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MAJESTE ELEN KIRALI AMİRALLARIMIZI KABUL ETTİ 

Majeste Kıral Jorj bug·ün donanmamızı 
bizzat ziyaret edecektir 

General Metalisas Ulus 
sistemi Üzerinde 

liurnlan muharririne 
etraflı malumat verdi 

devlet 

Amiralrmız şerefine verdiği ziyafette, büyük şef Atatürk'ü tazim ve hay
ranlıkla anan dost Başbakan; iki memleket arasındaki işbirliğinden bahsetti. 

Başbetke 

KÖMÜR POLİTİKAMIZ 
Falih Rıfkı ATAY 

Ereğli şirketi ile Ekonomi Bakanlığı
mız arasındaki müzakereler, iki tara
fı da memnun eden kati bir neticeye 
bağlanmıtbr. 

Kömür, bizim birçok davalanmı":a 
birden temas eder. Endüstrimizi git
tikçe genişletiyoruz. Denizde ve ka
rada kömür kullanan nakil vasıtaları
mız her gün artıyor. Orınanlarnmzı 
korumak ve teshini sihhiyleşlirmek 
için memleketi onunla ısıbnağa mec
buruz. Kömür, en devamlı ihraç mal
lanmızdanclır. Bütün bunlar, hükii
meti, esaslı bir kömür politikası kur
mak için kararlar alrnağa sevkeUİ. 
ilk iş, kömür istihsali.m rasyoneUeş 
tirmekti. Bunım için de \~lihsali bir 
elden idare edebilmek, ve onu yen1 
vasıtalarla cihazlamak la:.. mıdı. 

Atina, 29 (Atinaya giden arkadaşı
mızdan, telefonla) - Dost ve müttefik 
Elen kıralı Majeste Jorj, bugün ami· 
rallarımızı kabul etti. Bu kabul resmin
de Türkiye elçisi B. Ruşen Eşref de 
bulundu. 

Denizciliğe biiyük alaka göstermek
te olan Majeste, amirallarımızx, büyük 
amiral kıyafetini taşıdığı halde kabul 
etmiş ve kendilerine yüksek iltifatta 
bulunmuştur. 

Majeste Kıral yarın donanmamızı 

bizzat ziyaret edecektir. Bu haber, de
nizcilerimiz arasında büyük bir alaka 
uyandtnnrştır. 

Bugün Atina ve Pire ehalisi hava
nın bozuk olmasına rağmen muhtelif 
vasıtalarla Yavuz zırhlısına çıkarak 

Dün amirallarrmızr kabul eden ve bugün 
donanmamızı ziyaret edecek olan 

Majeste Jorj 11. 

gezmişler ve donanma mensupları ta
rafından nezaketle kar:planarak izaz e
dilmişlerdir. 

Denizcilerimizin Atina sosyetesin 
de bıraktıkları tesir çok yüksek ve müs
bettir. 

Gerek askerlik bilgisi ve vekarı, ge
rek seviye ve terbiye bakımından de· 
nizcilerimiz kendilerinden beklenen 
yüksek bilgi ve kudreti tamamiyle gö~ 
tennişlerdir. 

Dün akşam yunan başvekilinin, bu 
akşam Türkiye elçisinin verdiği ziya
fet ve suvarelere iştirak eden iki tara· 
fın deniz erkanı harbiyeleri ve zabitle
ri birbirlerini daha yaımıdan tanımak 
fırsatına nail olmuşlardır. Başta başve· 
kil general Metaksas olduğu halde yu· 
nan yüksek kumanda heyetinin zabitle
rimize gösterdiği alaka ve iltifat çok 
yüksektir. 

General Metaksas dün geceki suva
rede geç vakte kadar kalmış ve donan
mamız erkanı ve bu münasebetle Atina· 
ya gelmiş olan türk gazetecileriyle ay• 
rı av rx görüşmüştür. 

Başvekil Ulus muharririne iltifat 
etmiş ve üzerinde çalışmakta olduğu 

korporatif devlet sistemi üzerinde et
raflı izahat vermiştir. Bu yoldaki tasav· 
vurları üzerinde Ulus okurlarına daha 
esaslı ma10mat ve bir mülakat verece
ğini vadetmiştir. 

Bugün donanmamızın zabit ve as
kerleri şehrin muhtelif yerlerini gez
mişlerdir. Zabitlerimizi ve askerlerimi
zi binlerce halk t akib etmiş ve her yer
de dostluk tczahü. lerinde bulunmuş 

!ardır. 

Bu gece Türkiye elçisi sefarette dost 
memleket başvekili, yüksek ordu heye
ti ve amirallarımız şerefine büyük bir 
ziyafet ~ermiştir. Ziyafeti, 400 davetli· 
nin bulunduğu balo takib etmiş.tir. Su
varede Yavuz orkestrası türlü parçalar 
çalmış ve sanatkar askerlerimizin mu
vaf fakiyeti ayrıca takdir edilmiştir. 

Majste Kırala Yavuzda 
f ev kala de merasim 

yapılacak 
Atina, 29 (Anadolu ajansınrn husu· 

st muhabiri bildiriyor:) - Majeste 
Kırat Jorj bugün saat on bhde Amira

(Sonu lkinci sayfada) 
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Son haberlerimiz 
•• •• •• uçuncu sayfada 

HER YERDE 5 KURUŞ 

İSPANYANIN DAVETİ ÜZERİNE 

Milletler Cemiyeti konseyi 
Londrada mı toplanacak? 

Bir italyan yaze tesi bu toplan.tı 
hakkında ne diyor? 

Londra, 29 (A. A.) Cumuriyetçi İs
panyanın y~pmxş olduğu davet üzerine 
Milletler Cemiyeti konseyinin yapaca
ğı toplantı, ihtimal 8 gün sonra yapı· 
lacaktrr. Yarı resmi mahfiller, Millet-

Sovyetler kongresinde 

B. Litvinof 
F aşiı;.;t politikayı~ 

İspanya hadiselerini 
ve alman - japon an
lasmasım izah etti 

' 

Sovyetler kongresinde ehemiyetli bir 
nutuk veren B. Litvinof 

Moskova, 29 (A.A.) - Sovyetler 
kongresinde söz alan dış işleri bakanı 
B. Litvinof, en doğru kaynaklara da· 
yanarak ltalyanm Japonyaya alman • 
japon paktına benzer bir pakt teklif et· 
tiğinden emin olduğunu söylemiştir. 

(Sonu S. inci sayfada) 

ter Cemiyeti konseyinin Londra'da top· 
!anmasını istemektedirler. Zira Ademi 
müdahale komitesi üzerinde her hangi 
bir tesir icra etmesi ihtimalı vardır. 

Siyasi mehafil, ne Londra, ne Faris 
ve ne de Moskovanın Valensiya hükü
metinin hareketini şevk ile karşılama
mış olduklarını beyan etmektedirler. 

Bu mehafil, her alakalı devletlerin 
yapacağı başlıca işin Milletler Cemiye
ti konseyinin yakında aktedeceği top• 
lantının ehemiyetini azaltmaktan ve 
müzakereleri cemiyet mukavelenamesi
nin 11 inci maddesine hasrettirmekten 
ibaret olacağını ilave eylemektedirler. 

Jurnal Ditalyanın bir yazısı 

Roma, 29 (A. A.) - Jurnale d'İtal
ya, İspanya hükümetinin Milletler Ce
miyetine sovyet hükümeti ile bir anlaş

ma yaptıktan sonra müracaat etmiş ol· 
duğunu yazmaktadır. 

Bu gazete, Milletler Cemiyetinin 
general Fraako hükümetinin 1ta1ya ve 
Almanya tarafından tanınması gibi me
seleleri münakaşa etmek salahiyetine 
malik olmadığını ilave eylemektedirler. 

(Sonu S. inci sayfada) 

Poliitka: 

Şu Saint - Erice acaba Türkiyeyi ne 
sanıyor? Türk donanması Maltaya git· 
tiği için hayrette, Şaht Ankaraya gel
diği için hayrettedir: "- Uyan ey 
Fransa, diyor. Sen kendi içinde boğu· 
şurken rakiblerin çalışıyor!'' 

lngiltereyi Fransanın müttefik1er1 
arasında bilirdik: raklbi olduğunu yeni 
işiti~ruz. 

Biz Salnt • Brice'e Şahtin geçen se• 
ne neden Parise gittiğini soruyor mu
yuz? Merkez bankası yalnız Patiste mJ 
vardır? Ziyaret, yalnız Fransaya karşı 
gösterilmek Mzım gelen bir nezaket ka· 
idesi midir? 

Diğer taraftan hususi teşebbüslerin 
vaziyetleri iyi olduğu söy]enemeı. 
Dağınık çalışan, masraf edemiyen ve 
hissedarlarına hesab vermek mecbu- · 
riyetinde bulunan bu müesseseler, 
hükümet tarafından hatta kanuni 
miikellefiyet1erini tam olarak tatbik 
edilmeğe zorlandıklan zaman büıbü
tün müşkülat içinde kalacaklardı. 
Onların işletme maksad ve şartlan 
ile, hükümetin kömürü ucuzlabnak 
gayesini uzlaşbnnak adeta irnkanst.ı· 
dı. Cümhuriyet hükümeti hem vazİ· 
fesini süratle başarın.ak, hem de şir· 
ket ve şahıslan zarar ve haksızlığa 
uğratmavan bir tedbir bulmak mev· 
künde idi. Bu tedbir, en başta, kö
mür istihsalinin başlıca unsurların
dan birini teşkil eden Ereğli şirketi 
ile satmalma müzakerelerine giriş
mek olmuştur. Vaziyeti zaten bil
mekte olan ıirket mümessillerinin 
Ekonomi Bakanlığını bu teşebbüse 
sevkeden zaruretleri takdir etmiş ol
duklanna şüphe yoktur. Müzakereler 
karşdıkh anlaşma havası içinde geç• 
ti, mukavele cumartesi günü imza 
edildi. 

Ereğli şirketinin kömür ocaklan, 
tesisat, liman ve şimendiferleri üç 
buçuk milyon liraya alınmıştır. Bu 
para on senede faizsiz olarak ve kö-
mürle ödenecektir. Kömürün Fran
sa' da ve mandater bulunduğu Suri
ye müstesna olmak üzere, fransız 
himaye ve mandası altında bul1man 
memleketlerle fransız sömürgelerine 
satılması sarttır. 

.t\ T YARIŞLARI. LIK MAÇLARI 

Saint • Brice, Montröde lngilterenin 
bize boğazlann anahtarlaıırnı niçin tes· 
lim ettiğim" de kendine göre tefsir et• 
mektedir. Fakat Montröye kadar bo· 
ğazlarrn kapısı olmadığı için, kapıcısı 
da yoktu: şimdl biz orada sadece sul• 
hun ve denizler hürriyetinin bekçisi· 
ylz. Bu Saint • Brice mütareke zama· 
nrnda Beyoğ/unda Bosfor gazetesini 
neşreden mahud Paillares'in müsteaıı 
adı mıdır, nedir? Türkiyenin müstakil· 
Fiğinden gelen ve kuvvetini gösteren 
her hadise, onun, bütün sinirlerine bir· 
den batıyor. 

(Sonu 2. inci sayfad.1) · 

Münderecat 
İç sayf alarmuzda: 

JKINCl SAYFADA: 1 
lç haberler. - Düşünüşler. - Dil 
köşesi. 

VÇONCO SAYFA'DA: 
Haftalık siyası icmal. - Dış ha
berler. 

D0RD0NC0 SAYFADA: 
İş kanunu tatbikatı hazırlıkları. 
- Yabancı gazetelerJe okudu.da· 
rımız. - Cengel tefrikamız. 

BEŞiNCi SAYFADA: 
Dıs haberlerin mabadi, - İspan· 
yol hasbi. 

~LTINCI SAYFADA 1 

Yarışların dokuzuncu haftası çok 
sürprizli neticeler verdi ~üzel oldu ve 

Çankaya Altın Orduyu 1-2, Ankara 
gücü ve Gençlerbirliği berabere kaldılar 

J 

• Haftanın spor haberleri. · j !!aşbakammız dünkü at yarrşlarında Alg an Hariciye Veziri Feyz Mohammed Han ve Afgan Büyük Elçisi Ahmed Hanla 
FIO O O O O O 0 AtSUP:AL"llRlllllllli:R s.ıo-.- k~er. - Dünkü futbol maçından bir görünü~ ve Ce11.tlimeA koşusunu kaza na11 B. Said Akif (Yazısı 6. sayfada) 

Türk dıonanmasr neden Maltaya git• 
ti? Şaht neden Ankaraya geldi? 

