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Son haberlerimiz 
altıncı sayfada 

HER YERDE S KURUŞ 

HATAY HABERLERi 
Dost memleket büyüklerinin ve halkının .hüe ·karşı 

besledikleri sevginin hiı: ifadesi olmuştur 
Suriyedeki kürdlerle arablar arasındaki 
açıklık büyüyor .• Ermeniler niçin silah
landınlıyor?. Aşiretlerin silahlan toplanı· Yunan gazeteleri, donanmamızm bug\inkü mükemmeliyetini cumhwiyet 

· idaremizin büyük bir eseriolarak sitayişle anıyorlar, 

ljl. Metaksas denizcilerimiz şerefine bir ziy~let verdi 
Atina, 28 (Atinaya giden arkad8fl• 

auzdan, telefonla) - Donanmımıı 1"I 
Abalı saat aekb buçukta P'aler limanm• · 
da demirledL Dounmayı merasimle 
br911adılar. Bugiln, protokol ıiyaretle· 
riyle geçti. Bununla beraber yunan ri
calinin göstermiı olduğu alika proto
bl hududunun dııına çıkımı ve bize 
kartı beslenen dostluğun ve hilrmedn 
ifadesi olmuttur. Bu ıiyaretlerin dıtm· 
da donanmamızm Atinada meçhul as
ker mezan"- çelenk koyması payitaht 

İngiliz amirah filomuzun M~lta ziyareti 
intibalanm Sir Persi · Loren e l)ildirdi 

yor •• Anlak.yada gecele}in so~kta 
gtt.enler çevriliyor.· Seçime iştirak ~t· 
memiş olanlara karşı yeni tazyik usulü: 

Başbeıke 

FALER~DE 

Falih RJln ATAY 
Türk ve yunan donanmalan, 

dün, F aler açıklarında birbirlerile 
kardetçe sellmJatblar. Dost ıaze
telerin yazdarmdan cumhuriyet 
donanmasına nasıl bir kartdama 
bazırlandıiım tahmin ediyorduk. 
Kahramanlık destanlan denizci
lik tarihine teref yeren bu iki asil 
milletin donanmalan arasında, 
bir uırdanberi, boialaıma esaa 
Ye mukadder ayılmıfb. Onlar, 

Falerde yunan lilosuna mensub birkaç gemi 

için bUyiik bir hldise olmuıtur. Kırk 1 gelmiılerdir. Halkın yUzilnde mlsafir-
kitilik bir milfreze, etrafında binlerce lerlne kartı derbi bir sempatinin izleri 
halk beraber yiirilyerek merasim yerine (Soau J. anca sayfada) 

ldan6a1Jalıi arlıaılapnuz bise 
Jiin, Hataya Jair •elen fll haber
leri vertli: 

Antakya, 28 (Huauıt) - ltilrdterle 
arapJar arumdald açıklık gOn geçtikçe 
artmaktadır. İııdhab dolayıaiyle KGrd· 
lerle vatantler arumda dolan husu
metin 1ebebi, ltilrdlerin fıtikbalde Sa· 
riye hududlan içinde arapJar tarafın. 

dan imha polidbama tlbl tutulacakla· 
nna dair elde etmit oldu~lan deliller
dir. Bu 1ebebten timdiye kadar Men· 
duptan himaye g8ren kilrd beyleri ld1rd 
8flretlerinl bu dava etrafmda toplama
ya karar vermitlerdir. Bu kararın tatbl· 
katmdan olarak Cezire ve ltUrddap a
rasındaki arazide yapyan ldlrdler hare
kete bqlamı9larcbr. 

••• 
Şam, 28 (Husus!) - P'ransu mUme• 

.W herhangi bir harekete kartı koymak 
emeliyle ermenilerl silahlandırmakta· 
dır. Ermenilerin silablancbnlmuı için 

Mll..Lt KöMOR MESEI~StNtN HAW YOLUNDA 

eğli t ·oin satınalma 
mukavelesi dün imzalandı 

3, ~Milyon liraya. alınan şirketin kömür ocakları, tesisatı 
liman ve şimedif erleri bedeli, faizsiz olarak on senede ve 

on müSq,vi taksitte kömür olarak ödenecektir 

timdi. kendi 111larmm sulhu için 
kucaklqmaktadırlar. Bir uırdan
beıi, birbirlerine, barut du••nı i-

r-1111•A,_.1attıU1 maYi heyuı.Mıı.ı•,.,.-r 
mızı beyaz, timdi, yanyana, miif-
terek milli emniyetlerin arması 
tibi ıöriinmektedir. Ordularımı-
:nn karadllki vaizf esi, denizleri
mizde, ·ıki donanmaya düfiiyor. 
Bu T&zife Balkan milletlerinin hü
riyetini JDalUD tutmaktan ibaret-

Her tarafta harb hazırlıiı o
lanca hlZI ile deYUD ederken, 
Balkanlann ordu ve dommnalan 
arumda, bant ahdini kuvvetlen
diren temular., tüpbesiz, Anupa 
inaaınlığınm haynnaclır. Buıün 
prb medeniyetini müdafaa etme
nin tek vuıtaaı, 111lhu müdafaa 
etmektir. Tehlike yalnıs barbda 
ve ona imkin veren her 19ydedir. 

Yunanlılar •• türld•, tarihin 
lllUlradder lnlclıir saanolunaa 
harb aebebleriai ortadan lraldır
eiak ve ula •!er-• fuasl nıan 
- ..... --'..ale.i cW.i- ••••ti 
eızlqtmnak mümkün olduiu bak-

Zonguldakta Ereili tlrketine aid k8-
mür ocaktan ile tesisat ve liman ve ti· 
mendif erlerin satın abnnıaaı hakkında 
lktısad Vekileti mütehauıı memurla· 
n ile prket mUteh!tsaıs memurları ara· 
ımda cereyan etrMkte ~lan mllz•l..cre 
iki tarafm memnuniyetini mucib ola• 
cak surette bitmitlir. Tanzim olunan 
mukaftle düa türk ı.qetine riyaset ..
den EkOnoml Bakanı B. Celil Bayarla 
t(,rket lıeyetHıin rtld ve Ereflf firketl 
muiatihU UAiı K. Ci1ıttav Boiufere ._: 
......- üma edllmittlr. 

Ereğtl tirketi kausmdaJd mevcuda
tı, bankalardaki mevduatı, matlubatı, 
cibdanmdaki senedat, esham, tahvilit, 
mieula ve iftiralr biucleri kendisine 
bır.tılmak flzere mütebaki blltOn aktif· 

(Soaa S. iaci aylada) 

Muhvelealn Jmusındaa ıonra: Ortada E.l:onoml Balcanııaıs, ağında Brelll flr· 

keti murabbası, ao/uada Elcoııomi Bıhlllıfi .llastqan B. Fallı lCunloil• 

ermeniler arasmd_a propagan~ ya. 
pılmıttır. Bilhana ldlrdlerin makaadta
rmm ermenileri imha olduiu aured 
mUısuaada 1fU edilmektedir. Bu mınta-

(Soaa Z. iacr ıay/ada) 

Fıkra: 

VUZUH 
Muharrir a_rhdqııımıa sözDdüra 

"Dünyadaki bUtiln sosyaJiatler ve ko
münistler Madridin, bütün nasyonalist
ler Burgoaun kazanmasını isterler. Po
l~tika ve ideoloji olarak bunun aksine 
tek bir misal, tek bir delil getinneğe 

imkln yoktur." 

"Dünyaddi bütiln ... •, "tek bir mJ. 
sal ... ", "'tek bir delil-" ıibi tamimler 
türkçemize bas kıuurlardaadır. Faht 
bjdiseaia g~rçelrtea böyle o/dula• 
bbal edelim. Tllrkiyede Jladridel, 
Burgosga diye iki cepheye bölüııOp 

hrplr.arpya maske mi atıf8cağıs1 
lspaayada ne giSrOyoıuzl sokak .IOıe 

kak, ev ev, batd oda oda bir bubi 
BiSyle bir barbte bacam edealu nya 
mlJdalu edealer, ve/ev bir b6IDI bil 
lildr, bir kısmı ilıtlras uğruna, fa.l:at 

lıepsi kahramanca çarpıımalctadırlar. AJ. 
har .,.. Jladrid, biri isyaa edea/er, dJ. 
ğed bakametsiler besabıaa birer d ... 
tandırlar ispanyada Bedia. Roma il• 
Jloslcova. Patis arasında bir mea/Mt 
maçı değil, esiri dia barblarına beaur, 
bir tauaap cilıadı olmalrUdır. Bıı, a1• 
bir ,,. .. ıedlr. 

Bis tlrkler lspaa,ol mill«lal ı. ... 
rıs. O ba11Bi rejime karar veriru, oau 
bWmetl üe müa.,.htte baluauru.. 
BugOıı elçimi• .lladrid'dedir: melrtab
/arımnda aacü ba adresi bllambill· 
ria. Bu da, ildaci bir meseledir. 

Faltat diayada oe gör1Jyoru1 N ... 
yoaaliatleria vuıllarıaı bildilimi• bl

yü bir kısmı üe, Jlllletler Cemiyetia
de kollelrtil ellJDİyet davuuıı ,.atımi 

12e bdar ı...,_,ızsa. S0'1aliat ve:ya "°"" 
yalist • cqrl 4aıolauUer, hatd dlloe 
tatorya/arla bltıffdtt edebilmek o a. 
., /tıJlt,lalıdd,. 

'-416is•k~-. 
çıps. His bir mlll«la re/im .tn,.uıili* 
brıımayıs: falıat barb /ihlal redd .. 
dea ilrtldarlarııı bqta ba/anmuıadaıt 

memnun olunıs. lComlaist Rııqa W. 
sim mittelildmizdir: biri Leaiailt, biri 

(Soııa ı. iocl aylaa) 

landa milletlere misal olduk: bir
kaç aenelik doatluk, bütün bir u
nn facialarpu unutturmala ve iki 
IDiDete anane deiiftirtmeie klfi 
ıelcH. Snmclatlıfm ilham edeceli 
• YUife, cloStlulc olmalı l4mn se
~. Eler ...._i)'et, milletl. ara-
amdald nriinuehetleri ha kadar -
:.lelettinnelı için terakki etmiyor. 

Hukuk ilmini yay.na kurumunun 
konferansı 

PAMUK DAVASINDA d .. k .. un u . 
-. iman seldnnm hot ~ JIP
~dan ne çdmr? 

Harltm .............. " ealhaa 
hydalanm • iJ1 tebarb ettiren 
..Jme, INdlranlard1r. Bu miUet•• 
... fmıtlanDm mGdafauı m.. 
"-inde ne kadar eanılmU olclak-
1.nm ıa.termelc için her hnalt.n 
Mtifade etmekte haldıd&lar. Bir 
-.mlyet yuuı Ye bir harb JU&lı 
olan balbnlılar clo.tlufdnan ... 
mimiyet Ye kuvvetine delalet .. 
'den her hldiaeye, bilhuaa ba a
lınanlarda, müatema bir kıymet •• 
rilinek do~ olar. KardetÇe ... 
ll:mlafan donamnalan arkumda, 
Bri millet, hirbirleriyle daima ... 
Yitmek ahdini telaıar ebiJeldeclir. ... 

• 

tf.dllye Bakam B. Şllkra Sançofla, tltJn Anadolu kalllbDntle Hulcult ilmini Yayma 
Kurumu adMm ve alilalllara bir iSİle ziyafeti vermiıtir. : 

(Yuı111 J. llııcl ayfaa) 

Su~ aldığı ehemiyetli mevki 

Bugün 
iç sayf alanmızda: 

IKINa SAYFADAı 

l>Ufilnilfler. - iç haberler. 

DORDONCO SAYFADAı 
Jluak kBfeai - Yabancı gaze
telerde olruduklarmm. - Cengel 
kitabı. 

BEŞiNCi SAYFADAı 

Her §eyden biraz. - Bilinmiyen 
insan. 

ALTINCI SAYFADA ı 
Dıt haberler ve eon deJrfb. 

Memlekette eAalı ve MllDU 
bir pamuk politikw ~ımek 
içtn, liizum111 olan .prtlarm öntia
de gelenlerden birilli de, hiç fUp- . 
hesiz &a itleridir. Pamuk yetiftl
rilmesine temel olacak olan auım
aelesi, pamuk aiyuetinin ana bat
tan hazırlanırken bu esaa beheaıe
hal ÖD safta bulunmalıdır. Çünldl, 
alınacak büttin çare ve tedbirler 
ancak ıu ile tamamlanacaktır. 
Her ne kadat memleketimizin pa
muk yetiştirilen bazı bölgelerin
de nazari olarak bir yıllık yalan 
yağmur mİkdan iyi bir mahnl 
aJmaıma uypn gibi görillUae cı.. 

CSoııa .ı. """ aylm) 



ATAY HABERLERi 1 
(Başı 1. inci sayfada) 

katardaki Çerkesler ııükı1netlcrini mu
hafaaz etmektedirler. 

••• 
lıkendenın, 28 (Hususi) - Üç gün

dür Mendup tarafından Arappınar mın· 

takasında oturan Kethanlr ve Minganlı 

aşiretlerinin ııilahları toplattınlmakta· 

dır. 

••• 
İskenderun, 28 (Husust) - Silah 

toplanması işi bütün aşiretlere ve nahi

yeler halklar•na da teşmil edilmiştir. 

... .. . 
İskenderun, 28 (Husust) - Kırık

handa imam Şafız Ali fapka giyenleri 
tekfir etmek cüretinde bulunmuş, cami· 
ye giren halk da imamın bu cilretine 
mukabele olarak arkasında namaz kılma
maya karar vermiftir. 

*** 
Antakya, 28 (Hususi) - Türk hal

kına yapılan tecavfü: durmamıftır. Ev
velki akşam gece saat dokuzda caddede 

gezmekte olan birkaç türk genci devri
ye tarafından sebebszi olarak çevritmif 
ve kışlaya götürülmüştür. Haı:Iise çıkar-

mak emelinde olan bazı zabitler bun· 
dan evel de suçsuz bir çok türk gençle
rini sokaklardan yakalıyarak div~m
harblere sevketmiş.lerdi. Bunlar h~la 
Berut divanıharblerinde mahpus bulun· 
maktadırlar. Bunların mahbusiyetleri 
müddeti dört ayı geçmiftir. ..... 

Antakya, 28 (Husuıt) - Seçime iş· 
tirak etmiyen türkleri mutazarrır etmek 
için kanunt şekiller aranmaktadır. Bu· 
nun için ıilah ve tütün aramak bahane
si ile türk evlerinin kapıları kırılarak 

içeri girilmektedir. Bu ara9tmnalar ve 
baskınlar jandarma ve kolcular tarafın· 
dan hodbehot ve gayri kanuni ıeklldt 
ya}'ılmaktadır. Malıye ve ban:<a tcth~ıt

darları da borçlu köyillerin erzak ve el· 
biselerini satarak onları aç ve çıplak 
bırakmaktadırlar. Hatta borçlu köylü
lerden akrabaları yanında oturanlarm, 
akrabalarının da borçlu imiş gibi mülk
leri haczedilmekte ve satılmaktadır. 

Haber aldığnnrza göre, muhtelif 
hükümetler nezdindeki fransız konso· 
losları, hari~te bulunan hataylılarm 

memleketlerine dönmek üzere göster
dikleri pasaportları vize etmemektedir
ler. 

p AMUK DA v ASINDL\ 
Suyun aldığ"I ehemiyetli mevki 
(Başı 1. inci sayfada) 

pratikte hadiselerin böyle olma
dığı muhakkaktır. Zira iyi bir 
mahsul alabilmek için bir yılda 
yağan yağmur mikdarmın, yıllık 
toplantısı değil, onun suya muh
taç bulunduP'u zamanlarda yağ
ması lazımdır. 

Bizde, pamuğun, yağmurla su 
ihtiyacının hiç bir zaman temin 
edilemediğini, pamuk (beyaz al
tın) bölgelerinde yaşıyan hülkı
mızm görülen halleri göstermiyor 
mu? Bunu sayın Başbakan hepi
mizden daha önce sezdi ve gidip 
o halleri hem de yerlerinde gör
c1U. O halde, bu derde kati bir ça
re bulmak behemehal lazımdır. 

3) Gerek mahalli ve gerek u
mumi idare bakımından Dahiliye 
V ckaletinin, su işleriyle kanun 
çerç~veleri dahır ·ıdc ılgilendiril
mesı. 

4) Ziraat Vekaletince ilk iş ola
rak pamuk mm•akafannın tayin 
ve tesbiti ve diğer ziraat sahala -
rmda tatbik edilecek usul ziraate 
göre, bir sulama planının çizil
mesi. 

S) Nafıa Vekaletinin inşa ve 
teknik bakımından bir su progra
mını hazırlaması. 

6) İktısad Vekaletinin, memle
ketin endüstri planlatma göre ne
relerde ne gibi, ne k~dar ı-amuk ve 
diğer su ile elde edilecek zirai 
mahsul istediğine dair bir plan 

Planlı is, evet; millet mukad-... yapması. 

deratI, tesadüflerle değil, planlar- 7) Sıhat Bakanlığının, gerek u-
la idare edilen bir devrede yaşa- mumi sıhat ve gerek iskan bakı-
maktayız. Nasıl ki, şimendifer ve mından su işleriyle olan alakası-
endtlstrimiz için birer siyaset, on- run etüd edilmesi 
lann tahakkukları icin de ptanla-
nmtz varea, milli ekonomide bü- 8) Adliye, dahiliye, nafıa, iktı-

sad, ziraat, sıhat bakanlıkları ta-
yük bir kıymet olan ve ziraatin, rafından ayn ayn seçilen ve müş-
mühim bir şubesini teşkil eyliyen, terek çalışacak bir komisyon ter 
pamuk için de şüphesiz bir siya- kili ile su meselesi hakkında her 
set kurulacaktır. İ~te o siyaset ha- vekaleti alakadar eden hususların 
zırlanır ve l>lanlar da c;izilirkcn, ahenkleştirilmeıl 
su işinin planlaştırılması bu dava- 9) Memleketi., müdafaası bakı-
nın tahakkuku bakımından behe- mmdan, Büyük Erkanıharbiyenin 
mehal lazımdır. bu husustaki mütaleası. 

