmekle, üç hükümet, kabul etmiş ol
dukları karışmazlık uzlaşmasını çiii,nemiş olmryacaklardır, 
Çünkü muhariblere müdahale etmemek esasının kabul edil· 
miş olması, resmi kalmış olan hükümetin karşısında ona karşı 
gelen ve filen nazarı itibara alınması icab eden bir kuvvetin 
tanılmasına muadildi. 

İngiltere ve Fransa • İngilterenin herhangi bir şekilde 
kendini bağlamak istememesine rağmen • başka bir vaziyet al
mak niyetinde görünüyorlar. Bu iki devletin, Milletler Cemi
yetinin bu mesele üzerindeki görüşünü bilmek istiyecekleri 
farzolunabilir. Ve Cenubi Amerika devletleri hiç şüphesiz Ce
nevrede Franko hükümeti lehinde kati bir tesir icra edecek • 
!erdir. 

Bu müşahede, adli bakımdan, çok enteresan ve çok merak· 
lı hukuki noktaları aydınlatacak bir mahiyet taşımaktadır. 

MHletler Cemiyeti paktı. bir devletin ortadan kalkmasını, 
veya evvelce mevcud bir devletten ayrılmak suretiyle ortaya 
yeni bir devletin çıkması kaziyesini gözetmeyi tarnamiyle 
unutmuştur. 

Cemiyeti kurmuş olanlarca kabul edilmiş olan esaslara gö
re bu noktanın ihmal edilmesi esasen makuldü: hakikaten, 
harb yasak farz edildiği, bir hakimiyetin ortadan kaldırılması 
için en mutad. usul olan fetih yoluyla ilhak prensip itibariyle 
kabul edilmediği ve ilk maddenin hükmüne göre ancak ''ken
dini serbestçe idare eden" Milletler Cemiyet azalığına kabul 
edilecek oldukları için, cebren ayrılma keyfiyeti husule gel -
memek icab ederdi. 