Fakat bir fransız politika mubarri· 
tini Türkiye hakkında düşündürecek da 
ha başka bir vaka var: Fransa ile Tür
kiye bir davamıza baktırmak için Mil• 
Jetler Cemiyetine gidiyoruz. Asıl bu 
gldlşin ehemiyeti var. 

Türkleri t;nternasyonal politika a/e. 
mine sokan Birinci Fransuva, ve türk• 
leri lrana tanıtan bilmem kaçıncı Fran
sa olduğunu söyliyen Saint • Brice'io 
tarih okumadığım farz etsek bile, ken
di Journal'ım da okumadığına nasıl 

hükmedebiliriz? 

·Bizi dünyaya ve lrana tanıtan kim· 

dir, onu biz bıliriz: Fransızların bilme• 

sinde hayır gördüğümüz mesele ıse, 

Fransa ve Tüf'kiye ciimhuriyetlerinı ta· 
nışmaktan alrkoyanlaun işte bu Saınt • 
Brice'Jer olduğudur. • F atay 



SAYFAı 

Majeste Elen Kıralr amiralımızı kabul etti 

ıta: .s e ıra orj.b ıgÜ1'. 
donanmamızı bizzat 

1 

zivaret edecektir • 
(Başı 1. inci sayfada) 

lımız Şükrü Okanr kabul etmiş ve çok 
dostça ve samimi iltifatlarda bulun
muştur. Amiralrmrza elçimiz Ruşen Eş
ref ve harb filosu kumandanı tuğamiral 
Fahri refakat ediyordu. 

Majeste Kıral Yavuzu ziyaret ed.e
cekler ve kendilerine fevkalade mera· 
sim yapılacaktır. Amiral saat 13.30 da 
deniz müsteşarının yatkulübde verdiği 
öğle yemeğinde bulunmuş ve bu ziya
fete yunan kurmay reisiyle yunan do
nanması kumandanı amiral Skelaryu v~ 
bütün deniz erkanı iştirak eylemiştir. 

Bu yemek pek derin bir dostluk ha
vası içinde geçmi~ Bahriye müsteşa
rı Ulu Önder Atatürk şerefine içmiş, 
Amiral Okan da Majeste Jorjun şerefi
ne içerek mukabelede bulunmuştur. 
Amirahmız akşam üzeri bahriye mek

tebini ziyaret ettikten sonra mekteb di· 
rektörlüğünün verdiği çayda bulunmuş
tur. 

General 1\1 etaksasm 
baş ve dış bakanları

mıza selamı 
Atina, 29 (Anadolu ajansmın husu

si muhabiri bildiriyor:) - Donanma
mızın dost ve müttefik elen sularım zi
yareti dolayısiyle başbalran Metaksas 

amirahmrzdan selamlarının İsmet lnö
nüne ve Dr. Arasa iblağını rica etmiş, 
amiralımız bir telgraf çekmi~ ve ceva
bını almıştır. 

General !fletak..flas'ın dünkü 
nutku 

Atina, 29 (A.A.) - Atina ajansı bil
diriyor: 

Dün gece başbakan tarafından türk 
amiralı Şükrü Okan şerefine verilen zi
yafette B. Metaksas nutkunda ezcümle 
demiştir ki: · 

- Türk filosu ilk defa olarak yunan 
ıularını ziyaret etmektedir. Bu mesud' 

hadiseden dolayı, iki memleket tarihinde 

bir merhale teşkil etmcti itibariyle bir 
kat daha seviniyoruz. Bu sembolik ziya
ret, bu milletlerin kati uzlaımalannı ve 
Avrupanın bu kısmında banşm muhafa
zasına ve b1l suretle kendi imkanları da
iresinde wnumi ban§m tetkilatlandırıl

maaına matuf olan yorulmaz gayretleri
nin teveccühünü göstermektedir. 

lki memleekt, nadir bir siyasi kiya.. 
aet göstererek İ§ birliklerinin ve itiınadlı 
dostluk münasebetleri teessüsünün kendi 
hayati menfaatlerinin bimayeıi için bir 
zaruret olduğunu anlamışlardır. Birbir
lerine ellerin.i uzatarak, realist ve man~ 
vi yÜkselme fikri için mukayeıe kabul 
etmez bir örnek vermişlerdir En İyi is
tkbal ümidi üzerine kurulmuş banş ül
küsünden ilham alan ittif akmıız öyle ha
yırlı bir şekli teşkil etmektedir ki, bu
nun kıymeti, evvelce o kadar karışık ve 

bulanık olan bu bölgeye girdiği yab§ma, 
aükı'.in ve müsalemetle ölçülebilmektedir. 

Yunan ulusunun müttehid hislerine 
terceman olarak, dost ve müttefik mille
tin, Türkiye ile Yunanistan arasmda 
yaklaşmanın ve ittifakın kati tarafdarı o
lan büyük Şefi Ekselans Kamal Ata
türk' Ü tazünle anmayı ve hayatta iken 
tarihe geçmiş ve yaratıcı dehası, şimdi 
milli reorganizasyon ve terakki yoluna 
kati bir surette giren Türkiyeye yeni bir 
hamle vemıiş olan bu kiyasetli ihya edici 
phsiyet hakkındaki derin hayranlık his
lerimi burada ifade etmeyi vazife addey• 
]erim. İttifakımızın faydalı inkişaflara 
mazhar olmaktan hali kalmamasma ih
timam ede~cğiz. Bu ittifak şimdiden, 
Balkan paktının akdine kıymetli yardım
da bulunmuştıur. iki nıenıleket bu pakta 
sadık bir surette bağlı kalmaktadırlar. 
Diğer iki müttefikimiz Romanya ve Yu
goslavya ile ırkı bir işbirliği daireıinde, 
müsalemetperver gayretlerimizi müşte.. 
reken takibten hali kalmıyacağız. Zİrat 
hedefimiz ancak barıştır, herkesin hay• 
aiyeti, müsavatı ve kazanılmış vaziyetle
re hürmet üzerine müesseş bir barışın. 

Aramızdaki ikametini:zden iyi bir ha.. 
bra s21kbyacağmızı ümid etJerek ve ba 
•=ınn.. . ...... - • , ......... 

lıyan bu kadar sıkı rabıtaları bir kat da
ha kuvvetl.endireceğine kani bulunarak, 
kadehimi dost ve müttefik türk milleti. 
nin itilasına ve refahına ve türk bahriye
sinin şan ve şerefine kaldırıyonun.,, 

A miralımızin cevabı 
Türk filosu kumandanı amiral Şükrü 

Okan cevabında ezcümle demiştir ki: 
- iki memleket arasınaa sanıi. 

mi ve gıbta edilmeye layık dost
ça münasebetleri ile tamamen bir a· 
her..k olan samimi kzıbulden dola • 
yı çok mütehassis bulunuyoruz. Y u.. 
nan hükümeti.ne ve bahriyesine te • 
şekkürlcrimi arzederim. Dost~bahriyeye 
ve milJete türk nıllletini.n samimi sela
mını getirdik ve gördüğümüz dostluk 
tezahürleriyle işittiğimiz dostane ve sa

mimi sözlerin hatırasını memleketimize 
götüreceğiz. 

Kadehimi, yunan kıralı majeste ikinci 
Joı·j'un şeredne kaı.d.r.yc.r ve yuı.an ı>ah
riyesinin yüselmesine, do.,t, müUefık ve 
kardeş yunan mi.Jetinin refah ve saade
tine ve ekselansınızın sıhatine i.ç;yo;·um. 

iki taraf da, mümtaz şefler;n idare
sinde iki milletin anlaşma ve karşılıklı 
sevgi devresinin açıldığını gören bu nes• 
le aid bulunmakla k~ndiınizi b:ıht1yar ad. 
dediyoruz. Bu nesil ki, geçici dostlukla
nn pek ziyade fevkinde bu.L.ınan ve dün. 
yaya hayranlığa layik bir kiyaset örne
ği vermiş olan bu türk - yunan dostlu
ğu devresinin durmadan büyüyen inki. 
şafma şahid olmaktadır. Bu dostluk hür
mete değer bir kuvvet teıkil eder. Ban
§1 fevkalade gayretler babasına kazan· 
mış oldukları için onun hayırk.ar kıyme

tini daha iyi takdir eden mlletler olm=-k 
itibariyle, bizler, bu banşı bozacak ma· 
hiyette en küçük hareketin dahi bi.zden 
sadi.r olamıyacağmı yüksek sesle söyli
yebitiriz. 

Müıtereken taki.b ettiğimiz ve mÜt· 
tcfiklerimiz yugosı.av ve romealer tara· 

fından takviye edilmekte olan yegane 

gayemiz, milletlerimizin daimi müsale
met havası içinde, biç bir kim"Seyİ rahaL 
uz etmek lüzumunu asla hissetmeks;ztn 
inkitaflarma çal.ıımak ve bu suretle de, 
barışa pek ziyade ihtiyacı olan insanlığa 
hizmet etmektir. 

Bu vesile ile, bu kardeşliğin bağlan.. 
m takviye için yorulmaz bir surette 
yaptığınız gayretlerden dolayı çok sa
mimi tebriklerimi arzetmeğe müsaadeni
zi dilerim, Siz, yüksek vatanperverane 
hamlenizle, pek ziyade juurlu enerjik 
metainizle ve ·memleket için olan aşkı
nızla, Yunaniıtanı terakkiye Ye refa
ha götünnek kararınızı hayranbğa 
diğer bir suretle başanyorusıınuz ve bu 
suretle ona sarsılmaz dostluklar temin e
diyorıunuz.,, 

na.~betke 

KÖl\IUR POLİTİKA nz 
(Başı 1. inci sayfada) 

Bu suretle kömür politikamızı is
tediğimiz gibi sevk ve idare etmeğe 
imkan verecek en büyük adımlar· 
dan birini atmış bulunuyoruz. Son 
senelerde kömür istihsal bölgelerini 
geznıi§ olanlar, orada gerek iı ve ge
rek i~ baknnmdan yapılması gere
ken işlerin ne kadar çok olduğunu 
gönnüşlerdir. İstihsal davasının ya
nmda, hu davayı dahi pek yakından 
alikalandmm, sosyal meselelerimiz 
vardır. Devletin kati ve ancak onun 
vasrtalannm elverebileceği müdaha
lesi olmadıkça, bu meselelerin ko
layca hallolunamıyacağma fÜphe 
yoktu. 

Otey gün imzalanan mukavele 
hak talıiblerinin lehine ve hayrine 
olduğu kadar, Ekonomi Bakanlığı
mızın hesabına da mühim bir muvaf
fakiyet teıkil eder. Bakanlığın hu iş
te çalışan rükünlerini tebrik ederiz. 
Ve böyle bir teşebbüsü muvaffaki
yetle bafarabilmek için, elimizde, E
ti Bank gibi, madenlerimizi ticaret 
tekniğine istinad ederek ifletmeye 
memur bir organ bulunnnq olmasın.. 
daki ehemiyet bilhassa kaydedilmiye 
~ Falih Rıfkı 1ATAY 

ULU 5 

ilk olcullarda 
Kısa tedrisat usulü 
ta tbika başlandı 

Şehrimizin bazı semtlerinde ilk o· 
kullarda, tahsil çağma giren çocukları
mızın çokluğu dolayısiyle tahsil hayat
larında birer senelerinin kaybolmaları
na mani olmak için, çifte tedrisat usu
lü tatbik edilmekte ve sabah ve öğlen 
postalarında be§er saat ders okutul
makta idi. Halbuki mevsimin k § olma
sı dolayısiyle akşam karanlığt etrafa 
çabuk çökmekte ve küçük çocukların 
soğuk havalarda ve karanlıkta evlerine 
dönmeleri güç olmakta idi. 

Bu zorlukları göz önünde tutan kül
tür direktörlüğü, çifte tedrisat usulü
nü tatbik eden bu gibi okullarda bun
dan sonra sabah ve öglen postalarında 
dörder saat ders gösterilmesine karar 
vermiştir. 

İlk okul arımız 
Ulu~l tasarru · nattusına 

hazır lanı yorla.r 
Önümüzdeki 12 kanun evvelde baş

layacak olan ulusal tasarruf ve arttırma 
haftasını k!.itlamak için şehrimiz ilk o
kullarında tören için hazırlıklar yapıl
masını kültür direktörlüğü ilk okullara 

bildirmiştir. 

Bu bildiriğe göre, o hafta zarfında ilk 
okullarda öğretmenler girdikleri ders. 
lerde milli: arttırma mevzuu üzerinde ta

lebelerine söylevler vereceklerdir. 
Ayrıca bütün mekteb binaları süsle

necek, sınıf dıvarlarına yerli malın, ye
mişlerin sürümünü arttıracak resimler, 
yazılar asılacaktır. Kadrosu ve binası 
müsaid mekteblerde kendi talebeleri ve 
ebevenyleri için o haftanın ruhuna yakı
şacak müsamereler tertib edilecektir. 