Pamuk davasında, su işi, hiçte 10} Vekiletlerce hazırlanacak 
korkulacak ve altından kalkılma- olan, su programmm bir devlet si-
mıyacak bir iş değildir. Hayalden yaseti halinde temerküz ettiril-
daima uzak kalmak ve realiteleri mesi. 
göz önüne almak şartiyle bu iş a· . . içinde, 
kolaylıkla halledilebilir. Memle- ıhı esaslar çerçevesı 

program hazırlanacak olursa, 
kette .ziraat için su, bır siyaset ha- memlekette yalnız bol ve emni-
linde dü ünülecek olursa bunun yetti pamuk mahsulü de elde et-
tahakkuku için, paramn en önde me bakımından değil her çeşit zi-
gelmesine mutlaira luı.um yol:cur. raat mahsulünün şaşmaz bir gelir 
Filvaki parasız hır ~ey olmc!z a- halinde her yıl elde edilmesi ve 

1 

ma, plana dayanmıyan, paralar, bu sayede büyük türk mılletinin 
halk tabirince (carcur) edilip ne- en çoğunu teşkil eden, köy ve köy-
ticeler alınmadan harcanır, boşa lünün hayat ve geliri, devlet eli 
gider. İste su davasında gerek pa- ve onun himmetiyle sigorta edil 
raların boşa gitmemesi ve gerek miş olmasr. ekonomi varlığımızın 
insan sayinin mutlak bir verim sıçrayışını mucib olacaktır. Her 
vermesi bakımından, su işini esas- şeyde olduğu gibi bu da. sayın 
1I ol.arak ele almak, planlaştırmak, Başbakanın büyük himmetlerin-
vakıt gecirmeden tatbik sahasına den beklenir. 
koymak lazundrr. Kastamonu Mebusu 

Fikrimce, su ~ı, yalnız bir veka- ı T. COŞKAN 
Jet ve bir tahsisat işi deg· ildir Bu •vruruan- - - - - - - - - -<VVTd . -----~ıau.xaaaawzar_ - - .. 
iş tamamen bir devlet işidir. Bu iş-
le herhangi bir vekatct büdcesine Nöbetçi eczaneler 
konacak tahsisatta su davası hal-
ledilemez! 1·11-936 dan 31-12-936 akşamına kadar 

1) Bu işi, her müşkülü, kudretlı eczaneler gece nöbet cetv~li 
elleriyle mutlak surette yenen, 1 - Pazar Merkez Eczanesı 
sayın Başbakan ismet 1nönı.?nün 2 - Pazartesi Ankara Eczanesi 
ele alması. 3 - Salı Yeni .e Cebe(:i eaanekrl 

2) Hak ve kullanma baknnm- 4 - Çarpmba Halk Eczanesi 
dan suların, ferdterin değil, am- 5 - Perşembe Ege Eczanesi 
menin menfaatlerine uygun ola- 6 - Cuma Sebat ve Yeni,ehir 
rak su işlerine aid hükuki ahklm eczanelerl 
çıkanlması. 7 - Cumartesi İstanbul Eczanesi 

Küçüle sanatlar 
lcanıınu projesi 
Bakanlar heyetine 

verildi 
Üzerindeki son çalışmaları 

olan küçük sanatlar kanunu 
Bakanlar Heyetine verilmiştir. 

bitmiş 

projesi 

tş kaııunu üzerinde 
Seri konferanslar: yarın 

başlıyor 
1ktııad Vekaleti iş dairesi reisi B. 

Enis Behiç Koryürek, vekalet konfe
rans salonunda yarın saat 15.30 da baş
lamak ve 3-4 gün devam etmek üzere 
seri halinde konferanslar verecektir. 
Bu konferanslara iş dairesi teşkilatına 
yeni tayin edilmiş olan başmüfettiş, 

müfettig, ve diğer memurlarla İktrnad 
V ekliletinin, diğer dairelerine mensub 
alakalı memurları bulunacaktır. 
• Diğer vekaletlerin umum müdürleri 

ve biltün banknların iş kanuniyle alaka· 
lı memurları da konferansa davet. olun

muşlardır. 

Kar Boluda yollan 
kapadı 

Bolu, 28 (A.A.) - Bugilne kadar 
yağan kar, Bolu dağı fosesini kapat -
mı,tır. Dünkü İstanbul postası gelme
di~i gibi bugün Bolu'dan çıkan posta 
da Düzceyi gesememiftir. Yolun eç1lma
sı için vilayet nafıasmca amele gönde· 
rilmiştir. Fırtına baı:ı telefon direkle • 
rini devirmiş olcluğunclan Düzce ile te· 
lefon muhameresi de yapılamamakta • 
dır. Nuhveren boğazındaki fazla kar • 
dan dolayı İstanbul postası da Düzce
ye ~lememiştir: 

Halk.evinde komite 
seciınleri 

-'» 

.4nkara Halkevi Başkanlığından: 
Evimizdeki bazı şube komite üyeleri

nin Ankaradan ayrılmaları dolayısiyle 
•<iık katan yerlerine yenileri aeçilece· 
ğinden aşağıda yazılı şube üyelerinin 
gün ve saatlerine göre bu ııeçime itti· 
rakleri için Halkevine gelmeleri rica o
lunur. 

Dil, Tarih ve edebiyat tubesi: 2.12. 
1936 çarpmba günil saat 18 de 

Soıyal yardım ıubeaiı 3.12.1936 per· 
tenıbe günü aaat 18 de 

Göıterit fUbe&i: 4.12.1936 cuma gU
nil saat 18 de 

DİL KÖŞESi: 

"Şehir mecU.i dün saat 14 de top • 
tanmıf, ruznamede yazılı olan 9 mazba
ta ile ruzname harici fırınlardan ekmek 
ve francala nümuneleriyle birlikte alı· 
nacak un nümuneleri hakkındaki nlaz· 
hatayı tetkik ederek kabul etmi9tir." 

"Ruzname haricı"'' olan nedir? Fı
rınlar mı? Tabii ki değil. Şu Jıalde yan
lışlığa yer vermemek üzere, ''ruzname 
h:ıricl", dsha doğrusu "ruzname dışı" 
tabirini "mazbatayz'' kelmiseinin yanı
na getirmek Jfızımdı. Sonra "alınacak 
un nümuneleri h:ıkkındaki,. demekten 
ziyade "un nümuneleri alınması hakkın· 
daki ruzname dışı mazbatayı,, demek da
ha doğru Jourdu. 

• *. 
"Zabit elbiaeai giyerek §ehzadeba

'ında yakalanan ŞUkrU ... " 
Giymek ve yakalanmak liillerlnin 

manaları biribirini tamaınlayıcı ımbi • 
ynte olmadılı ;,;a "giyerek" .. yanı .. 
mn" denemez. "'Giyerek dolqırkeıi' 
gibi bir f'IT aöylenmek istelJflm o1aa 
ıuel:.. 

" .. 
•Kafamın kuma cömmiltUzdilr, fa • 

Üt farkında değiliz ld bu kuo;ı bir kum 
totbuıdır." 

---------"HA BE 
SPOR iŞLERİMiZE DAiR: 

Ulustan başka hir 
gareteye verilmiş 
heyaııat yolitur 

Türk ıpor kurumu ve kurumun o
limpiyad masrafları hakkında yazılar 

yamıakta devam eden İstanbul gazete· 
lerinden birinde "Kurum başkanı ve i· 
kinci başkanının beyanatı,, kaydiyle çı
kan bir yazı ve bu yazrya istinad ede
rek diğer bir gazetede neşrolunan bir 
makale hakkında mallımat almak üzere 
kendisine müracaat eden bir arkadaşı· 
mıza ikinci başkan ve Bayazıd mebusu 
B. Halid Bayrak şunları söylemiştir: 

- Geçen gün bir gazete muhbiri ba· 
na müracaat ederek kurumun işleri 
hakkında haber almak istedi. O sırada 
başkan, general Ayerdem odaya giriver· 
eli. Sormak istediği bir şey varsa onu 
generala tevcih etmesini söyledim. 'Ge
neral da: ''Bu hususta bütün söyliye· 
ceklerimi Ulus'a söyledim. Başka bir 
diyeceğim yok.,. cevabını verdi. Ve bu 
zat da kalkıp gitti. General Ayerdemin 
22 ikinci teşrin tarihli Ulus'da çıkan 
beyanatından sonra ne General tarafın. 
dan ve ne de tarafımdan hiç bir gaze· 
teye verilmiş beyanat olmadığını ta~ 
r:ih ederek kamoyu tenvir etmenizi rica 
ederim.,. 

Vilayet ilk tedrisat 
l{adromuz 

Yeni mezlUllarla 
kuvvetlendirildi 

Bu yıl vilfryetimizin gerek merkez 
ilk nıektebleri ve gerek mülhakaltaki 
köy mektebleri ve erlıaş öğretmenleri 

kontrol mıntakaları şeflikleri kauro
sunda çalışmak için İzmir, İstanbul, 
Erzurum. Sıvas vilayetleri muallim 

mektebleri 1935-1936 seneıti mezuBla
rından otuz bir genç erkek muallim, 
ilk tedrisat umum müdürlüğünce vila
yetimiz ilk okul kadrosuna verilm.i§ler 
v~ vazifelerine başlamışlardır. 

Memuriyet vazifelerinde 
suçlu memurlar 

Dahiliye vekileti, memuriyet vazife. 
lerinden alakalı ıuçlulardan maznun 
mevkiine düşmüş meurlann cezai taki
bat karşısındaki hukuki vaziyetltrinin en 
lasa bir zamanda tesbit edilerek yanlıt 
ve eksile muamelelerle işin sürüncemede 
bırakılmamasını valiliklere başvekaletin 
emirleri dairesinde tebliğ ctmiıtir. Bil
haua, bir çok muamelelerde daha çok 
nakz ıebebleri göze çarpmakta olduğun. 
dan bu hususun önüne geçilmesi ve bu 
suretle itleri gecikdirenler hakkında da 

• kanuni takibat yapılması bildirilmistir. 

Diişiinii.§ler: 

Afgan hariciye 
veziri şehrimizde 
Ankara, 28 (A.A.) -

Avrupada yaptığı bir seyahatten dön
mekte olan Afganistan Hariciye veziri 
Feyz Mahmut Han bugün şehrimize 

gelmittir. 

Afgan Hariciye vezirinin bu ziyare• 
ti tamamen hususidir. 

Hususi idare mütekaid ve 
öksüzlerinin aylıkları 
Vilayet büdcelerine konulan tekaüd 

sandığı ortaklık payının ikinci taksit za

manı geldiğinden dahiliye vekaleti teka· 

üd sandığı için icab eden hazırlıklara 
başlamıştır. 

Sandığın kurulduğu tarihten 935 ma
li yılı sonuna kadar tahakkuk eden ikra
miye borçlarmın tasfiyesi için 936 büd
cesinde % 6 olarak kabul edilen bu his
senin n:., taksitini bütün vilayetler za. 
mamnda ödemişlerdir. Hatta bazı vila
yetler zamanından önce de tediyeler 
yapmışlardır. 

Mühim bir kımı pek az bir par.a alan 

hususi idare mütekaid, dul ve öksüz· 

lerinin alacakları ikinci üç aylık maaş 

ve ikramiyelerinin de gününde verilebil. 

mesi için bütün valiliklerin birinci taksi

ti ödedikleri şekilde hareket etmeleri is· 
tenilmi~tir. 

Fıkra: 

VUZUH 
(Başı 1. inci sayfada) 

Kemalist işte iki barışçı iktidar/ Ko· 

monizmle nasyonalizm arasında 

bir sarsılmaz dostluk/ 
işte 

Fakat bizim nasyonalizmimiz, hiç 

bir fs§izme be11zernez; biz hürriyetçi
leriz. Harb düşmanlarıyız. 

Yarın ispanya bir Franko faşizmi, 

arkasından, gene birçoklarının temen
ni ettiği üzere, Fransa bir sağ otoritesi 
kuıacak olurs:ı, gene hiç kimsenin işi· 

ne karı~mayız: fakat sulh prensipinia 
bu sürgün avında akıbeti ne olacağını 
epey düşünürüz. -

Hiç bir tarafta, hiç bir türlü müda
hale cephesine Jc.atlmış değiliz. Sado · 
bari§ cephesindeniz. Ancak kaqımıza 

değil, yanımıza yeni kuvvetler ararız. 
lspanya bir Akdeniz devletidir. 

Sarih değil rruyiz? • Fatay 

Çağır 
Milli Müdafaa Encümeni 30-Xl-1936 

pazartesi günü heyeti umumiyeden son
ra toplanacaktır. 

• Dahiliye Encümeni 30-Xl-1936 pa
zartesi günü saat 10 da toplanacaktır. 

Ciddi balıislerde ciddililc 
Geniş halk kütleleri· 

ni v"kından atakaclar .:· 
den, cemiyet hayatı üze
rinde mahsus tesi rler 
yapmaya namzed bulu
nan en ciddi meselelerde 
"uik. bazı gazeteci arka • 
da"lann sG;:ı;,,cıHiik gos . 
terdiklerini mü~ahede et
mek insanı müteessir e
diyor. 

kabilinden başlıklarla devi ~ümrüklerinden ser• 
bestçe geçirmek hakkını 
muhafaza edebilir. Bun• 
dan himaye sisteminin, 
genç endüstrimiz zararı· 
na olarak kaldırılması 
manasının çıkarılması 
asla caiz del!ildir. Bil$. -
kis ve hiç şüphesiz, en • 
düstrimizin sahaları ile 
birlikte, himaye sistemi
miz de genişlemeye nam• 
zeddir. 

''Genel ithalat reji. 
mi" nin tesisi etrafında 
yapılan tetriyat da bize 
bu kayıdıızlığın yeni ör· 
neklerinl vereli. 

Her ha~i ehemiyetll 
mevzu üzerinde mutlaka 
bir teyler yazmak lüzu• 
munun, ~azeteciye. ya • 
lan yanlıt haberlerle o
kurlarını aldatmak aa· 
Ubiyetini vermiyecegı 
takdir edilmeli değil mi· 
dir? 

bahsedenler oldu. 
Halbuki, en reel men· 

f aatleri alakadar eden 
böyle bir mevzu üzerin
de hayallere kapılmadan 
ancak realitelerin çerçe • 
vesi içinde kalmak icab 
etmez miydi? 

Güdümlü iktısad aa • 
hasında edinilmis olan 
tecrübelerin mahsulü o -
tarak, memleketin dıe 
mübadelelerini arttırmak 

De-rt1 kUfU bqrm :ium• g6mer amı- ı 
l:um torbasına değil. Cümleyi §öyle 
okuyunuz: "Failunda değiliz ki kala· 
mızı kumua i$ine gömmektea bqlta bir 
§"1 yapmIY,oruz:• ' 

'GUmrUk işlerini ko· 
laylaştıracak ve ithalat 
tacirlerine büyük kolay • 
lıklar temin edecek olan 
yeni rejimin tesisinden 
.. ithalit serbest oluyor" 

Dıs ticarette klirinı?; 
ve tahdidi sisteminin il
gası bugün bütün mem
leketler için bir ha· 
yat olmaktan kurtula
maz. Hususiyle Tür
kiye ~bi. emekleme dev
reıindekl endilstrlvel 
kurulutunu harice karşı 
bir ana kıskançlı2ivle 
korumak mecburiyetin • 
de olan memleketler için 
bu hakikat daha bariz ve 
aıikirdır. Hükümet. iea· 
bmda, ihtar ve tedbirle· 
rine kartı gelerek hima· 
ye aiateminden 2avri 
meşru bir kaaznç temin 
etmek arzusunda ısrar 
eden sanayicileri ceza • 
!andırmak için, mamı11 
veya yarı mamiil bir mad• 

ve kolaylaştırmak esası· 
na dayanan sahası malı· 
dud ve muayyen bir ve• 
niliği, dünya iktısadi 
şartlarının bir zarureti 
olan ana "prensiplerden 
bir inhiraf şeklinde S?:ÖS • 

termeye çalışmak, busu· 
ıi bir niyetle vapılmıt 
olsun olmasın, yersiz ve 
yanlış bir harekettir. 

YAŞAR NABl 

• 
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Hukuk ilmini yayma kurum 11· 

nun dünkü konferansı 

Kurıımun yeni çalışına yılı dolayısivle 
Anadolu k.ulühiinde bir ziyafet verildi 
Geçen yıl tertib ettiği hukuki kon

feranslar Ankarada alaka ile takib edi
len Hukuk İlmini Yayma Kurumu, bu 
kış içinde 24 hafta sürecek bir konfe
rans serisi tertib etmiştir. Dün bu seri
nin ilk konferansını İstanbul Üniver
sitesi rektörü B. Cemil Bilse! Ankara 
Halkevinde büyı.ik bir kalabalık huzu
runda vermiştir. 

Konferanstan eve!, yeni çalışma yı
lına giriş münaselıetiyle kurumun Ana
dolu kulübünde tertib ettiği ?iyafette 
Adliye ve Maarif Vekilcriyle B. M. M. 
Adliye ve Dahiliye Encümenleri Reisi 
ve mazbata muharrirleri, Temyiz ve 
Devlet Şurası Reisleri, 1staı,:bul Üni
versitesi l~ektöriyle Ankara Hukuk 
'Fakültes\ ve Sıyasal Bilgiler Okulu 
Dekanı ve kurumı..:.n bu yılki progra
tnında konferans verecek mebus, pı·o

fesör ve mütehassıs zevat bulunm•.ış-
tur. ' 

Kurumun bu ziyafeti hukukla ya
kından meşgul birçok zevatın topluca 
hasbihallerine güzel bir fırsat vermiş
tir. Davetliler kulübten doğruca Halk
evine gitmişlerdir, 

Konferans salonu, saat üçte dinle
yicilerle dolmuş bulunuyordu. 

Cemil Bilsel konferansına başlar

ken Hukuk İlmini Yayma Kurum.unun 
geçen yılki mesaisini takdirle yadetm.iş 
\'e broıtür halınde basılan konferansla
rm herkes için faydalı olduğunu söy
lemiştir. 

Sayın rektör konferans için (dev
letleri ve hükümetleri tanıma) mevzu. 
unu niçin seçtiğini anlatırken, illin ve 
politika aleminde günün meselesi olan 
bu bahsi _ ana hatlariyle izah edeceğini 
söylemişlerdir. Profesör, 13 yıldır (ta
nıma) kelimesini reconnaissance karşı
lığı olarak kullandığını halbuki osman
h müelliflerince bunun (tasdik) olarak 
kullanlıdığmı, halbuki bu kelimenin 
ancak Ratification karşılığı olabilece. 
ğini söyledikten sonra tanıma mevzuu 
Üzerinde enternasyonal hukuk kongre
sinin son günlerdeki ilmi çalışmalarını 
anlatmış ve İspanyadaki hadiselerle, 
habeş ilhakının ve henüz yakın sayıla
bilecek olan şarktaki Mançuko devleti
nin zuhurunun siyasi cepheden (tanı
tna) meselesine verdiği ehemiyeti izah 

Cemil Bilsel tanımaya mevzu olan 
etmiştir. 1 
hukuki varlık itib~iyle şu tasnifi yap-

mrş ve her biri üzerinde geniş izahlar
da lıulunmuştur: 

Yeni teşekkülü tanrına, aosiyi tanı· 

ma, milleti tamma, hükümeti tanıma. 

Hukuk ilmini Yayma Kurumu tarafrndan 
tertib edilen konferanslardan ilkini Hal

kevinde veren B. Cemil Bilse! 