Hadiseler burada bir eksik olduğunu göstermek is.ini üze-
~~~ ~ 

Kendini serbestçe idare eder mahiyette olmamasına rağmen 
Cenevreye alınmış olan Habeşistan ortadan kalktı. Bununla be
raber Milletler Cemiyeti bala onu mevcud farzetmekte devam 
ediyor ve bu telakki bazı memlektlerin, bilhassa Fransanın 
İtalya ile olan münasebetleri üzerinde menfi bir tesir yapmak· 
tan geri kalmryor. Bugünkü İspanya cumuriyeti de, hatta 
yarımada üzerinde bir karış toprağa sahih olmadığı takdirde 
bile, kollektivitenin nazarında mevcud sayılmakta devam ede
cek midir? Bu, müşterek uzlaşma usulüne muhalif olan bir 
hrab halinin devamını icab ettirecektir, çünkü bu ortadan 

olan borçlarından hiç olmazsa bir neb· 
zesini ödemiş olur. 

Mekteblerin yurd bilgisi derslerin· 
de genç dimaglara sunmak için de ya-

kalkmış olan hükümet. başka bir devletin hakimiyeti altındaki 
toprakları kendine vasıta yapacaktır. Böylece "mütecavizin 
tarifi" ile tezadlı bir hal ihdas edilmiş olacaktır. Dün dahili 
harb addedilen kavga, hadiselerin şekli değişmeden, bu defa 
harici bir tecavüz mahiyetini alacaktır. 

Bu neviden meselelerin ortaya konulmasında tehlike vardır. 
Bir devletin, bir kere Milletler Cemiyeti tarafından tanıldı mı, 
bir devam ve muhafaza garantisi bulacağını • habeş m.asebakı
nı öne sürerek • iddia edecekler bulunacaktır. 

Bu da, Milletler Cemiyetinin mübhem ve tamamiyle santi· 
mantal karakterinin beklenmedik güçlüklere ve kararsızlıkla
ra mahal verdiğini gösterir. Milletlerarası polis vazifesini gör
mekte acz göstermiş olan Cenevre müessesesi, ayn• milletten 
vatandaşlar arasındaki bir dahili barba karışamaz, 

Cumuriyet lıiildimetine yardım. 

Gene aynı gazete Fransa senatörlerinden ve ~sJcl bakan
lradan lves Le Trocquer şunları yazıyor: 

İberya yarımadasını harabelere ve matemlere bürüyen kor
kunç iç harbın daha ilk saatlerinden itibaren, fransız senasının 
dış işler komisyonu, Fransanın bu trajik kavga karşısında en 
mutlak bir bitaraflık muhafaza etmesini büyük bir ısrarla is
temişti; 

Biribirini takip eden hadiseler, bu siyasetin doğruluğunu 
her giin biraz daha kuvvetle isbat etmekte ve tarafkirane ihti • 
raslarla körleşmiş olan bazı kimselerin istedikleri şekilde, tek 
başımıza kalmamız muhtemel olan bir harba katılmakla ne müt· 
hiş bir tehlike karşısında bulunacağımı~ı bize göstermektedir. 

Katalonya harba devam edecek. - --------------
Barselona'da çıkan Treball gazetesinden: 
Katalonya, Madrid cephesinde harb edenlerin davetine ica· 

bet etmekten geri duramaz. Tarnamiyle müstakil bir Katalonya 
taraftarlarnın düşündükleri ne olursa olsun, aleni beyanatlar
la ortaya konulmuş olan isi generallerin niyetleri, bizi, Kata· 
lonyanın mukadderatını cumuriyet İspanyasının mukadderatı· 
na bağlıyan sarsılmaz ibirliği bir kat daha kuvvetlendirecek · 
mahiyettedir. 

Cephemizin en ileri hattı, Madriddedir ve bizim kendi is· 
tiklalimiz en müthiş bir tehlike latındadır. Madrid cephesi yal
nız bizim değil, terakkiye susamı$ ve faşizmin kölesi olmamaya 
azmetmiş bütün insanlığın ön safıdır. 

Şu saatte Katalonya yalnız katalonların vatanı olmaktan 
çıkmıştır. Burası İspanya toprağıdır, çünkü, bu memleketin 
toprağı hürriyetin yurdu olarak kalmaktadır. 

Düşmanlarımız yalnız askeri avantajlara güvenmiyorlar, 
çünkü bunun devamlı olmadığını bilirler. Daha ziyade bizim 
aramızdaki görüş ayrılıklarına, ihtilaflara güveniyorlar. Düş
manlarımızın bu ümidi beyhudedir ve beyhude kalacaktır. On
lar, Katalonya ayrılıkçı zihniyetinin, İspanyanın diğer taraf • 
larında çarpışan cumuriyetçi ve sosyalist savaşçılara kars.ı ta· 
mamiyle lakayd kalmaya kadar gideceğini umuyorlardı. Hadi
seler bu yanlış hesabı bozmuştur. Memleketimizin kırmızı ve 
siyah bayrağı şimdi İspanya cumuriyet hükümeti lehinde, biz
zat bu hükümet kuvvetleri kadar heyecan ve şevkle çarpışacak· 
tır. 

Günlük Takvim 
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1932 13 002 173.3 
1933 13 047 208.5 
1934 9 636 171.6 
1935 10 638 186.3 
1936 tahmin! 12 400 199.7 

Son günlerde Amerika pamuk pa • 
zarlarında bir durgkunluk görtilmekte
dir. Bu durgunluğun Amerikadaki in • 
tihabatm vereceği netice ile bu netice
ninfiatlar üzerinde hasıl edeceği tesir· 
leri bekliyen Avrupa tacirlerinin mua· 
mele yapmamalarından iler geldiği tah· 
min edilmekte idi: Halbuki intihabat· 
tan sonra muameleler çoğaldığı halde, 
geçen senelerin son bahar mevsimleri 
zarfında yapılan satışların miktarı elde 
edilememiştir. 

Bir yandan cihan ekonomik vaziye
tinin değişmesi ve birçok memleketle· 
rin ithalatı tahdid edici kanuni hüküm
ler koymaları neticesi olarak pamuk 
satışlarının azaldığı ve öte yandan ise 
suni mensucat sanayiinin günden güne 
ilerlemesi birçok tacirler için pamuk 
alım ve satımlarında teahhütlere giriş
meye müsait bir zemin hazırlamadığı 

görülmektedir. 
Teıct. Ztg. 12/11 

Arjantin : 
Arjantinin pamuk ihracatının gi€

tikçe arttığı ve mevsim başından şimdi· 
ye kadar ihraç edilen pamuklarm 32.4 
milyon pezo değerinde 41.390 tonu bul-o 
duğu bildirilmektedir. 

Bu rakamlar şimdiye kadar muhte. 
lif seneler zarfında elde edilen rakam
ların en yükseğidir. 

Prager Presse 12/ılı 

BuJgaristan : 
Son haberlere nazaran bu senenin 

yaş üzUm ihracatı geçen .senenin 6.400 

vagonuna karşı ancak 4.300 vagonu bul
muştur. 

Diğer taraftan ~rap istihsaliniı. 
dahi 80 milyon litreyi geçmediği ve da
hilde 120 milyon litreye ihtiyaç oldu • 
ğuna nazaran Bulgaristanın bu sene 
zarfında şarap ihraç etmesine imkan 
yoktur. 

Bulgaristanın bu seneki sofra üztı
mü ve şaraplık üzüm rekoltesi geçen 
seneki istihsal miktarından % 50 daha 
azdır. 

Ölmez eserler yaratmak isteyen türk 
gen:leri için bitmez tükenmez bir kay

nak olan Lo.!an'ı hukukun mücerret lisa

nından kurtarıp geniş manada toplulu· 

ğa anlatmak için ihtiyar olunan sadelik 
bilhassa dikk. ti caliptir. 

zılmış sayılabilecek olan bu eseri bütün 

türk ·ulusuna dağıtmak ve bunu temin 
etmek Halkevinin ve diğer kültür ku • 
rumlarınm vazifesidir. 

RADYO PRO~RAMI 10 Sonteşrin 1352 
Eildienst lZ/11 

Mutad öğle saati 12.30 - 13.30 
Halk şarkıları ajanı ve karışık muıiki 

Kasım 16 
Güneşin doğması 6,57 

Çekoslovakya ı 

Lozan milli savaşın en büyük ahdi 

hüccetidir. Onu bilmek, hükümlerini 

tanımak, kıymetine varmak her türk i· 
çin vazifedir. Türk gençliğine bu vazi

fesini yapmakta yardım eden her türk 
in' .. ha ve onun aziz şeflerine sonsuz 

"Lozan'' gibi bir eseri bastırdığın • 
dan dolayı Ankara Halkevini kutlarken 
Dr. Münib Hayri Ürgüblü'yü tebrik 

AKŞAM EMiSYONU 

19.- Türk muziği - Safiye Tokay 
19.30 Hikmet Rıza Scsgör 

Güneşin batması 16,45 

Weber: Yubel Uvertür 
Putçini: Fantezi (Farvesti krzı) 
Straus: Emperyal vals 

Muhtelif ülkelere olan buğday ib • 
racatmı arttırmak Uzere bilhassa ltal• 
ya, İngiltere, Hollanda ve Estonya ile 
konuımaJara bqlanmııtır. 

20.- İngilizce ders - (Azmi İpek) 
20.20 Dans muziği Cibulka: Serenad 

Bu mevsim zarfında Çekoslovakya-
dan Hamburg tarikiyle deniz aşırı ül • 

eder ve kendisinden daha çok şeyler 

bekle•li;imizi söylemeğe gönfümüzün 
bizi icbar ettiğini ilave ederiz. 

Avukat 
M. KARACIK 

20.40 Ajans ve gazete hülasalan 
21.- Stüdyo salon orkestrası 

Tosti: Napoli şarkısı, ilk buseye 
başlangıç 1 

kelere 500 ve İ•veçreye 200 vagon buğ• 
day aevkedildiği bildirilmektedir. 

Eildienst 11/11 

Tefrika: No: 95 

BiLiNl\1iYEN iNSAN 
Yazan: Dr. ALEXIS CARREL 

Türkçeye çevıren: NASUHi BAYDAR 

Hir kimsenin istikbalini ihtimali hcaab yapa
rak değil, onun hain, nesci ve psikolojik şahsi
yetini iyice tetkik ederek söylemek zaruretin
dedir. Hulasa, hekimlik, hastalıklann tetkikine 
inhisar ederse kendi kendisinin bir parçasını ke· 
aip atmış deme'k olur. 

Bir takım hekimler sadece ahstraksiyonlan 
takibte tsrar ediyorlar. Bir takımları, bilakis, 
hastayı tanımanın hastalığı bilmek kadar ehemi· 
yetli olduğunu sanıyorlar. Birinciler yalnız sem
boltar sahasında kalmak istiyor, ikinciler ise kon
krcyi ortaya etkarmak liizumunu hinecliyorlar. 
Demek ki. tıb mektebleri etrafmda realistlerle 
nominalistlerin e"kİ kavrrı>lannm yeniden uyan
dığı n-cirülrnt>1·trdir. Saravlanna yerleşmif olan 
fenni h .. kimlik ortacağ kilisesi gibi, külliyatın 
hakikatini miidafaa edivor ve Abe1ard'a imti~al 
edere1< kiillivatr ve- !-> stlaıklan hayalimizin birer 
inşası ve h:-tstal n da tek hllkikat telakki eden 
n ..... 'nalistleri aforoz ediyor. işin doğrusu he-

kimlik hem nominalist, hem de realist olmalıdır; 
hem ferdi hem de hastalığı tetkik etmelidir. ih
timal ki halkın ona karşı gittikçe fazlalaşan gü
vensizliği, tedavi tarzındaki tesirsizlik ve hazan 
da gülünçliik, hekimlik fenlerinin inşası için za
ruri sembollerle konkre hastanın biribirine ka
nştırılmasından ileri gehnektedir. Hekimlerin 
muvaffakiyetsizlik sebebi onlann hayali bir 
alemde yaşamalannm neticeaidir. 

Onlar hastalarında. hekimlik kitabla • 
nnda tarif edilen hastalıklan gÖrüyorlar; 
bundan dolayı da külliyatın hakikatine inanma
nın kurbanları oluyorlar. Bundan bqka, akıl, 
usul, i~im ve teknoloji mefhumlanru da taglit 
ediyorlar. insanın bir kül olduğunu, intibak 
fonksiyonlar bütün uzvi cüml.elere şamil bu
lunduğunu, anatomik taksimlerin sunl olduğu
nu göremiyorlar. Vücudun kısımlara aynlması, 
onlar için, timdiye kadar, faydalı olmuotu. Fa
kat bu, hasta için hem tehlikeli, hem de pahalı
dır. Nihayet hekim için de, günün birinde, böy
le olacaktır. 

Hekimlik insan mizacım, inqanın vahdetini 
ve her insanın da tek olduğunu hesaba katmalı
dır. Onun varlık 11ebebi ancak iztırablann tehvi
ni ve ferdin iyileştirilmesidir. Evet, muhakkak 
ki akli ve ilim usullerini kullanmabdu. Hekim-

lik, hastalıklann önüne geçmeli, onları tanımalı 
ve tedavi etmelidir. Fakat o, bir akli nizam de
ğildir. Onu sade kendisi için ve ne de onunla 
uğraşmakta olanların faydası için ilerletmeği 
makbul gösterecek bir sebeb yoktur. Hekimlik, 
aynı zamanda, bütün ilimlerin en gücüdür. O 
hiç bir ilimle temsil olunamaz. Onu öğreten di
ğerleri gibi bir profesör değildir. Anatomide, fi. 
ziyolojide, şimide, patolojide, farmakolojide ve 
sairede ihtısas yapmlf olan ineslekdaılarmm iyi· 
ce tahdid olunmuş sahaları olduğu halde, hemen 
hemen evrensel bilgiler sahibi olmak zaruretin• 
dedir. Bundan başka, ~ayet emniyetli bir muha
kemeye, büyük bir beden mukavemetine ve in
kıtasız bir faaliyete malik bulunmağa mecbur • 
dur. Ona alimlerinkinden büsbütün başka bir 
vazife tahmil edilmektedir. Filvaki alimler, yal· 
nız sembollar aleminde kalabilirler. Halbuki he-
kimler hem konkre hakikatin, hem de ilmi abs • 
~raksiyonların karşısında bulunmaktadırlar. fcal:) 
eder ki zihinleri, gerek hadiseleri ve gerek sem
bollan, aynı zamanda, tafassuh ~sin, uzuvları 
ve şuuru iyice ctelesin, her ferd ile birlikte ayn 
bir aleme girsin. Hekimlerden sahsin bilgisini 
kurmak gibi büyük bir iş istenilmektedir. Evet, 
- ayn vücudda insanlara aynı elbiseyi giydirmek 
nevinden .. her hastaya fenni bilgilerini tatbik 
etmeleri imkanı hekimlerin elindedir. Ancak, on-

lar rollerini her birimizin hususiyetlerimızi tan.. 
min ettikleri zaman hakkiyle yapmış sayılırlar. 
Onların muvaffakiyeti, yalnız ilimlerine değil. 
her bir insanı bir başka f erd olarak meydana geı 
tiren karakterleri ıezmekteki meharetlerine de 
bağlıdır. 

v 
Ferdiyetin menf'i. - lniJetle inkitafm niaY 
eı-iyeti. - lniyet ummlarmm ferdiyet 

6aerindeki tesirleri. 
Her insanın tekliğinin çifte men§eİ vardır. 

Bu, hem kendisini dünyaya getiren yumurtanın 
teşekkülünden, hem de bu yumurtanın inkiıaf 
ıeklinden, tarihinden ileri gelmektedir. Afılanma 
dan evvel beyyizin kendi nüvesinin yansını, her 
bir kromozomun yansını, yani rrsiyet unsurla "' 
nnm yansını, kromozomlar uzunluğunca biribi· 
rinin ardı ııra dizili olan gen es 'leri nasıl defetti-
ğini daha önce kaydetmiştik. Kendi kromozom
Jarmm içine ne suretle girdiğini de izah etmiştik. 
Erkek kromozomlarla dişi kromozomların aşı • 