POLiSTE: 

Bir adam yolda bir ka<lmı dövdii 
Tabakhane caddesinden geçmekte 

olan Em.ine ve kızı Kadriye adlanndaki 
kadınlara, Ali iminde birisi sarkıntılık 
ve tecavüz etmiştir. Buna mani olmak is
tiyen kızın annesi Emineyi Ali döğmüş 
bu yetmiyormuş gibi Kadriyeyi de fena 
sözlerle tahkir etmiştir. Vaka mahline 
yetişen polisler mütecavizi tutmuşlar ve 
zabrt varakasiyle birlikte müddeiumumL 
liğe teslim etmişlerdir. 

Bir otomobil kadına çarpb 
Benddcresinden geçmekte olan 619 

sayılı otomobil o sırada yolda gitmek· 
te olan rus tebaasından Anna'ya çarp· 
mış ve kadım yere düşürerek ayakla
rından yaralamıştır. Yaralının derhal 
polisçe müdavatı yaptırrlmış ve kaza 
hakkında gereken tahkikata başlanmış· 
tır. 

Yanın koyun dolandıran arlam 
Yeğenbey mahallesinde kasab Meh· 

medin dükkanına gelen Ömer ismindeki 
adam kasabın İsmet paşa mahalesindeki 
diğer dükk~nınc'lan geldiğini söyliyerek 
et kalmadığından yarım koyunun tes
lim edilmesini Mehmedden istemiştir. 
Bu laflara inanan kasab Mehmed eti 
gelen adama vermiştir. Fakat iki gün 
sonra öbür dükkanına giden Mehmed 
vaziyeti anlamış ve hemen polise gidip 
!İkayet etmiştir. Maznun yakalanarak 
hakkında tahkikata başlanmıştır. 

DİL KÖŞESi: 

''Halk ihtiyacmı daha kolay bir şe • 
kilde temin edebilecektir.'' 

ihtiyaç karşılamr, fakat temin edil· 
me:ı. 

* * • 
"'Yeni rejinıle Türkiyenin iktisadi 

vaziyetinin iyi olduğu neticesi çıkarıl· 
maktadır." 

Bir §eyle netice çrlcarılmaz, bir şey· 
den çıkarılır. 

* • • 
"'Şiir edebiyat, fikir piyasasının en 

çok su kaldıran bir mevzuudur." 
Dilimizde "su kaldcrma..,, değil, ''sa 

götürmek." tabiri vardır. Sonra "'piya· 
sa" ve ''mevzu" biribiriyle rabrtal.ı gö· 
rünmüyor. Piyasada her halde mevzu • 
elan ba~ka §eyler bulunsa gerek. 
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Parti kongreleri 
Dün kamun kongreleri 

toplandı 

Çankaya mrekez kam ununda: 

Çankaya merkez kamunu yıllık kon

gresi Belgrat, Karakosunlar, Yalıncak 

köylerinin ve yenişehir demirtepe ma

halle ocaklarının murahhaslarının hu

zuruyle cumartesi günü saat 17 de top

landı. 

Mahallin dilekleri ve indyaçlan gö

rüşüldü. İlçe kongresine murahhas ve 

kamun yönkuruluna şu zatlar aza ola

rak seçildik: Dr. Hamid Olçay, Bn. 

Nezahat Savran, BB. Muhlis, Nusret 
Namık ve Hayri. 

Dikmen kamununda: 

Dilekler üzerinde kc•nuşulmuş ve se· 
çimler yapılmıştır. 

Çankaya kaymakamı B. HaHık Ni
had bu kongrede hazır bulunmuş ve köy
lü ile hasbihal ederek kültürel ve zirai 
sahada cumhuriyet hükümetimizin yap
tıklarını ve yapmak istediklerini anlat· 
mıştrr. Vazifelerinde muvaffak olmala· 
rı için yeni çavuş muallimleri el birli
ğiyle yardım edilmesi kararlaştırılmış· 
trr. 

Cebeci kamununda: 

Köylü murahhasların da bulunduğu 
Cebeci kamunu kongresi dün toplan -
mıc::tır. Dilekler üzerinde müzakereler 
ve samimi konuşmalar yapdmrstır. Bn. 
Müzeyyen, BB Hasbi Sargın, Zeki 
Bilsen, Kemal Çakın, Cevdet Kural ka
mun yönkurluna ve BB. Hasbi Sargın, 
Yakub Çeke ve Edip ilçe kaza kongre
sine murahhas seçilmişlerdir. 

Sakarya kamunun da: 

Dün saat 15 de toplanan Sakarya ka
munu kongresinde önemli birçok dilek
ler üzerinde görüşmeler yapıldıktan 

sonra, BB. Rauf Baykan, Niyazi Önce
ler, Ahmed Çulha, İsmail Cebcr, Kazım 
Gürel, kamun üyeliklerine, B B. Rauf 
Baykan, Resul Ünsal, Niyazi Önceler, 
kaza kongresine murahhas seçilmişler
dir. 

Romanya elçisi şehrimiz
den ayrılıyor 

Atina elçiJiğine tayin edilmiş oldu
ğu için şehrimizden ayrılan Romanya
nın Ankara elçisi şerefine B. Numan 
Menemencioğlu evelki akşam Şehir lo

kantasında bir yemek vermiştir. 

Düşiiniişler: 

Miizik: 

Filarmonilc 
lionserleri 

-

C. B. filarmonik orkestrası evelki 
gün Musiki muallim mektebinde saat 
15.30 da yedinci halk konserini verdi. 
Programda Mendelssohn Bartoldynin 
İskoçya senfonisi ile macar kompozitö• 
rü Anton Dvorakın iki slav dansı ve A. 
'Glazunov'un "Salone,, sinin "methal,, 
ve ''dans" krsrmları vardı. Prof. Prae
torius, orkestraya alınacak yeni eleman
ların imtihanında hazır bulunmak üze· 
re 1stanbula gitmiş olduğundan orkes
tra şefliğini vekaleten kıymetli kompo
zitör Hasan Ferid yaptr. 

Hergün biraz daha tekamül ve terak· 
ki eseri gösteren fliarmonik orkestra
mız dünkü programı da genç şefinin i
daresi altında kusursuz bir ekzeküsyon· 
la bize dinletti. 
Aynı program dün gece saat 20 30 da 

Halkevi salonunda bilhassa genç talebe
lerden mürekkeb güzide bir kalabalığın 
önünde tekrarlandı. Her hafta konser 
programlarının cumartesi geceleri Hal
kevinde tekrarlanacağını öğrendik. Mu· 
siki muallim mektebinde yer bulama
mak ve sair sebebler dolayısiyle konser
leri dinlemekten mahrum kalan yüzler· 
ce seyircinin de orkestranın faydalx ça· 
lışmalarmdan istifadelerine imkan ve
recek olan bu teşebbüsü çok yerinde 
bularak takdirle karşılarız. 

Tahviller sahlıyor 
Kars, 29 (A.A.) - Buraya gelen 

Sıvas Erzurum üçüncü tertib dahili 
istikrazı tahvilleri halk tarafından ka
pışırca.a na alınmak suretiyle tamamen 
sa.tılmışır. 

Sinob, 29 (A.A.) - Sıvas • Erzurum 
şimendiferi istikrazı üçüncü tertib tah
villerinden Sinob'a gönderilenlerin 
hepsi satılmıştır. 

~ce~oa~ ... 

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

eczaneler gece nöbet cetveli 
1 - Pazar Merkez Eczanesi 
2 - Pazartesi Ankara Eczanesi 
3 - Salı Yeni ve Cebeci eczanclerl 
4 - Çarşamba Halk Eczanesi 
5 - Perşembe Ege Eczanesi 
6 - Cuma Sebat ve Yenişehir 

eczaneleri 
'l - Cumartesi İstanbul Eczanesi 

MiLLiYETÇiLil( ANLAYIŞI 
Geçenlerde, milliyet • 

çilik prensipinin her 
memlekette olduğu gıoı 
bizde de, ne kadar biribi
rine aykırı telakkilere 
uğradığına ve ke&ıdisini 
milliyetçi tanıyan insan· 
lar arasında hazan, ne 
kadar büyük fikir ayrı· 
lıklarının bulunduğuna 
işaret etmi~tim. 

Devrimizin do_ğurdu • 
ğu fikir ucubeleri arası • 
na yakında şöyle bir ye
nisinin daha katıldığmı 
görürsek hiç hayret et • 
memeliyiz: enternasyo • 
nal nasyonalizm. 

Mil1iyetçiliği bir ne
vi dünyaya şamil doktrin 
haline getirmek istiyen· 
ler her şey olabilirler, 
fakat milJiyetçi, asla. Ak· 
sini nasıl tasarhyabilir • 
siniz ki her hangi bir 
memlekette inkişaf eden 
milliyetçilik, şiddeti nis-
bctinde diğer memleket· 
ler için tehlikeli olmak· 
tan kurtulamaz. A vnı 
milliyetçilik cereyanının, 
Almanya ve Fransada, 
biribirine düşman ıki 
millet yarabnış olduf{u • 
nu tarih bize öğretmiyor 
mu? 

Milliyetçi, dünyayı, 
milletinin menfaatleri 

menşurundan gören a -
damdır. Bu itibarla. ken
di memleketine ve mille
tine karşı bir tehlike do· 
ğuracak olan her hangı 

bir baska millivetçilib 
takdir etmesine, sevme
sine imkan tasarlanamaz. 
Faraza, kendi vatanı top
raklarında yaşayan ma • 
carların milliyetçi emel
lerini, prnesip birliği na
mına benimsiyecek ve 
müdafaa edecek bir ro
men millivetçisi düşüne· 
bilir misiniz? 

Sonra bugün dünya 
vüzünde biribirinden sa
rih surette ayrılan iki 
ayn milliyetçilik tarzı· 

nm mevcudivetini fark • 
etmemeye imkan yoktur. 
'Genisleme ihti yacrnda 
olan mileltlerin istilacr 
milliyetçilikleri, sulha 
bağlı milletlerin stalÜl{ıJ· 
su milivetçiliği. Bu iki 
biribriine zıd telakkiyi, 
müşterek bir idealin po
tasında eritmek isteyen 
doktrinoman'ın milli • 
yetçilikle aHikasmı ke~ 
etmek güç olur. 

Milliyetçi, sempati, 
ve sevgilerine, kendi 
milletinin menfaatlerine 
uygun bir istikamet ver· 
mek mecburiyetindedir. 
İdeolojilerin kaosu için-

de, sağ sol, sağ sol diye 
diye başına bombalar 
ya~dıran tayyarenin, <1y· 
nr akide uğrunda carpış
trğınx düşiinerek teselli 
bulacak derecede akıt 
muvazenesini kaybeclen 
insanlarla da bir gün 
kar!plaşmamız muhte· 
meldir. 

Türk miliyetçisi ya • 
hancı memleketlerde ~e
çen hadiseleri, sağlık ve 
solluk clar görüşünden 
çok daha geniş bir zavi
yeden görmek mecburi • 
yetindedir. Hiç bir en• 
ternasyonal akideye bağ• 
lıhğr olmıyan türk mil· 
leti ancak kendi memle· 
ketinin menfaatlerine 
uygun, ancak kendi 
memleketinin bağlr ol .. 
duğu milletler manzume-
sine müzahir hareketleri 
sMDpatı ile kar41foya• 
caktır. Onun kanaat ve 
alakalarını yanlış volla
ra sevketmek için, can • 
dan bağlı olduğu milli -
yetçilik prensipinin va • 
sıta gibi kullanılması, ve 
böylece onun kovnuna i· 
deoloH kav~sınm to -
humları atılmasr, hiç de 
müsamaha ile ka~tlana· 
bilecek bir hareket de • 
ğildir. 



Haftalık Siyasi icmal ] 
Yeni ''Mııkaddes ittifak.'' 

Hxristiyanlığı ve hıristiyanlxk üzeri
ne dayanan Avrupa nizamını fransxz 
ihtilalinin inkrlabçı prensiplerine karşı 
korumak için on dokuzuncu asrın bazı 
büyük devletleri aralarında bir ittifak 
akdetmişlerdi. "Mukaddes ittifak,. adı 
verilen bu kombinezon, on dokuzuncu 
asrın ortasına kadar Avusturya Baş.

vekili Metternich'in elinde fransxz in
kılabından ilham alan hareketlere kar
şı koymak için bir vasıta olmuştu. Mu
kaddes ittifak bir devlete karşı değil, 
mevcud nizamı bozmak istiyen her dev
lete karşx tevcih edilmişti. Ve 1815 se
nesinde ancak dört devlet aras:nda im

za edilmiş olmakla beraber, hunun ahka
mını kabul eden her devlete açık bı
rakdmıştx. 