Bir de mahiyeti itibariyle tanıma

nın fili veya hukuki ve bunların her 
birinin de umumi veya hususi olabile
ceğini ve bunların unsurlarını tarihi 
vakıalara tatbik ederek izah etmiştir. 

Saym profescr tanımanın daha çok 
(ekonomik ve politik sebeblere) da
yandığını etraflıca izah etmiş ve bu 
mevzuda me~ruiyet nazariyesi, bir böl
gede siyasi maksadla kurulmuş bir o
toriteyi tanıma nazariyesi gibi muhte
lif şekilde mütalea edilen mesele üze· 
rinde günün son telakkilerini de anlat
mıştır. 

Hukuku düvel profesörü konferansı
nın sonlarına doğru yeni Türkiyenin ta
nırunasıru izah bir borç olduğunu anlat
mış ve Atatürk'ün büyük nutuklarının 
ilim adamlarına en sağlam ve en yüksek 
bir malzeme olduğundan bahsetmiştir. 

B. Cemil Bilsel; 11/12 eylül gecesi Si. 
vas kongresinde heyeti temsiliyenin 

memleket idaresini bizzat deruhte etmek 
için verdiği kararla yeni hükümetin doğ
duğunu ve o geceden itibaren tanımanın 
hukuki bir vecibe olduğunu etraflıca i
zahtan sonra kanuni, siyasi tanımalann 
Büyük Önder'in kurtarıcı idaresi altın. 
da mesud birer safha halinde nasıl te
celli ettiğini heyecanla anlatmıştır. 

Konferans sürekli alkışlar içinde so
na ermiştir. 

:ı.,. eni -ticaret konseyye ve ataşelerimi-
. z:n ekspozeleri dün başladı 

Ataşe komersiyallerin tezlerı" okunurken 

Memleket dışmda ticaret konseyye 
\>c ataşeliklerine tayin edilen İktısad 
~ekaleti memurlarının, talimatname mu-

tibince, memur edilecekleri sahalar ve 
"l'üı-kiye ticareti hakkındaki ekspoze
lcri dün başlamıştır. 

Celal Bayar tarafından açılan seans, 

kendilerinin Ereğli işleri ile olan meş
&uliyetleri dolayısiyle vekalet müsteşa
tx Kurdoğlu tarafından idare edilmiş 

~e Cenevre ataşesi Kamuarn, Stokholm 
ataşesi Hayreddin Şükrü, Roma ataŞe. 
ili Halil Mithatın ekspozeleri dinlenip 

ttıünahşa edilmi~tir. Toplantıda iktısat 

vekaleti ve hariciye vekaletinin alakalı 
bütün rükünleri ve bazı tüccarlar bu
lunmuştur. 

BB. Kamuran ve Hayreddin Şükrü 
tarafından yapılan ekspozeler tasvib ve 
her ikisi de takdir edilmiştir. B. Halil 
Mithat ve diğer ataşelerin ekspozeleri· 
ne pazartesi günü devam edeceklerdir. 

Alakalı tüccarlar, Yenişehir vekalet 
içtima salonunda geçmekte olan müna
kaşalara iştirak etmektedirler. Bilhassa 
İzmir üzüm kurumu müdürü B. İsmail 
Hakkı Veral, bazı ataşelerin çalışmala
rını takdir, bazılarını tenkid etmiş, ata
şelerden üzüm tüccarmm beklediği hiz. 

1 
FİLOMUZUN YUN ANlST .ANI ZIY ARETİ 

Dost m,emlf'ket hüyül{lerinin ve hall{ının bize karşı 
besledikleri sevginin bir ifadesi olmuştur 

B. Metalcsas denizcilerimiz şerefine bir ziyafet verdi 
(Ba§ı 1. inci sayfada) 

görülüyordu. Meçh~l asker abidesi et
rafında binlerce kişi toplanmıştı. Mace
ralar görmüş bir neslin çocukları dost 
millet denizcilerinin bu necib hareketi
ni büyük bir hassasiyetle alkıŞılamışlar
dır. 

Amirahn koyduğu çelengin üzerin
de "Türk donanmasınzn kahraman yu· 
nan meçhul askerine saygısı,, yazılı idi. 

Donanmaıı::rzı bugün Başvekil ziya
ret etti. Yarın on birde Kıral, amiralla
rımızı kabul edecektir. 

Yunan gazeteleri bu ziyaret münase
betiyle çok hararetli neşriyat yapmakta 
ve donanmamızın bugünkü mükemme
liyetini cumhuriyet idaresinin büyük 
bir eseri olarak anmaktadır. 

"Ti pos" gazetesi diyor ki: 

Umumi bakımdan türk bahriyesi bu
gün Türkiyenin teceddüd ve ilerleme 
iradesinin bir cüzüdür. Bunu dostlar 
ve düşmanlar örnek olarak almalı ve 
hayran olmalıdırlar. 

Naşid ULUG 

Faler, 28 (A.A.) - Anadolu Ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Donanmamız başta Yavuz ve dümen 
suyunda ve prova hattında filotilla ol
duğu halde bu sabah sekiz buçukta Fa
ler limanına gelmiş ve dost ve müttefik 
yunan topraklarım yirmi bir top atrşı 
ile selamlamıştır. Limanda dört destro
yerle Averof buna aynı sayı top atışı 

ile mukabele etmiş ve sonra 17 topla 
amiralımızı selamlamıştır. Yavuz da bu
na 17 topla mukabele etmiştir. 

Donanmamız dost donanmanın ya -
kininde demirlemiştir. Denizaltı filo • 
muz bugün öğleden sonra bize iltihak 
edecektir. 

Resmi ziyaretler 
Atina, 28 (A.A.) - Anadolu Ajan

smm hususi muhabiri telefonla bildi· 
riyor: 

Donanmamızın Faler limanında de· 
mirlemesini müteakip Başkonsolos Ce

vad ve ataşenaval yanlarında irtibat za
bitleri olduğu halde Yavuza gelerek 
Amiral Şükrü Okan'ı ziyaret etmişler
dir. 

Başkonsolosumuz gemiden ayrılır

ken top atılmclk suretiyle selamıanmış
tır. Bunu müteakib Pire liman kuman. 

dam amiralımızı ziyaret etmiş ve bu 
ziyareti donanma kumandanı iade et
miştir. 

Amiral saat 10 buçukta karaya çıka
rak elçimizi ziyaretten sonra yunan 
bahriye müste7arı ve kurmay reisini 

ziyaret etmiştir. Bunu müteakip ami
ral elçimizle birlikte meçhul asker abi
desine giderek abideye merasimle bü

yük bir çelenk koymuştur. Merasimde 
türk ve yunan müfrezeleri tarafından 

selam resmi ifa olunmuş ve tilrk ve yu· 
nan milli marşları çalınmıştır. Bu me
rasimden sonra amiral elçimizle birlikte 
dost ve müttefik hükümet reisi B. Me
taksas'ı hariciye bakanlığında ziyaret 
ederek gemiye dönmüştür, 

Elçimizin Yavuz'u ziyareti topla 
selamlarun•ıştır. 

· Amiral Averof zırhlısına giderek 

yunan donanması kumandanı amiral 
Sakelariyu'nun ziyaretini iade etmiş ve 

Averof tarafından 17 pare top atılmak 
suretiyle selamlanmıştır. 

Amiral Şükrü Okan Yavuza döndük
ten sonra Başbakan Metaksas yanında 

bahriye müsteşarı ve kurmay reisi olduğu 
halde Yavuza gelmiş ve amira.1.rmı:zın 

metler hakkında uzun bir liste vermiş
tir. 

B. Kurdoğlu verdiği faydalı izahat
tan dolayı B. İsmail Hakkıya teşekkür 
etmiş ve vekaletin tüccar tarafından va
ki olacak telkin ve tenkidleri daima 
memnuniyetle dinlemeye ve neticelen
dirmeye hazır olduğunu bildirmiştir. 

Tütün ve fındık ticaretiyle alakalı 
bazı saylavlar yarın yapılacak toplan
tıda hazır bulunmak ist~diklerini bil
dirmişlerdir. 

:ziyaretini iade etmiştir. Başbakan Ya
vuzda bir müfreze tarafından selamlan
mış ve gemideki zahitlerimizin ayrı 

ayrı ellerini sıkarak "safa geldinız" 

demiştir. Uzun müddet aıniralımızm 

yanında kalmrş olan Başbakan Yavuz_
dan aynhrkan 19 pare top atılmak su
retiyle selamlanmıştır. 

Amiralrmız türk ve yunan bayrak
lariyle süslenen Atina sokaklarından 

geçerken ve meçhul askere çelenk ko
yarken halk tarafından şiddetle alkış
larunı§tır. 

Donanmam:zın ziyareti burada bü
yük bir alaka ve memnuniyet uyandır
mıştır. 

Denizcilerimiz şerefine 
verilen ziya/et 

Atina, 28 (A.A.) - Anadolu Ajan· 
sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Başvekil B. Metaksas lıu gece Büyük 

Britanya otelinde amirahmız §erefine 
bir ziyafet vermiştir. Ziyafette hükü
met erkaniyle elçimiz ve iki dost 
donanma kumandanları hazır bulun
muştur. 

Ziyafetin sonlarına doğru muhterem 
Başvekil, Türkiye Reisicümhuru Ka
ma! Atatürk'ün şerefine kadehini kal
dınnış ve istiklal marşı çalınmı~tır. El
çimiz Ruşen Eşref de kadehim Majes
te krral şerefine kaldırmış ve bu esna
da yunan milli marşı çalmmıştır. 

BQnu müteakib türk - yunan dostlu
ğunun sağlamlığı ve beynelmilel ehe
miyeti hakkında Başbakan, elçimiz ve 
amira.bmız arasında samimi nutuklar 
söylenmiştir. 

Ziyafeti çok samimi bir dostluk ha· 
vası içinde geçen parlak bir süvare ta
kib etmiştir. 

Atirıa halkının CO§kun tezahüratı 
Atina, 28 (A.A.) - Atina ajansı bil· 

diriyor: 

Türk filosu bugün saat 8.30 da Fa
ler limanına gelmiştir. 

Mutat ziyaretlerden sonra, bir kıta 

silah endaz neferi saat 12 de karaya çık
mış ve Meçhul asker mezarına bir çe
lenk koymuştur. Çelenk koyma merasi
minde türk amirali Şükrü Okan, yunan 
amirali Sakallariu, Türkiyenin Atina el. 
çisi ve yunan sivil ve askeri otoriteleri 
hazır bulunmuşlardır. 

Halk türkiye bahriye askerlerini coş
kun tezahüratla karşılamıştır. 

Bu münasebetle yunan matbuatı 

türk - yunan dotluğu hakkında uzun ma.. 
kaleler neşretmektedir. 

Proia, beynelmilel ufkun kara bulut· 
lar tarafından kapatıldığı bir sırada ya

pılan bu ziyaretin hususi ehemiyetini 
kaydetmekte ve demektedir ki: 

Yunan milleti bütün kalbiyle tilrk 
filosuna hoş geldiniz der. Türk - yunan 

dostluk zencirine şimdi yeni bir halka 
dana ilave edimektl!dir. 

Katimerini şunları yazmaktadır: 
Yunaıı milletinin sevinç hissiyatı sa• 

mimi.ıir. ÇUukü türk filosunun Yunanis. 
tanda bulunuşu, sulhun müdafaası bu 
dostluğun bir sembolü olarak teliikki e .. 
dilmektedir. 

Elefteron Vima da şunları yazıyor: 
Türk bahriyelileri, yunanların Türki· 

yeye karşı olan muhabbetini burada gör· 
mek fırsatını elde edeceklerdir. 

Etnos, Vardini, Estia, Akropolis ve 
diğer gazeteler de ayni dostça neşriyat
ta bulunmaktadırlar. . 

Halkın Meçhul asker mezarrna çe-
lenk koymak üzere Atina sokaklarından 
geçen türk amirali ve bahriyelilerine kar· 
şı yaptığı co~kun ve muhabbetkarane 
tezahürat bilhassa kayda şayandır. 

Denizcilerimizin Malta lıôtffaları 
Atina, 28 (Atina'ya giden arkadaşı· 

mızdan telefonla) - Denizcilerimiz 
Maltada gördükleri dostluktan derin 
bir tahassüs içindedirler. Denizcileri
mize karşı gösterilen büyük hüsnü ka
bul kalblerin<le derin bir iz yapmıştır. 
Malfımdur ki Turgud Reis Maltada şe
hid olmuştu. Bugün Maltada Valii U
mumilik dairesindeki kıymetli eşyalar 
arasında onun kılıcı, başına giydiği 

miğfer ve zırhr, yaptığı harblat·a aid 
tablolar mevcuddur. Bu mesud ziyaret 
vesilesiyle Malta idaresi Maltamn bel· 
Ji başh caddelerinden birinin admı 

Turgud koymağa karar vermiştir. 
Naşid ULUÔ 

lngiliz amiralinin lngilterenin 
Ankara büyük elçisine bir telgrafı 

Ankara, 28 (A.A.) - İngilterenin 

Akdeniz filosu kumandanı amiral Sir 
Dudley Pound'un büyük Britanyanm 
Ankara büyük elçisi Sir Percy Loraine'e 
26/11 tarihli aşağıdaki telgrafı yolladı

ğı haber alınmıştır: 
"Türk filosu bu sabah gitmiştir. Bil.. 

tün türk zabit ve neferleri burada haklı 
bir surette kendilerini sevdirdiğinden 
türk filosuna yapdan teşyi merasimi bü
yük ve kalbten gelen bir coşkunlukla do
lu idi. Filonun muvasalatı dakikasından 
itibaren, her iki memleket zabitan ve 
mürettebatı arasında hakiki bir dostluk 
havası teessüs etmiştir. Ve böylelikle, 
türklerin, büyük bir nezaketle duyduk
larını söyledik1eri memnuniyet kadar bü
yük bir memnuniyeti biz de duymuş bu
lunduk. Hiç kimse, hiç bir dakikada tam 

bir samimiyetten başka bir hissin ifade. 
sine şahid olmamış, hiç kimse öteki ta
rafın bir rol oynamakta bulunduğunu bir 
an bile düşünmemiştir. Ziyaretin son i
ki günü esnasında çok fena bir hava hü

küm sürmekte idi. Fakat bu kimseyi mü· 
teessir etmediği gibi, misafirlerimizin de 
neşe ve coşkunluğunu zerre kadar halel
dar etmemiştir. 

İspanya Milletler Cemiyetine baş vurdu 

Künseyin derhal toplanması için Londra Büyilk 
Elçisi İngiltere nezdinde teşebbüste bulundu 
Londra, 28 (A.A.) - İspanya büyük 

elçisi öğelden evvel dış işleri bakanlığına 
gitmiştir. Royter'in kanaatine göre, bü-

yük elçi, milletler cemiyeti konseyinin 
derhal toplanması hakkındaki İspanyol 
noktai nazarım bildirmiştir. 

İspanyol mahfilleri İspanya hüküme. 

tinin milletler cemiyetinin yardımım is
temediğini, fakat çok tehlikeli bir vazi
yetin hüküm sürmekte olduğunu cemi
yete bildirmekle iktifa edeceğini söyle· 
mektedirler. 

Sanıldığına göre, ispanyol hükümeti 
milletler cemiyeti nizamnamesının 11 
inci maddesine istinad etmektedir. 

I spanyanın müracaaıi vaziyeti 
vahimleştirecek mi? 

Londra, 28 (A.A.) - Royter ajansı
nın haber verdiğine göre, İngiliz mahfil 
leri, milletler cemiyeti konseyinin İspan
ya vaziyetini görüşmek üzere derhal 
toplanmasına taraftar olmamaktadırlar. 

Böyle bir toplantının hiç bir müsbet 
netice elde edemiyeceği hatta bilakis va
ziyeti daha fazla vahimleştirebileceği ka· 
naatında bulunmat.kadırlar. 

ispanyanın müracaaıi ltalyada 
kayıdsızlıkla karşılandı 

Roma, 28 (A.A.) - Salahiyetli mah· 
filler, Valensiya hükümetinin milletler 
cemiyetine olan müracaatinin İtalya'da 
ne gibi akisler uyandırdığı hakkında hiç.. 
bir izahat vermemekte ve bu harekete 
nisbi bir ehemiyet atfetmektedirler. İ

talyanın milletler cemiyetini tcrketmeei 
mevzuu bahis değildir. 

Konseyin perşembe günü toplan
ması ihtimali var 

Cenevre, 28 (A.A.) - Royter ajansı 
hususi muhabiri bildiriyor: İspanyol hü
kümeti tarafından istenilen milletler ce
miyeti konseyi toplantısının gelecek per· 
şembe günü Londrada yapılması muhte
meldir. 



29 SON1EŞRIN 1936 PAZAR ULUS SAYFA 

Hukuk köşesi~ 

«Rebus sic Sta ntihus» k.aidesi 
-Mabad-

11. - TATBiKAT: 

"Rebus sic stantibus" kaidesinin tat· 
bilri dolayısiyle göz önünde tutulacak 
en mühim nokta: ademi ifa vaziyetinin 
şahsi bir sebebe dayanmamasıdır. Zen
gin olan bir adamın fakir düşmesi bor
cundan kurtulmasını istilzam etmez. O· 
nun hukuki sıfatı gene borçludur. Bu 
kaidenin tatbiki için vecibenin ademi 
ifasının umumi bir sebebin neticesi ol· 
ması lazımdır. 

İsviçre temyiz mahkemesi böyle U• 

mumi bir sebeb neticesi olarak borçlu 
borcunu ifaya icbar edildiği zaman mah· 
volmak vaziyetinde kalacak olursa bu 
takdirde onu vecibesiyle muhatab ol • 
maktan vareste addetmektedir. Bazan 
vaziyet hususiyet aoe:debilir: vecibe 
nin ifasından varest" ~utmak borçluyu 
fazlaca himaye etmek olur. Bu takdirde 
mukaveleten tesbit edilmiş olan hüküm
leri tadil etmek gere~tir. M"seıa: tonu 
25 lira olarak hesab edilmiş kömür, harb 
gibi fevkalade bir uaziyetten ötürü yüz 
liraya teda:-ik edilmek mecburiyetini 
arzederse bu takdirde mahkeme muta • 
vassıt bir nisbet olarak 60 lira esasını 

tesbit eder ve alacaklıya kömürün fia
tını bu mikdar üzerinden tesviye etme
sini, aksi takdirde kömür vermeği te • 
ahhüd etmiş bulunan tacirin 25 liraya 
kömür itasiyle mükellef tutulamıyaca
ğını tebliğ eder. Alman temyiz mahke· 
mesi ekseriyetle mukaveleyi hükümsüz 
addetmeğe mukabil bu tadil vaziyetini 
tercih etmektedir. 