lanmış yumurta içinde birleşmesinden, bütün 
vasıflan ve bütün temayülleriyle vücud husule 
glmektedir. Ferd, o sırada, ancak mukadder o
larak mevcuddur. 

(Sonu var) 
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ALMAN - JAPON ANLAŞMASI ETRAFINDA 1 
lzvestiııa gazetesi anlaşmayı sulha 
karfı bir komplo diye tavsif ediyor 
Tokyo'daki Fransız büyük elçisi Japon hariciye 
müsteprile konuşarak Fransız - Sovyet paktı
nın uyandırmış olduğu endişeler dolayısiyle 

teminat verdi- Mikado'nun kardeşinin 
Berlin seyahati tekzib ediliyor 

Tokyo, 22 (A. 
A.) - Fransız el
çili harkiy• nuı.. 
n muavini B. Ho
rinoi'yi 3iyarct e
derek Japonyaıun 
bul J'C'bancı dev
letleriyt. olan IJ)ii· 
nasebetleri hak· 
1<mda bic' tam 
ıallw ~ut•· 
Pıutanm uzak 

B. KamıMr~r ,ark meseleleri hak· 
lcmdaki hattı hareketine dair sorulan 
bir suale cevaben fransu el~ial, Patlı 

hüldbnetinin prld Asya dnletleri iti· 
ne katiyen brıımamak aaıallMle olclu. 
faa llylemiı ve fmwa • Mvyet pak. 
tıam ._lJlt prba ald bir anl•P'I 
oldulun11 •knr etmlıtlr. 

Syl malOmat almakta olan mahfiJJer, 
frDua elçlslnbı bu mOracaatlnln sebe
bi. rew telaıib edilınit olmalarma 
ra ..... hmt1nı..,. kartı bir alalan • 
Japon •eya Japon • alman • ltalyan ani•.-• oldulw dair ortada dolqm 

• f8)'lalllr oldulana bildirmektedir. 
AJBI müfU1en a&-e fnuu ·~ 

1nı .ı,....tladea Mllatlfacte 1ıuı J.-
......_.. fnaas. IOW,etpUta ... 
1nwhW tlHıtll .. crieJ.ıalaclea t ... 
bJlde llqıaıNI •1 '"' olla japoll b
mo:rm '8mllat vermlftb'. 

!falya eJsill B. Aarittl de lmld79 
mGatefan De a&ltmtlt " lw • 
yanın Genen! P'rukoawı hliktime • 
tini hukukan tanmuı olduğunu bil
dirmfftlr. !ki devlet adamı avrupaya 
aid meaeJeJer haldmıda gBrtıf teatisin
de bulunmUflardır. 

Jlikado-n luudeıİRİıl BerUni 
siyareı edeeeii ,,..,. .. 

japonyanın, ingiliz imparatorluğu ve a 
merlka arasındaki tehdidini ve hem de 
B. Hitlerin köle olmaya muvafakat et• 
miyen bütün avrupa mtivacehaeincleld 
alman tehdlnl lnwvctlendirmeJrtir. Bu 
ittifak inıiltcreyi framadan ayırmak 
ve franaayı da IO\'Y9tler birliğinden ve 
dolu avnıpa.ındaki müttefiklcrinclen a
yınnak i~in Bitlerin bir aletidir. 

Alımıa - ] apon ittifakı hl~ ft!phe
slz bugünkü beynelmilel vaziyetin en 
feci unsurlarından birini tetkil etme~ 
tedir. Bu ittifak harb kuvvetlerinin teı
kilitlanmakta olduğnu Ye banftan her 
zamandan daha nyade tehlikede oldu
ğunu gösteren belli bir batJamaktır. 

Ba haıb kuvvetlerinin ba sefetberllll 
ıulb~ memleketlerin. n kollekdf em
niyete taamı• edenlere b1ll keD41 
memleketlerinin .,.. bantm pat\nah a. 
rette mUdafaauıu her ..,.nkinda sl
yade lıtilsam etmektedir. Ba lreyflJet 
fimdlye kadar oldula rlbl. bundan bay
ledı aovyıt dlplomulalnfn fullyetine 
me•m olmakta devam edecek n ba 
faaliyet h• bap ,.nJar altında olur
• olnn her ttlrll taamlla kartı .... 
affer nntte mtklafaaya 11uır bal• 
ua memlelretüa IUUlmu kqntlae 
~. 

~.,,.,,,.... ...... ,.., 
ı..m. il (A.A.) - .,.. ... 

- lloüoft mabüirl bll&bor: 
8oyYet lıtlldlmetf. AJmD,. • Japaa. 

ya anamda ima edildiği bildirilmekte 
olan anti komilniat muahcieye mukabeJe 
olmak flzere, aovyet - japon babk .,,. an
la1ma11111 imzadan latinW etmiıtir. 

Japonlar SahaUn sularmda babk avı 
yapmak baklmu nren bu anlatma Ja
,_,. isla bll78k .. ......,.. ........ 
lammktafdl. . --

ULUS 

BQfmakale 

PAPANASTASIU 

Sifi ı. inci aylada) 

-...ı.~-DJUND
hJarm eaki Delillere ......., olanla-
nnm colwMla olduğu gibi, açlk bir 
fiziyononü aörür, külfetais •• aJi. 
yipiz bir •demla tUJ'flD't oluntu. 
nus. Kendiainin ıöze çarpan vwf. 
larmdan biri de son derece ..de ve 
mütevazi bir adam halinde görün
maiydi. Fakat hu adam fikirlerinin 
hareket ve fiil haline pçen Amiaü
yetiyle Iİzİ ikna etmeyi İJİ bilirdi. 

Papanutuiu Balbn konfenn.. 
lllUD taazzuvunda o,....t.iı ilk rol. 
le; konferansın bdroeunu intibah 
ve dekorunu tertibdeki isabeti ile; 
fikirlerini yaymakta pterdiii cer
beze ve ceaaret, ıiyui müukereler
de urfettip ince ıörüt ve aamiml 
meharet ve halin icab ettirdiii ıiyul 
ve edebi liaanı: kullanqtaki muvaf. 
fakiyet ile; fikirlerinde ve ruhunda
ki büyük ve liri umimiyetle bizi ve 
diyebiliriz ki cliier milU delepayon. 
lar dahil olarak hepimizi tabir etli. 

İtte o ıündenberi Papanutuiu. 
DUD her aman .............. ~ 
malan ..... ""'MI. bu~ 
li pyreti ..nettiiini a&dük- Ba Jol
da çalıpnak, .aylemek ve yumak 
&natlarou biç kaçumudr. 

Fikirlerinde, prensiplerinde dai
ma hunlann tatbik olunmalanna mü
laid olacak bir elutikiyet ıöateren 
bu ıiyqt adam o taribteDberi Jllmll
ca ve fnnaaca ........-, haftal.k, 
ayllll meGllM Lrda ve her fınatta 
11manca ve larnm Yenfiii konfe
ramlarda Behn anı....., fikirle
rinin roralmak Wlma Wr ...... ft 

..... olarak blch. 
Papc-·atra..• ..... ,.,....1amı .. =...... Wııçak ,...ı.nDclm 

..... clolrullan doirut• fnnanca 

...- ve mecmualara Yumıt oJda. 
iu bisçok mab'eleri vardlr.' a. ..... 
1111 t.t'ıc:alur elnlolu...., d&t JW. 
bn konfennunm müzakerelerioi 

Bertin, 22 (A.A.) ~ SaWıiyetll mah
filler Mikadonun kardeşinin yakında 

Berlinl si,uet edecefi pyiau dolayı
alyle 111 beyanatta bulunmaktadır: MI· 
bdonua en ldlçUi: brdefi olan prens 
Şitibu, ilkbabuda İngiltere kıralı S. 
kbinci Bdvardm taç giyme meraaimln
de huır balunmak Usere Londraya ıl
decektir. Prem LondTadan dann,ıe. 

Avrupaam muhtelif payitahtlanna ve 
bilhassa Paris, Roma ve Berliae atn
yacaktır. Ş. ı.We Jılikadonmı bir br
de,iııin 1931 IJklrhummda Berlfnf d· 
Jaret etmeal mevsuubalıa deiildir. 

B. SALENGRO"NUN 

HATIRASINI TEBCiL iÇiN 

ve faali7etlerinl birer birer tetkik 
ve tepih ettiii ve cloiruclan cloiruJ& 
fnnm JBzdm'f m•bWerden te
felr'rGI .......... •liiW ... 
nı • Ven l'Unian Belcenique" an-

. - yanJı lriuW... 

,..,..dyanın 6lr ""'ltalai 
Moslarn. 23 (A.A.) - Ta Ajana 

bildiriyor: lnntl,. gneteal '"barıp 
kartı alman. japon komplosu" bqbfı 
altında aeırettlp bapakalecle ezcüm
le ıunlan 81yllyor: 

,. A9lklrdır ki k~Unisme kartı mfl· 
cadeJe, Japon • alman gizli blokunun 
hakiki mahiyetinl cizlemek için bir 
l>abanedir. Bu, batka memleketlerde ve 
bilb... SowyetJer Birlilinc kartı o
lan iki emperyalbt ve ilhak siy.umm 
bqarıt._ı ipa aktedilmit bir aüerl 
ittifaktır n her iki kıtaya da pmil ol
muı ıerektir. Japon hükiimetinln ver-
4111 bahat, MVyet hUldimeti tarafın
dan klfi garillmemittir. Daha biru 
&ıce Japonya, Sovyetler Birlifine kar· 
fi hiç bir ha1mane tasavvuru olmadıfı· 
m, anl•pı11Wdı bir sürii maeJelerin 
balli yetecellnl ve o zaman iki memle
ket aramdaki mUnaaebetlerln arzu e
dlldiifaden claha iyi olacatım temin 
etmekte idi. Hal böyle iken, japon htl
Hmet fati• almanyamn iıoDarma 

• atılarak onuala pli bir •keri ittifak 
adetti" S09)"et - Japon mllnuebetle
riae ftlıim bir darbe lndirdl AtikAr· 
dır ld. japoa ~tiıaiD pMiflk te
minatına da Almanyan n bant anularr 
bar ıt1met edDebilir. 

imdi, alman • japon lilel ittifakı yat. 
... Sovyetler birliğini tıehdid malUye. 
tinde delildir. Bu iki memleket tasn
YUrlann ı&e, ita ittifak hem 

Sosyalist f ederasyo
nu bir nümayif yapb 

(Bqı 1 lacl uylada) 

B. Horrez, lratil fqismüı kmbam 
olan B. Salencro'yu aellmlamıı vıe ko
milniat partW namma fatiat gazetele
rin featp birliklerinin i1p edilmeal
Di ft dhnhuri,etçl lapanyaya tatbik 
edilmekte ola ablobmb kald1rılmuı
m fltemiftir. 

Harbiye nazın B. Daladiye, ra4ikal 
901Yalift partisi namına B. Salengro'ya 
kederli ve kardeıçe bir ıelim &önder
miıttr. 

Sosyaliat partlai wauml kitibi de..
let nazırlarından B. Pol For hissetmek.. 
te olduiu keder ve meıpl olduğu itler 
dolayuiyle bu tezahürlere ittirak ede
memit olan Bqvekil B. Leon Blum na
mına itinrda bulunmuıtur. Nazır, Sa· 
lengro•nan hatıraIDt hararetli sözlerle 
tebcil etmif ve kuvvedl 11utkundan do
layı B. DaI.119'~ tetckkür etmiıtir. 

Pllrla. 12 (A.A.) - B. Pot For, mat
buata ald peni bir aizlJDMllMl ricuıda 

ıetirmek ve pateledn gelir kayna~ 
larınm Utnmı med>mt Jıdmak ft ....... 
lana bir taJlm devlet adamları hakkın
da a31i1P laymak ve onları manen cil·. 
dUrmek tefebbibleriao eegel olmak i· 
çln IOIJalistlerin seaatıo ve parlunen· 
toda sarfedecıkJeri faaliyete ft ndi· 
kal sosyalistleriu yardımda bulunacak· 
!arını bildiren B. DaladJe'niD beyau
tmua iyi kutılamıt oJdaiama ~ 
mittir. 

Nİİ1Raylfl.e 25.000 ldfi balrmda 
Parla. 2Z (A.A.) - Salenıro'IUUI ha

tıramm dm em.k için diin üpni ya. 
prJm tuahflrata 25 bin lrlP fttirak et
miftfr. VaJodromun dıpnda c1a Tralaba1ık 
bir halk kfltleai bulunmakta idi. 

Pa.----- ildnci Belbn kon
fenmı için .....,... ve Anbraya 
seldiii uman ba t~ hüJrii. 

• • • .ili ....L _ _ !__.; L_1_ me'"'*&• ~ ammlıw Ye .... 

UI R • • • •• dc*a.;A!yJ L.!-...._ . • 
u ~· 1 - .-..... ..... :JllllD 

çok ..... bir ........ ...., ............ , ....... .... 
__ .,..,_crlı ı· de,.._ 
, ....... d Wml..... .. ...... . 
--- ........ ..p •• 
be~--- jbu 

G.mlliaci ...... -?
da ~ NtrtMi ,.. .... pk 
hürmet .ıtili ., .. Huici,e Veld
limm Dr. T. R. Anam lrutmnda i
nci eltili .,et cıatkan ve ama DU• 

lllk, ıerek dördüncü Ballran konf e
nnaı mumda Sel;nilde AlaliirldiD 
tloiduiu eve Wr kitabe talik ohm
duiu tarihi IÜD ba evin önünde 
e1JWi1i lleJecanh nutuk bamanda 
ve bunları inıd eclerkenla hali de 
aklerimin &aiin-Wir. Tiilldin ...t.1E 
ve vefal* ""8IWu da.t Papam• 
tuiu111 lrola1 kola1 anatac:ak clejil. 
clir. 

Yunenietmıla yalan Mnelerde ha-
mle ....... deiitildiWerin -
...., -~ ft aİJut faaliyetle-
ri lzerinde telirleıi ae olaruı olsun, 
ben eminim ki P.,....... IOzumu,. 
na kati imula inmMlriı Belbn mil
letleri hirlitlnin t.hül.nL•ı• çolE,. 
al hir IUl'ette çahpnalc imlcanlanm 
ba fel'Aİt içinde - balacalm. 

B ' • ..ırpna..,. ve müttenk 
• 'ml•!ıatma hir '-lribt .._. i
•ND IJa .. ,.-ili riifmün ilW hl
nıbnk ,...,.. W."'Ddm pıldli. 
... ıli......... olarak bYM
tlıı' •• • bdar müte111ir oluk 
..,.,.._ Belbn konferuwnm bu-
sfinkü reW tdatiyle konfaamm bü
tiiD milli puplarma en u=i i ve • 
lllÜteellİr ~i ........ 

HuanSAKA 

Dünkü Spor hareketleri 
DUn, Aııkaranm her futbol sahasında 

1ik maçlanna devaııı edildi. Havanın &il· 
zelllğbıden latifade eden ıpor merakhla. 
n cünün daha enteresan maçlarmm ya
pddığı latlk:W sahasına toplanııııflardı. 
Bunlan sıruiyle yazıyoruz: 

tin intizamı i~ dikkat edilmesi , ..... 
ken hUIUSları aalattı. 

Bundan sonra harekete geçildi. Upk 
alanı ıimaUnc lradar aüratli ve dörtm1 
yürilyÜflC ptilcti. Buradan itibaren aYlll 
izini bulan köpeklerin arkaamdan. kop 
bqladı. Koıu klaa, fakat çok seri oldu. 

'•ıiklal aalıaaında: Av çabuk yakalandı. Eier bazı hinicilec 
Gençler birliği • K.ınkkale gücü daha dikkatli davranıp avm önünü t.. 

Maç 13.SO da bafladı. Gençler birliği memif olsalardı binit daha uzun sürecek 
birinci devreyi 3 - O bitirdi. İkinci dev. ve o ııiabette zevkli olacaktı. 
rede daha bq gol atarak 11139 8 •O im- Avın yakalanmasından sonra durul-
zandılar. mıyarak dörtnalla bareketıc ~ edildlt 

·· ö o-s- ~'tB"'" .. e ..:.a:ı-1c burada buır-Çankaya • Muhafız goc ·-.- .- 11-· 
ıs ele hakem Refik'in idaresinde ve lanan muaJarda bir müddet etinle~ 

Mubaha gücünün akım ile baflayaıı Çay ve meale pıap içildi. 
maç 3 • 2 Çuıkayanm galibiyeti ile ne- Dünki1 •• önftmtisdeld mevsim lçia 
ticelendi. canlı bir bul•ncıf oldu. Birinci •yıUo 

Takımlar: nın çokluğu ve arada yeni yeni airnala-
Çankaya: - Vensan, Fuad, Hayrul· rın cörilnmesi ...mçJe kayda defet'. 

1ah, Nihad, Jamil, Gazi. Hilmi, B. O.. Otedenberi bu itte elele •ererek çahe 
mer, Nevzad, Ömer. pn Kubafu pctl ve ath apor kulllbün-

Muhafu gücU: - Natık. Sa~ Saf· ı ~e? bu yıl da büyük bqanlar bekliyebl-
fet, Füri, Keınal, Envor, Ali. &crif, Na- lins. 
im. Selçulr,, Cemal. "Atk'9 

Oyunun ilk on bet dakikası Muhafı
sm tehJUıeU alanJarlyle ceçtl. Bu bukı 
eemernin1 ~ n Naim, 17 lnd da
kilrada ta•11mhın ilk pltbıtl yaptı. 

it unca daJdlrada, IOl apk HDmfnfn 
,_ Omere ~ O da topa Fethiye 
verdi. JPetlai yerde ve aı1a b!r f6tle be. 