Hafta içinde Berlin'de Japonya ile 
Almanya aras .nda imzalanan mukavele 
bize on dokuzuncu asrın bu meşhur it
tifak. nı hatırlattL 

*** 
Komintcr11' e karşı ceplıe 

Beş sene için imzalanan bu muka
vele tıpkı mukaddes ittifak gibi bir 
devlete karşı değil, bir doktrine karşx
drr. Bu ittifaka her devlet girebilir. İt
tifak, imzalıyanları muayyen vazifelere 
bağlamıyor. Nerede olursa olsun dok
trin taraftarlarına karş: mukaveleyi im
zalryanları harekete davet ediyor. Dok
trin taraftarları da Sovyct Rusyada bu
lunduğundan japon - alman ittifakı, 

Rusyaya karşı bir anlaşma mah~etin

dedir. Bu, o kadar Sovyet Rusya aley
hine bir anlaşmadır ki birçokları, Ja 
ponya ve Almanyanın bu mukaveleyi 
komünizm tehlikesinden mülhem ola
rak imzaladıklarına inanmıyor. Komü
nizm korkusunun arkasında istila emel
leri görüyor. 

*** 
'Almanya - Rusya 

Alman - japon anlaşmasının uzak 
veya yakın istikbalde rus • alman mü
nasebetleri üzerine yapacağı tesirden 
ayrı olarak hu münasebetlerin devamı 

için ani bir tehlike teşkil eden mesele 
.bele herlaraf edildi. On gündenberi 
Rusyada bir faşist grupu maznunların 
muhakemesini yapmakta idi. Faşist Al
manyada da komünist Rusya'da da bu 
nevi muhakemelere sık sık rastgelinir. 
Almanyada Reichstag yangını muha
kemesi gibi. Rusyada 1933 senesinde ve 
birkaç ay evel yapılan tethişçi muha
kemeleri gibi. Bu vakadaki muhakeme
nin hususiyeti şu idi ki maznunlar ara
sında Stickling namında bir de alman 
mühendisi bulunuyordu. 

Maznunlar, bütün sovyet davaların
da olduğu gibi, suçlarını itiraf ettiler. 
Binaenaleyh Novosihirsk mahkemesi 
alman da dahil olduğu halde on dört 
maznunu idama mahkfun etti. Alman
ya bunun üzerine hükmü protesto etti 
v·e sefiri vasıtasiyle teşebbüste buluna
rak idam hükmünün infaz edilmemesi
ni istedi. Sovyet hükümeti, Almanya
ya Sovyetler ile siyasi münasebetlerini 
kesmek için behane vermek istemedi
ğinden Stickling'i idam etmemişti. Bi
naenaleyh, esasen gergin olan Alman
ya - Rusya münasebat:nın bu yüzden in
ıkıtaa uğramasına mahal verilmemiştir. 

*** 
~lnıanya - Norveç 

Fakat başka bir mesele yüzünden 
Almanya ile Norveç arasındaki müna
sebetler gerginleşmiştir. Norveçteki 
Nobel sulh mükafatı komitesi bu sene 
Nobel sulh mükafatını Ossietski na
mında bir almana vermeğe karar ver
miştir. Böyle bir şerefin bir alman te
baasına tahsisidir ki Norveç - Alman 
münasebetlerini gerginleştirmiştir. Çün
kü Ossietski Hitler rejiminin nazarın
da bir haindir. 

Haftakk Weltbuhne gazetesinin baş
muharriri olan Ossietski, Hitler reji· 
minden evel de aşırı sulh taraftarlxğı 

dolayısiyle hapse mahkum edilmişti. 

Mahkumiyetini bitirdikten sonra da 
tehlikeli bir adam diye tevkif edildi ve 
geçen haftaya l<adar hapishanede bulu
nuyordu. Nobel mükafatının böyle bir 
adama verilmesini alman hükümeti, na
zi rejimine karşı Norveç komitesi ta
rafından bir meydan okuma mahiyetin
de telakki etmiştir. 

Hakikat şudur ki Ossiatski, alman 
milliyetperverinin Şoven hareketlerine 

karşı mücadele etmekle sulh komitesi· 
nin nazarında Avrupa sulhuna yardnn 
etmiş bir adamdır. Yani milli ölçülerle 
hain olan bir adam, milletlerarası ölçü
süyle kahramandır. 

"' ... 
ispanya vaziyeti 

İspanyadaki askeri hareketler oldu
ğu yerde sayıyor. Burgos kuvvetleri, 
Madrid şehrini ikiye ayıran Manzana· 
res nehrine gelip dayandılar. Hatta neh· 
rin birkaç yerden geçerek Üniversite 
mahallesine de gridiler. Fakat orada 
kaldılar. Ne Madrid hükümetinin Bur
gos kuvvetlerini yerinden atması için 
yaptığı teşebbüs, ne de Burgos askerle
rinin Madrid'i ele geçirmek için giriş
tiği hareket netice vermemiştir. Her i
ki taraf da diğerine karşı havadan ve 
karadan ateş yağdırıyor. Ancak İspan
ya etrafındaki milletlerarası ihtilafx gün 
geçtikçe daha had bir safhaya girmek
tedir. Almanya, İtalya ve bazı devlet
ler, Burgos hükümetini tanıdılar. Di
ğer devletler de Madrid hükümetini ta
nımaktadırlar. Burgos hükümeti Mad
rid hükümetniin bazı liman1:ırını ve bu 
arada Barsclonayı abloka etmeye karar 
vermiştir. Barselonayı abloka etmek bu 
limana Sovyet gemilerinin girmelerini 
menetmek demektir. Halbuki abloka an
cak tanınmış bir hükümet tarafından 
yapılabilir. Ve kanuni olması için ahlo
kanm müessir olması lazımdır. Sov
yetler Burgos hükümetini tanımadıkla
rı gibi, bu hükümetin elindeki deniz 
kuvvetleri de ablokayı müessir ve bina
enaleyh kanuni şekilde tatbika müsaid 
değildir. Müessir olmayan ablokaya 
"kağıd ablokasr., derler ki bu yüzden çı
kan ihtilaflar dolayısiyle, on dokuzun
cu asırda birçok muharebeler olmuştur. 
Herhalde İspnaya meselesi Avrpa sulhu 
bakımından en tehlikeli bir mesele ol· 
makta devam ediyor. 

**"' 
Viyana i(:timaından sonra 

Viyanada İtalya, Avusturya ve Ma
caristan dış hakanlarının içtimalarından 
sonra bu devltlerin dirijanlan arsında bir 
ziyaret faslı başladı. İtalya dış bakam 
Ciano, Viyanadan Budapeşteye gitti ve 
orada büyük tezahürle karşılandı. Bu 
vesile ile Budapeşte sokaklarından biri
ne "Musolini" adı verildi. Fakat burada 
resınl bir tebliğ neşredilmedi. 

Sonra Avusturya dış bakanı muavini 
Dr. Schmidt Berlini ziyaret etti. 1933 
senesinden yani Hitler rejiminin iktida. 
ra geçtiği zamandanberi lk defadır ki bir 
Auvsturya devlet adamı Almanyayı zi
yaret etmektedir. Aslen avusturyalı olan 
Hitler ile bu avusturyalı devlet adamı a
rasındaki mülakata haylı ehemiyt veril
miştir. Schmidt her tarafta tezahürat i
le karşılanmış ve ziyaretten sonra da bir 
tebliğ neşredilmiştir. Bu tebliğde Al
manyarun Avusturya istiklalini tanıyan 
21 temmuz anlaşmanın her iki memleket 
menfaatine uygun hatta daha sıkı teşriki 
mesaiye müsaid olduğu zikrediliyor ve 
ticaret münaseebtlerinin inkişafı için 3 
birinci kanun tarihinde Vyanada bir iç
tima akdedilmesi ileri sürülüyor. 

Sonuncu ziyaret de macar nabi Hor
tinin başbakan ve dış bakanı ile beraber 
Romaya yaptığı seyahattir.,, 

Horti de Romada büyük tezahürat ile 
karşılanmış ve önünden yetmiş bin asker 
geçid resmi yapmıştır. 

Bütün bu ziyaretlerde ayrı ayrı mak
sad ve bunlardan ayn ayr ıneticeler bek. 
lemek lüzumsuzdur. Avusturya dış ba. 
kanının Berlini ziyaretinde Auvsutray
run da komünist aleyhdarı olan devletler 
grupuna resmen iltihak edeceğinden 

bahsettiler. Horti'nin Roma ziyareti sı
rasında Habsburg hanedanının macar 
tahtına geri gelmesi karaı ilan edileceği 
söylendi. Fakat bunlar tahakkuk etmedi. 
Bu ziyaretler, alakadar devletlerin dış 
politikaları arasnıdaki yakınlığı tebarüz 
ettirmekten başka bir maksada matuf sa
yılamaz. Şunu söyliyelim ki hu yakınlı· 
ğın da bir haddi vardır. Son zamanlar
da İtalyada bile azıcık yan çizmeğe ba~
ladr. İngiltere ile anlaşmak yollarını a
ramaktadır. 

lngiltere - lmlya 
İngiltere ne İtalya arasmda bir an

laşma maksadını istihdaf eden müza
kereler devam ediyor. Bu yolda ilk a· 
dım Musolini tarafından Milkovski'ye 
söylenen nutuk ile atılmıştı. Bu nu-

(Sonu 6. rncı sayfada) 

B. Hortinin Viyana 
yolculuğu etrafında 

tahminler 

B. Antonesko ı ~- FLA~DEN DiYOR Kt :' • 

Varşovatl~n ayrıldı «Ingıltere on sekız 

Budapeşte, 29 (A.A.) - Hükünıet 

naibi Horti, Avusturya reisicumhuru B. 
Miklas'a yapacağı ilk resmi ziyaretl. 
vaktiyle Avusturya imparatorluğunun 

emir zabitliğini yapmış ve Avpsturya 
donanmasının kurmay reisliğinde bu
lunmuş olan B. Hortinin pek ziyade 
malfimu olan bir çerçeve içinde yapı
lacaktır. 

B. Horti, Avusturya - Macaristan 
dostluğu tezahürlerine rağmen Viya
nada pek nazik bir saha bulacaktır. 

Filvaki Budapeşte anşlusu büyük bir 
tehlike saymaktadır. Macaristan, beş 
yüz bin kişiden mürekkeb müthiş bir 
alman azınlığına sahih olup harbdan 
sonra Avusturyay.ı raptedilmiş olan 
Burgenlandr istemektedir. 

Diğer taraftan, bazı Avusturya mah· 
filleri, macarlarm l arbdan sonra nıiıte
arrrzane Sopren şehrine yerleşmi:i olma
larını protesto etmektedirler. 

Avusturyanın Almanya ile arası a
çrk olduğu ve Avusturya ile Macaris
tan arasına münasebatın iyiliği, bu iki 
devletin müşterek hamisi olan İtalya ta· 
rafından temin edilmekte bulunduğu 

zamanlarda bu meseleler uykuya dal
mıştı. 

Almanyanın macar isteklerini inkar 
emtiş olduğu andan itibaren bu mesele· 
ler, tekrar ortaya çıkmış ve Macaristan 
İtalya tarafına geçmiş, Avusturya da 
italyan müzaharetinden yavaş yavaş 

sıyrılarak Almanyaya yaklaşmağa baş· 
lmıştrr. 

Avusturya, hiç bir erazi istememek
tedir. Avusturya, kendi hesabına yeni
den silahlanmış olup Çekoslovakya ile 
iktısadi, iş birliğinde bulunmak çare· 
]erini araştxrmaktadır. Diğer taraftan 
Avusturya, Macaristanın eraziye aid is
teklerine müzaharet etmeğe hiç bir veç· 
hile mütemayil değildir. 

İşte bu noktalarda Avusturya - Ma
caristandan ayrılmaktadır. 

Bununla beraber her iki devletin Ro· 
ma itilafları sayesinde elde etmekte ol
dukları iktısadi menfaatlerin muhafaza. 

ya matuf· tezahürlerle iktifa etmeleri 
muhtemeldir. 

Avusturyalılar, B. Hortiyi memle
ketinde komünist ihtilalini bastırmış 
bir adam olarak selamlıyacaklardır. Her 
iki memleket, B. Horti ve B. Daranyi· 
nin Vatikan ile yapmış oldukları görüş· 
meler dolayısiyle katoliklerin de müza

hareti ile tensik edilebilecek olan müş
terek bir vaki siyaset takibi noktasın
dan mutabık kalmağa çalışacaklardır. 