Böyle fevkalade hallerin nazarı dik
kate alınma~mın kanunlarca maksud ol· 
duğunu ve tasr~h edilrtiğini görmekte· 
yiz: mesela borçlar kanunumuzun 365 
inci. maddesi şu ol":mii vazetmiştir: 

"Götürü pazarlık edilmiş ise mUt!· 
ahhid yapılacak _şeyi kararlaştırılan fi. 
ata yapmağa mecburdur. Y~pılacak şey 
tahmin edilen mikdardan fazla say ve 

masrafı mucib olsa bile müteahhid be· 
delin arttırılmasını isteyemez. Fakat 
evelce tahmin olunamıyan veya tahmin 
olunup da iki tarafça nazarı itibara 
alınmayan ha11er işin yapılmasına ma· 
ni olur veya son ierecede işlıal eders" 
hakim haiz olduğu takdir hakkı dolayı· 
siyle ya takarrür erlen bedc1i. teı:yid ve. 
p mukaveleyi fesh .. yler."' 

Nitekim İsviçre temyiz mahkemesi 

1921 senesinin 14 temmuz tarihinde 

vermiş olduğu bir kararda • Hüni da • 

vası • bu maddeyi tatbik eylemişti•. 

Kararın hulasası ve mesnedi şudur: da 

vacı apartımanını kiraya vermiş~ir. 

Apartımanda kalörifer tesisatı da var· 

dır. Bu itibarla mucirin klörifer\e:-ı 

yakması, vecibesi meyanındadır. Fa:<at 

harb dolayısiyle kömür fiatlarmda ç~k 

biiyük bir yükselme hasıl olmuştur. 

Aynı kira bedeli mukabilinde ev sahi!:>l 

nin kalöriferleri isıtmasına maddeten 

imkan yoktur. Mahkeme ev sahibinin 

bu iddiasını kabul etmiş ve kira bede 

linin arttırılmasına karar vermi~tır. 

Journal des tribunaux 1921. sah. 561. 

Bütün bu telakkiler hüsnü niyett'!n 
ilham alan varlıklardır. Kanun1ann 
amacı da zaten hüsnü niyeti korumak • 
tur. Borçlar kanunumuzun 24 üncü 
maddesi bir akid yapılırken esaslı bir 
hataya duçar olanın o akid ile ilzam e
dilmiyeceği esasını kurmuş ve 4 Ün· 
cü bendinde ise bu mahiyette olmak Ü· 

Tefrika: No: 25 - . 
iKiNCi 

zere şu hatayı tesbit eylemiştir: akdin 
lüzumlu vasıflarından olarak nazarı iti 
bara ahnmasma ticari doğruluğun mü • 
said olduğu şeylerde bata edilmiş olma
sı. 

Kezalik borçlar kanununun 117 inci 
maddesi rle bu bakımdan dikkate şayan 
bir hi.iküm vazetmektedir: "borçluya is· 
nad olunam.yan ahval münasebetiyle 
borcun ifası gayri mümkün olursa borç 
sakıt olur." 

Vazn kanunun hüsnü niyeti himaye 
ettiği ve dolayısiyle de sui niyete hor 
baktığı borçlar kanunun 21 mad
desinin tetkikinden de anlaşılmaktadır: 
Bir akidde karşılıklı teahhüdler ara • 
sında açık bir nisbetsizlik bulunduğu 

takdirde eğer aynı mutezarrırm müza
yaka halinde bulunmasından veya hif
fetinden veya tecrübesizliğinden istifade 
etmek suretiyle vukua getirilmiş ise 
mutazarrır bir sene zarfında akdi fesh
ettiğini beyan ederek verdiği şeyi geri 
alabilir. 

Ahvalın fevkalade hadiseler netice· 
sinde değişmesine rağmen alacaklı • 
nm borçlusunu sıkıştırması hüsnüniyet 
kaideleriyle bağdaşamaz ve hatta ken· 
disinin suiniyet ve ızrar erbabından ol
rluğunu ve mürabahacı ruhlu bulundu· 
ğunu açıklatır. Böyle ruhi bir halete 
sahib olan bir alacaklıya karşı da ma • 
sum vaziyette bulunan bir borçluyu 
"rebus sic stantibus,, kaidesine dayana
rak himaye etmek hem hukukun rom.ı· 
lılar devrinde dahi payidar olmuş olar 
hüsnüniyet esaslarm• l.;~rumıık ve hem 
de adfileti yaşatmak demektir. 

Dr. Münib Hayri ÜRGÜBLÜ 

Maraşda, bayındırlık yo
lunda f aydah kararlar 
Maraş, 28 (A.A.) - İlbaym başkan

lığında yapılan bir toplantıda şehrin 

önemli işleri görüşülmüştür. Toplantı· 
da, getireceği gelir, ödeme karşılığı 
gösterilmek üzere şehirde fenni su te
sisatı ve elektrik tesisatı vücude geti -
rilmesi bir sinema binası ile şehrin imar 
plfi.nmm tanzimi ve bir spor sahası mey· 
dana getirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu işler için '?30 bin lira harcana • 
caktır. Su ve elektrikten 47 binliralık 

gelir elde edileceği hesab edilmiştir. 

flon hızını alan Maraş imar pHinı iş· 
leri bu suretle tekemmül edecek ve şe
hir yakında cenub vilayetlerinin ma -
mur bir kasabası olacaktır. 

Prof. K. KÖMÜR CANIN 

Modern ve herke~~ elzem kitap lan 
Krş. 

35 
122,50 

Ameli ve tatbik! kambiyo 
Yeni muhasebe usulü 
Ticari maJUmat ve bankacılık 
İktisad ilmi 
İhti~s muhasebeleri (Şirket, 
sanc.yi, zı:aat, banka) 
Ticari ve mali hesap 1.ci kısım 

Zihni hesap kaideleri 
Logaritma cetvelleri 
(yeni rakaın) 

Yeni hesabı ticari (mufassal 

105 
87,5~ 

175 
70 

20 

56 

eser) 200 
Mali cebir (istikraz ve 
sigorta hesapları.) 100 

Ba:ihca satış yeri: İkbal Kitapevi 

Is anyol fac ·asının dfişiindürdükleri 
La Republiaue gazetesinde Pierre Dominique yazıyor : 
Eski diktatörün büyük oğlu ve İspanyol falanjlarının şefi 

Joze Antoniya Primo de Rivera idama mahkum edilerek kurşu-
na dizilmiş olduğu için, B. Largo Kaballero'nun oğlunu ele ge· 
çirmiş olan Falanjlar da onu, mukcıbelebilmisil olmak üzere 
ölüm cezasına çarptılar, kurşuna dizecekler. Biz bunda bir 
umumi kanunun mis:ılini görüyoruz: İspanyol harbı bir mu • 
kabelebilmisiller silsilesidir. 

Günde on iki saat :löğüşülüyor ve fasılasız adam öldürülü
yor. İspanya, bomba ve gülle patlayışlarmdan ziyade bir emir· 
le hep birlikte tetiği düşürülen silahlar m gürültüsüyle s:ırsı1-
maktadıı-. Her iki safta da ölclürüyorlar. Fakat kimi? Fakat ne 
yi? Düşmanı mı? Hayıı ~ kötülüğü. Doktorun mikropları öl
dürdüğü gibi öldüriivorlar. Vebayı, kolerayı öldürüyor.lar. 
Birine göre faşizm bir koleradır, ötekine göre anarşosendıka
lizm bir koleradır. Her iki taraf da İspanya'yı yanlış bir aki • 
deden temizlcmP){ istiyorlar, ve alcidc, zencirinin ı engı ~'bi, 
ir.~ ... na merbut bır şey olduğu için, akideyi öldürmek için adam 
öldiirüyorlar. 

Fontenov galibi. Saks mareşalr, harbın aiplomasi oyunları 
ıcadat" zararsız bir e:östcıiş ve maneı.radaıı ibaret kalması haya
lini kurmu§tu. Daha zayıf olan taraf, harba tutuşmadan evvel 
mağllıbiveti kabul edecek, böylece bir sürü adamın ve paranın 
vokedilmesine meydan vermiyecekti. 

Bu hayal. on sekizinci asırda tasavvur olunurken, daha o 
zaman Kont Guibert, kütleleri milletlerarası kavgalara dahil 
etmek lüzumu üzerinde fikir yürütüyordu. 

Fransız ihtilali, sonra imparatorluk bu sistemi geniş ölçü· 
de tatbik mevkiine koyacakl:ırdı. Ve mi111 orduların zuburiyle 
meslekten ordular ortadan kalkarken, katliam sevgisi, taş taş 
üstünde bırakmıyan eski kabile harbları zihniyetini yeniden 
uyandırarak. insanların yüreklerine yerleştirdi. 

Enıföc;trive1 tekrıi~in harb s:ınatma tatbik enilmesi, kütle 
harblariyle birlikte, b'izi bugünkü vaziyete sürükledi. Bu, ahfa-
dımıza karşı, bizim, asrımızın ve geçen asrın en büyük günahı 
olacaktır. 

*."' 
Bombardıman edilen ı;ıehirler, bağırsakları dökülen bu ka· 

dınlar ve cocuklar. babalarımızdan bize miras kalmıs olan kıy· 
metli abidelerin tahrib edilmesi hakkmda, tahrib eden ve öl • 
dürenlerin, bunu Uzaktan ve adeta gayri ŞUUrl bir tarzda yap • 
tıklan, üstad elinden çıkmış tablonun alevler içinde kül oldu
ğunu ~örmedikleri ve çocuğun haykırışını işitmedikleri ileri 
sürülebilirdi. 

Ben bütün bunlardan emin dei{ilim. Ve tabildir ki burada, 
sadıklardan, vakrnak, öldürmek ve tahrib etmekten zevk du • 
yanlardan bahsetmiyorum. Muhasım saflarında bunların sayısı 
kabarık deiildir . 

Hayır. beni korkutan şey, itiraf ederim ki, bizi kaplamakta 
olan müsamahasızlık dalgasıdır. 

Septisizim ölmüştür, Montaigne'ın başı altında o derece yu• 
muşak bir yastık teşkil etrni~ olan ş.üphe ölmüştür. Her yerde 
aynı temayül: tek felsefe, tek siyasi doktrin, tek metod, tek 
parti. 

İtalyada fazla kan dökülmeden iktıdar mevkiine geldiği, 
Almanya'da hemen hiç kavgasız yerleşmiş oldu~u ve Rusva'da 
hakikaten fena kokan bir çarlık çöplüğünü süpürmüş olduğu 
için sistemin müthiş tarafını henüz tamamiyle hissetmiş deği
liz. Fakat iki zıd prensip hissedilir derecede biribirine mfü;avi 
bir kuvvet arzettiği zaman sistt:min neler yapabilece~ini ls • 
panya bize göstermiştir. O zaman, harb uzcıdrğr ve bitmesine 
de sebeb olmadığı için, tahrib müthiş olacaktır. 

* • * 
Troçki 1924 de şöyle yazıyordu : 
'' Şu dakikada hatırıma, Vorontsov adını taşıyan bir Petro· 

Rradlt proleter ~eliyor. 
"Petrogradı boşaltmaya hazırlanırken, Vorontsov bana de

mişti ki: 
" - E~er ~ehre girerlers~ burada birç~k şevler bulacaklar. 

Petro~radın altına dinamit koyup her şeyı havaya uçurmalı. 
"Du proleterin cüretini takdir ederek: 
" - Petrograda acımıyacak mısınız? Yoldaş Vorontsov 

demiştim. 
"- Ne. acımak mı? Geri döndüğümüz zaman daha iyisini 

yeniden yaparız. 
"Ve Troçki ilave ediyordu : 
" Bu yeni organizasyonun yolu üzernide en):.eller zuhur 

ederse hepsini silip süpürmek la~ım~ır. Bu esnatla mazim., 
kıymetlerini tahrib etmek mecburıyetı hasrl olursa, bunu sem· 
timental göz yasları akıtmadan yapalım: sonra eskilerinden 
çok daha güzellerini yaratmak için ger, jöneriz." 

* *. 
Yeniyi yaratmak. içine eski materyellerden, esk1 taşhrdan, 

ve eski adamlardan hiç bir şeyin girmiyeceği yeniyi inşa et • 
mek mevzuu bahistir. 

Eski hataların sembolleri telakki edilen anane ve abidele
rin imhasıyle iktifa edilse gene bir şey de~ildir: fakat daha 
iyisi yapıliyor: akidesi deği§tirilmiyen ve y<:ni dini iman et-
miyen öldürülüyor. İspanyada öldürülüyor, başka yerde öldü
rülüyor. 

* * * 
Müthiş değil mi? Ve işte daha müthişi: zafer şimdiye ka • 

dar ancak mıntakavi olmuştur. Sağcı zihniyet bir milleti kaza· 
nıyor, solcu zihniyet bir başka milleti elde ediyor; birinci hal-

de her türlü komünizm, anarşizm ve sendikalizm hareketleri. 
yok ediliyor; ikinci halde bütün faşizm temayülleri imha ed.i. 
liyor. Böylece, hemen her milletin kendi içine münhasır siya• 
si bir mücadeleye inhisar etmesi lazım gelen şey, şu veya bu 
rengi taşıyan milletlerarasmda bir askeri mücadele mahiyeti· 
ni alıyor veya daha doğrusu alacaktır. 

* * * 
Ufukta, her şeyin ötesinde faşist devletler birliğiyle sosya-

list devletler birliği arasında bir harbtan başka bir şey görün-
müyor, daha doğrusu başka bir şey görünmezdi, eğer hürriye • 
tin Avrupada halli bir vatani bulunmasaydı, eğer İngiltere ve 
Fransa henüz mücadele saflarının dışında olmasalardı. 

Çünkü Ingiltere ve Fransamn hüriyeti ilga ederek, faşiz· 
min leh veya aleyhinde, sovyetlerin leh veya aleyhinde miicade. 
leye katıldıkları zaman Avrupa ölecektir. Hem de şerefli bir 
ölümle değil. İşte mübarek 1936 yılının son teşrininde vaziyet 
bu merkezdedir. 

Franko hükümetinin tanınması 
Bir ingiliz ga=etesi, bu hiıdise hakkmda ne 

mütalealar yürütüyor? 
Mançester Gardiyen gazetesi "İspanyanın tanınması" hak • 

kında şu yazıyı yazıyor: İtalya ve Almanya hükümetleri, şim· 
diye kadar asi vaziyetinde bulunan General Franko hükümetini 
meşru İspanya hükümeti tanıyarak, Kaballero hükümeti nez • 
dindeki maslahatgüzarlarını çekip yeni hükümete mümessiller 
göndermeğe karar verdiler. Bundan önce 23 ilkteşrin tarihinde 
Portekiz hükümeti, Madrid ile bütün alakalarını kesmiş, böy· 
lece Franko hükümetini tanımış, Guatemala ile Salvador'da 
Portekiz hükümetinin izini takib etmişlerdi. Bu üç 
faşist hükümetin bu tarzda hareketinde hayret edi
lecek bir taraf yuktur. Çünkü bundan önce isyan hare
ketine para ve siliih ile yardımda bulunan bu hükü
metlerin paralan nerde ise gönüllülerin de orada olma
si, şaşılacak bir şey değildir. Madrid hükümeti ancak 
Salamancayı elinde bulundurduğu halde, İspanyanın yan· 
smdan fazlasını zaptetmiş olan Frankocuları tanımak onların 
hakkıdır. Yalnız, daima, ihtiHil neticesinde yeni teşekkül eden 
bir hükümeti tanımak, bir nevi kumar oyunu manzarası arze· 
der. Mesel~ Fransa 1778 de büyük Britanyaya karşı ihtilal ya· 
parak muvaffak olan Amerikan ihtilalcilerini derhal tanıdığı 
halde İngiltere Amerikadaki İspanyol cumuriyetlerini tanı -
mak için on beş sene beklemişti. Diğer taraftan Hal! der ki: 
"Bir ihtilal kuvvetini, henüz mevcudiyetini idame ve mücade· 
le eden eski bir hükümet mevcud iken tanımak hukuka uygun 
değildir." Reis Vilson bir zamanlar, meşruti usullere uygun ol· 
mıyarak kurulan Amerika cumuriyetlerini hiç tanımamağa ka
dar gitmişti. Fakat bugünkü amerikan noktai nazarı kurulmuş 
ve kökleşmiş bütün devletleri tanımağa taraftardır. Bugünkü 
Franko hükümeti ise hiç kurulmuş ve kökleşmiş olmadığı gi
bi etrafta gittikçe büyüyen nefret havasının ona bir istikrar ve· 
receği de pek ümid edilemez. 

Her ne kadar Franko, İspanyanın yarısından fazlasının 
kendi elinde olduğunu söylüyorsa da Navarre ve Aragon dr -
şrndaki eyaletlerden hiç birisinde asilerin kılıç kuvvetinden 
başka bir şeye dayandıkları hakkında hiç bir delil yoktur. 

Tuttukları merhametsiz usuller ne olursa olsun, Almanya
da ve İtalyada Bay Hitler ile Bay Musolininin gene bir ekse • 
riyetin arzusiyle iktıdar mevkiinde bulundukları söylenebilir. 

. ... 'General Franko ise açıktan açığa bir kan deryası içinden 
geçerek ve kana boyanarak iktıdar mevkiine doğru yürüyor. 
Bu~ün Badajoz neden sakindir? Çünkü yüzlerce masum kadın 
ve erkek harbın harareti içinde fa~h askerler tarafından öldü· 
rülmüştür. 

Rio Tinto zamanında herkes neden sakindir? Çünkü 1500 
madenci soğuk kanlarla yıkanmrştır. Hiç kimse General Fran
ko'nun Badajoz, Ri;> Tinto'da hatta Sevil ve Saragossa'da se
vilen bir adam olduğunu kimse iudia edemez. Bugün Madrid 
halkı uslu u:du, sakin sakin, şehirlerini teslim edecek yerde 
kalbleri nefret ve kin ile dolu, savaşıp duruyorlar. General 
Franko, Madrid'i almak için beyaz askerleri göndermeğe kıyı
şamamış, yan talim görmüş faslı askerleri kendilerine muhta• 
riyet vadederek ateş hattına sürmüştür. Eğer günün birinde 
Franko, Madridi zabetdip orada hükümetini kurarsa İtalyan ve 
alman tayyarelerinden atılan bombalarla binlerce erkek ve ka· 
drnm öldürüldüğü bu şehirde kurulan yeni hükümetin Avru
panın en zalim hükümetlerinden daha ileri gitmediğini kim 
iddia edebilir? 

İspanya'ya dair okuduğumuz korkunç ve tüyler ürpertici 
hadiseler, ispanyol milletinin serbestçe reylerini kullanarak 
seçtikleri bir hükümete karşı General Frankonun bir darbe in
dirmeğe kalkışmasının mantıki neticeleridir. Eğer Frankonun 
askerleri, faşist gazetelerin söyledikleri gibi, birer vatanper • 
ver kahraman ise, o halde vatanperverlik bir maskaralık haline 
gelmiş demektir. Eğer asi generaller zorla İspanyada istikrar 
temin edecek olurlarsa, lngilterenin İtalyan ve alman misalle
rine uyarak yeni İspanyayı umumi vicdana muhalif olarak ta
nıması, gene :r.:ıman istiyecektir. Fakat bugün ingiliz hüküme· 
tinin uhdesine düşen bir vazife vardır ki o ada İtalya ile Al
manyaya "ademi müdahale" anlaşmasının pernsipini haurla.t• 
maktır. 