mberlilr •yımm yaptı • 

Bir düib aonn, Omer aoldaa attrlı 
bir liltle. ÇanJı:a)'UID Ddnd pllntt kay
detti. 

Güib nıd,ete ,.a ç..,lat,ahlar 
devrenin ecmaaa kadar lltlnlilklerlnl 
muhafaa ettiler. 

lkinci denenin bqlangxmda Çan
kayahlar Mubafıs giictl b1eeini iyice 
~. Püat pi~~ 
clı. 

Buna mukabD gilcliller, yaptıktan a
kında, ikinci defa, beraberliği temin etti. 
Jer. Sekizinci dakikada Naim gltzel bir 
mynhfla ilerledi ve gücün ikinci colQnU 
attı. 

17 inci dakikada Çankayahlar UçitJI. 
dl ıoıa yaparak ........ w.ıam. .... 
tirdiler " OJllll mllavf bir .-,ret " fa
aliyet içinde ' • 2 Çaaka)alllll plibiye
tiyle bitti. 

.4nlranı ... ........ , 
~~Deminpor 

Ba...,,hpwhAJtıa--.uaa.. 

............. - lraclar..,.. etti 

.. DeminopdaJar 2 • 5 ywMJer. 
... ......, wara ,.,....._ 1lmD pim 

AD1rara clcil - G6nns .,... .-p OL 
~ lpOrbdar ıelmedWeslnclm O)W

madı. Ankara cficOniln biriaci ikind ta
knnlan kenefi aralanııda ebenis yaptı
lar. 

llahafa giieün&n dünkü 
av koşusu 

Muhafu gücü dün yaptığı bir av ko
f\111l ile bu yıJm biaiı mcftimini açmıt 
oldu. 

Saat tam onda AkldSpril dvarmda 
toplanmıt olan lltlılann A)'lll cQçtell ve 
atlıapor kulGbtlnden, kadınlı erkekJl. 
doban kadar vardı. Binitten e.vel -. 
lıafıs alayı ~tam albay TeJııse, bini. 

DOnH maçlar4•• 
birinde, hlec ol 
obmk tur• oı. 

bir fiita 
durduıurielı 

lskııbulda 
tltanbul, 21 (A.A.) - latanbul faı.. 

bol pmpiyonuı maçlaruıa bu&ilıı de doıe 
vam edildi. 

Ş•r•I ,,..,...., 
8eamin - mHW. IDllÇ1armclan Wri 

cıı1an Bepktat • lleuerbüçe map. buaGa 
leref stadmdlt oyaandı. Bu masın etra
fmda biriken aWıa BcıtikUıl........,. .a. 
durmaya ew Wi ika. illi ,a.ıl• 
beri Jliltlı ve gole. ... .... .... 
bavanm öğledea aoa.ra birdeabire ~ 
elverifli bir hale gelmeai Fenerbabçe • 
Bqiktq maçım seyretmek istiycn halk 
iSin büyük bir.......,.. ..... ptİl'mif
d. 

l.ıanbrılapor - Beylcoıs maçı 
Maçın bafılamasmdan daha bir sut 

önce Be§iktat sta~da oturacak deiU. 
ayakta daracalr ,er kalmannftr. Sahada 
f•nlınJaporı. Beykoz araunıda ıevldi 
bir cere;ran _.. edesek dnam .._ 
~ ntmea. ..,uci1el'ID bllJtUr .._ 
riyeti Fenerlllıbçe • Befiktlıl _.....,._ 
~·o. ilte tr-w ...... 
piJODlapaa bnnaa ır~ 
ba ... Bqiktap ...... ~ ........ 
kuwwdııa Deri draaJen WlkaN\ ır-. 
Wtsen9 hrttedi ......... &W .... 
plece&W iddia ehJcr .,_ " -.. 
,.acdca ..................... 
lddı H&'sr, -sa Wldm oı.a llna,i • s*P...,...,.,.. ... ., ..... .........,_.,.....düi_, 
bu menime fena neticelerle pren lataıı
balaporun 8 • O maifublyetiyle bittikten 
90nra sabaya evveli Bqiktaı takımı çık· 
ti. Bu pklp ...u-ı.,. bnetJI .... 
saCrıağı henüa Wtmemiıti ki, Fenerbab. 
çeJUer g&tiktileİ' •e Bqilrtaflrlardmı 
u olmıyan tarafdarlarınm pddetli aDat
Jari71e karplaadılar. 

Befi"*'t - 1' e'l'IBI' ınap 
iki takım iıa bir meraaimden sonra 

kaıJllaıtığı vakit Fenerbahçeyf ıu kad. 
10 De görüyoru&: 

Hlumeddla • PuıJ, Lehib, Cevad. 



SAYFA 1; 

Reşad • Niyazi, Naci, Ali Rıza, Esad, 

Fikret. 
Beşiktaş da şöyle bir takım halinde 

sıralanmıştı: 

Mehmed Ali • Nuri, Faruk • Hüsnü, 
Rifat, Feyzi • Cemal, Hakkı, Sulhi, Şe
ref, Eşref. 

Maçı idare etmesi kararlaşmış olan 
Sadi Karsan mazeretini bildirdiğinden 

hakem yerinde Adil Giray'ı görüyoruz. 
Yan hakemleri mevkiinde vazife alan 
iki birinci sınıf hakem, Nuri Bosut ile 
Adnan Akın, bu müsabakanın ehemiye
tine uygun bir hakem heyeti teşkil edil
mek istenildiğini gösteriyor. 

.ilk dakikalar 
Oyuna Fenerbahçeliler başladılar. İlk 

hücum Beşiktaşın muavin hattında ke. 
sildi. Ve mukabil bir Beşiktaş akını, sol
dan, Fener kalesine doğru süzülmeye baş 
ladı. Fazılın yerinde bir müdahalesi ve 
yeniden bir Fener akını ..• 

İlk dakikaların heyecanı her ilci ta
kımda da kendini gösteriyor: Top te· 
sadüfi vuruşlarla ayaktan ayağa dolaşı
yor, oyuna şuur değil, enerji hakim. 

Bu vaziyette beşiktaşl.ların daha 
ağır bastıklarını goruyoruz. Şerefle 

Eşref, arkadan kuvvetli yardım göre
rek Beşiktaş akınlarını daima tazeli
yorlar. Top birdenbire Hakkıya geçi
yor ve Beşiktaşın tehlikeli sağiçi, mu
tad kuvvetli eşapelerile Lebib'i berta
raf ederek gol ç ıkarmaya uğraşıyor. 

Fener ağır ba.ıımağa başlıyor 
Fenerliler, onuncu dakikadan itiba

ren, oyuna yavaş yavaş kendi tarzlarını 
bakim kılmaya başladıiar.Şeref, Eşref, 
Feyzi müsellesini, kademeli bir müda
faa ile yerinde tesbit ettikten sonra 
hücuma geçtiler. 

Fenerbahçcnin en kuvvetli tarafı o
lan sol cenahını durdurmak için Be
tiktaş kaptanı Hüsnü, muavin hattının 
aağ tarafında yer almıştı. Hüsnü, va
zifesi sade Fikret'i tehlikesiz bir hale 
getirmekmiş zannını veren bir oyun oy

nuyor ve her kestiği top, tesadüfi vu
ruşlarla Fenerbahçenin geri müdafaa
sını buluyor, bittabi iade ediliyordu. 
Bu vaziyet dahilinde, Beşiktaşın sağ 

hücum cenahı tamamen arka hatlardan 
tecrid edilmiş hale geliyor ve Fener· 
bahçeli Reşad • Hakkı • Cemal anlaş

masını mükemmelen bertaraf etmeye 
muvaffak oluyordu. 

Oyun sertleşi)·or 

Oyun ilerledikçe daha sertleşiyor
du. Hakem, beşiktaşlı Nuri ile Sulhi
ye kasdi favullerinden dolayı ihtar ver
di. 

Fenerbahçelilerin akınları arttıkça 

Beşiktaş müdafaasının enerjisi ziyade
leşiyor ve karşılaşan gayretler iki ta
rafı da yoruyordu. Öyle ki, daha o za
mandan, maçın nefes kabiliyeti fazla 
olan takım tarafından kazanılacağını 

tahmin etmek kabildi, hakikaten de 

öyle oldu. 
Otuzuncu dakikadan sonra Fikret'in 

daha kolaylıkla indiği ve Beşiktaşın 

geri müdafaasmı sardığı görülüyor. 

Bir hadise 

33 üncü dakika: Naci Fikretin çiz. 
gi üzerinden verdği çok güzel pa5l ka
lenin önünde kaçırdı. Bir dakika sonra 
da Ali Rıza, arkadaşını kıskanmış gi· 
bi, kısa mesafeden bir gol fırsat: kay
betti. Bu sırada bir hadise oldu: 

Be§iktaş kalesi önünde bir kargaşa
lıktan istifade eden Naci topu kaıeye 

soktu. Hakem gol kararile h>pun orta
ya getirilmesini söyledi. Fakat beşik
taşlılar "ofsayd" diye itiraz ettiler ve 
hakemin etrafına toplanarak israr et
tiler. Hakemle beşiktaşlı oyuncular et· 

rasındaki münakaşa epeyce devam etti 

ve en sonra hakem, yan hakemlerinin dt' 
reyini alarak kararını değiştirdi. 

Fener taz)·iki artırıyor 

Fenerbahçeliler devrenin sonlarına 

doğru baskıyı büsbütün artırdılar. Bil
hassa sol taraf, seri halinde devam e
den deplasmanlarla rakib müdafaayı 

mükemmelen şaşırtıyodu. Adamı a
damla tutmak tabiyesini tatbike çalı

şan Beşiktaş müdafaası, Fenerbahçenı:ı 

muayyen yerlere bağlanmıyan ve dai
ma yer değiştirerek akan muhacimleri 
karşısında bucalıyordu. 

Fener kalesi tehlikede 

41 inci dakikada Fenerbahçe maçın 
tek ciddi gol tehlikesini geçirdi. Fev
zinn ortalad: ğı topu kapmak için ı:e

şiktaşlı Hakkı ile fenerli Fazıl, aynı 

zamanda kafa ile yükselmişlerdi. Bu 
sırada Fenerin öteki müdafii Lehıb de 
aynı topa çıkmak gafletinde bulunJu 
ve her üçünden de kaçan top, mükem
melen demarke vaziyetinde bulunan 
Sulhinin önµne düştü. Beşikta~lı mu
hacim, beş metreden şüt atmak için ha
zırlandığı sıralarda fener kalecisi Hü
samettin ani bir çıkışla topa kapar.d ı ğı 

ve bir gole en~el olduğu görüldü. Dört 
dakika sonra birinci devre golsüz be
raber bitti. 

I kinci devre 
İkinci devre, başlamasından iki da

kika sonra gene Fenerin hakimiyeti al
tına girdi. 

4 ilncü dakika: Topu Cemalin aya-
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ğından kapan Reşad Aytana pas verdi. 
Top Aytandan Ali Rızaya, Ali Rızadan 
uzun bir vuruşla Fikrete geliyor. Fik
ret Esata pas verdi. Esad, topu, Fikre
tin ilerisine geçtiği için demarke vazi
yette kalan Ali Rızaya verir vermez i· 
leri, ortaya fırladı. Ali Rızanın aradan 
bir pası, Esatrn bu topu kaparak bir 
driblingle Faruku atlatması ve kuvvet
li bir şutla topu ağlara takması birkaç 
saniyenin içine sıkışacak kadar seri ol
du. 

Fenerin ili.· ı·e ihinci ~olleri 

İkinci devrenin daha ilk dakikala
rında fenerlilerin kazandıkları bu gol, 
beşikta.,tılarm maneviyatını çok sarstı. 
Birinci devreden esasen çok yorgun çı
kan siyah-beyazlar, bu <>ni golle ş;;şırır 
gibi oldular. 

Altıncı dakika : gene bir fener hü
cumu. Cevattan ,;ı;~l .:n topu Niyazi kap-

•tt ve A,, ~r: na vc>rdi. Aytamn ileri bir pa· 
sr Ali Rn:a iki o ! • ı':.. ıaşh müdafii ge
ride bmı ktı ve sıkı bir pl::ıse ile takımı
na i · inc i golü kazandırdı. 

Fenerb::ıhçeliler artık S<>hava mutlak 
surette lı fikim oldular. Biribirini kova
lavan hikumlar. bi 1 raıısa snt taraf•a çok 
tehlikeli oluyor. Fikret · Esat - Reşat 
mii'"ellesi , Be.,'t"ta'? müdafa.-c;mı her de
fasında aşıyor. Buna, demarke katmak
ta çok ic;abet gösteren Ali Rrzanrn da il· 
tihak ettiğ i zam:ır zaman görülüyor. 

Re.~=hıa~ f!Ol cılmramı~·or 

Fenerlilerin ':>'.l 1?ima ak;on sol tara
fını tutm:ık için Besiktac;rn bütün mü
dafaa ovuncularr sırasiyle bu ce"ahda 
ovn:ıdrlar. fakat netice değişmedi. 

Sivah-beva7hların intizamsız bir o
yunla her tiirlü muvaffakivet ihtimal
lerinden uzaklaştıkları görülüyor. Mü
dafaa oyuncuları hücüm hattında muha
cimler mfüfafada ovnama(ta bas.ladılar. 
Fakat fenerliler ilaima ağır basmakta 
dev~m edi vorlar. 

Yirminci dakikadan sonra tekmeler, 
kasdi favüller, hatta sahsi tecavüzler 
göriilmeve başlandı. Hakem maıcın in
kıti\a uğramaması için olacak, müsama· 
bakar davranıyor; oy un bu aralık zev
kini de kaybetti ve nihayet Fenerbah
çe sahadan iki sıfır r,alip çıktı. 

Fener mu.vaf/ahiyeti lwl.-etti 

Fenerliler bu galibiyeti tamamen hak 
eden bir oyun oynadılar. Bu muvaffa. 
kiyette takım:n bütün oyuncuları ve 
her hattı aynı hisseye maliktir. Müda
faa, bilhassa Fazıl çok şuurlu bir oyun 
çıkardı. Muavin :ıat tı bütün maçın de
vamınca vaziyete hakimdi. Bilhassa Re
şaci sahadaki 22 oyuncunun en muvaf
fakiyetlisi olclu. 

--

.Sporcular avı kovalarlarken 

Fener muhacim hattı bugün yepye
ni bir taktikle oynadı. Şahsi gayretin 
yerine mil<şterek hareket kaim olmuş, 
beş ile oyuncu gayeye yaklaşmak için 
tek varlık haline girmişlerdi. Bilhassa 
c;ol cenahın yer değiştirmek ve daima 
dcmarke kalmada gösterdiği muvaffa
kiyet türk futbolunda bir yenilik teş· 
kil eder. 

l:C~iktaşın zayıf tarafları 
Beşiktaş takımı rakibine nazaran 

şu noktalarda zayıf kalmıştır: 
1 - Nefes kabiliyeti, 
2 - Evelden hazırlan.ıİuş taktiğe is-

uuı ıwı 2111 

tinad etmiyen tesadüfi bir oyun eyna• 
masr, 

3 - Bazı oyuncuların sinirlerini ba· 
kim olamayışları. 

Bu takım içinde bilhassa Hüsni lle 
Fevzi halkın sempatisini kazanan bil t>

yun oynadılar. 

F enerbahre stadında: 
Anadolu güzel bir oyundan sonra 

Süleymaniyeyi 5-0, Vefa Topkapıyı 5-2 
mağlUb etti. 

Taksim stadında: 
Güneş Eyüple golsüz berabere kal· 

dı, Galatasaray Hilali 7-0 yendi. 

1" • 

1 
J 

Diinkü yarış1::ırda finali 

Salran:n üzerinde, dün bir uçuş yapmış olan Bn. Sabihanın tayyaresi görünüyor 

KR E 1\1 

Kumral, Sarışın, Esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi 
kreml erdir. Cildi besler, Çil. Leke ve s ivilceleri kamilen izale 
eder. Yar ım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan· 
dıkları sıhhi giizellik kıemleridir. 

KREM BALSAMİN 4 SEK İLDE TAKDJM EDİLİl 
1 - Krem Balsamin. vağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem balsamin yağsız günd üz için beyaz renkli .. , 
3 - Krem Balsamin acı badem gündüz için heyaz renkli ~ 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 11. 

Solda: Av koşusunda atlılar yürüyüş halinde - Sağda: B. lsmail Hakkı Tekçe koşuya iştirak eden bayanların 

yakalarına çiçek takıyor. 

4 - Krem Balsamin acı badem gece için penhe renkli. I' 
Be'yoğlu • İstanbul ~ 

~~L'lll~L'~Yl.~Y~~'-'."l~~~~.l..'0 ..... 1.~~"Y.<l'!lıo..~or.wl~r.nıi:F.aı~~r~ 

--===================================================================================================================ıı 

Anllara Valiliğinden: 
Mahalle sokağı 

veya ve\ a 
Me\ kii Crr 1esi 
Vattarin Foçin oğ" 

Boyacı Ali, Poyacı Ati 

lçhisar Alaettin mektep 

lçkale Kaledibi genç 
ka"J·· 

istasyon Depolar 