SON DAKiKA: 

Varşova, 29 ( A. 
A.) - Romanya 
Dış Bakanı B. 
Antonesko, 
öğleden 

dün 
sonra 

Bükreş'e hareket 
etmiştir. Kendi-
ini istasyonda 

.1..1. ıııı<v<ıv->• .., Leh Hariciye Na-
zxrı B. Bek ile Romanya sefareti erka
nx ve sair birçok zevat uğurlaını:şlar

dır, 

Resmi tebliğ 
Varşova, 29 (A.A.) - B. Antones

konun ziyareti dolayısiyle neşredilen 

tebliğde Romanya ve Lehistan hükü
metlerinin görüşleri' arasında tam bir 
mutabakat mevcud olduğu mü~
hede edilmiş bulunduğu bildirilmekte
dir. 

İki devlet adamı, leh - romen ittifa· 
kının iki memleketin derin hislerine 
uygunluğunun günden güne daha ziya
de kuvvetle sabit bulmakta olduğunu 

müşahede etmişlerdir. 

İki devlet hariciye nazırı, Avrupa
run yeni baştan tensikiyle alakalı her 
türlü teşebbüste nüfuz ve tesirlerini 
tam ve kamil bir surette muhafaza et• 
mek ve leh - romen ittifakının iki mem
lekete temin etmekte olduğu menfaat
lerini korumak için leh - romen garan
ti muahedesinin kurmuş olduğu pren
sipleri, her türlü hallerde oldukları gi
bi tutmağa müştereken karar vermiş 

olduklarını teyid etmişlerdir. 
İki nazxr, leh - romen kültür muka

velesini de imzalamışlardır. 

B. dö Kanya'nm 

Alman - japon anlaşması hak· 
km<l~ söyledikleri 

n. ad i.{anya 

maktadırlar: 

Başlıca Avrupa 

Roma, 29 (A. 
A.) - Gazeteler, 

macar Hariciye 
Nazırı dö Kanya
n:n matbuat mü
messillerine hi
tab eden aşağıda-
ki beyanatım al· 

hükümetle-rinin al-
man - japon muahedenamesi karşısın

da ne gibi bir hareket takib edecekle
rini kimse tahmin edemez. Fakat unut
mamak lazımd:r ki İtalya, Avusturya 
ve Macaristan gibi komünizm aleyhta
rıdır. Komünizme karşı mücadele etme
ğe hazırız ve dai.ına da hazır bulunaca
ğız. 

Amiı:al Horti Viyanada 
Viyana, 29 (A.A.) - Macar hükü

met Naibi Amiral Horti ile maiyeti, sa
at 10 da hususi trenle buraya gelmiş
lerdir. Misafirler, istasyonda Reisi
cümhur B. Miklas ile B. Şuşnig ve sair 
birçok zevat tarafından istikbal edil
mişlerdir. Askeri müfrezeler selam res· 
mini ifa etmişlerdir. Halk, hükümetin 
misafiri olarak kalacağı Emperyal ote
line giden amiralı alkışlamxştır. 

Hükümet 
Santander, 29 (A.A.) - HUkümet 1 

kuvvetleri, Burgos istikametinde iler
lemektedir. Bu kuvvetler, daha şimdi-

Amiral Horti, Reisicümhur B. Mik
las' z ziyaret etmek üzere 11 de Ballp
latz'e gitmiş ve biraz sonra da Reisi
ciimhur kendisine otelde ziyaretini 
iade etmiştir. 

Amiral Horti, meçhul Avusturya as
kerinin abidesine ve müteveffa impara
tor Fransuva Josef'in mezar:na çelenk
ler koymuştur. Görüşmeler başlamıştır. 

kuvvetleri 
den Burgos'a 65 kilometre mesafede 
bulunan Soleillo kasabasınx işgal etmiş
lerdir. 

İtalyan· Japon görüşmeleri 
Tokyo, 29 (A.A.) - Gaimuşo ile 

temasta bulunan mahfiller, italyan hü
küınetinin İtalya • Japonya görüşmele
rinin başlangxcını yarı resmi bir suret
te bildirdiğine dair olan gazete haber
leri hakkında tefsiratta bulunmaktan 
imtina etmektedirler. 

Bununla beraber, diplomatik malı· 

filleri tamamen ekonomik müzakerele-
rin iki memleket arasında cereyan et
miş olduğunu ve fakat bu müzake{ele
rin s ·yasal mahiyeti olmadığmı bildiri

yorlar. 

Milletler Cemiyetinin toplanb tarihi 
Cenevre, 29 (A.A.) - Milletler Ce

miyeti genel sekreteri, konsey azasına 
bir telgraf göndererek konseyin 7 ve 

yahut 14 ilkkanunda toplanmasnı• ~~1<

lif etmiştir. Cevablar alınınca 
susta bir karar verilecektir. 

ay sonra dünyanın 
en büyük hava 

kuvvetine malik 
olacak» 

~:.· .. - • 
Paris, 29 (A. 

A.) - İnc;ilte re-
den dönmüş olan 
B. Flanden, En
transi jan gazete
sine şu beyanatta 
bulunmu'?tur: 

" - Halihazır

daki vaziyet ile 
935 senesindeki 

B. Flandcn vaziyet arasında 

esaslı bir fark vardrr. Harptan evvel, 
İngiltere vaziyetinin resmen tanımak
tan mütemadiyen imtina etti. Bugün 
ise B. Eden, İngiltere hükümeti adına, 
garbi Avrupada sulhu bozmak teşeb· 

büsüne çalışacak olanlara iphama ma
hal bırakmıyacak şekilde, bir ihtarda 
bulunmuştur. Şimdi yabancı devlet a
damlan İngiltere ile Fransa ve Belçi· 
ka arasında mevcud olan sıkı ittifakın 
ne demek olduğunu beyan etmiştir. 

İngilterenin silahlanmasından bah
seden B. Flanden, ingilizlerin "henüz 
hazır olmadxklarınr,, kabul etmekte bu
lunduklar.nx fakat 18 ay sonra ingiliz 

hava kuvvetinin dünyanın en büyük 
kuvvet haline gelmesinin çok muhte
mel olduğunu söylemiştir. 

Donanmaya gelince geçenlerde "a
navatan" filosunun tesirliliğini fazla
syle arttıran birçok yeni ve teknik ta• 
diller yapılmış ve mükemmeliyetler vü· 
cuda getirilmiştir. 

İspanya meselesinden b::ılıseden B. 
Flaııden, ingiliz amirallarınm Akde
nizde bir takım hadiselere sebebiyet ve
rilmemek için Burgos hükümetinin 

"muharib" sıfatının tanrnmasına taraf
tar olduğunu ve fakat Fransa hüküme
tinin ısrarları üzerine bu işin yapılma
mış bulunduğunu söylemiştir. 

BELÇİKA'DA 
B. Eden'in son nutku ne gibi 

akisler uyandırdı? 
Brüksel, 29 (A. 
.) - Lö Pöupl 
ızetesi, B. Anto
i Eden'in millet· 
:rarası ticaret o
asmda söylemiş 
lduğu nutuk hak· 
ndaki makale-

inde diyor ki: 
"Bu nucuk, yal

ıız doğrudan doğ

Llya Belçika'ya 
ı itab etmekle kal· 
.uyarak Alman· 
•a, İtalya ve Ja
ı onya'ya da, bu 
\evletlerin isim
erini zikretme-

:ıekle beraber, hi
ab etmekte oldu
.undan son dere• 
e ehemiyetlidir. 
u nutuk garbi 

• vrupada daha 

B. Eden iyi bir emniyet 
sistemi kurulmasına matuf olarak yapı• 

lacak milletleraraS'I •bir görüşmenin 

mukaddemesini teşka etmektedir. 

Fransa, bu görüşmeye iştirak edecek

tir. Geçen günü B. Eden'in Avam Ka

marasında Fransa hakkında söylemi§ 

olduğu dostça sözler, Paris ile Londra 

arasındaki anlaşmanın pek mükemmel 

olduğunu isbat etmektet.lir. 

La Nasyon Belj gazetesi B. Eden

in söylemiş olduğu nutkun bilhassa 

psikoloji bakımından kıymetli olduğu
düşüncesinde bulunmaktadır. 

Bu gazete tngilterenin tekrar Bel
çika'ya gelmeğe mecbur kalmamak ' :n 
Belçikanm imdadına koşaçağını bıl

mek gerektir." diyor. 
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İş kan 
devam ediyor 

Umumi 
hazırlandı 

merkez ve bölge kadroları 
ve yük sek tasdikden geçti 

ING L E .ENİN ISP ANY A POLİTiKASI 
Dcylı' Telcgraf ~azctesinden : 
Madridin içinde harb devam ederken Bay Eden Barselon 

vaziyetini izah etti, Bu limanın abloka edileceğine dair henüz 
hiç bir malUmat gelmemiştir. Bundan başka nasyonaJistlerin 
(asilerin) elinde bulunan küçük deniz kuvvetinin tesirli bir 
abloka yapabileceği de şüphelidir. General Franko'nun, yap· 
tığı şey, nasyonalistl<;rin belki şehri, tahrib etmek mecburi· 
yetinde kalmaları ihtımaline mebni, bütün ecnebi gemiı .. rin 

ıztrrabınr azaltmak, ikincisi harbın İspanya sınırları dı§Ina 
çıkmamasr için tedbir almaktır. 

Hariciye nazırmın da söylediği gibi ''ademi mUdahale" ka· 
rarma fazla saygı gösterilmemiştir. Çünkü itfaiye vazifesini 
görmesi lazım gelen bir takım insanlar, ateşi körüklediler. Fa
kat bundan dolayı bütün itfaiye kıtalarının ateşi körükleyip 
Avrupayı bir fırın haline getirmesi icab etmez. Gerek.~!1'• ~e •• 
rek italyan gazetelerinde çıkan makalelerde söylen~ıgı. gı~ı, 
milli sempatileri gizlemek güçtür. Fakat açıktan açıga hır mü
nasebet inkıtaı hafif ve ehemiyetsiz görülecek bir hidise de -

lş kanunu 15 haziran 937 de meriyet 
mevkiine girecektir. Kanunun 9 uncu 
teşkilat faslı hükümlerine göre kurul -
muş olan iş dairesi ikinci teşrin başın
dan beri faaliyete geçmiş bulunmakta • 
dır. Son günlerde bu teşkilatın İstan
bulda veya ba~ka yerlerde şu ve bu yol
da çalıştığı ve muhtelif yerlere muhte
lif memurların tayin edildiği hakkında 
gazetelerde çıkan birçok haberlerin hiç 
biri salahiyetli membalardan alınmış 

bulunmamakta ve tamamiyle hakikati 
ifade etmemektedir. Umumi merkez iş 
dairesi teşkilatına alınacak memurla -
rın memleketimizin muhtelif mıntaka
lanna dağıtılması ve bu mıntakalardaki 
faaliyet esaslarının tesbitile uğraşmış -
tır. 

Umumi kadro 29-9-936 tarihli ve 
5375/2 numaralı İcra Vekilleri Heyeti 
kararı üzerine yüksek tasdikten geç • 
miştir . . Bugünkü kadro, teşkilatın reisi 
de dahil olduğu halde 56 kişiden mü -
rekkebtir. İş kanunu tatbikatı hazırlık
larının, iş yerlerinin dağınık bulundu -
ğu memleketimiz gibi geniş bir ülkede 
bu kadar dar bir kadro ile başarılabil • 
mesi İktısad Vekaleti için büyük bir 
gayret sarfını gerektirmektedir. Bu 
itibarla iş dairesinin bu küçük kadro 
içindeki mesaisi çok çetin olacaktır. 

İş daire i umumi merkezi : 
İş dairesi umumi merkezi ~.öyle ku

rulmuştur: Reis Enis Behiç Koryürek. 
birinci sınıf iş baş müfettişi Kemalettin 
Apak, ikinci sınıf iş baş müfettişi Hak
kı Yeniay, birinci sınıf iş baş müfetti
şi Veda:l Bayru, ikinci sınıf iş baş mü
fettişi Müfid, Sırrı, Cevad. 

Baş memurlar: Necmi, Mustafa, Ha
san, Hasan Nafiz, Adil. 

Muamele memurları: Kamuran, Nes
rin. 

Katibler: Münir, Kadri, Vahdi, bun
lardan başka Vekftletin umumi müme7· 
yizler kadrosundan daire emrinde çalış· 
tm!an iki mümeyyiz ile Nurullah. 

H<; fYdcr f{'şkilatı : 
Memleketimiz, on iş bölgesine ay

'rılmıştır. Bu bölgelerin altısı teşkilat -
lıdır. 