Movgli, pcnçereden uzaklan göstererek 
dedi ki: 

Messua haykırdı: 
- O, seni öldürmeğe yollanmıştı; kendi

sine rast geldin mi? 

lüyor, böylece gelen şey hakkında köylülere 
fikir vermek istiyordu. Sonra su istedL 

Movgli: 

CEN~.~~~ Kç!.!.~BI 
- Ta ötede Cengel var. Elleriniz de, ayak

larınız da serbest. Haydi gidin. 
Messua: 
- Oğlum, biz Cengeli senin karlar bile

meyiz, dedi, sonra uzaklara kadar yürüyebi
leceğimi de sanmıycrum. 

- Evet, biz ... ben ona rastgeldim. Onun 
anlatacak hikayeleri vardır şimdi; o, 
bu hikayeyi anlatırken biz de birçok şeyler 
yapabiliriz. Fakat, önce ben bu gürültünün 
neden ileri geldiğini anlayıvereyim. Siz ne
reye gideceğinize karar verin de geldiğim 
zaman söyleyin. 

- Balı, dedi, gevezelik, gevezelik; lakır
dı lakırdı; bu insanlar zaten Ban dar - logla
rın kan kardeşleri. Şimdi ağzını su ile çalka
hyacak; sonra çubuğ"unu tüttürecek. Bütün 
bunlar bittikten sonra gene onun anlatacak 
hikayesi bulunacak. Bu insanlar, çok akıllı 
şeyler. Kulakları Buldeo'nun hikayeleriyle 
tıklım tıklım doluncaya kadar kimse gidip 
Messua'ya göz kulak olmıyacak. 

Rudyard Kipling -- Nurettin ART AM 

Movgli : 
-Ölümü gördüm ama, şeytan nedir? Di

ye sordu. 
Erkek, tasalı tasah baktı; fakat Messua 

gülümsedi ve kocasına döniip dedi ki: 
-Görüyor musun? Ben biliyordum; sa

na da söylemiştim ki bu bir sihirbaz değil· 
dir; bu benim oğlumdur; benim oğlum. 

Erkek: 
- İster oğlumuz olsun; ister 

bundan bize ne fayda gelir; nerede 
gideceğ-i7.. Dedi. 

sihirbaz, 
ise ölüp 

• Kocası söze karıştı: 
- Köyün erkekleriyle kadmbrt pe~imi

.ze düşecekler~ gene bizi buraya getirecekler. 
Movgli, bir elinin avucunu öteki elinde 

duran bıçağın ucuyla kaşıyarak: 
- Hımm, dedi, henüz bu köy halkına za

rar vermek arzusunda değilim. Fakat onla
rın seni durdurabileceklerini sanmıyorum. 
Çok geçmeden onlar başka bir şey düşünme
ğe mecbur kalacaklar. 

Birden bire başını kaldırıp drşardaki gü
rültü patırdıyı dinliyerek: 

- Ah, dedi, Buldeo'yu nihayet köye gel
meğ'e bıraktılar mı? 

Dışarıya fırladı ve gene dıvarın dibinden 
sürüne sürüne, altında kalabalık bulunan 
ağacın dibindeki adamların ne konuştukta -
rını duyacak kadar ilerledi. Yerde yatan 
Bvldco inildeyip duruyor, etrafındakiler de 
ona bir c;ok sualler soruyorlardı. Saçları, 
omuzlarının üzerine dökülmüştü. Elleri, 
ayakları ağaçlara tırmanmaktan soyulmuş -
tu; gayet güç söz söylüyebiliyor, fakat va
ziyetinin ehemiyetini gayet iyi anlıyordu. 
Arada bir şeytanlara, şarkı söyliyen şeytan
lara, büyülere, e~sunlara dair bir şeyler söy-

Fakat ben de onlar kadar tenbel davraru· 
yonun! 

Movgli, bir silkindi ve kulübeye doğru 
süzüldü. Tam pençerenin yanına geldiği za
man ayağına birisinin dokunduğunu hisset
ti. 

- Anne, dedi; çünkü bu dili biliyordu; 
burada ne yct\>ıyorsun ? 

(Sonu var) 

( 
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Daha başka şeylerde de örnek tutulabiliriz. 

Fransız radikal sosyalistlerinin organı olan La Ripubliqrıe. talebenin 
hmelere. gazinolara devam etmemesi haklundalci kararı1D1zdan bahseder
len: .,bizde de yüksek makamlar türkleria bu kararını. hislerine kapılma
dan tetkik edecek olurlarsa, taJrljdde tereddüd etmezler," diyor. 

Hiu. kapılmadan tetkik t!dilttek olursa yalnız bu değil, dm l>irgok 
kararlarımız ve usullerimiz faydalı surette örnek tutulabilir. 

cHiuırkapılmah sözlerine gelince: bu, cDoğu Avrupası §İmdiye lradu 
batı A vrupas1nı taklid ederdi. aedea batı fimdi doğuyu taklid ftSÜJl> 
manasına gelmiyo.r mul 

insanlar öldürülürken: 

- Madridde Jlurillo'aun. Velas
qun'in barilaüadtt tabloları da var d.
ğll mil 

- ~vet. dediğin ılbl barikulfde: ne 
ıllzel yanıyorlar! ... 

(Matianne'dan alıamqtır.) 

Sinemalı di'Ki-

Lahna tur~nm ve perhiz: 

Gene La R'publique ''Akisler., 
ıditunund• şöyle bir haber veriyor: 

Tiirkiye iç bakanlığı Kamutay• 
bir hnua projesi teklif etmiştir. Bu 
projeye ıöre intihara te§ebbüs eden 
6Jim cezasına ~rpılacalc ve ailni de 
sürülecektir. 

Ba ataları ymn mesleltdq, bay
retini yazı ile bu suretle ifade edece
ğine, lcararlarını 8vdüğü Türldyeain 
b8yle h.au.a projeleri bazırlqamı

yacağını dü§ünemjyona Villejust 
aolcağındaki elçiliğimiae bir tele/on 
ederelc müfkülüai balhH:l•me• miy
di/ 

Amerihmn Baston febrinde bir digl, bblneslaln taam• be,a 6U 
pud• ı.rdil•r•lı laasWarıaa wa liüıahı ıöatemıelıtediı. Diffi aııdal· 
7M1m usanan hastalar. gözlerini tavana dihrelc bura 07myu lilimleri 

aqrederlerlıen di§t;i de onlana dqleriai kolayca tedavi etmelıte. 7da4 
phrmalıtadu. 

Butoa tligiaine h filtiı. lllc 412ce f'7le gelmifth. Dört yapııdaJıi ~ 

funan dlflerin/ tedm ~k için tnaa bir perde genürırıif. orada bir li· 
lım gkttmtıeğft baflamıştır. Çocalr lilmi iyice g8rebilmek. içi• uıulal7•1• 
iyicft URIJJJUf 'H ba7retindft11 afzım a,mıı. babası da lu>layca tedaviai.al 
7apmıtjfır. 

Ondan sonra bu aml daha btlytflc ,oculclar• ve büyilclere de tatbik edil· 
ıneğe baflaıuıuştır. Dirçiain mlifferileri bafif ve eğleaceli komedileri ter
cih ediyorlarmıJ. Ganün birinde lıastalar1 aiaemuı ol11U7u dişçilere ıit• 
memeğe kalkarlarsa ne olacak/ 

Yeni sanatkarlar I 

Bir müddftttir, Ankaramn yan ve iç sokaklarında dolapn nane şekerci· 
leri tilndl. Bualar. sade §eker satmıyorlar. bir zamanlar lstanbulda dol ... · 
pn keten helvacıları. ramazan davulcuları ıibi mani de dli%1Deitedirler. 

Edebiyata yeni bir inkişaf "e revaç •ba• diyecebiair. Falcat brı .. 
oatlir 1 luuı baaı 7aalarıadan geçen kadınlara doJı:unacalc surette. DIJJe 

p 4eriadea dalla h.s/ıia ma11iJer de söylediğini haber alıyoruz. 
Söa atmak, yalnız mensur olduiu zaman kabahat sayılmaz; manzum ol

duğu. besteleadiii uımn da .suç olduğunu unutmamalı!~ 

Profes8r Nlmbu6'a.a maceraları: Bu. ho~na gitti. ama ... 

u ı: u s 
m z sa 

KöMtJR MESEIEStNtN HALLI YOLUNDA 

Ereğli ~irkelinin salınalma 
mukavelesi dün imzalandı 

(Başı i. ine/ pyfaclaJ 
]erini, Zonguldak limanı, Zonguldak ve 
Çatalağzı timendi:er im!iyularır.r. ma
lik olduğu bilcümle imal ruhsat tezke
relerini ve bunlardan doğan bUtün hak 
ve menfaatleri, Türkiye bududlarr da
hilinde malik olduğu gerek kendi, ge• 
rek üçüncü şahıslar namına müseccel 
bulunan emlik, arazi ve bilumum men• 
kul ve gayir menkullerini, liman işlet· 
mesine aid bilumum tesisat ve sabit ve 
müteharrik teçhizatla gerek kendi na
mına ve gerekse UçüncO şahıılu namı
na mukayyed bilumum deniz vasıtaları· 
nı, ~emir yolu işletmesine aid bilQmum 
teçhizat, tesisat, muharrik ve mütehar
rik bUOmum vasıtaları, maden işletme
lerine aid gerek yer üıtünde ft gerek 
yer altındaki bilumum tesisat Ye bun• 
Jara aid teçhizat, alat ve ednoatı, sabit 
ve müteharrik malzeme ve ve.Uki Tür· 
kiye hüklimetine (3.S00.000) tiç milyon 
bet yilz bin tilrk lirası mukabilinde d&o 
Tir ve temlik. edecektir. 

Hilkümet firketin mukavelenin me
riyet mevkiine girdiği tarihte depo •• 
mağazalarında mevcud yeni, demode ol· 
mamıı yedek alitı ile malzemeyi tara• 
feya miltehal&lalarmm mUftereken tak· 
dir edecekleri kıymet llzerinden satın. 
alacaktır. Hükilmet ifine gelmeyen ye
dek alit ve malwemeyi mübaJUYa mec
bur delildir. 

HUkilmet tirketin aynı tarihte depo 
w mağazalarında mevcud avariye olma
mıt malaemel miıtehlikcsini ve ma -
den direklerini ve inpat kerestesini pi· 
yasa fiat1an Uzerinden alacaktır. 

Aynı tarihte imrara hanrlamnıt JdS. 
mUr stoklan da iç Ye dlf pfynalara aa
tlf niıbetleri eeaar dahilinde w atok -
halli ile fob araemdaki risam " ._. 
raflar temil edilerek o g6nld1 •tlt fi. 
atı belinden alınacaktır. 

Bu ametle bulunacak yektıı 1*tel 
faizsiz olarak on mUavl taklitte ve oa 
senede Türkiye ihracat fiatlan iiaerin
den kömilr olarak ödenecektir. Bu ldS· 
milr Suriye hariç olmak üzere ancak 
Fransa, franaız müsteinlikeleri ve fran· 
su himaye ve mandası altındaki memle
ketlerin i~ piyasaJannda latlh1lk edil· 
mek veya ba memleketlerin limanların
dan ihrakiye olarak satılmak üzere kul· 
lanrlacakfır. 

Şirket senelik kömür taksitini tama• 
men alamadığı takdirde aradaki taksit 
farkı tilrk lirası olarak ve bloke depo 
halinde bankaya yatırılacaktır. Bloke 
depo olan bu mebaliğ ancak muvak· 

(Le /ournaf den) 

Jraten Türkiye cumhuriyeti dahili iatik
ru tahvillerine yatırılabilir, bu takdir· 
de de mübayaa olunan Türkiye dahili 
istikra ı tahvilleri gene bankada bloke 
depo olarak kalacaktır. 

On bet sene nihayetinde tirket gene 
kömür ihraç edemezse bu mebaliği o ta
rihteki kambiyo mevzuatımız dahilinde 
memleket dışına çıkabilecektir. 

Bu suretle filiyatta şirket ya kömür 
alacak ve on bet sene müddetle bloke 
kalacak bu mebaligi hissedarlarına tev• 
ai edemiyecektir. 

Hükümetle şirket menşei bu muka· 
Yelenin mcriyet mevkiine girdiği tarih· 
ten mukaddem her nevi taleplerden, id· 
dialardan ve davalardan dolayı bu mu
kavele meriyet me•kiine eirdiği tarih
ten itibaren birbirkrini hal ve istikbal 
için ibra etmişlerdir. Bu suretle ıirketin 
hartiı umumi devresine aid h6kümetten 
•aki iki milyon liralık talep ye iddiası 

da ortadan kalkmlJ bulunmaktadır. 

Ancak bu mukavelenin merlyet mev• 

kiine ııirdiii tarihten enUd Yergi 'le 
riiauma müteallik talep ve danlar bu 
ibradan hariçtir. Bu- mukavelenin meri· 
yet mevküne girdigi tarihten evel fir
ketle üçüncü phıslar arasında tekevvüıı 
etmif bilcümle münasebetlerden müt .. 
vellit her nevi vecaıp litketin uhdeıiR• 
de haki kalacak ve bu münasebetlerden 
bükümete hiç bir mcıuliyet terettüp et
miyecektir. 

Mukavele meriyete girinceye kadar 
Havzada muhtelit bir komisyon çalı,a· 
caktır. Ve bu komisyondaki hilkümet 
mümesallerinin tasvib •e muva[akati 
olmadan yeni aiparişler yapılamıyaca· 
fı gibi bu mukavele ile hükümete devri 
kabul edilen aktiflerden hiç birisi aha
ra devir ve temlik edilmi,l7ecektir. 

'Mukavele meriyet mevkiine • &iru 
girmez Ereğli firketinin itlettiii mües
seseler Eti Bankın idare ve mülkiyeti• 
ne girecektir. Etl Bank bugünldl fen 
heyetini, memurlan ve ameleyi kendi 
hizmetinde alıkoyacaktır. 

Sovyet fevkalade kongresinde 

B. Stalinin okuduğu rapor 
- DOnkiJ saymusda• dnam -

Moakoa, 28 (A.A..) - B. Stallıı0bı 
autlranun deftml: 

Bu delitlklik1er neyi g&termekte

dir? Bunlar evevelemirde itçi IUUftar 

l:öylil amd ve bu ild ldu.fla entelektU· 

el lllUf anem+lri fuldllrlll blktli• 
w ..... inMmmm ortadan Jra,ı.owu .. 
tunu gösterir. Bu da, bu 10syal garup

lar ... mdül meeafenla slttlkse anl
IDllll demektir. 

ikincisi, bu dejifiklikler. bu amıf. 

1ar arumdaki ekonomik aıcldiyetlerin de 
ailindiğini gösterir. 

Nihayet bu değipklDder, \u llllJf1u 

U'UılDda ai,..al sıddi7ctlodn • Gl'tadaD 
1a11ttıtmı ca.terir. 

Sovyetler Birliii und bUııyeai 1&· 

b.-mdaki dcppliltler için de hal böy
ledir. 

Burada diğer bir sabadaki değitik
likler hakkında da birkaç söz s8ylen

mezae, Sovyetler Birliil aoıyaI haya
tında.ki deliflklikler tablosu noksan 

Jralacaktır. Maksadım Sovyetler Birli· 

linde milli münasebetler ıabuından 
bahsetmektir. 

Malam olduiu tızere, Sovyet Birli· 
line fi() millet, mllıt gurup ve milliyet 

dahil bu!unmaktadJT, Sovyet devleti 

birçok milletli bir devlettir. Bundan 

dolayı Sovyetler Birliği milletleri ara· 

undaki münasebetler meaeleainin. bi· 

rinci derecede bir ehemiyeti haiz ol

maktan hali kalmıyacağı kolaylıkla an
lqılır. 

MalQmdur ıa. SoYyet .11011yaliat cum-

burlyetlerl birliii. 1922 de ilk Sovyet• 
ler konıraiade tuis tdilmiıtir. 

1924 de kMal .... 119 bacOa mert 
olan ı.amma ....r, 8",etl• WrJlllnlıa 
ilk kanuna eenfsidir. O zaman, millet

ler arumdaki mQnaaebetler Jil&umu 

veçbile tabit cdümcmi1e bUyUk ru1-

1ara brp o1aa iti-clnsbk henüa ..ıl 
olmamlf, merkezden çıkan kuvvetlu 

laılllia faaliyette bulunuyordu. 

Bu şerait altında milletlerin kar• 
clellik milnuebatmı bunları bir çok mU
letli federe bir devlet halinde blrlef
tirmelr ıaretlyle kuıılrlrb eheomllr, 

uya•l " del yardım e .. ma dayana
rak tesis etmek icab ediyordu. 

lktldu ........_ bulunan So,,,.et 
de'1'1etlnin tı. ifte 90l'lalr1ar1a 1aırp1.,. 
masrna imkln yoktu. Devletin 6nüade 

eski A YUSturya • M' aeariıtan impantel'lo 

luğunun lnaala netkelenin tecriibal 

bulunuyordu. Bununla beraber, çok mil

letli bir devlet ihdasına teftftfil ettL 

Zira aosyalizm eaama dayanaralı ortaya 

çıkan çok milletli devletin her tarıtl 

imtihanı geçirmesi llzıın geleceğini bl· 

Uyordu. O zamandanberi 14 sene geçd 

1d bu müddet tecrübe neticeaini tetkik 

isin Wi bulunmaktadır. 
lıte, geçen bu devre itiru götürmes 

bir aurette göstermiştir ki, aoayalizme 

dayanarak ihdas edilen bu çok mittetll 

deT!et tepıili tecrllbesi tamamen mu• 

vaffu olmaftW, Ba mUB Leniniat po
litikaamm itin& bbaJ etmu saferi• 
dir. 

devam edecektir. 
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'1'Brlrçeye çeviren: NASUHi BAYDAR 

Biliyoruz ki bizim göze görünen amırlan· 
1 auz. bir taraftan cild, ve diğer taraftan, hazmi 
ve teneffüst gıplardan mütqekkildir. Anato
mik ve fonksiyonel tamamiyetimiz ve bekamız 
onlarnı tecavüze uğram:tmtısma vabea•"dir. 