mevki inde 

istasyon Arka 
sokağında, 

İstasyon Arka 
sokağında 

Cinsi Müştemilatı Kapu Tahrir 
No. No. 

Ev ( 4 oda 1 he 14 6 245 

Ev 

Ev 

Ev 

( 1 mutbah, 1 odul'htk 
( 1 kömürlük 
( 2 oda 1 sofa 
( 1 mutbah, 1 heli 
( 2 oda, 1 mutbah 
( 1 hela, 1 sofa 

( 1 oda, 1 heli 

Karğir mağaza 

Kargir mağaza 

Kargir mağaza 

6 39 

22 33 

3 65 

8/1 299 

20 440 

22 441 

MetrGke 
No. 

128 

247 

311 

365 

49 

40 

41 

MEVKlt Senelik icarr 

lira Kr. 

Aylık Depozit 
İcarı Miktarı 

Lira Kr. L. K. 
50 00 45 00 

10 00 9 00 

20 00 18 00 

2 50 2 25 

16 67 15 00 

20 00 18 00 

20 00 18 00 

Depozito mik-
darı 

Lira. Kr. 

Kalaba köyüniln Yanıklar mevkiinde Ali Toygar zadeler Halim ve 
Hark ile rıahdut 62052,75 metre murahbaından ibaret Kiyork Pavlr 
ve hemşirelerinden metruk tarlan •n senelik icarı.. 40 00 3 O 

Yukarda mahalle sokak kapu ve metrCtke No. fariyle müştemilatı ve aylık bedeli icarı muham· 
menleri yazrlr gayri menkuller 3/mayı/937 sine kadar icarı açık arttırma suretiyle 4 • 12 - 936 cuma 
günü saat 14 de Defterdarlık satış komisyonunda ihalesi yapılacağından isteklilerin şeraiti öğren
mek ve pey sürmek üzere sözü geçen gün ve saatta hizalarında gösterilen depozito makbuzlariyle 
Defterdarlıkta kurulan komisyona müracaatları. (1784) 2-5553 

l\'Ialive Vekaletinden: 
CİNS t 

Yazıldıktan sonra siyah olan 
mürekkep 

Miktarı 

10,000 Kilosu bir 
litrelik 

2,500 Kilosu varım 
litrelik 

750 Kilosu çeyrek 
litrelik 

"13,250'' Kilo 
3,000 Şişe 

10,000 " 

olmak üzere 
Dolma kalem mürekkebi 
Istampa mürekkebi 35 gramlık 
Kola 10,000 Kutusu 150 ~amhk 

6,000 Kutusu 75 gramlık 
olmak üzere "16,000" Kutu 

Istampa 12,000 Adet 2 N o. ) 
3,000 .. 3 No. ) 

) 

) 

) 

) 
) 

Tahmin olunan Muvakkat te• 
bedel 

., 
minat 

Liıa Ku. Lira Ku. 
5600 00 420 00 

360 00 28 00 
700 00 52 50 

4500 00 337 50 

2190 00 164 25 

olmak üzere "15,000'' adet 
Ağaç yazı takımı 500 Adet 1300 00 97 50 

,. tampon 1,500 .. 225 00 16 88 
1 - Yukarda cinsleri yazılı yedi kalem kırtasiye leva:mnı kapalı zarf usuliyle eksiltmiye konu\· 

muştur. Bunlara ait şartnameler Ankarada Kırtasi ye Müdürlüğünden, İstanbuld:t Dolmabahçe Kır• 
tasiye deposundan alınacaktır. 

2 - Eksiltme 4 • 12 - 1936 nrihine müsadif cuma günü saat 14 de Ankarada Yenişehir Lozan 
meydanında Kırtasiye müuürlü~ünde müteeskkil komisvonaa y..ı~· lacaktır. 

3 - Eksiltmiye ayrı, ayr, veya hepsine birden iş tirak edecek isteklilerin hizalarında gösterilen 
kıymette teminat mektupları ile birlikte komisyona müracaat etmeleri. 

4 - Teklif mektuplarının vukarda 2 inci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Kırtac:i,•e 
Müdürlüğüne getirilc<.c!<, eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. P'sta ile 
gönderilecelr: mektupların nihavc-:2 inci maddede yazılı saate kadar gelmis olması ve dış zarfın m~niır 
mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gec;knıeler kabul edilmez. 

(1774) 2-5551 

• 
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Bursa (aulıcaları Tür?(: 
Anonim Sirl~etiıı{ en: 

!) 

Şirıcetımıze ait olup Bursa Çekirge caddesinde her türlü kon
tar ve fenni tesisatı haiz (ÇELİK PALAS HOTEL - BANYO) 
su bütün mobilya ve takımlariyle birlikte uzun müddetle icara ve
rilecektir. İsteklilerin gerek işletme tarzı ve gerekse bedeli icar 
hakkında yapacakları teklifleri ı.s Kanı.ınuevv'Cl 936 tarihine kadar 
şirketin Borsadaki merkezine bildirmeleri. 2-5295 -

Çıbık Sorgu Hakimliğinden: 
Husızlıktan suçlu Ke!kinin Kırıkkale nüfusunda ıcayıfü Si~.çi 

Feyzullah yanında ~rçilik hanifeler ~iftliğ.inde Gani bey yanında 
ortakçTlıkta bu1unmu$ olan Erzurumun Pirtin köyünden Maksut 
oğullarından Ali oğlıı Kürt Hüseyin kaçak olduğundan 2.12.936 çar-
şamba günü Çıbık sorgu hakimliğine gelmesi yetişilemiyeceği tak
dirde yer yurdunn bildirmesi aksi takuirde usulün Z83 üncü madde
sine tevfikan emvaline haciz konacağ:r tel>ligat yerine sayılmak üze.-

re ilan olunur. (1858) 2-5642 

Ankara inhi~arlar Bas 
' Mü ~lürl~lYünden:= = 

Başmiidürlüf:ümüz binası satış ambarı zeminindeki bozuk kisalcr 
!itlerin sökülerek yerine mozayık döşeme yapılacaktır. 

Keşif bedeli (457) lira (60) kuruştur. Bu isin 1-12-936 tarilıind_e 
saat 16 da pazarlıkla talibine ihalesi yapılacağ.mdan taliplerin 34 lı
ra 32 kuru teminatı muvakkate akçeleriyle birlikte baş müdi.irlüğü
müzde müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. (1855) 

2-5641 

Kültür Bakanlığından: 
1936 • 1937 ders yılı lise fen ve edebiyat kollan yazılı sözlü ol • 

gunlnk sınavları haziran ve eylfıl devrelerinde girecek olanlara muh
telif ders gruplarının aşa~ıda yazrlı kısımlarından sorular sorula -
caktır. 

1 - Lise fen kolundan olgunluf;a gireceklere: 
1 - Fizik • kimya grupu: 
a) Fizikten lise ikinci sınıfta okutulan elektrik bahsi, bu bahse 

ait tecrübe ve meseleler. 
Lise üc;üncü sınıfta okutulan programa göre mihaniki fizik ve 

termodinamik bahisleri, bu bahislere ait tecrübe ve meseleler. 
b) Kimyadan lise birinci ve üçüncü sınıflarda okutulan bahis • 

ler ve bunlara ait meseleler, lise üçüncü sınıfta yaprlan laboratuvar 
mesaisine ait sorular. 

2 - Riyaziye gınupu: bütün cebir, müsellesat, ter!limi ve ter kimi 
hendese.. 

3 - Tabii ye grupu: insan anatomi ve fiziyolojisinc giren bütün 
bahisle~. 

Il - Lise edebiyat kolundan olgunluğa gireceklere: 
l - Tarih. coğrafya gurupu: 
a) T~ihten; liselerde okunan tarihin üçüncü ~e dördüncü cil -

dindeki bahisler. 
b) Coğrafyadan: Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan. İtalya, İran 

coğrafyasına ait babisfer. 
2 - Edebiyat tarihi: tanzimat ve ondan sonraki devirler türk 

edebiyatı tarihi. 
3 - Felsefe ve içtimaiyat grupu: lise ikinci ve üçüncü sınıfla-

rında gösterilen bütün bahisler. (1753) 2-5536 

Denizli Vilayeti 
Güney kasabası Belediye Reisliğinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Denizli Vilayetinin Güney kasabw-

sı hali hazır harita ve müstakbel plan tanzimi. 
Muhammen keşif bedeli 900 liradır. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak funlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Hali hazır vaziyetin alınması için yapılacak haritaya aid 

fenni şartname ve müstakbel vaziyet için müte2hhitlerin nazarı iti. 
bare alacakları ve yapacakları işleri bildiren talimatname. 
, İstiyenler bu evrakı bedelsiz olarak Denizli Vilayeti Nafıa Mü
dürlüğünde incelfyebilirler. 

3 - Eksiltme 4-12-936 tarihinde cuma günü saat. 14 ele Güney 
kasabası Belediye dairesinde belediye encümeni huzurunda yapı-
lacaktır. • 

4 - Eksiltme kapalx nrf usulü ile yaprlaia.ktıf'. 
. 5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 67.5 liralıli muvak

kat teminat vermesi lıundan ba§ka. aşağıdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi lazrmda. 

A - Ticaret odası vesikan 
B - Hali hazrr haritayı ve miistafdıel imar planını yapmak için 

l'fafıa Vekaletinden alımıuş. ehliyet vesikası 
. Türkiye dahilinde çabşııak için Nafıa Vekaletince tescil edil. 

buş bulunmak şarttır. 
6 - Teklif mektupları yukarda 3 cü maddede yazılı saatten bil: 

saat evveline kadar Güney Belediye dairesindeki eksiltme komis
yonu reisliğine makbuz mukabilinde .erecektir. (1718) 2-5455 

Niğde Cumhuriyet Müddei 
Umnmiliğinden 

·ı - Niğde ceza evinin 1.12-93ti dan 31-5-937 tarihine kadar altı 
a~~tk ekmek ihtiyacı 19-11-935 dan 1·12-935 tarihine kadar yirmi gün 
lnUddetle- eksiltmeye konulma~. 

Sürülen pey haddi layık görüldüğü takdirde o gün ihalesi icra 
edilecektir. 

2 - İhale 1.12-936 tarihine rasthyan salı gün Usaat 15 de Niğde 
C. M. U. liği dairesinde müteşekkir komisyonda yapılacaktır. 

3 - İstekliler ei:siltmeye iştirak için ihale günü bedeli muhattı· 
!inen o~ 2808 lliaoın yüzde 7 .s hu.çu.ğu. nisbet.inde 210 lira W kı.uuş
lak temtmrtr muvaklrate makbuzunun komisyona getirilecektir. 

4 - İsteklilerin ihaleye iştirak için C. Jıl. U. liği dairesi~ ve 
Şartnameyi görmek için de Niğde ce:ıa evi müdiirlüğüı:ıe müracaat-
lan. ( 1771) 2-5500 

J an darına Genel l{omutanlıITT 
~ 

Ankara Satın Alma 
Komisyonundan: 

b Bir~ tanesine ye~yüz .elli .kuru~ kıymet ~içilen yiz yetmiş iki 
. at~rye ~ık elniltmeMne ıstekh ç-rfanadrgından eksiltmesi 27 • 
ıknıcı teşrın -. cuma günü saat on dörte kadar uzatılmıştır. 

Şar~~esı pa_;asız komisyondan alınabileceği ve eksiltmesi.ıı.c. 
::rmek ıstıymlen~ ~~ altı. llia: yetmiş beş kuruşluk ilk teminat 
akbuzları ile. belli K\1.11 ve tam sktinde komisyona baş vurmaları 

(1~54) 2-5640 • 

lJ l. 
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l\1ILL1 MÜDAFAA VEKALET! 
~.A ... TIN ALivlA KUlVıl.::> 'Y OıJ U İLANLAR 

1 - Hava ihtiyacı için 30 ton vesaiti nakliyede kunanrlmalc üze
re vakum yağı ve buna mümasil diğer bir yağ kapalı zarfla eksilt-
meye konmuştur. · 

2 - Tahmir. edilen bedeli 9000 lira olup ilk teminat parası 675 

Iindrr. 
3 - !halesi 30-11~ paxa:rtesi günü saat ıs dedir. 
4 - Şartnamesini M lL V. satın alma komi»yonundan bizzat 

alabilirler. Muhabere ile şartname gönderilmez. 
5 _Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun emrettiği bel-

gege1erile birlikte teminat ve teklif mektubunu ihale gününde en 
geç bir saat evveline kadar M. M. Vekaleti satın: alma komisyonuna 
vermeleri (1746) Z-5470 

BİLİT 

Yapı : Sıhhiye depolarmda yapılacak bir depo pazarltğcr kon
muştur. Keşif tutan (zti88) lira (54) ktrruştur. Keşif, proje ve şart
namesi parasına karşılık olarak inşaat şubesinden alınacaktır. 

İhalesi : 30. Il. 1936 pazcn-tesi günü saat on birdedir. 
İlk teminatı :201 liı'a 54 kuruştur. eksiltmeye gireceklerden il ğili 
bufunanlar Z490 sayrlı kanunun 2, 3 cii meddelrinde istenen belge
lerle birlikte pazarlık gün ve vaktında M. M. V. Satın Alma Ko-
misyonuna gelsinler. (1752) 2-5477 

BİL İT 

ı - Hepsine biçilen ederi 435 lira olan 220 tane seyyar hastane 
sıhhiye bölüğü sandığı pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Pazarlığı 5 • ilk kanun - 1936 cun:ıartesi günü saat 10 da M. 
M. V. Satınalnla Ko. da yapılacaktır. 

3 - Şartname ve örneği her gün Ko. da görülebilir . 
4 - Eksiltmeye girecekler 32 lira 62 kuruşluk ilk teminatlariy

le birlikte pazarlık gün ve saatinde M.M.V. satmalma Ko. da bu-
lunmaları. (1798) 2-5563 

BtLtT 

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. İnşaat Şubesine 
müracaat edebilirler. (1825) Z-5608 

1 O. O. YOLLARJ VE LlMANLARl UMUM 
MUDURLOCU S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 

İLAN 

Muhammen bedeli (32.000) lira olan lokomotif kazan boruları 
5.1.936 salı günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idaze 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (2400) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.936 G. ve 3297 
numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alırı
m~ vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (160) !ar kuru~a Ankara ve Haydarpaşa Vezı:ı.ele-
rinde Mtılmaktadır. (1820) 2-5607 

İLAN 

Muhammen bedeli (51904) lira olan muhtelif cins kü~ük yol 
malzemesi 4/ 1/ 1937 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek IAteyenlerin (3845) lira 20 kuruşluk muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gaz.etenin 7/S/936 
gün ve 3297 numaı ılı nüshasında int~ar etmi§ olan talimatname 
dairesinde alınmış vesika ve tekliflerici ayni gün saat 14,30 a kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (259 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa Veznelerinde 
ısatdmak':adır. (1783) 2-5552 

1LAN 
Muhammen bedeli. 36742,50 lira olan Deffrmiaaz ve Taqaııb mnı

ta:ka5r oeakl2t'ı mah9nlatından 8165 ton linyit \cömürü 9-12-936 çu
şamba günü saat 15,30 da pazarlıkla Ankarada idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2755,69 liralık mu"3ltkat teminat ile 
kanunun tayin ettği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 G. 3297 No. 
1ı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmıs 