Birinci bölge merkezi Ankara olmak 
Uzere Ankara, Çorum, Çankırı, Yozgad, 
Krrcşehir, Kayseri ve Niğde vilayetleri. 

İkinci bölge merkezi Afyon Karahi
sar olmak üzere Afyon, Eskişehir, Bi· 
lecik, Küthaya, Konya, Isparta ve Bur· 
dur viHiyet1eri. 

Üçüncü bölge merkezi İstanbul ol-
mak üzere İstanbul, Bursa, Kocaeli, 
Bolu, Zonguldak vilayetleri. 

Dördüncü bölge merkezi İzmir ol • 
mak üzere İzmir, Balıkesir, Manisa, 
Aydın ve Denizli vilayetleri. 

Beşinci bölge mrekezi Samsun ol -
tnak üzere Samsun, Kastamonu, Sinop, 

'l'cfrika: No: 26 
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Yazan: Çeviren: 

Ordu, Gires~n, Amasya, Tokad ve Si
vas viHlyetleri. 

Altıncı bölge merkzei Adana olmak 
üzere Seyh,,in, antalya, İçel, Aymtap, 
Mara~. Malatya vilayetlerinden müte-
9ekkildir. 

7, 8, 9, ve 10 uncu bölgeler teşkilat
sızdır. Bunların her biri sırasiyle bi -
rinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü umum 
müfettişliklerin ihtiva ettikleri vila • 
yetlerden teşekkül etmiştir • 

Bölıtclcrin kadrosu: 
Bölgeler teşkilatının kadroları şun

lardır. Birinci ve ikinci bölgenin bir • 
leşik bir halde Ankaradan idare edil • 
mesi kararlaşmıştır. Birinci bölgenin 
fimiri İktısad Vekaleti murakib komi • 
6erlerinden Bay Emin; aynı zamanda 
ikinci Afyon bölgesi amirliğini de Ve· 
kaleten yapacaktır. 

oradan uzaklaşmalarını ihtar etmesidir. 
Muayyen noktalarda emniyetin garanti altına alınması hak

kındaki talebe henüz bir cevab alınamamıştır. Şu halde bu li· 
mandaki bütün gemi hareketleri gene tehlikeye maruz bulun -
maktndır. 

Generalin yaptıifı ihtar, beynelmilel kanunları nakzetme
mektedir. Kara ::ıularından üç mil hariçte bulunan ve yahud 
içinde muharebe olan bir limana girmek isteyen gemiler için 
iki muharib tarafın garantisinden başka hiç bir korunma çare
si yoktur. 

Bu meselede fngilterenin durumu, Fransanın durumu gibi
dir. B ugiinkü giinde henüz bu durum ameli bir şekil almamış
tır; çünkü nasyonalistlerin bütün gayretleri Madrid'i almağa 
matuf bulunmaktadır. 

Madrid muhabirimizin gönderdiği bir haberde söylediğine 
göre son günlerde yapılan hava hücumları, ~üdafilcrin ~ehri 
müdafaa ve şiddetle harbetmek hususunda azım ve kararları • 
nı büsbütiin arttırmış, katileştirmiştir. 

Bu vaziyet karşısında Bay Eden'in Leamingto.n:da söyledi
ği ribi in ... ifü~ politika~.ının iki maksadı bulunabıh~ •. 

ğildir. • 
Biz herhangi bir partiye taraftar olmamak ve bu ışlerden 

açıkta kalmak politikasını .güderek her hanı;; bir t~~fı ~esir 
altında bulundurmak istemıyoruz. Ortada demokrası ıle dıkta· 
törlük çarpışmaktadır. Her millete dahili i•lerini sınırları dı. • 
şından hiç bir taraftan bir tesir ve müdahale olmaksızın, dahi
li işlerini kendi görmek hakkı bırakılmalıdır. 

Bu ufak tolerans tedbiri, Milletler Cemiyetinin Uzerinde 
durduğu ve bize Lokarno'nun yeniden kuvvet bulacağı ümidi· 
ni veren ülkü yolunda yapılmış bütün gayretlerin üstünde yeı:: 
alacaktır. 

Bay Eden nutkunda bir defa daha, bizim kendi yurdumu
zun müdafaası yolunda hazırladığımız silahl~rın bir aaldı~gan
lık harbında kullanılmıyacağx hakkında temınat '!ermiş.tır. . 

Bu teminat Fransa ile Belçikanın provoke edılmemış bır 
hücuma uğram'asrna karşı bir zıman olduiu gibi, aynı zaman• 
da Avrupanın garbında Almanya için de bir zımandır. 

Ancak bu suretle biz, Avrupadaki telq ve korkunun orta• 
dan kaldmlabilecığini ümid etmekteyiz. Bu bölgede birinci sınıf iş baş mil

fettişi BB. Ekrem, Ekonomi baş me
muru Ali Naci, muamele memuru Ha
şim, katipler Orhan ve Necmidir. 

Birisi elder. gelen butün vasıtalara baş vurarak sıvıl halkın 
___::__ ______________________ __ 

üçüncü İstanbul bölgesi amirliğini 
birinci sınıf iş baş müfettişi Bay Ha -
Ilık yapacaktır. İkinci sınıf müfettişler 

BB. Nasuhi, Enver, Sabiha, baş memur 
Nizami, muamele memurları Ali Saib, 
Celaledclin katibler Süreyya, Rasim Fu
ad, Edibe. 

Dördüncü İzmir bölgesi amirHği~i 
muamele müdürü B. Faris yapacaktır. 
İkinci sınıf iş müfettişi Nazım, baş me
murlar Vahid Kazım, muamele memur
ları Halim, Ali Fahri, katibler Hüsnü, 
Enis, Naşide. 

Beşinci sınıf Samsun bölgesi amir
liğini ikinci sınıf iş baş müfettişi B. 
Tevfik yapacaktır. İkinci sınıf iş mü · 
fettişi Kadri, b:ış memur Sami, mua -
mele memuru Halis, kfitibler LQtfullah 
Şeref ettin. 

Altıncı Adana bölgesi fimirliğini i -
kinci sınıf iş baş müfettişi BB. Meh -
met Ali, İkinci sınıf müfettişler Niya· 
zi ve Cemil, katib Ahmet. Bunlardan 
başka vekaletin umumi mümeyyizler 
kadrosundan ayrılan 3 mümeyyiz de 
Adana bölgesi teşkilatında çalış.acak • 
tır. 

Teşkilatsız dört bölgedeki iş ka· 
nunu tatbikatına hazırlık faaliyetleri 
umumi müfettişliklerdeki iktısad mü -
~avirleri tarafından idare edilecektir. 

lş dairesinin her bir teşkilat bölge
sindeki valilikler, belediyeler, ticaret 
ve sanayi odaları, zabıta teşkilatı, iş ka
nunu tatbikatı hazırlık faaliyetlerinin 
yürütülmesi yol unda gerek iş dairesi 
reisliği ve gerek bölgelerdeki teşkilat 
amirliği tarafından vul<ubulacak taleb· 
lere göre tazım gelen muameleleri te
kemmül ettirecekler ve teşkilatın faııli· 
yetine her türlü yardım ve f.;,a!ıyetleri 
göstereceklerdir. 

Akdeniz için 
Raynişc Vestleli'ie Saytun~ 1:azetesinin Roma muhabiri 

gazetesine yazdrKı bir yazıda diyor ki: 
Musolini'den sonra Eden de söyliyeceğini söyledi. İlk de· 

fa geçen yılın haziranında Roma'daki Venedik sarayında bi
ribirine giren iki rakib tekrar karşılaştılar. 

Fakat o günlerde bahsin mevzuu habeş anlaşmazlığı idi; 
bunun üzerinden bir yıl geçtikten sonra, bugün meselenin özü
nü Akdeniz teşkil etmektedir. 

Bütün enternasyonal gergin1ikler arasında, ki bunu İspan
ya'daki sivil harb d~ göstermektedir, en tehlikelis~'. ~etki de 
Akdeniz gerginliğidır. Son yılların hemen hemen butun enter
nasyonal meseleler sallantıda bırakıldığı halde, Akdenizin kı· 
yılarında harb edilmektedir. 

Psikolojik olarak tetkik ve müşahede edilecek olursa, İtal
ya. İngiltere münasebeti, habeş anlaşmazlığından önce ve son· 
rakinin aynıdır. 

Musolini, İtalyanın çok şümullü olan enternasyonal me~fa
fatleri gözetilmek şartiyle, İngiltere ile mutlaka anlaşmak ıs· 
tiyor. Ne var ki, anlaşma arzusunu daima harb.çı sözlerle süs!e
mektedir: zeytin dalı veriyor; fakat lıu zeytın dalını, 8 mıl· 
yon süngülü bir ormandan koparıp veriyor; bir Akdeniz pak· 
tı hakkında imalarda bulunuyor; ancak, bu imalarında, Akdc
nizin İtalya için hayati bir manası olduğunu, İngiltere için ise, 
sadece bir c;ok yollarından bir tanesini ıfade ettiğini kaydedi
yor. 

Akdeniz hakkında bir anlaşmaya varmak arzusunu tasımak· 
ta olduğunu söylüyor; lakin aynı zamanda da, bu denizde bo
ğulmamak için, milletinin dünya tarihinin daha eşini görme -
diği bir mücadeleye girişmeğe amade olduğunu ilave ediyor. 

Habeş anlaşmazlığı esnasında, Roma ile Londra arasındaki 
her temas ta böyle oldu; şimdi de Akdeniz anlaşmazlığında 
gene aynı oluyor. 

İtalya yanlış anlaşılıyor; çünkü sulh arzularını a~ırı bir 
harb jestiyle yapıyor. İngiltere yanlış anlaşılıyor: çünkü, sulh 
arzusu arkasındakı harb hazırlığını pek belli etmiyor. 

İşte bu karşılıkiı atışmahrın neticesinde de, sonradan, an • 
cak uzun uzadıya yapılan diplomatik _gayretlerle teclrıc.en ha
fifleyen büyük bir gerginlik meydana geliyor. 

Fakat bugüne bugün Roma ile Londra ara~ın.~~ Akd~n!z et
rafında yapılmakta olan münakaşaların ger1?ınlıgın haf1f,eme· 
sini veya şiddetlenmesini r.ıucib olup olmıyacağı meselesi, he
nüz vuzuh kesbetmemiştir. 

Musolini son nutuklarında, derhal bir Avrupa harbına çev· 
rilecek olan bir Al:deniz çarpışması ihtimalinin mevcud olma• 
dığını söyledi. Fakat bunu söylemekle, İtalya ile İngiltere ara
sında, dostça münasebetin tekrar tesis edilebileceğini yahud 
daha yıllarca sürmesi ihtimali olan rekabete devam edileceği
ni ifade etmiş olmuyor. 

Musolininin Milano nutkuna Eden'in vermiş olduğu .ı:vab, 
İtalya hükümet mahfillerinde, evvela açıktan açıga aksi tesir 

Bek - Eden görüşmelerinden sonra 
Noye Fraye Prese'nin Varşova muhabiri gu~tesine yudı

ğı bir mektupta diyor ki: 
Eğer Lokarno andlaşmasının yerine bi~ bqka. andla~ 

yapılacak olursa, böyle bir andlaşma, Lehıstnı, hır ta.~ftan 
Fransa ile yaptığı tedafüi ittifakta zayıf dü,ürmemek, ~ıger ta 
raftan Almanya ile olan dostça münasebatı üzerin~~· b~r reak
siyon yapmamasını temin içir icab eden hüküml!rı ~~~~va ede
cektir. Bu da. leh dıs bakanının Londrada yaptııı goruşmele • 
rin kc.nkre bir neticesi demektir. 

Batı paktının gerçekleşmesi, henüz saltantıda olan bir me
seledir · ancak, dış bakanı Bek'in ingiliderden getirdi ti ve 
fransızİar tarafından da tasvib edHmiş olan tavisler, Avrupa
nın umum\ vaziyetine her bakışta, daha •im~iden, Jı:Ö.z.!>nlinde 
tutulmağa şayan bir hakikati ifade etmektedırler. Tabu, bunu, 
her hangi bir blokun teşkili, yahud böyle bir bloka sdrmek hı.t
susunda İngiltere ile Lehistan anlaşmıştır, şeklinde kabul et
mek doğru değildir. Zaten, Bek • Eden 2örüşmeleri netice "' 
sinde neşredilmiş olan tebliğin son kısmında bu cihet, kabil 
olduğu kadar açık bir surette reddedilmektedir. 