Bunların tahribi ve nesiclerin mikroblar ta· 
rafından ifgali ölümü ve ferdin tefessühünü in· 
taç eder. Fakat ıunu da biliriz ki bu hududlar 
kozmik hüzmelerin; yiyeceklerin bağırsaklarca 
hazmmdan h-1 olma fİmİk maddelerin; hava -
daki obijenin; ,.k. sıcak ve eea ihtizazlannm 
pçmeaine müsaade etmektedirler. Vücucfumu
zun iç &lemi onlar sayesinde dış alemde devam 
etmektedir. Ancak bu anatomik smu fen:lin ea
dece bir görünütüdür. Bizim zihnt şahsiyetimi
zi çevrelemeınektedir. Atk ve kin birer hakikc.t• 
tir. Biz diier imanlara müsbet surette ve ara
mızdaki mesafe ne olursa olsun, onlar vuıtasi
le baflıyız. Bir kaclui çocuğunun kaybından cJo. 
layı, kendi uzuvlanndan birinin kesilmesinden 
fazla, acı duyar. Hi881 bir birliiin zevali hazan 

ölümü intaç eder. Bizleri biribirimize ve malik 
old~uz ,eylere bağbyan ve maddi olnuya" 
rabıtalan eezebilseydik imanlar bize yeni ve ~c.1-
ib lrarakterlerle aörünebilirlerdi. Bunludan ba· 
zıları cildlerinin sabhlannı ancak jecavüz e.ie
bilirdi; bazılan da bir banka kalMIDB, diier bir 
~.rdin tenasül uzuvlarına. yiyeceklere, bir taluan 
içkilere, baz.an bir köpeje, 1anat qyuına. her 
hangi bir eve doğru genitleyip uzanllllf olabilir 
ler. Diğer bir kıaun ferdleri de uçsuz bucabu 
zannedebilirdik. Bunlar sayısız kollarla tevessü 
edip gider, aileleri efradına. bir takım dostlara, 
«!Ski bir eve, doğmuı <>lduklan memleketin && 

masma, dağlanna iltihak ederlerdi. Halk nazım· 
hm büyük insaniyetperverler, veliler mütead • 
did kollanm bir memlekete, bir krtaya, bütiın 
cihana doğru uzatan devler gibi bize görünebı· 
lirlerdi. 

Fakat inaan meeafe i~inde bundan daha mü. 
bet bir teftiıde ittisa edebilir ( 1 ) • 

(1) 7'enlia ...-n ve IMPfe içiadeJıi lllıdl«I. 
IMk tabii olaıu. uca.t birer faraziyedir. Bunullla 
beraber. lanzi.~ler ak.la 7atı11 ıörü1J11Maelu bile. 
§İ.mdild hlde aaı.,.ımu bir malli7et anıed•ıı Mdi
•leri bir arqa to,ıamü hamuda elvıriflidirJır. 

Bundan .,.ksıtd adece 7eni teczabeler~ imüıı veı· 
ın.lrtir. Jllellil, tasawurlarının gerek materialiat· 
lerce ve prelc 8p/ritlalbıtlerce. 6Ud viwist H 
6enlr mehaistlerce ibtil41klrane tasavvurlar tela.t· 
ki edileceğinden htl olarsJ emiodir. Zihninin mu· 

• vazenesiadeıı dabi §Üpbe ıdflecelctir. Bu b8yl• ise 
ele •rib olallldıklarındaıı dolayı hidiseler ihmal e
dilemezler. Bililis baaluıa tetlriti lbımdır. Belki 
meta,Wıü biu. insan mizacı bdbııda. normal psl· 

Telepati hadiselerinin vukuu mumda in._. 
kendinin bir palÇUIDI, bir nevi intiaım ini _. 
rette ileriye doiru &rlaar'" bu ela gider, bir 
cloet1a veya aknıbedan lliri ile birletir. itte böy ~ 
lece inean, uzun mesafelere kadar pnitJer ft 

ta)'İn edileıuiyccek bı!ar küçük bir zaman mıw 
fmda okyanoau, bir çok krtalan apr. Kalabalık: 
aruaıcla hitab edeceii adamı arayıp bulma~ 
muktedirclr. Ona ban tebliğlerde bulunur. S.. 
zan•. moc:lem büyük hir tehrin genifliji ve P 
ıültüSü araamda aradıinu da, bunun odamnı da 
• iJÜ8i hakkında hiç Wr mı.- olmachir haJcle .. 
bulduju vakidir. Bu çqid bir faaliyet saluôi olan 
ferd. ittiaa eden bir ..Nuk gibi, akim abmya
c:aiı bir mesafeye bw.aWaımı uzatan bir ...ı 
amib &i}>i hareket -.k ~midedir. 

(Son11 var) 
lJizlerle sosyal muhitimiz arasında dar bit mü· 

naacbet vardır.. Her ferci mensup olduğu 
gru}Jta kendine göre bir mevki sahibidir. O gru· 
pa g..ize görünür bir rabıta ile bağhdır. Bu mev· 
ki o ferde kendi hayabndan daha ehmeiyetli gö
riinebilir. iflas ederek, hastalanarak, düpanla· 
rmm hücumlanna mukavemet edemiyerek on· 
elan naahrum olacak olursa bu deiitikliie inti· 
han tt:rcih etmesi kabildir. Görülüyor ki ferd, 
ken'Cli bedeni smırlarmı her taraftan Bflllakt!tt.LF. 

lr.olojiden /ada ehemlJ'etli mal6mat verecektir. Psl· ---------~--------.-. 
fi/r araştırmalar cemi7etleri ve hususiyle iagı1ia ce
miyet/ 811g~ra ile telepati berine umumun dlkhti· 
ili t;ebnl§lenllr. Bagln bu l/zlyolojii bıdialerl 
tetla"lc etmelr amam gelmlft/r. Fakat metaps/f/i •· 
nftırmalar • Nylk lislkçilftr, bayak tilozollar ve 
bayiik rlyatdyeeiler olsalar bile • amat8rlerce ya • 
pılmamalıdır. laimlerl l••e Nnnon. William Cro
olrea ""Y• O/wer Lodge ola dabi, 6iyit1' ııimler 
lçia hadi •balumdaa çıkıp ilibiyat. yabud spi-

ritiua ile uğrqmağa lcalhşmak tehlikeli olur. 
bldiseleri ancd insan bakanda ve onun f isiplo • 
/lal. n6rodarı1 yalan kabiliyeti. bolılrabulıt iaitJall 
baklunda derin malfımat ahibi olu hekimler tet • 
ilk edebilir. Ve ferdin me•/e ve zaman bududl., 
nna dair maellifiıı ileri dl'diiğl laruipler. lırıld 
olunur ld. sade boş man.&aıaları değil, fakat liıd • 
plofinın ye lizığın telrıükleıiy;e yapılacak tecriJ .. 
belere Dlıam verir. 
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iler Kartajen liınamna hücum ettiler, 
iikümetçilerin üç harb gemisi babrhdı 
l'aria, 28 (A.A.) - Cebellittarık'tan 

plen bir ~öre, iai kuvvetlere 
menaub on dnnan taY)'at"esi ve 
Is harb gemisinin bupn Kartajen li
manına kartı yapt Jdarı taarnıs sonun
da hikiimete aid üç barb gemi5ınin b'l· 
tsrılmuı ve tenanenin mühim bir şekil· 
• tahrlb edilmesi ile neticelenmiştir: 

Cephane depoeunun infilak ettıı;i 

llylenmektedir. Taarruzun bqlangı

Clllda limanda demirli bulunan ve kaç
maya bql yan dört gemi til tayyare
ler tarafmdan takib edilmi .. 

Malaganın bambardiiııftapı 
Sevil, 28 (A.A.) - Uç me>'6rlu tay

,arelerden mürekkeb ilç bari motillam 
bugün MaJagan bombard~ etmit-
tir. Tersane yanmaktadır. D.N.B. 

A•ilerin ileri harekeıl 
Paris, 28 (A.A.) - Tetouan radyo

aa, hilerin Ma4rid cephesinde hafifçe 

ilerlemit olduklannı bildirmittir. 
Aailer, Paako d6 Rozalea ve Puatro 

Kaminoı'da vaziyetlerini ıslih etmit
lerdir. Yağmur ve ıiı barekita mani 

olmuıtur. 

Madrid'de muharebe millt saray et
rafında cereyan etmektedir. İtalyan se

farethanesi yağma edilmiştir. 

Madrid diiferse ••• 
Sevil, 28 (A.A.) - General dö La

no, Burgoı hükümetinin Katalonyanm 
iatikWini hiç bir zaman tanımıyacağ'ı· 
nı ve general Franko'nun kıtaatının, 

Madrid dilşer düımez Barıelon üzerine 
yürüyeceğini beyan etmittir. 

A•Uer bıqoekUin oğlunu 
idam ettiler 

Valensiya, 28 (A.A.) - B. Largo 
Kaballero"nun oğlu, Segovia'da biler 
tarafından idam edilmittir. 

Japon~~a~ İtalya ile bir anlaşma imzaladı · 
Tokyo, 28 (A.A.) - Re1men haber 

Wrilditine g6re, İtalya ile Japonya a
ramda bir itillf yapılmııtır. Bu ltillfa 

Japonya İtalyanın Habqlıtan 
eıııpaıratorlutunu •e ttalya ela Japonya• 

llançuko'dald blldmlyetlnl tam • 
.-ktadır. ltiıtfname Japonyamn Ha • 
ı.e,fstanda ticaret hakkını da tanımak· 
ta ft İtalyanın alman. japon paktına 

busuaunda blplr kaydı ihtiva 
ktedlr. !talyama h•ıttler Blıı

llll ft İngiltere ile çok nuik bir mahl· 
yette olan münasebetleri bayle bir pak· 1 
ta iftirakini timclilik imkinau kılmak· 
tadır. 

B.ı Daladiye, aşkerlik müddeti 
hekmda ~ı;.te heJllDAlla 

btahi ... 
Paril, 28 (A.A.) - Saylavlar mec· 

JW finana komiıyonu B. Daladye'yi 
tlnlemiıtir. 

Alkeri hbmet mllddedal mevna
IMlbia eden B. Dalad7e bu lamaata bö

f\;-ttlll .... lama miltteflk blclıldarmı 

m\lddetin azaltılmaama katiym 
na olamıyacaiını aöylemiıtlr. 

Almanyanm ailahlamnı faaliyetini 
laatırlatan bakan milli mtldafa için 19-
tenilen tabaiaat:n lüzumuna kaydet
laiftlr. B. Daladye'nin beyanatım din
ledikten aonra komiayon bUclcenin mil
n mtldafuyı aid falını tudik etmif
tir. 

Pari8, 28 (A.A.) - B~e biidce
liDi tetkik =den füwıa komiayoııunda, 

'* btldcenin raportöril Kanma :zcUm
Je clemittir ki: 

•- Fruwa, laaa bir mlddet içinde 
tleala kuvvetleri aramda dlrd6aıctl 4. 
receden altıncı dereceye dUtecektlr. 

Gerçi dem bUdceli artırılmıftır, fakat 

-IMı artma fiatlarm artmuına bile teka
blll etmemektedir." 

Raportar, aaker ve abit .ncudwıan 
dratle artı:ılmamı tavsiye ve 1937 de

* lnpatı pı-oırammı luh etmif, Breet 

n lerburı limanlamua acele paitl• ....,ni htemit ve denk ban hlane
tinia de çok y&Ylf inkipf •ttili lrana
.... bulwımuttur. 

DeiU ..... .. Galeı J>ul*'t'da 
...._ lnfaatmm phık•9ftm'"mmı le
temlt ft blU.- bl)'lk Daakerlr .. 
ltrubmı sırhlılanaaa a. • enel lk-

..ı edlJmni ·- plecelfni bildir..... 
il..,_. ee,,,...,,. .......,,.,._ 

de B. Blumun ..... 

Pari8, 28 (A.A.) - H•*cdar ~ 
..... cltla ....... apor IUllJlllda .. y:llr 
llir Dlmevit tertib etmft WI llu Dtlm&Jil 

lrlanda Franko hükümetini tam· 
mamağa karar ~erdi 

Dublin, 28 (A.A.) - İrlanda mUata· 
kil devleti Franko hilldimetini tanıma· 
mayı kararl&ftırmıftır. 

B. D6 Valen, Franko hilldimetinin 
tanmmumm ancak tapanyada iatikrar 
emareleri. ıaratdilkten soma milmkiin 
olacağım aiiylemlttir. 

B. Da Valera ~ya ve ltalyanm 
Frankoyu pek qtklr uyasal maksatlar
la tamclıklarmı fakat kendlainln ne fa. 
ıiıt, ne de komllniat nuariyeaine inan· 
madıiını illve etmiftir. 

ADEMi MODAHALE 

KOlllTESINDEı 

SMyet elfi•ln bir tekW'I 
Londra, 28 (A.A.) - Ademi müda· 

hale tall komitesinin içtimamda Sovyet· 

1er birliil ~ lıhiak:y lapanyaya 
pderilen tayyarelerin kontrol edilmesi 

huauawrJa bir anlapıya vanlmcaya ka· 
dar kara ve c1en1s Oserinde kontrolün 
.._,...,.. haJdandaJd projenin derhal 

1ıla4rid ve Burgos'a bildirilmeüni tek
lif etmİftir. İtalyan, alman ve Portelds 
delegeleri bu teklife itiru etmiflerdir. 

Lord Plimuth'un tuvibiyle B. Korb 

çarpmba aUni toplanacak olan heyeti 

umumiJenin bu huauauta bir karar ver. 

mele mvet eclilmetini teklif etmiıtir. 

Projenin ispanyada çarpıpn ild tarafa 

bildirilmeai iti incilb bWdlmetine tevdi 
edilmiftir. 

eanumda B. Blum, bir nutulıc a8yle
miftir. 

Batyeldl, halkçılar cephesini tqldl 
eden partilerin -birlik olmalarmdald 
zanreti ebemiyetle kaydetmiıtir. 

Bapekil demiftlr ki: 
'"-Birlik, kunetimiaiıı ve bayatı· 

mızuı dbl oldufu prttır." 

Dinliyenler, bunun herine fCSyle 
baiumıtlardır: 

.. _ Blw:n, İf bqına, Blum, hareket 
seçmeli.. lapanyaya ailab ıandermeli." 

B. Blum, hikfimetin lapanya meae
leaincleki vaalyetlnin delipıemiı oldu· 
iuna ICSylelbiftk. 

Hatib ... denmla demitdr ld: 

•- Frama, kunetliclir. Prama, Av· 

napanm en satvetli ukert kune\ine 
llhibtir. Son senelerde dem. Jnınet

lerl artlDJftır. Tayyueleri, ıerek keml-
19t ft prek keyfiyet itibariyle, bitin 
diler Avrupa t&yJare kuv.etleriae ml
l&9lcllr. 

ırraa-, 11,..et ve dlplomul noktal 
nuarmdm da. ber Amallda& daha 
kanetlldlr, çlnJdl JPnın•nm ittifakla. 
n ft doetluldan tüvlye edllmiftlr. Fa
kat lalldbnedlr' p,.U. aulh iMiyea bil· 
tin Anupa mUletleri ile mukarenet, 

asi ..... " onlarla ula tetriJıçi ...U. 
dea llmettlr. • 

Romen • Polonya 
Kültürel anlaşmasında 

neler var? 
Var,ova, 28 (A.A.) - B. Antones

ko ve Bek tarafından imza edilen romen 
• Polonya kültürel mukavelenamesi Ro
manya'da polonyalı ve Polonyada da 
romen kültür merkezlerinin tesisini 
tasrih etmektedir. Bundan bqka mual· 
lim ve talebe mübadelesi ile her iki 
memleketin tarih edebiyat ve güzel aa· 
natlarını biribirine tanıtacak radyo net· 
riyatı yapılması kararlqtırılmıştır. 

B. Antonesl;,o'nun radyoda 
verdiii ntııuk 

Vartova, 28 (A.A.) - Radyo ile net
redilen bir hitabesinde B. Antoneako, 
Polonyada kendisine kal'fı gösterilen 
hüsnü kabulün müttefik memleket ara· 
ıındaki dostluğu iabat ettiğini ıöylemiı 
ve ezcümle demitdr ki : 

••Krakovide, romen • Polonya ittifa· 
kının büyük baniıi Mare,.ı Pilıudı • 
ki'nin mezarı 6nUnde büyük bir heye
canla ejildim. 
Polonyayı ziyaret. cumhur bqkanına 

hürmetlerimi takdim ve Marepl Rydz. 
Smigly'yl tanımıı olmaktan aon dere • 
ce bahtiyarım. Romen • Polonya balla
rını daha fazla kuvvetlendirmit olan B. 
Bek ile olan müzakerelerim de beni ay
rıca memnun etmittir. 

Zaharof kansının 
yanına ,.-ömüleeek 

Monte Karlo, 
28 (A.A.) - Za
harof'un cesedi, 
bugtin tabuta ko
nulacaktır. Mme. 
dö Burbon ile kı· 
zı ve bazı saminıt 
ahpapları gece ce· 
sedl beklemi,ler
tir. Ceaed, Sen e 
U'vaz'da kain Bal· 

~:ı.ıurıJ•. lankurta götürü• 
lecektir. Orada Zaharof'un bir kaç haf· 
ta evel Monte Karloda ölmüş bulunan 
zevcesi Düşeı de ymafranı Pilat tara
fından satın alınmıt bir tatosu vardır. 
Monako belediyesine verilmit olan ve
fat ilmühaberinden anlaşıldığına göre 
Zaharofun, 2 te,rinievel 1850 de latan• 
bulda Fenerde doğmuıtur. 

Monte Kaı1oda Mme. de Burbon•dan 
başka Zaharof alieıinden kimse yok· 
tur. 

Brezilyada bir nutuk veren 

B. Ruzvelte göre: 

Harh ve sulhun 
parolası 
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1ngiliz • Belçika 
Dostluğu hakkında B. E

denin bir nutku 
Paris, 28 (A.A.) - Beynelmileı Ll • 

caret odaı ıingiliz komitesinfıı B. Vara 
Zeeland ,erefine verdiği ziyafotin ıo • 
nund asöz alan B. ~efen. ing!·:z • bel· 
çika dostluğunu teyid etmittir. Her iki 
milletin büyük harb esnasında yaptık 
ları mÜıJterek fedaklrlıkları hatırlatan 
B. Edenğ Belçikanın iıtikl&l ve tama• 
miyeti mlilkiyesinin İngiltere için ha· 
yati bir mesele olduğunu, ve Belçika • 
nın tahrik vaki olmaksızın bir tecavüze 
maruz kaldığı takdirde İngilterenin 
yardımından emin olabileceğini söyle • 
miştir. B. Eden, ingiliz • belçika dost• 
luğunun aynı ııyasal metodlara ve ay• 
nı beynelmilel prensiplere iıtinad etti• 
ğini söylemiıtir. 

Bu prenıipse, ııyasal alet olarak bar· 
bın kullanılmamaaıdır. Bu, ne bir zaaf 
ve ne de alçaklık, fakat medeniyet ema
residir. Kılıç kanununa rücu etmek iste
yen milletler bu kılıçıların ıulhu seven 
milletler tarafından da kullanılabile • 
ceğini g6receklerdir. 