vesika ve teklifleri.ni aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisHğf. 
ne vermeleri liznndır. 

Şartııameler 184 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznekri.nde sa.-
tılmaktadır. {1851) 2-5638 

İLAN 

Muhammen he-delleri, miktarları. eksiltme saatleri aşağıda yaz.ılı 
malzeme 8. 12. 936 salr günü kapalı zarf usu:lü ile Ankasada idare bi· 
nas.mda satın almacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 1-S-936 G. 'm7 
No .. h nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde a!mmıs 
vesika ve tek!iflerini aynı gün saat 14, 14,15, 14,30 ve 14 45 şe kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. ' 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesin.den Hay
darpa~ada tesellüm ve sevk şefli~irıden dağıtılmaktadır. (1852) 

Muhammen Muvakkat 
İsmi Mikdarı bedeli teminat 

Ton Lira Lira 
1-Rezidü 700 70.000 47~ 

2 - Sürşoför 120 22.800 1710 

3 - Petrol 210 48.027 ) 
) 385Ll5 

Pisgaz 60 4.200 ) 

4 - Benzin 210 69.069 4703.4.5 
2-5639 

Saati 
15 

15.15 

15.30 

15.45 

İzmir lli Daimi Encümeninden: 
15 • birinci teşria - 1936 perşembe Riini.i ihalesi yapılacak iken 

bütçenin gelmemesinden ötürü encümence eksiltmenin. uzatılması
na karar verilen 13372 lira 80 kuruıs keşif bedelli Çataf - Bayındır 
yotwum O + 000 - 4/300 kilometreleri arasmda yaptınlcrcak kaldr. 
nm yaı:nsr yeni.dm ıs _ıün müddetle ve kapalı elailtmeye- koı:ıulmuş
t~.r. Ba yo!tm kapalı eksiltmesi 3 - birinci kanun. 936 perşembe ~
bu saat 11 de İzmi.r ili daimi encümeninde yapılacaktır. 

İsteklilerin. hazıı:lıyacakları 1003 liralık muvakkat teminat ile 
t7klifname!e~in~ ve Bayındırlık. Bakanlığrndan alınmış ehliyet ve
sıka1arı u: bırlıkte yukarda tayın olunan tarih, giin vce saattC'l'I bir 
saat encllJlC kadar Daimi Encümen baırkanl:rğma ..-ererek makbuz 
aknalası.. 

ihale ~iiniintie btitçe ~elmediği takdirde ikinci biı: ilanla zar.il.a-
rın kabuliiııe devam olunacaktır. l 
_ • li'azla. bilgi edinmek istiyenleriıl İzmir Bayındırlık Direktöriü-
giine baş vurmaları. (1689. 1102) Z-S4Z8 

ANKARA LEVAZIM A~!RL1Gl 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

tL AN 
Kırklareli tüm. birlikleri ihtiyacı için k.ipalı zarfla 360000 kilo 

yulaf alınacaktır. Beher kil<>5unun muhammen fiatı beş k~ olup 
tutarı 18000 liradır. İlk teminatı 1350 liradır. Şartnamesini her gün 
tüm satın alma ko. da görülebilir. İhalesi 4. U. 936 cuma günü saat 
16 dadır. lsteldiler kanunun 2 ve 3- üncü maddel~rindeki vesika ve 
teminat makbuzlarını havi zarflarını belli gün ve saatten bir saat 
evelisine kadar Tüm satın alma komisyonuna vermeleri. 

(1769) 2-5501 

İLAN 
1 - Sıva.9 garnizonundaki kıtaat ihtiyacı olan 350000 kilo un alr. 

nacaktır. Tahmin bedeli 43750 liradır. 
2 - Şartnamesini okumak isteyenler her gün komisyona müra-

caat edebilirler. 
3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyie 27. 11. 1936 cuma günü saat 16 

da Sivas'da Tuğ Komutanlığı binasında artırma eksiltme komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

4 - İlk teminatı 3282 liradır. Teklif mektupları 27. 11. 1936 cu· 
ma günü saat 15 e kadar verilmiş bulunacaktrr. (1699) 2-5420 

İL AN 
Kırklareıf tüm. birlikleri ihtiyacı için kapalı zarfla 2317000 kilo 

odun alınacaktır. Muhammen tutan 17377 dira 50 kuruştur. İlk te· 
minatı 1303 lira 31 kuruştur. Şartnamesi tüm• satın alma komisyo• 
nunda her gün görülebilir. İhal~s:i 4.12.935 cuma günü saat 15 tedir. 
İstekliler kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika ve teminat 
makbuzlarınr havi zarflarını belli gün ve saatten bir saat evveline 
kadar tüm satın alma komisyonuna vermeleri. (1768) 2-5502 

İLAN 
İstanbul komutanlığına bağlı kıtaat hayvanatı için 600000 kilo 

yulafa talibinin vermiş olduğu fiat makamca pahalı görüldüğünden 
tekrar kapalı zarfla ihalesi 27-11-936 cuma günü saat 15 de yapıla _ 
caktrr. Muhammen tutarı 37500 liradır. İst.ekliierin ilk teminat 
makbuz veya banka mektubu ile 2490 sayılı kanunun Z ve 3 
üncü maddeledndeki vazrlı vesaikle beraber ihaleden en az bir sa
at evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda komutanlrk satın 
alma komisyonuna vernıeleri. (1685) 2-5418 

iLAN 
1 - Kolordu merkez krtalarmın ihtiy:ıcı için 140.000 kilo ek· 

meklik un kapalı zarfla satın almaca,ktrı;. 
2 - İhalesi U-1. Kanun..1)36 cuma günü ~aat 15 de Afyonda 

kor satmalma komisyonu binasında yapıladktır. 
3 - tık teminat 1260 liradır. 
4 - Ş~rtnamesini görmek istiyenler her glin öğleden evvel Af

yonda kor satınalma komisyonunda görelıilirler. 
5 - İsteklilerin adı geçen gün v~ saatte A±:yonda kor satmatma 

komisyonu binasında bulunmaları. (1802) 2-5568 

İLAN 
Kırklareli tüm komutanlığı birlikleri için kapalı zarfla 210000 

kilo sığır eti alınacaktır. Muhammen firıtı 25 kuruş tutarı SZSOO lira
dır. İlk teminatı 3937 lira 50 kuruştur. Şartnamesini her gün tüm 
satın alına komis.vonun.da görülebilir. 10. 12. 936 perşembe günü sa.. 
at 15 dedir. İstekliler kanunun 2 ve 3 üncü rrladdelerindeki vesika, 
teminat makbuzlaı:mı havi zarflarını belli gün ve saatten bir evveli-
ne kadar tüm satın alma komisyonuna vermeelri. (1767) 2-5503 

1LA N ı 

1 - Ankara garnizonu kıtaat ve müessesatı için açık eksiltme • 
den pazarlr~a ~eçiien 5()000 kil& ıspanağa istekli çıkmadığından 13. 
11.936 tarihinden itibaren bir ay zarfında pazarlıkla alına:caktrr. 

2 - Ispanagrn tutarı 3000 lira oJn-p ilk teminatı 225 liradır. Şart
namesi her gün para!lrz Ievazmı amirliği satı nalına komisyonunda 
görülür. 

3 - İ!lteklilerirı 13.12.~36 tannine kadar- her gün pazarlrğı yapıl· 
malt üzere komisyona müracaat edebt"Iirier. (HHS) 2-5635 

1 LAN 
Konyz. ~mizanmı..uıı. 19300' kilo sade yağına istekli çrkmadığm~ 

dan I6. U. 936 tarihin.den itibaren evvelce ilan edilen şerait mucibin
ce bir ay içinde pazarlığa bırakılmış. ve ilk pazarlık 24.II.936 salı 
gün üsaat 15 de yapılac.aktır. (l!'lS) 2-5636 

1LAN 
1 - 350000 kilo fabrika unıı kapalı: zarfla münakasaya konmuş-

tur. 
2 - Tahmi_ıı bedeli 47250 lira ilk teminatı 3543 lira 75 kuruştur. 
3 - İhalesı 10.12.1936 perşembt günü saat 15 dedir. 
4 - Şartnameyi 2;örmck istiyeı:ılerin Erzunımda askeri satın al

ma komisyonuna her giin müracaatları. Münakasaya iştirak edecek
lerin ihale saatinden biır saat evvel kapah zarflarınx komisyona ver• 
miş bulunmaları. (llM.5) Z-5637 

1 ASK.ERI FABRiKALAR UM UM MODORLOOO 
SA TIN ALMA KOMISYO NU iLANLARI 

33 KALEM LASTİK MALZEMESİ 
Tahmin edilen bedeli (3400) lira otan yukarda milc1arr n cinai 

yazılı malzeme eskeri fabrikalar mmmı müdürlüğü aatm alma ko
misyonunca 3-12.936 tarihinde perşembe günü saat 14 de açık ek
siltme ile ihale edilecektir. 

Şartname paarsrz olarak l:omisyonda.n verilir. Taliplerin muvak· 
lat teminat olan (Z55J fira ve 2490' mımaralı kanunun 2 ve 3 madde .. 
lerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(1788) 2--5544 

• • 
Izmir ili Daimi Encümeninden: 

15 • birinci teşrin • 1936. perşembe günü ihalesi yapılacak iken 
bütı;,enin yüksek tasdik.ten gelmemesinden ötürü daiaıi eı:ıc~nce 
eksrltmesrnin uzatılmasına karar verifen Z016"/ lira 58 kun:rş keşif 
bedelli Gülbahçe - Karaburun yolunun 5 + 000 - 15 + 000 k:ilomet 
r~?eri arasında yaptmlacak şose yeniden 15 gün müddetle kapalı ek: 
sıltmeve konulmustur. 

.. Bu yoiun kapaİr eksiltmesi ! - birinci kan'ıın • 936 perşembe gü.. 
nu saaı- 11 de fzmir ili daimi encümeninde yapılacaktır. 

~steklilerin hazrrJryacafdan 155~ liralrk'rnuvakkat teminat ile 
t~tdıfna~ele:in.i ve Bayındırlık Bakanlığından alınmış ehliyet ve
sıblan t17 bu?ılt!e yuka'l'da tayfn olunan tarİh, gün .-c !laatten bir 
saat ev-velıne kadn Daimi Encümen başkanhfma verCt"ek makbuz 
alınalan. 

t1ıa1e ı?iinünde bütçe ı;etmediğj takdirde ikinci bir ilinla zarfla· 
rm JrabuHine d~am olunacaktır. 
_ .. Faz!a bifgi cdirı.mek istfyetxlerin 1zmir Bcrytndnlık Direktôrin· 
gune baş vurmaalrı. {1690 - 1103) 2-54'27 

M. 1\1. Vekaleti 
Deniz Merkez Satın alma Komisyonwıdan: 

6-11-9-36 güılii li::apalı zarfla yapıJatt mönabsasında talibi çı:kmı· 
yan 30~ ton dizel mayi mahrukııı .. hu. defa pazaılıkla. satm almacağın
d~ iste~li!e.ı:in şart.namesini g~k üz.ere her. RiiA ~ pazaı:h&;a 
gı.nnek uzere 10-Iz-g~m perşembe g_ünü saat 14- de 'lS.15) llialılc te.. 
mi.naüan ile 1ıL ııL V ~ btnav...da,. luıımiıSyunrrmm:ua mürand-
ları. (I836} 2-5534 
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RE V U E Saatı 

80 a enellk b i r t e crübe mahs ulüdül". 

Her nevi kol v e cep saatleri 

Kontö r ler. K ronografı 

Spor aaatlerl 

Bııtlıce ...eol1erde Htılır. 

RIZA TEYl"IK . ... t Tlcarethan .. ı. A nkara. Bankalar Cad. 8 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce ki~iy' zengin etmiştir. 2. ci 

keşide 11 Birindkanun 936 dadır. 

Büyük ikramiye 

4() 000 Liradır. 
Aynca: 15.000, 12.000. 10.000 liralık ikr<ımivelerle 

(101)00 ve 20.000) liarlık iki adet mükafat vardır ... 

D İKK AT : 

Bilet alan herkes 7 Birincil·anun 936 günü akşamı
na kadar biletini değ-istir.niş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur. 
r.pt ... TıTıTıTıTıTıyıTıTıTıTıTıTıTıTıTıTıTı"t1T1pLf~• 

Aydın Nafia Müdürlüğünden: 
1 - Eksi\pneye konulan iş: Aydın ilinin, Aydın· Muğla yolu 

üzerinde 33 ~- 552 - 39 + 842 kilometreleri arasında yolun terfii 
ile- şose inşaatı ve beş adet menfez. inşaatıd•r. 

Bu işin keşif bedeli (22814) Hca 52 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Fenni şartname, 
E - Keşif, meteraj cetvelleri, 
F - Projeler, ...... v .. 

İstiyenlerin bu şartname ve evrakı Aydın Nafıa Mudurlugunden 
görmeleri. 

3 - :ı<'lcsiltme 9-11-936 dan 30-11-936 pazartesi günü saat onbeşte 
V ilayet Daimi Encümeni Odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usutiyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (1711) lira 9 kuruş

luk muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları 
haiz olduğunu göstermesi lazımdır. 

A - Vekaletten alınan müteahhitlik vesikası, 
B- Bu gibi inşaatı yaptığına dair ehliyet vesikası, 

C - Ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair vesika, 
6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar encümende toplanan komisyona getirilerek komis • 
yon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderi
lecek mektupların nihayet üçUncU maddede yazılı saate kadar gel
miş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması la
ıımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 1817) 2-5593 

Kuru..-< 

İzmir ili Daiıni Encümeninden: 
15 • birinci teşrin - 1936 perşembe gUnU ihalesi yapılacak iken 

bütçenin gelmemesinden ötiırü encüme!'1ce eksi~tmenin uzatılması
na karar verilen 23649 lira 36 kuruş keşıf bedellı Menemen - Mura
diye yolunun 7 + 544 _ 15 + 960 kilometreleri arasında yaptırıla· 
cak şosenin yeniden 15 gün müddetle kapalı eksiltmeye konulmuş
tur. 

.Bu yolun kapalı eksiltmesi 3 - birinci kanun• 1936 perş.embe günü 
saat 11 de İzmir ili daimi encümeninde yapılacaktır. 

· İsteklilerin hazırlıyacaklan 1774 liralık muvakkat teminat ile 
teklifnamelerini ve Bayındırlık Bakanlı ğından alınmış ehliyet ve
sikaları ile birlikte yukarda tayin olunan tarih, gün ve saatten bir 
saat evveline kadar Daimi Encümen başkanlığına vererek makbuz 
almaları. 

İhale gününde bütçe gelmediği takdirde ikinci bir ilanla zarfla
rın kabulüne devam olunacaktır. 

F azla bilgi edinmek istiyenlerin İzmir Baymdırlık Direktörlü-
ğüne baş vurmalarr. (1688 - 1101) 2- 5429 
~~ .. ~ .... :.:;4.:'~:.::y;;aı;ı~~ ;6;~:,,.;:Y.~~;.a;;~~~ .... ~~ I':~ 

Kuruluş U Y A N J S ~~ 
1891 , Serveti fünun ~~ 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga- ~~ 
zetenin An kara'da satış yeri A K B A Kitabevidir. Se- ~ 
nelik abone 10 lira. Sayısı 20 kurus ~~ 
~~~ -~~-~-~ *M ~~ ~ ~ ~ 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Eskişehir Nafia Müdürlüğünden 
30 - 11 - 936 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de Eskişe • 