Bu tebliğde, Lehistana yapılan tavizler için, batı paktındaki 
leh menfaatlerine işaret edilmektedir. Her ne kadar bu men• 
faatlerin nelerden ibaret old~ğu uzun uzadıya anlatılmıyorsa 
da, Lehistanm Fransa ve Romanya ile yaptığı tedafüi ittifak, 
Almanya ve Rusva ile de anlaşmaları dolayısiyle Avrupada 
işgal etmekte olduğu mevl..-iin muhafazası bahsin mevzuunu 
teşkil ettiğ i leh gazetelerinin neşriyatından aıilaşılmaktadır. 

Varşovanın hakiki politikasını, kendi coğrafi vaziyetine 
uygun olmak üzere, ittifak ve anlaşmalar yapmak, sulhun mu
hafazası için Milletler Cemiyetiyle mesai teşrikinde bulun
mak te~kil ediyor. 

Lehistana karşı tahriksiz olarak yapılacak olan bir taarruz· 
da menfaatine yardım etmesine engel olacak, yahud Lebistanın 
Almanya ile komşuluğunu her hangi bir suretle bozacak olan 
bir batı paktı, Lehistanın bugünkü mevkiini sarsmı, olur. 

yaptı. Bundan başka, burada, Britanya hülriimetinin Milletler 
Cemiyeti hakkında beslediği fikirlerin Musolininin düşünce• 
lerine aykırı olduğu açıktan açığa söylenmektedir • 

İtalya'daki bu hayal inkisarı, bilhassa italyan gazetelerinin 
memleket dışından aldıkları yazrlarda bariz bir ,ekilde belli 
olmaktadır. Bu yazılarda. Eden'in söylediği nutkun, bir Ak • 
deniz paktı için italyanlar tarafından yapılan teklifin redd~ 
dilmesi demek olduğu kaydediliyor. Ayrıca, Büyük Britanya.o 
nın iki yüz yıldan fazla bir müddettenberi Akdenizde hikimi· 
yeti elinde bulundurduğu ve bu hakimiyeti bırakması tasavvur 
bile edilemiyeceği tarzında Vinston Çurçil'in izahı da, Edenin 
söylediği nutkun bir tefsiri olarak telakki edildi. Hele, Eden
in nutkunda, imparatorluğun tanınmasına hiç temas edilme
miş olması çok büyük hayreti mucib oldu. 

Movgli, çatık bir suratla : 
-Olabilir, dedi, fakat bu gece ben bu 

izden çok uzaktayım. Burada dur; fakat o se
ni görmesin. 

- O halde yaşayınız. Bu gece köyün ka
pısından kimsecikler geçmez. O orada ne ya
pıyor? 

Yalnız Cengel'de önünüzde ve arkanızda 
bir takım şarkılar duyacaksınız. 

Messua'mn kocası dedi ki: 

Ana kurt, çayırlığa doğru arkasını vere
rek: 

Bu sırada Messua'nm kocası, kulübenin 
bir köşesinde elleri ile yeri kazıyordu. 

Messua: 

Rudyard Kıpling Nurettin ARTAM 

- Küçük 1.-urbağa, dedi, sen benden hiç 
bir zaman korkmamıştın. 

- Bir parça paramız orada, dedi, ondan 
başka hiç bir şey alamayız. 

- Ha anladım, elde ele geçen ve hiç :sm
mayan nesnt!. Buranın dışında da buna lü -
zum olur mu? dedi Movgli. 

- Düşün ki yakılmak korkusiyle bir ge
ce Cengel'in bütün tehlikelerini göze mi 
alıyoruz ? Fakat hayvanlar tarafından parça· 
lanmak insanlar tarafından yakılmaktan da· 
ha iyidir. 

Fakat Messua Movgli'ye baktı ve gülüm .. 
sedi. 

- Ormanda çocuklarımın şarkı söyle
diğini duydum ve içlerinde en fazla sevdiği
min arkasına takılarak buraya geldim. Kü
çük kurbağa, sana süt vermiş olan kadım 
görmek istiyorum. 

Dedi ana kurt, üstü başı sırrl sıklamdı. 
Movgli dedi ki: 
- Onu sımsıkı bağlanu~lar, öldürmeğ"e 

karar vermişlerdi. Ben gelip bağlarını çöz -
düm. Şimdi, o, kocasiyle beraber Cengel yo
lunu tuttu. 

Ana kurt, gerilip pneçereden kulübenin 
karanlığına bir baktıktan sonra dedi ki: 

- Ben de arkalarından gideceğim. İhti
yarım; fakat henüz dişsiz değilim. 

Bir dakika içinde sesini kesti. Söylediği 
sözler şunlar oldu: 

- Sana ilkönce süt veren bendim; fakat 
Baghira doğru söylemişti: insan, eninde so
nunda, insana gider. 

Tekrar kulübeye doğru seğirten Movgli, 
dedi ki: 

- Şimdi, hepsi Buldeo'nun etrafında 
oturmuşlar, onun anlattığı asılsız, esassız 
şeyleri dinliyorlar. Bu hikayeler bittikten 
sonra onlar buraya gelip ellerindeki kınnı • 
zı .... şey, ateşle ikinizi de yakacaklar; sonra 
ne olacak? 

Messua: 
- Kocamla konuştum, dedi, Kanhivara, 

buradan otuz mil uzaktadır. Fakat Kanhiva· 
ra' da biz İngilizleri buluruz. 

Movgli: 
- Onlar hangi sürüdendirler? Diye sor

du. 
- Bilmiyorum. Onlar beyazdırlar ve bü

tün memleketi onların idare ettiği söylenir. 
Sonra onlar kimseyi yakmazlar, bir şahid 
dinlemeden kimseyi döğmezlenniş. Eğer 
bu gece oraya varabilirsek yaşarız; yoksa 
öldüğümüz gündür. 

Erkek hiddetli hiddetli baktı ve kendi 
k~ndine mırıldandı. 

- Bu çocuk şeytan değil, deli. Bununla 
biz bir ev satın alırız. Her tarafımız yara be
re içinde olduğu için fazla yürüyemeyiz ve 
bir saate kadar bütün köy peşimizdedir. 

- Bana kalırsa daha pek sizi kovahya -
mazlar. Fakat Messua çok yorgundur; onun 
için bir at bulunsa fena olmaz. 

Kocası ayağa kalkıp parayı son rupyası
na kadar kemerine bağladı. Movgli Messua· 
mn pençeredcn çıkmasına yardım etti. Ge -
cenin serin rüzgarı kadını canlandırmıştı. 
Fakat ta ilerideki Cengel, çok karanlık ve 
korkunç görüniiyordu. 

Movgli fısıldadı: 
- Siz Kanhivara'nm yolunu bilir misiniz? 
Başlarını salladılar. 
- Pek ala. Unutmayın ve korkmayın. 

Fazla süratli gitmeğe de pek lüzum yok. 

Movgli, sanki abtal bir yavruya yüzüncü 
defa Cengel yasasını tekrarhyan Balu imiı 
gibi dedi ki: 

- Ben şunu söyliyeyim ki, bütün Cengel 
de bir tek diş size karşı çıplak değildir. Siz 
Kanhiv.ara'ya yaklaşmcaya kadar ne bir in· 
san, ne bir hayvan ~izi durduramıyacak, yo
lunuzdan a1Llrnyamıyacaktır. Yanınızda bir 
gozcü b·.ılunacak. 

Movgli, bunları söyledikten sonra Mes .. 
sua'ya döndü: 

- O bu sözlere inanmıyor; dedi, bari sen 
inanıy0r m<ısun? 

- İnanıyorum, insanlann, cinlerin ve 
kurtlarm başına yemin ederim ki inantj·o ~ 
rum. Oğlum. 

- Benim milletimin şarkılarını işitınce 
o korkacaktır. Sen bilir, anlarsın. Haydi ar
tık gidin; telaşa hacet yok, bütün kapılar ka· 
palı dır. (Sonu var) 
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Sovyetler kongresinde B. l.itvinof un ehemiyetli bir nutliu 
(Başı 1. inci sayfada) 

Alman • japon paktını tahlil eden B. 
Litvinof demİ§tir ki: 

- Mesuliyetlerimi tamamlyle idrak 
etmiş olarak temin edebilirim ki almctn 
• japon askeri ittifakr, Japonyanm Ber· 
lin ataşemiliteri ile alm::tn diplomatl-1 
rr arasında yapılan ve 15 ay sürmiı~ o
lan görüşmelerin neticesidir. Sav ı~t 
Rusya, ne şerik, ne de blok istiyor. So"· 
yet Rusya sadece sulh için işbirliğini 
teklif etmektedir. 

Moslrnva, 29 (A.A.) - Tas Ajansr 
bildiriyor: 

Nutkunda demokrasi keyfiyetini ve 
burjuva hürriyetlerini bahis mevzuu e
den B. Litvinof. 26 Avrupa burjuva 
memleketinin ancak onunda demokrasi 
ve hürriyetin mevcud olduğunu kay
detmiştir. Öteki memleketlerde ise fa
şist veya yarı faşist diktatyrliik rejim
leri huküm sürmektedir. Faşist mem
leketlerde hürriyet ve demokrasinin ne 
demek olduğunu söylemek de lüzum
suzdur. 

Halbuki, demokrasinin ve hürriye
tin kalesi olmuş olan Sovyetler Birli
ği, hem demokrasi ve hem de hürriyeti 
reddeden faşizme karşı mücadele için 
milletlerarası bir blok teşkilini teklif et
memektedir. Şu veya bu memleketin 
dahili faş.ist rejimi, devlet olarak bizi 
al5.kadar etmemektedir .. Fakat faşizm, 

bu rejimi güden memleketler için ar
tık dahili bir keyfiyet olmaktan çık

mıştrr. B. Musolini, uzun seneler için
de faşizmin İtalya hududlar dışına çık· 
mas nı bir dış politika olarak kullan· 
mamıştrr. Fakat Musolini'nin faşizmi 

Berlin tararmdan takib edildiği ve al
man nasyonal - sosyalizminin nazariya· 
tı şeklinde yapılmaya başladığı tarih

ten itibaren her şey değişmiştir. İtal· 
yan faşizminin aksine olarak, nasyo
nal - sosyalizm, kendi memleketine yer
leştikten ve kök saldıktan hemen son
ra, faaliyetini hududlar: d.şma çrkar
maya başlamıştır. Alman faşizminin 

hemen hemen bütün memleketlerdeki 
ajanları, yalnız bulundukları memleket
ler ahalisi nezdinde geniş bir faşist 

propagandası yapmakla kalmayıp, ca
suslukla ve tcthişçi harekatta da bu· 
lunmaktan çekinmemektedirler. 

Fa§i.fft ajunlurımn /aaliyeti 
Faşist :ıjanlarının faaliyetini bahis 

mevzuu eden B. Litvinof, bu ajanlara 
Sovyet Rusyada nadiren tesadüf edil
diğini söylemiştir. Faşizmin ecnebi 
memleketlerdeki faaliyeti Sovyetler 
Birli~ini korkutmamaktadır. Başka 

memleketler için varid olan faşist pro
pagandası tehlikesi Sovyetler Birliği 

için varid değildir. Biz kendi toprak
lar .mız içinde baş gôsterecek herhan
gi bir fa§ist tehlikesini kendi kuvvet
lerimizle bo~abiliriz. Ve faşizmle mü
cadele için ne ecnebi memleketlerden 
yardım istemeye, ne de milletlerarası 
ittifak ve anlaşmalara başvurmaya ihti 
yacrmrz varclrr. Ecnebi memleketlerde
ki fa~Lım faaliyetini daha vhaim bir 
tehlike mahiyetini almaktadır. Bilhas
sa ispanyada böyle olmuştur. 

Faşizm t:e ispanya 1ıildiseleri 
B. Litvinof bundan sonra alman ve 

italyan faşizmi tarafından İspanya asi
lerine yapılan yardım ve Londrada bir 
ademi müclahale komitesinin ihdası me. 
scelsi üzerinde durmu§tur. Sovyte Rus. 
yanın ademi müdahale balamından al
dığı teahhüdlere dürüst bir şekilde bağ
lı bulunduğunu kaydeden B. Litvinov, 
sovyet hükümetinin, alman kararın tat
biki için komite nezdinde neticesiz teşeb
büslerde bulunduğunu söylemiştir. Lond. 

ra komitesi ademi müdahale keyfiyetini, 
"müdahalelere ademi mü1ahale" tarzın
da anlamıştır. 