B. Eden, sözlerini harbtan bat"ka ta• 
savvur edilebilecek usul ve hareket tara 
larmın da mevcud olduğunu söyliye • 
rek bitirmittir. 

BERLIN - TOKYO 

Romen gazetelerinin nqriyah 
Rio ·da· Janeyro, 28 CA.A.) - Say· ANLAŞMASI ETRAFINDA: 

BUkref, 28 (A. A.) - Matbuat, Ro
manya dıt itleri bakam B. Antoneako-

nun Polonya ziyaretine gitaide artan 
bir ehemiyet atfetmektedir. 

Polonyanın romen bakanına karp 
ı&terdiii hüanll kabule dair olan tel
craflan nqreden pzeteler bu nyaretin 
ehemiyeti bakkmda uaun yazılar yas· 
maktadırlar. 

Lupta pseteai, Antonesko"nwı nıR· 
lmDDll Prama ve kfiçWı:: antant ile bal· 
kan antantı De lttlfa1du1a sarilı bir ... 

kilde alikadar olan ıon kı11DJna bil· 

yük bir ehemiyet atfetmektedir. Ro

men • Polonya ittlfalmım bucün canlı 
bir realite oldufunu •e Romanyanın 

tedafill lttifaldar ainemine dahil oldu
tunu anlatmak mllmldlııdllr: 

lTALYA'DAı 

Dr. Şahf Rodo8tll 

lavlar mecllai ile senatonun birlikte 

yaptıkları içtimada ICSs alan B. Ruzvelt 
ezcUmle demittir ki: 

.. _ Harbın paroluı, kuvvetlilerin 

yapmau ve zayıfların ölmeaidir. Sul· 

hun paroluı da kuvvetlilerin sayıflua 

yapmak hususunda yardım etmemdir." 

Sıkı bir Panamerikan ltbirliii ya· 
pılmuının ehemiyetinden bahseden B. 
Ruzvelt, harbm yeni dilnyadan kaldı

nlmaıı için bu uiurdald çalıpnaların 

birleıtirilmni lbımceldiiini kaydet
mittlr. 

AMERIKA'DAı 
) 

.411ru.panın .4 merikaya olan laarb 
borçlarının vôde•i geliyor 
Vqinıton, 28 (A.A.) - ÖnllmlU.. 

deld ı 5 birinclklnunda Amerikaya olan 

lw'b borçlarından 155 milyon dolann 

vadeei geelcektir. Bu mikdara, Hover 
moratoryomu merin.e bloke kalan para 
ile miltedahil faizleri de illve etmelidir Roma, 28 (A.A.) - Alman mi1U ban

kası direktirii ve miJU iktiaad nazın Dr. 
Şaht Rodoa adHma ıelmlttir. Rodoa va· 
liai B. Süt terefine bir nyafet vermif. 
tir. ı 

ki bun1ann yekfutu bil milyar 160 mil
yon dolara balii olmaktadır. 

Bu defa da tabitf yalnız Finlandi· 
yanm vereceli sannediliyor. 

SON DAKiKA: 

ispanyanın Milletler 
Valenaiya. 28 (A.A.) - Hariciye na-1 

sın B. Delvayo'nwı imzuiyle milletler 
cemiyetine verilen bir notada ispanya 
bükümeti, B. Avenol'dcn milletler ce
miyeti konseyini, cemiyet mu.kavelena· 
meainin 11 inci maddesi abklmı muci
bince, içtimaa davet etmesini iatemekte

dir. Komey, İtalya ile Aimanya'mn ia
panyol dahil! harbmda lsiler lehine yar
dımda bulunmalaruun neticesi olarak h~· 
clia olan vaziyeti tetkik edecektir. Bu no
taya ıan bu mDdahıle, beynelmilel ka
nualar ahlr.lmmm aJenm ihWi demek. 
tir • 

Ceınivetine notası 
• 

İspanyol notası, bundan aonra Bur
gos hükümetinin lapanya'nm mqru hü
kilmeti olarak tanmmaunm .. iapanyol 
cumuriyetine karp bilkuvve bir tecavüz 
oldutu" beyan edilmektedir. 

Cenevre, 28 ( A.A.) - Milletler ce
miyeti konaeyi, B. Delvayo'nun notasını 
tetkik etmek Uzere 3 nyahud 4 klnu. 
auenelde fevlrallde bir toplantı yapa
caktır. 

Milletler cemiyeti mahfilleri, vasiye
tlıı çok nuik olaca.,.nı beyan etmekte
dirler. 

Hükümet · kuvvetleri taarmm geçtiler 
Jıladrid, 28 (A.A.) - lıladrid muha· Htujmet kunetleri, topçu kuneti-

rebetinin beflınp...,,.nberi 6lenleıin ala mUsahareti ile, llilen Talnera cep-. 
mikdan 2500 " yara1an1arm mikdan beainc1e fidcletle bllcuna etmektedirler. 
da 3000 kiti tahwn ol11nmaktadır. llM· llHrld'ln niOdaffıılfllt tabiye ~lb' 
rid'ba ti-Hnde menilercle deilfikllk ce1mit olan buli: milWeriıaia m8him 
,oktur. Han Sok •iuktur· 8dum al- IDUftffaldyetler elde etmİf oldqldan ha· 
tında on derece hararet kaydedilmiftir· ber verilmektedir. Son dart liin sarim. 

Guadarrama cepbllinde bllkGmet mL da baM milialeri 12 tank zabtetmif1er ve 
Bllerl, mev.silerial lalala etmiflerdir. lıı- 11500 W)'i ö1diinDiitler ve JUllamıtlar· 
ıJltere parlameetola ........... biri per-. -
tembe atıntl bu ceplaeJI slyaret etmiftir. 

Holliındanın endi~si 
La Haye, 28 (A.A.) - Alman• j&. 

pon muahedesini büyük bir dikkatle ta• 
kib eden Hollanda hükilnıeti, bu muahe
deye gizli ukerl ah,Wınm Ulve edilmft 
olmaamdan korkmaktadır. Şimdi nuar. 
1ar İngiltereye dolru ~tir. Hol
landa, bir uzak prk devleti olması iti• 
bariyle alman - japon itillfmm Hollan
da Hiadiatanmm iatiliamı da tasarlama. 
andan endite etmektedir. 

BULGARISTAN'DAı 

Nöyl muahedesinin yıldönümü 
Sofya, 28 (A.A.) - Nöyi muahede

ainin imzalanmaunm yıldönllmU müna· 
sebetiyle talebe ve gençlerden miirekkeb 
bir prup Sofya aokak1armda bir nüma
yiı tertib etmefe tqebblla etmitlerdir. 
Poliı müdahale ederek ni1mayitçilerin 
bir kaçım ywblamıı fakat u aonra ser. 
best bıra~tır. Bqka bidiae olmamıt-
tır. 

Spor -
Bugünkü maçlar 

Bucün lik maçlarının dördüncü haf. 
tuıdır. Fikstüre ıore, bütün Ankara ku· 
lüblerinin maçı var. Buıwı. en mühim 
kartıaında dokuzar puvanla pmp(yonlu. 
ğa namzed bulunan Ankara gücü ve 
Gençler birliği aruında olacaktır Yedi· 
ter puvanı bulunan Çankaya ve Altın 
ordu maÇ_J da oldukça enteresandır. Gil· 
venç ıpor likten ayrıldığı için Demic 
aporun bu kulüble olan maçı yapılamı
yacaktır. Çanakkale kupuı maçlannda 
iyi dereceler almıtken ıeçen hafta Genç. 
ler birliğine bekl~nilmedilr bir tekilde 
yenilen Kmkk:ılelilerin lluhafıs güctl 
karpamm alacalı neticeyi de merakla 
bekliyoruz. 

llaçlann protrumm apiıya koyu. 
yorus: 

Bugünkü lik maçtan 
Muhafız ıtıctl alamndft 

llu&afu cDcil • Kınkale (A) takimıo 
lan saat ıs hakem: Omer • 

Güvenç •por- l>emir apor aaat 14.4$ 
bakem: o.,. 

Ankara cGctl alanmdaı 
Çankaya • Altın ordu (A) ta1nm1an 

saat 13 (hakem: Nuri) 

Gençler birliil • Ankara ıtıci1 saat 
14.45 (hakem: Nuri.) 
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1 ANKARA BELEDiYE REISLICI ILANLARI 

1LAN 
il 

Temizlik işleri için alınacak sara~ malzemesi pazarlıkla alına
cağından şartnamesini görmek isteyenlerin her gün yazı işleri ka· 
lemine ve isteklilerin 4 kanun evvel 1936 cuma günü saat on bu-
çukta Belediye Encümenine miiracaatları. (1912) 2-5723 -
Diyarıbekir Nafia 

l\lüdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Diyarbekir - İstasyon yolu parke inşaatıdır. Bu inşaatın keşif 

bedeli 73360 liradır. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Hususi şartname 
E - Fenni prtname 
F- Keşif 
G - Keşif hulasası. 
H - Projeler. 
İstekliler bu evrakı ~ lira bedel mukabilinde Diyarbekir Nafıa 

Müdürlüğünden alabilirler. 
İstanbul ve Ankara Nafıa Müdürlüklerine gönderilecek olan 

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

bir ay müddetle eksiltmeye konulmuştur. 
4 - Eksiltme 30.12.935 çarşamba günü ssat 10 da Nafıa Müdür

lüğünde teşekkül ed:cek komisyonda kapalı zarf uııulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için: 
A - Arttırma ve eksiltme kanununun 17 inci maddesine uygun 

olarak 5502 liralık muvakkat teminat vermesi. 
B - Ticaret odasında kayıtlı bulunup buna aid vesikasını gös

termesi, 
C - Resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatname· 

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

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Diyarbekir Nafıa Müdürlüğündeki munaka
sa Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Po.>t!! ile 
gönderilecek mektupların nihayet üciincü maddede yazılı ;;ao:tten 
bir saat evveline kadar münaaksa komisyon reisliğine gelmiş o:ması 
ve dış zarfı nmühür mumu ile iyice kapatılması lazımdır. Posta ile 
olan gecikmeler kabul edilmez. 

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

(1941) 2-5760 

Eskişehir Şarhaylığından: 
1 - Eskişehir Kaplanh suyunun Ank:ırada satışı iki sene müd

detle münhasıran bir müteahhide verilmek üzere yirmi ,;in müddet
le açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - 10/K. Evvel/1936 perşembe gUnU saat on dörtte Eskişehir 
Belediyesi encümenince ihalesi yapılacaktır. 

3 - Arttırmaya istekliler iki yüz lira muvakkat teminat verme· 
ğe ve ihaleyi mUteakip bunu dört yüz liraya iblağa mecburdurlar. 

4 - Buna aid şeraiti öğrenmek istiyenler Eskişehir Belediyesi· 
ne her zaman müracaatla prtnameyi görebilirler. 

(1931) 2-5747 

1 Viyana Seni Sevi yorum ·-- 1 
Adliye Vekaletinden: 
Temyiz mahkemesi için yaptırılacak on bin küsur liralık mefru· 

tatın iki defa kapalı zarf usuliyle açılan eksiltmesine talip zuhur et· 
memesinden dolayı eksiltmenin bitimi olan 5-11-936 tarihinden iti • 
haren bir ay içinde pazarlıkla ihalesi kararlaıtmlmııtır. 

Bu işe ait olan şartname ve teferruatı Adliye Vekaleti Levazım 
MüuUrlüğündedir. Talpilerin her ,;in prtname ve evrakı sairesini 
görmek Uzere mezkQr Müdüriyete müraacatları. 

Pazarlık için de 5-12-936 cumartesi günü saat 10 da Levazım MU. 
(iürlüğil odasında mUteıekkil komisyona başvurmaları. (1944) 
1 2~5762 

Hukuk Fakültesinden: 
. Fakültede takrir edilen derslerin kitap halinde basılması milna• 
kasası on gün uzatılmııtxr. Beher forma iki bin tane olmak üzere 
80 - 150 forma bastırılacaktır. Muhammen bedeli 3000 lira ve muvak· 
.kat teminatı 225 liradır. 

1 İsteklilerin 8-12-936 salı günil saat 11 de Paktllteye gelmele· 
ıri. (1939) 2--5759 ------
Ankar~ Belediye Reisliğinden 

, 'Ankara Su İşleri ı,1etme talimatnamesine göre su saatlerinde 
soğuktan husule gelecek zararların aboneler taraf.ından tazmini 
icab ettiği için bu husustaki tedbirlerin alınması zamanı geldiği 
kendilerine hatırlatılır. 

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

Diyaı:ıhekir Nafia 
Müdürlüğünden: 

Kale haricindeki ve Yenişehirde inşa edilecekolan müfettişi U• 

ıtnumilik konak ve dairesiyle Kolordu Komutanlık konağının eksilt· 
mesine talip çıkmadığından 2490 numaralı kanunun 40 ıncı maddesi 
hükmüne te,-fikan 26-11-936 dan itibaren 11-12-936 cuma günü saat 
on dörtte iha lei katiyesi icra edilmek üzere on beş gün müddetle 
temdit edilmiştir. (1942) 2-5761 

~ Kurulııt 

1891 
UYANIŞ 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga· 
ı:etenin Ankara'da satış yeri A K B A Kitabevidir. Se-
nelik abone 10 ura. sa1ısı 20 kuruL 

••••• •• a:m ... 11• illa.U - n • .. 

Ankara inhisarlar Baş 
Müdürlüğünden: 

!:~ turlasında vapılacak iki kulübeye ait inşaat ke,if veaika
aı ve şartnamesi veçhile eksiltmeye konulmuftur. 

Eksiltmeye gelecek taliplerin 77 lira 80 kuruş muvakkat teminat 
paralariyle birlikte 2.11.936 tarihinde saat 16 da Bankalar caddesin
de İnhiaarb. .. Bqmüdürlüiümüz binasında müteıekkil komisyona 
müracaatları ill nolunur. (1754) 2-5505 

.J\n.kara Okullar Sayı~manlığı Sa
tınalma l(omis~1onu Baskanlı!!ın-

J ' o 
dan: 

Ga?.i Terbiye Enstitüsü Erkek talebesi için açık eksiltme ile 
170 - 200 adet iskarpin satın alınacaktır. Muhammen bedeli (980) li· 
ra muvakkat teminatı 74 liradır. Eksiltme 10-12-936 perşembe günü 
saat 16 da Ankara okullar sayışmanlığında yapılacaktır. Nümune ve 
şartnameyi görmek istiyenler okula müracaat etmelidir. Muvakkat 
teminat ihale günü 14 e kadar mektepler muhasebeciliği veznesine 
yatırılmış bulunması lazımdır. (1847) 2-5648 ------
Ankara Okullar Sayışmanlığı Sa

bnalma Komisyonu Başlmnlı~n
dan: 

1 - Gazi Eğitim Enstitüsü için 150 . 2SO adet karyola pikesi açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen fiat (900) lira muvakkat teminat (68) liradır. ' 
3 - Nümune ve şartnameyi görmek istiyenler okula müracaat et

melidir. 
4 - Eksiltme 10-12-936 per,embe günü saat 15 de Ankara Okul

lar Sağışmanhğında ~tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Muvakkat temınatı perşembe günü saat 14 de kadar mekteb

ler muhasebeciliği veznesine yatırılmış bulunacaktır. (1840) 
2-5647 • 

Adliye Vekaletinden: 
Temyiz ,mahkemesi azalarile içtima odalarında bulunan 100-200 

ebadında 51 yazihane ile 120 • 220 ebadında on masa ki ceman 61 ma· 
sa ve yazıhane Üzerlerine 8 milimetre kalınlığında takriben 128 ~t· 
re muralıbaında hakiki kristal cam açık eksiltme usuliyle alınacak· 
tır. tstekliJerin muhammen bedeli olan 2688 liranın yUzde 7 buçuğu 
olan 201 lira 60 kuruş teminatı muvakkatesinin 2490 sayılı kanunun 
17 inci maddesi mucibince eksiltmenin yapılacağı 7.12.936 pazartesi 
günü saat 15 de temyiz mahkemesi.binasında adliye veldlleti leva· 
zım müdürlüğü odasında toplanacak komisyona makbuzlarını ib1az 
etmeleri ve şartnamesini istiyen isteklilerin her gün levazım mü-
dürlüğüne baş vurmaları ilan olunur. (1826) 2-.ı;6oo 

Dahiliye Vek.aletinden: 
Eskişehir içme suyu tesisat ve inşaat 
eksiltmesi 
Eskişehir dahilindeki şebeke için icab eden malzemelerin tedari· 

ki ve boru ferşiyatının icrası ile sair buna müteferri imalatın yapıl· 
ması kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1. - İşin muhammen bedeli 71670 liradır. 
2. - İstekliler bu işe ait şartname, proje ve sair evrakı ' 360 kr. 

mukabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefli· 
ğinden aiabilirler. 

3. - Eksiltme 23. xn. 1936 tarihine rastlıyan çaşamrba günü sa· 
at on birde Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak Belediyeler İmar 
Heyetince yapılacaktır. ~ 

4. - Eksiltmeye girebilmek için iste1dilerln aşatıda yazılı temi
nat ve vesaiki aynı gUn saat ona kadar komisyon reisliğine teslim 
etmiş olmaları li.lımdır. 

A. _ 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uyıun 4833 

lira 50 kuru,luk muvakkat temina~, 
B. - IUnunun tayin ettili vesıkalar , 
C. _ Kanunun 4 UncU maddesi mucibince ekıiltmeye girmeye 

bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 
D. - Nafıa Veklletinden tasdikli fenni ehliyet veıikaıı, 
s. _Teklif mektupları ihal~ günü .saat ona ~ada~ mak~uz mulCa· 

bilinde komiıyon reisliğine ve.~ıl~cektır. Posta. ıle gondenlecek tek• 
lif mektuplarının iadeli teahhutlu olması ve nıhayet bu saate kadar 
komisyona gelmit bulunması llzımdır · 

Bu iş hakkında fazla matQınat almak istiyenlerln Belediyeler İmar 
Heyeti Fen Şefli!ine müracaat etmeleri. (1646) 2-5389 

ANKARA İCRA DAİRESİ 'GAYRİ MENKUL SATIŞ ME· 
MURLUCiU~DAN: 

İpotek olup satılmasına karar veriler«:k yap!lan il.an. üzerine icra 
kılınan birinci arttırması aonurıda 2655 lıraya ıhalesı ıcra kılınıp 
kanuni müddeti içinde ihale bedeli verilmcd~ğinden ihalesi bo~ulan 
ve muamelesi katileşen tapunun 21-5-931 tarıh ve 103 ~~ra 71 c!lt 97 
vergi numarasında kayıtlı ve Ankaarnın. Cebeci mevknnde ka.ın ~e 
Devlet Demiryolları memurlarından Fende ait maa ar~. karg1r hır 
bap hane yeniden ıs gün müddetle kati satışı yapılmak uzere açık 
aarttırmaya konmuştur. 