birde Nafıa Müdürlüğil binasında toplanan eksiltme komisyonunda 
36777.35 lira keşif bedelli Çifteler harası Ertuğrul mevkiinde yapı
lacak inek ahırı inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş • 
tur. Bu işe aid evraktan proje, keşif, eksiltme şartnamesi ve fenni, 
hususi şartname 184 kuruş mukabilinde Nafıa Müdürlüğünden ah. 
nabilir. Bayındırlık işleri genel. şartnamesi Dairede görülebilecek • 
tir. Muvakkat teminat 2758.30 lıradır • 

İsteklilerin 2490 numaralı kanunun tarifi dahilinde tanzim ede -
cekleri teklif mektuplarında bu gibi işlere iştirak edebileceğini 
gösterir-Nafıa Vekaletinden almmıs müteahhitlik vesikası ile sene
si içinde Ticaret odasından alınmış kifayeti maliye vesikasını ekle
meleri şarttır. 

Zarfların 30 • 11 • 936 pazartesi saat 14 de kadar makbuz mukabi
linde eköiltme k.:>misyonu riyasetine \'erilmesi şart olup posta ile 
gönderildiği takdirde vaki olacak te<!11hürün nazarı itibara alınını. 
yacağı ilan olunur. (2884) 2-5510 

Elektrik münakasa ilanı 

Kırl<lareli Belediye Reisliğinden : 
1 - Kırklar eli şehrinin Nafia vekaletinden musaddak elektrik 

pro1esi mucibince mevcut elektrik santralına ilaveten yap ılacak 
tesisat 7-11-936 tarihinden itibaren 45 g ün müddetle kapalı zarf u
suliyle münakasaya konulmuştur. 

2 -Münakasa 21-12-936 perşembe günü saat 15 de Kıcklareli 
belediye dairesinde encümen huzurunda yapılacaktır. 

3 - Mübayaa edilecek motör 200 efektif beygir takatı buhar ma
kinesi kazanı ile birlikte yarım sabit lokomobil tipinde .iki silindirli 
(kompon tandem) olup mel:ınjlı kondansörle çalışacak, adedi devri 
takriben 300 ve c;~ 10 fazla humulede sabit kalacaktır. Bu makine ile 
birlikte makinenin takatı ile mütenasip kayışla müteharrik bir alt
arantör maikaz dinamosu ve kayış verılece.ktir. Adedi devri 750/ 
1000 dir. mevcut tevzi tablosuna bu altarnatöre lazım olacak nevi 
ve mikdarları fenni şartnamesinde yanlı elektrik mesaha aletleri 
verilecekt ir. 

4 - Bedeli keşfi 23800 lira olup %7,5 teminat akçesi 1786 liradır. 
5 -Münakasaya i ştırak edeceklerin bu teminatla ve teklif mek

tublariyle münakasa saatinden 1 saat evvel belediye riyasetine mü
racaat etmiş bulunmaları gereklidir. 

6 - Münakasa 2490 saydı kanuna ı:;öre yapılacağından teliple
rin bu kanunun 3 üncü maddesinde gösterilen vesaikten mada bu 
gibi işleri taahhüde salahiyettar olduklarını gösteren nafıa vekale
tinin ruhsatnamesini ibraza mecburdurlar. 

7 - Bu i§e ait fenni şartname, keşifnamesiyle münakasa şartna· 
mesini görmek istiyenler Kırklareli, İstanbul ve Ankara belediye
lerine başvurabilirler. 

8 - İhale ve montaj fenni ve münakasa şartnameleri dahilinde 
yapılır. (1792) 2-5555 

İzmir i li Daimi Encümeninden: 
15 - birinci teşrin - 1936 perşembe ~ünü ihalesi yapılacak iken 

bütçenin . gelmemesinden ötürü encümence eksiltmenin uzatılması
na karar verilen 12897 lira keşif bedelli İzmir • Manisa yolunun 7 + 
000 - 11 + 500 kilometreleri arasındaki şosenin esaslı onarılması 
yeniden 15 gün müddetle kapalı eksiltmeye konulmuştur. 

Bu yolun kapalı eksiltmesi 3 - birinci kanun • 936 perşembe gü· 
nü saat 11 de il daimi encümeninde yapılacaktır. 

İsteklilerin hazırlıyacakları 968 liralık muvakkat teminat ile 
teklifnamelerini ve Bayındırlık Bakanlığından alınmış ehliyet ve
sikaları ile birlikte yukarda tayin olunan tarih, ve saatten bir 
saat evveline kadar Daimi Encümen başkanlığına vererek makbuz 
almaları. 

İhale gününde bütçe gelmediği takdirde ikinci bir ilanla zarfla· 
rın kabulüne devam olunacaktır. 

Fazla bilgi edinmek istiyenlerin İzmir Bayındırlık Direktörlü· 
ğüne baş vurmaları. (1687. 1100) 2-5430 

İzmir i li Daimi Encümeninden: 
19 • birinci teşrin • 1936 pazartesi günü ihalesi yapılacak iken 

bütçenin yüksekten tasdikten gelmemesinden ötürü encümence ek· 
siltmenin uzatılmasına karar verilen 14666 lira 12 kuruş keşif be. 
delli Ödemiş - Çatal yolunun O + 000 - 3 + 500 kilometreleri ara
sındaki şose ile iki menfez yapısı yeniden 15 gün müddetle kapalr 
eksiltmeye konulmuştur. 

Bu yolun kapalı eksiltmesi 3 - birinci kanun • 936 perşembe gü· 
nü saat 11 de İzmir ili daimi encümeninde yapılacaktır. 

İsteklilerin hazırhyacakları 1100 liralık muvakkat teminat ile 
teklifn::.melerini ve Bayındırlık Bak(ijlltğından alınmış ehliyet ve
sikaları ile birlikte yukarda tayin olunan tarih, gün ve saatten bir 
saat evveline kadar Daimi Encümen başkanlığına vererek makbuz 
almaları. 

İhale gününde bütçe gelmediği takdirde ikinci bir ilanla zarfla
rın kabulüne devam olunacaktır. 

Fazla bilgi edinmek istiyenlerin İzmir Bayındırlık Direktörlü-
ğüne baş vurmaları. (1691 - 1104) 2-5426 

Vezııedar 

aranıyor 

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

O rman çiftliği müdüriyetine 
müracaat. 2-:>604 

Hususi Ders 
Fransızca hususi ders vere • 

cek bir fransız ba}'"an aranıyor. 

3321 No: ya telefon edilmesi. 
2-5623 

------
İNGiLİZCEE DERS 

Tecrübeli bir muallim her gün 
öğleden sonra ve geceleri evler
de ingilizce ders verebilecektir. 
Ulus ilan memurluğuna müra· 
caat. Telefon 1064 

Kiralık Daire 
Maltepe, (Bomonti Bahçesi 

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

2-5624 

Kiralık iki dair~ \ 
Her birinde dört ferah oda, 

bir hol, bir hizmetci odası. Mut· 
bak ve banyolarda ayrıca havaga-

KAV AK.LiDERE 
SARAPLA.RI 

zı alaturka ve alafranga ikişer 
hela , taksimat asri ihtiyaca göre 
kullanışlı nezaret ve hava mü· 
kemmel. Önden ve arkadan za • 
rif ve geniş balkonlar. Bina ve- , 
ni Bakanlıkların yanı baş ı : De
mirtepe, Akbay sokağı. Kira çok 
değil. Sokaktaki kasaba müra-
caat. 2-5617 

İş Arıyor 

İngilizce ve fransızca bilen 
bir steno daktilo günde iki saat 
çalışmak üzere iş arıyor Yeni • 
şehir. Ulus Sokak. No. 8 Bayan 
Kler'e mektupla bildirmeleri 

2-5606 

Mevva tuzu 

En hoş meyva t uzudur. İnki

bazı defeder. M ide, bağırsak, ka
raciğerden mütevellit rahatsız
lıkları önler. Hazmı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

İmtiyaz sahibi ve Ba§mu· 
harrir i Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi Cİ'?arznda 
Ulus B asrmevinde basılmıştır. 

--
UCUZLADI! ... 

Fakat değerini değiştinnedi 

KAVAKLIDERE ŞAR.APLARJ 
iNHİSAR İDARESiNiN RESMJ KONTROLU VE TASDİKİ ALTINDA 

YİNE 
MEMLEKETİN EN Ol.GUN ~·e DOLGUN SARABI KAIJTESlLE 

ASGARi VÇ DÖRT SENE DINLENDIRlLIUtŞ, ESKlTlL l\llŞ 
SIHHAT KAYNA(;I OLARAK 

PİYASAYA ARZEDILl\IEKTEDIR 

HER YERDE 
LITRESt 

PERAKENDE: 40 J(uruş 
TOPTAN 

ASGARi 25 LİTRE AUNl\IAK VZERE: litresi 35 k urus 
CENAP AND 

IV\VAKLIDERESARAP 
' FABRiKAST 

ANKARA 

Yeni SİNEMALAR Halk 
BU GECE 

HAŞMETLİ VALS 
H anry Garat - Renne Saint Cyr 
N efis müziklerile emsalsiz bir 

vodvil filmi 
GÜNDÜZ 

ASRI ZAMANLAR 
SARLO 

BUGÜN BU GECE 

ŞEN GENÇLER 

Baştanbaşa zevk neş'e ve kahkaha filmi. 

P rograma ilaveten: CANLI rnSİM· 

LER. 

H ALK MATİN~SİNDE: 

AŞK HÜZÜNLERİ 