ı - Satıı peşin para ile olmak üzere 14.12.936 tarihine müsadif 
pazartesi saat 14, 16 ya kadar Ankara İcra Dairesi 'Gayri menkul sa· 
tış memurluğund yapılacaktır. 

Ev 62 metre murabbaı saha işgal etmekte olup bodrumda odun -
Juk ve kömürlük birinci katta bir sofa iki oda bir mutbak lıı~ h.cııı 
bir banyosu vardır. Bahçe dıvarı mevcuddur. Heyeti umumıyesıne 
3540 lira takdir edilmiş. Talipler bu kı_Ymet üzerinden % 7 buçuğu 
pey akçası veya milli birbankanın temınat mektub.unu verecekler • 
dir. 

Tayin edilen saatte Uç defa nidadan aonra en çok arttırana iha
le edilecektir. 

Tapu, dellaliye harçları ~~şteriye aittir. İhale bedelinin öden· 
mesi için 7 gün mihil verilebılır. 

Talip olanlar daha evvel gayri menkulü ve tapu ve imar vaziyet
lerini ve satış şartlarını daha evvel görmu, okumuş ve biltUn şart • 
tarı kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

Şartnamesi ilandan itibaren 33/439 No. ile dairede herkese açık· 
tır. İlan olunur. 2-5743 

. 
Maliye Vekaleti Baş Hukuk 

~f üşavirliğinden: 
Bat hukuk müpvirliğinde münhal (30) lira uli maq1ı mümey· 

yızlik için müaabaka ile memur alınacaktır. 
Taliplerin Hukuk Mezunu olmaları ve hizmeti askeriyelerini b{. 

tirmiş bulunmaları lizımdır. 
Müsabaka imtihanı Ankarada Maliye Vekaleti Baş hukuk mil. 

şavirliğ'inde 8. birinci kinun 936 salı günü saat 10 da yapılacaktır. 
lateklilerin nihayet 7. ı. inci kanun 936 pazartni ~ kadar 
evrakı müabiteleriyle birlikte Maliye Veklleti baş hukuk milpvir-
liğine müracaat etmeleri. (1938) 2-1751 

• 

SAYFA 7 

ı 1 ASKERl FABRiKALAR UMU.Pıt MODURLUGO 
SATIN ALMA KOMISYON'i-41LANLARI 

MÜTEAHHİT NAM VE HESABINA .. 
40 Takım maa kasket askeri talebe elbisesi 
40 Adet askeri talebe kaputu. f 

Tahmin edilen bedeli (1780) lira olan yokarıda miktarı ve cinsi 
yazılı melbusat askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko -
misyonunca 11-12-936 tarhiinde cuma günü !ıaat 14 de açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (133) lira (50) kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki v.:saikle mezkQr gUn ve 
saatte komisyona müracaatları. (1887) 2-5680 

66 Takım Maıa kasket askeri talebe elbisesi 
66 Adet Askeri talebe kaputu. 

Tahmin edilen bedeli (3150) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 
yazılı melbusat askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko • 
m1syonunca 1-12-936 tarihinde sah Jriinü sat 14 de pazarlık ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (236) lira (25) kurut ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle me%kilr gün ve saatte ko • 
misyona müracaatları. (1886) 2-5693 

• 

KJJ ruJ("' 

Vekruetinden: 
'I 

l - Veldletimiz kaloriferleri için alınacllk olan 240 ton Sömikoli 
(Türk Antrasit) kömürü kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş. 
tur. 

2 - Muhammen bedeli (7200) liradır. 
3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi Vekilet levazım mildilrlU· 

!ünden alabilirler. 
4 - Eksiltme 8-12-936 tarihine rastlıyan salı günü saat (10) da 

Ankarada İktısad Vekaleti binasında toplanacak olan komisyonda 
yapılacaktır. 

S - Muvakkat teminat bedeli (540) ı{r~dır. 
6 - Eksiltme 2490 numaralı kanuna tnfikan yapılacaktır. 
7 - İstekliler teklif mektuplarını ihale günü saat ona kadar mali 

buz mukabilinde komisyon reislijtine vereceklerdir. Posta ile gön• 
derilecek teklif mektuplarının fadeli teahhüilU olması ve nihayet bu 
saate kadar komisyona gelmiş bulunması Jazmıdır. İhale saati olan 
bu saatten sonra gelecek teklif zarfları kabul edilmiyeceği ~ibi pos
tada vaki olacak gecikmeler de kabul edilmiyecektir. 

8 - Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin vekalet leva• 
um müdürlüğüne müracaat etmeleri. (1832') 2--5611 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
ı 

Şimaiye kadar binlerce kişiyi zengip etmiştir. 2. ci 
keşide 11 Birincikanun 936 dadır. 

Büyük ikramiye 

40.000 Liradır. 
Aynca: 15.000, 12.000. 10.000 liralık ikramiyelerle 

{10.000 ve 20.000) liarlık iki adet mükafat vardır ... 

DİKKAT: 

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

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur. 

• 

•r1x1xLT1x1Jflr1r1xix1y1rl:rJ.Tir1xir1x1r1x1T1xix1xfi• 

Aııkara İıılıisarlar Baş 
l\lüdürlüğüııden: 

1 - Çankırı tuzlasında süvari ltovutunun tamir ve tadiline 
aid keşfi evveli 2562 lira 64 kuruş olan işın yapılması 21. 11. 1~36 
tarihinden iitbaren keşif, proje ve prtnameleri veçhile Çanlnrı'da 
açılr eksiltmeye konulmuştur. • 

2 - 10. 12. 1935 tarihinde saat on be'Şt'e Çankm'da İnhisarlar 
Tuzla Müdürlüğünde toplanacak münakau komisyonunCla ihaleli 
yapılacağından münakasaya i§tirak edeceklerin o gün ve saatinde 
yüzde yedi buçuk hesabiyle 192 lira 20 kuru' teminatı muvakkate 
akçalariyle birlikte Çankırı Tuzla Müddrlüğüne müracaatları 
ilan olunur. (1889) ;ı ı 2-5695 

Muğla Vilayetinden: 
20-11-'36 günU pazarlıkla ihale edilmek fuere ilrut edi -

len 13348 lira 33 kuruş keşif bedelli (Ula) yatılı ilk oxulu
na istekli çıkmadığından 8.12.936 salııgünü pazarlıkla iha
lesi kararlaştırılmıştır. 

Muvakkat teminat 1001 lira 12 kuruştur. 
İstekliler Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyet vesikası 

göstermeleri ve ticaret odaama kayıtlı buluııması li.znn • 
dır. (1946 • 3238) (Ör.5765 
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1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1G1 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
İdareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müesseseler için dört 

yüz ton arpa 1 12. 936 salı günü saat ıs de 1stanbulda T~phane sa: 
tın alma komisyonunda kapalı zarfla alınacaktır. Tahmın bedelı 
21200 liradır. İlk teminatı 1590 liradır. Şartname ve nümunesi ko
m:syonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalariyle teklif mek • 
tuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

{1756) 2-5508 

İLAN 

İdareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müesseseler için beş 
yüz ton yulaf ı. 12. 936 salı günü saat 15,30 da lstanbulda '.f ophan~ 
satın alma komisyonunda kapalı zarfla alınacaktır. Tahmın bedelı 
otuz bir bin iki yüz elli liradır. İlk teminatı iki bin üç yüz kırk üç 
'°ra yetmiş beş kuruştur. Numunesi komisyonda görülebilir. Şart
namesi 156 kuruş mukabilinde alınır. İsteklilerin kanuni vesikaları 
ile teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona ver-
meleri. (1757) 2-5507 

İLAN 

İdareleri İstanbul Levazım Amirliğine bağlı müesseseler ıçın 
yüz on ton pilavlık pirincin kapalı zarfla eksiltmesi 7 .12.936 p~zar
tesi günü saat 15.30 da latanbulda Tophanede satrnalma komısyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 2S.1350 liradır. İlk teminatı 1938 
lira 75 kuruştur. Şartnamesi 130 kuruşa komisyondan alınır. Nu
munesi her gün görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalariyle bera
ber teklif mektl:plarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. (180ı) 2-5S67 

İLAN 

1 - Ankara harp okulu ihtiyacı için 44000 kilo Bursa pirincinin 
10.12.936 perşembe günü &aat on beşte !evazım amirliği satm alma 
komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Pirincin tutarı 13200 lira olup muvakkat teminatı 99C lira • 
dır Şartname her gün komisyonda parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlarını havi azrflarını belli gün ve saatten bir saat 
evveline kadar komisyona vermiş bulunacaklardır. (1882) 2-5683 

İLAN 

İdareleri İstanbul Levazım Amirliğine bağlı miiesse seler için • 
otuz beş bin kilo zeytin yağınm 7.12.936 pazartesi günii saat 15 de 
lstanbulda Tophanede satınalma komisyonunda kapalr zarfla eksilt
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 20.300 liradır. İlk teminatı 1527. 
lira 50 kuruştur, Şartnamesi komisyonda görülebilir lsteklilerın 
kanuni vesikaları ile beraber teklif mektuplarını ihale saatmclan 
bir saat evvel komisyona vermeleri. (1811) 2-5575 

1 MILLI MÜDAFAA VEKALETİ 1 
"'ATIN ALMA KOMiSYONU tr ANLAR 

1 - Hava ihtiyacı için 7920 kilo muhtelif eb'adda ve mikdar
larda 7920 kilo çelik boru ve çelik saç levha kapalı zarfla eksilt
sneye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 5924 lira olup ilk teminat parası 44S 
liradır. 

3 - İhalesi 31 Birinci kanun 1936 perşenıbe günü saat 11 dedir. 
4 - Şartnamesini bizzat M. M. V. Satın Alma Komisyonundan 

alabilirler muhabere ile şartname gönderilemez. 
S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayıh kanunun 2, 3 cü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte teminat ve teklif mktup
larını ihale gün ve saatinden en geç bir saat evveline kadar M. M. V. 
Satrn Alma Komisyonuna vermeleri. (1747) 2-5476 

tL AN 
ı - Biçilen ederi 1978 lira olan iki tane elektro gardiyograf a

çık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Eksiltme 7 ikinci kinun 936 pazartesi günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminat 148 lira 3S kuruştur. 

4 - Şartnamesi he,· gün M. M. V. SA. AL. KO. dan alınır 
5 -Eksiltmeye gireceklerin kanuni ilk teminat ve 2490 sayılı 

tianunun 2 ve 3 üncü maddelerinde vazılı belgelerle M M. V. satm 
alma ko. da ihale gün ve saatinde bulunmaları (1809) 2-5573 

İLAN 
1 - 1200 metre Gedikli Erbaşlar için Kışlık elbiselik kumaş ka-

palı zarfla münakasaya konmuştur. . . . 
2 - Tahmin edilen bedeli 7800 lıra olup ılk temınat parası 585 

liradır. 
3 - İhalesi 21/l. ci kinun/ 936 pazartesi günü saat ıs dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

CJelerindeki istenilen belgeleriyle birlikte ihale günü ve saatmdan 
en geç bir saat evveline kadar teminat ve teklif mcktublarmı M. M. 
Y. Satın alma komisyonuna vermeleri. (1925) 2-5746 

BİLİT 
Aşağıda yazılı malzeme ayn ayn pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 2-12-936 çarşamba günü saat 14 dedir. İstekliler listeleri 
•örmek üzer~ M. M. V. satın alına komisyonuna müracaat ve pazar. 
lığa gireceklerin belli gün ve saatmda komisyona gelmeleri. 

(1934) 
Cins ve miktarı 

'14 Kalem araba boya111 
L 20 Teneke gaz yağı 
:tOO Kilo ,. ,, 
$00 ila 1000 kilo benzin.. 

4 Metre mikabı tahta ile 10 kilo çivi 

iLAN 

2-5748 

~ Müteahhidin nam ve liesabına 6 kalem baytari malzeme satın alı
nacaktır. Tahmin bedeli (G) liradır. İlk teminatı (45) liradır. İha
lesi 19-12-936 cumartesi ~ saat 10 dadır. İstekliler evsaf ve prt· 
ınamcsini 2'Örmek üzere bedelsiz olarak M. M. V. Satın alma komi1-
70nuna müracaat ve eksiltmeye gireceklerin belli gün ve saatında 
Atm alım komisyonuna 1rebne~ri. (1935) 2-5749 

Ankara Oku11ar Sayışman1ığı Sa
bnalma Komisyonu Başkanlığın
dan: 

Gazi Terbiye EnstitüsU- Kimya Uboratuvarı için (1500) lira 
tnuhammen bedelli alit ve ecza açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 112,5 liradır. 

Şartnameyi görmek istiyenler okula müracaat edebilirler. 
Eksiltme 10-12-1936 perşembe günü saat 15,30 da Ankara okullar 

aağışmanhğında yapılacaktır. 

f stekJilerin temin.ıtlannı ihale ~nU saat 14,30 a kadar mekteb-
~r muhasebeciliği veznesine yatırmaları. (1839) 2-5646 

Anl{ara Ceza Evi 
Direlit(irlüğünden: 

Ankara Ceza evinin 936 mali yılı ihtiyacı için (S6) kalem ilaç 
20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmqtur. 

İsteklilerin % 7,S teminatı muvakkate akçesi olan (84) lira (4) 
kuruşluk banka mektubu veya o miktar paranın Ankara Defterdar
lığı veznesine yatırıldığına dair makbuzlariyle birlikte yevmi iha
le olan 30.11.936 tarihine müsadif pazartesi günü saat ıs de Ankara 
Cumhuriyet Müddei umumiliğinde müteşekkil komisyona ve mua
lecenin cins ve evsafını ve şeraitini anlamak üzere Cebecide Ceza 
evi Direktörlüğür.e müracaatları. ( l 714) 2-5444 

Etlikde Baytari ~lerlcez Labora
tuvarları Direktörlü~ünden : 

Müessese hayvanatı için alınacak 40000 kilo arpa açık eksiltme· 
ve konulmuştur. İhalesi 30-11-936 paza.rtesi günü saat ıs dedir. Şart
namesi müdüriyetten bedelsiz verilir. Muvakkat teminatı 120 lira o
lup banka mektubu veya vezne mektubu ve 2490 sayılı kanunda yazı
lı vesaikle beraber muayyen gün ve saatte Ziraat Vekaleti muhase
be direktörlüğünde toplanacak komisyona müracaatları. (1755) 

ZAYİ 

Memurlar kooperatifine ait 
1431 No. hisse senedimi zayi et
tim. Yenisini alacağımdan hük· 
mü yoktur. 

B. M. Meclisi Kanunlar 
Kalemi sabık katiplerin • 

den M. Rece. p 
2-5752 

tı"'irı. r•I'•""''>'' "''" ıdıı 
\il h11>1kıtlnlzı aınçıık "'"''· 

Yalın ••: 

.J. AOUSSRL de satolır. 

ISUNIUL TUoıl Meydanı No •Z. 
Ş ll•mıralu katalo9um•ıw 

''''''"'" ••d••• aoıodırlllr. 

Ucuz fiatla 
KİRALIK EV 

Yenişehir : Demir tepe Ak· 
bay Sokak No. 3 -A. 

Telefon : 2022 2-5740 

NASlll ilACl 
KANZUK 

En eski nasırl!ln bile pek kısa 
bir zamanda tamamen ve kökün· 
den çıkarır. 

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

ilacıdır. 

Veznedar 
aranıyor 

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

Orman çiftliği müdlıriyetine 
müracaat. 2-;,604 

2-5479 ------
ANKARA BİRİNCİ İCRA • 
SINDAN: 

Mahcuz müteaddit Damac.c1•ıa 
Taşdelen suyu ile Ka~ol maki
naları ve bir Adet otomobil 
2-12-936 çarşamba günü saat 12 
de belediye satış salonund:ı satı· 
lacaktır. Birinci arttırma o/.-, 7S 
ini bulmadığı takdirde 4-12-936 
cuma günü aynı saatte ikind ar
tırmaya çıkarılacaktır. Müste -
rilerin satıs salonunda hazır bu
lunmaları ilan olunur. 2-57Sl 

Dahiliye Vekaletin den: 
Muğla şehri içme suyu tesisatı ve 

inşaat eksiltmesi 
Evvelce eksiltmeye çıkarılıp ta talibi zuhur etmeyen Muğla şeli-o 

ri içme suyu tesisat ve inşaatr aşağıda yazılı evvelki şeraite göre ye
niden eksilmeye çıkarılmıştır: 

Muğla şehrine (783) metre mesafeden su isalesi ve şehir da?ilin• 
deki şebeke için icab eden malzemelerin tedariki ve boru farşıyatı• 
nm icrası ile buna müteferri imalatın yapılması ve şehir dahilinde 
iki depo inşası, su saatleri ve di~er alat ve edevatın tedariki kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

ı. - İşin muhammen bedeli (59977) lira 82 kuruştur. 
2. - İsteklilerin bu işe ait '8rtname, proje ve sair evrakı ~ lira 

mukabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefli• 
ğinden alabilirler. 

3. - Eksiltme 23-xn.1936 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 
on birde Ankarada Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak Beledi
yeler imar heyetince yapılacaktır. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aaşğıda yazılı temi• 
nat ve vesaiki aynı gün saat ona kadar komisyon reisliğine teslim 
etmiş olmaları lazımdır. 

A. - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun (4248) 
lira 89 kuruşluk muvakkat teminat, 

B. - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C. - Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bı. 

mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup, 
D. - Nafıa Vekaletinden tasdikli fenni ehliyet vesikası, . 
5. - Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz muka

bilinde Komisyon Reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek: 
teklif mektuplarının iadeli teahhütlü olması ve nihayet bu saate ka
dar komisyona gelmiş bulunması lazımdır. 
· Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler İmar 

Heyeti Fen Şefliğine müracaat etmeleri. (16S8) 2-5391 

Kiralık daire Günlük kasa mevcudunuz kıymetli eıya ve evrakınız içim 

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

Telefon: 1350 kapıcıya 
müracaat. 2-5684 

lmtiyu uhfoi Ye Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Nefriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Bası•evinde basılmıftır. 

BMNITBT 
Her boyda kiralık kasalar - senelik 3 liradan - 16 liraya kad~ - M,_w;,.,,.,,, ·.ı .. : .... feı 

Yeni SİNEMALAR Halk· 
BUGÜN BU GECE 

ÖLDÜREN GÖZLER 
Baı Rollerde: 

MARİE BELL • HENRY ROLLAND 
AJk, his. heyecan itibariyle fevkalade 

bir eser 
Programa İlaveten: PARAMUNT 

JURNAL 

BU GECE 

İNSAN AVCILARI 
MALA· LOTUS 

İlave: ULU ÖNDERİMİZİN MÜHİM 
NUTKU. 

BUGÜN GÜNDÜZ 
BHLl SALİP MUHAREBELERİ 