Almanya ve İtalya tarafından yapı

lan yardımın neticeleri şu şekilde tecel
li etmektedir: 

Bir lcaç haftadanberi ispanyol mille
tinin güzel hükümet merkezi üzerine ge
ce ve gündüz yakıcı ve yıkıcı bombalar 
yağmakta, yüzlerce ve binlerce sakin a
hali, kadın ve çocuk öimekte ve sa.katlan
makta, heykeltraşlığm, ressamlığın, mi
marinin bütün beşeriyetin iftihar ettiği 
şah eserleri tahrib edilmektedir. Ve bü
tün bu kıtal ve tahrfö harekatı alman 
ve italyan tayyareleri kullanan alman 
ve İtalyan pilotları tarafından yapılmak. 
tadır. 

Alman • italyan faşizminin bu tah
ripkar faliyeti, Avrupa beynelmilel mü-

nasebetler tarihinin en utanç verici say
fası olarak kalacaktır. 

İspanyayı mevzuu bahis ettiğimiz bir 
sırada düşüncelerimiz, Mslerimiz ve sem
patilerimiz Madiid'in kahraman müda. 
filerine~ !spnaya cumuriyeti ordusunun 
barbarlıkla göğüs göğüse çarpışan şeci 

muhariblerine doğru gitmektedir. Ve 
bunu söylemekle bütün kongrenin hisle
rini terceme ettiğime emin bulıınmakta
yım. 

Ortaya atılan fikir 
B. Litvinof şu şekilde devam etmiş-

tir: 
"- Düşmanlarımız, İspanya yarım

adasında bir sovyet - komünist devleti 
kurmak niyetinde bulunduğumuzu, ve 
bu devleti de Sovyetler Birliğine dahil 
ettirmek istediğimizi temin etmekte
dirler. Ancak küçük çocuklara ve bü
yük budalalara hitab edebilecek olan 
böyle masallar. İspanya işlerine karşı 
duyduğumuz hakiki alakanın mahiyeti
ni tagyir etmek maksadını takib etmek
tedir. 

Alman - japon anlaşnuısı 
İspanya meselesinde, dıştan ve şid

det kullanarak İspanyaya faşizm reji
mini sokmak hususunda ilk büyük fa
§ist teşebbüsü karşısında bulunmakta
yız. Bu teşebbüs muvaffakiyete erdiği 
takdirde, daha geniş bir mikyasta öte
ki devletlere de teşmiline mani olacak 
hiç bir garanti mevcud olmryacaktır. 
Su noktadan hareket etmek lazımdır ki, 
faşizm yalnız devletin dahiline has bir 
rejim değil, aynı zamanda diğer devlet
lere karşı taarruza ve harba bir hazır
lıktır Fasizm taarruz oklarmr bilhassa 
Sovy~t d~vletine tevcih etmekte ve bu· 
na sebeb olarak da gı1ya Sovyetler bir· 
liğinden komünizm mezhebinin yayrl
makta olduğu bildirilmektedir. Haki
katte ise bunun sebebi Sovyetler Birli
ğinin fütuhatçılığa mani olmasıdır. Fa
şizm henüz kollektif emniyet fikrine 
bağlı bulunan Milletler cemiyeti azası
arasında kendisine müttefik bulamayın
ca tecrid edilmiş bir vaziyette kalarak 
kendisi gibi taarruz gayeleri takib eden 
bir kaç memlekete müracaat etmiş ve 
onlarla gu.ya beynelmilel komünist teh
likesine karşı mücadele için bir blok 
teşkil etmiştir Daha ziyade sarih olmak 
için, bu blokun üç devlet arasında mÜ'i· 
terek bir blok değil, Almanya - İtalya 

ve Almanya - Japonya arasında ayn 
ayrı bloklar olduğunu söyliyeceğim. E
sasen İtalyanın, alman • japon anlaşma· 
sının neşredilen kısınma benzer bir an
laşma akdi için Japcnyaya teklifte bu
lunduğu hakkında sarih maliimata ma· 
lik bulunrnaktayrz. 

Bu, komünizme karşt mücadele an
laşmalarının amilleri, bu anla§malann 
hakikaten ideolojik mahiyette tavsif et · 
mek istemekle ne gülünç vaziyete dü~· 
tüklerini hiç şüphesiz anJam1yorlar. 
Salahiyetli kimseler, alman - japon an
laşmasrnm ne§Iedilen kısacık iki mad
desinin .tahriri için on beş ay müzakere
ye ihtiyaç hasıl olmasını, ve bu müka
lemelerin Japonya tarafından bir genera
la ve alınanlar tarafından da bir süper 
diplomata tevdi lüzumuna ve bütün mü
zakerelerin tam bir gizlilik içinde ya
pılmış olmasına inanmak istemiyorlar. 
Japon militaristleri, mesela Mançuride, 
bu tarzr kendi görüşlerine göre anla
mıslar ve uzun müddettenberi Sovyet -
Mançuri hududlarmdaki süküneti göre
rek iki gün zarfrnda Sovyet toprakları
na oldukça mühim kuvvetlerle iki bas. 
km yapmışlardır. Şunu hesaba katmıı
mışlardır ki Berlin anlaşması, kızıl bay
rak nişanını hamil olan Uzakdoğu krzıl 
ordusunu kendilerine evelce bu kabil 
taarruzlarda yaptığı mukabelenin aynı 
mukabelede bulunmaktan asla menede
mez. 

Japon militaristlerinin, baskınlardan 
sonra geri götürecekleri yaralılarla Sov
yet topraklarında bırakacakları ölüler· 
le silahların adedini saydıkları zam:ın 
bu hakikati göreceklerini zannediyoruz. 
'Umid ediyoruz ki Berlin anla~masma 
rağmen Mançurideki japon militaristle
ri uzak doğudaki kızrl ordunun şu ri
casını unutmıyacaklardır: "Tezahürle· 
riniz için daha uzak bir yer arayınız.,, 

Neşredilen anlaşmaya gelince .• 
Faşizmin son sözü 

Neşredilen japon • alman anlaşma
sına gelince, bu ancak aynı zamanda 
müzakere ve parafe edilE'n ve fakat neş
redilmemiş ve neşredilmemesi muhte· 
mel bulunan diğer bir anlaşmayı gizle
mek içindir. Sözlerimin büti.ın mesuli-

yetini tamamen müdrik olaıak beyan 
ederim ki, japon ataşemiliterinin alman 
süper diplomatı ıle 15 ay yaptığı müza. 
kereler işe içinde komünizm kelimesi 
münderiç bile olmayan bu gizli vesika i· 
çin olmuştur. 

Faşist memleketlerin son zamanlar
daki faaliyeti, gfıya, programlarına da
hil bulunan bazr umdelerle siyasi beya
natlarındaki riya ve yalanı meydana 
koymuştur. Mesela alman faşizmi pren
sib itibariyle bütün ittifaklara - o da 
hemhudud komşulariyle olmak şartiy
Je - ademi taarruz paktları müstesna 
olmak şartiyle beynelmilel bütün kom
binezonlara muhalif olduğunu iddia e
diyordu. Almanya, kendisine on binler· 
ce kilometre uzakta ve birçok devletlerle 
ayrılmış bulunan Japonya ile hiçbir su
retle ademitaarruz anlaşması olmıyan bir 
pakt akdetmiş bulunmaktadrr. Alman 
faşizmi harbın mahallt bırakılması pren· 
sibine sadık kalmaya ahdetmişti. Ja
ponya ile olan anlaşma harbı en az iki 
krtaya yaymak temayülünü ba\zdir. İ· 
talyan faşizmi, Habeşistan seferinden 
sonra, arazi iştihasrnın tamamen tatmin 
edilmiş olduğunu ve bundan böyle ba
rışın istikrarr eserine iştirake amade 
bulunduğunu bildiriyordu. Şimdi ise ta
arruz! anlaşmalar sistemine iltihak et
miş bulunmaktadır. 

Bunda japon hükümetinin samimi· 
yet şöhreti de bir şey kazanmıyacakt:rr. 
O japon hükümeti ki, Sovyetler birliği 
ile muslihane münasebetler tesisi arzu
sunu teyid etmiş, bizi kendisini alaka
dar eden bazı ihtiHiflr meselelerin hal
line teşvik etmiş ve bugün Almanya i
le gizli bir taarruz anla~asr akdetmiş
tir. Kendisine teklif edilen ademi t~ar
ruz paktını hala tetkik etmekte oldu
ğunu ve bunun ihtilaflı meseleler hallf'• 
dilebileceğini bildiren japon hükümeti 
şimdi böyle bir paktın akdini Almanya
nm muvafakatine bağlı bulundurmakta 
ve bu suretle dış sıyasasımn istikla!ini 
azaltmaktadır. 

F~izmin aon sözii. 
Anti demokratik mütearrız faşist 

memleketler son sözlerini söylemişler· 
dir. Bunlar barışın teşkilatlandırrlmasr 
ve bütün milletlere emniyetin temini i
çin beynelmilel te~riki mesaiye iştirak 
etmek istemediğini söylemişlerdir. Mü
salemetperver milletlere ve evvelemir· 
de demokratik milletlere birbiri ardtn• 
ca meydan okuyorlar. Şimdi söz bu mil
letlerindir. 

Sovyetler birliği, siyasetini değiş
tirmek için· bir sebeb görmemektedir. 
Bu siyaset barış siyasetidir ve öyle ka
lacaktır. Sovyetler birliği bu barışı ken· 
disi için ve diğer milletler için istiyor 
ve bu sebebledir ki onlara teşriki me
saisini teklif etmiştir. Sovyetler birliği 
başkanlarrndan barrş sözü değil, bu ba
rışın teşkili için müracaat bekliyor. 
Bununla beraber Sovyetler birliği hiç 
bir ittifak, hiç bir blok, ve hiç bir kom· 
binezon tek:if etmiyor. Kendisi ile sıkı 
teşriki mesaiden diğer milletlerin göre· 
cekleri fayda!arı tartmak ve takdir et
mek vazifesini sükunetle o devletlere 
bırakacaktır. Bugün bahsettiğimiz 
mün'akit anlaşmalar, mevcud vaziyette 

filen biç bir değişiklik yapmamaktadır
lar. Tehlikeyi teşkil etlen ne anlaşma
lar ve ne de bu anlaşmalara konulan 
imzalardır. Fakat d.ş sıyasalar;nr barı
şa karşı taarruz ve kabiliyet prensipi
ne dayanan hiikümetlerle devletlerin 
mevcudiyetidir. Bununla beraber bu, 
bizi korh.utmamıştır. Zira en ziyade teh
likeye maruz kalan diğer devletler di
ğer müstemlekelerdir. Bizim emniyeti
miz dış sıyasaya bağlı değildir. Sov
yctler Birliği ken<lilerinden oldukça 
kuvvetlidir ve yeni kanunu esasının 
temsil ettiği yeni ve harükulade beton 
bu kongre tarafından kabul edildiği 
zaman bu kuvvet daha ziyade artacak-

tır.,, 

Litvinof şiddetli alkışlar arasında 

nutkunu şu kelimelerle bitirmiştir: 
"- Şuna kani bulunuyoruz ki, bir 

gün ordumuz ve donanmamız yurdun 
müdafaası için harekete geçmek mec· 

buriyetinde kalırsa, bu gibi hallerde 
doğan şevk ve heyecanla bir kat daha 

kuvvetlenecek olan askeri stahanovizm 
hiç bir milletin tarihinde hiç bir za
man görülmemiş derecede bududsuz 
bir kahramanlık ve cesaret nürnunesi 
verecektir. Sovyetler Birliği, yanaşıl

maz bir kale gibi mağrur bir surette 1 
dikilecek ve karşısında faşist denizi
nin tehevvürle köpüren bulanık dal • 

iSPANYOL HARBl 

Hükümet kuvvetleri Asturi 
cephesinde taarruza başladı 

Hükümetçi kaynaklara göre asiler 
hazırlamaktadır büyük bir taarruz 

Madrid, 29 (A.A.) - Milli müdafaa 
meclisi, cumuriyetçi kuvvetlerin Asturi 
cephesinde taarruza geçmiş olduğunu 

bildirmektedir. Bu kuvvetler, bir çok 
mevkileri zabtetmişler ve Oviedo ile Gra· 
dos•a yerleşmiş olan asilerin karargfilır 
arasındaki münakaleyi kesmişlerdir. 

Bask mı1islerinden mürekkeb bir kuv
vet, Vergara, Legazpi, Villa - Real ve 
Villa • Franca'yı işga letmiş olup şimdi 
Tckosa yakınında bulunmaktadır. 

. Şimdi Talavera istikametindeki ta
arruz hareketi dvam ediyor. 

Asilerin ıebliği 
Sevil ,29 (A.A.) - Neşredilen bir 

tebliğde hükümet milislerinin Graclos is
tikametind<! taarruza geçmiş ve fakat 
kolaylıkla püskürtülmüş oldukları bildi· 
rilmektedir. 

Asilerin taarruz lıazırlığı 

Madrid, 29 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinden: 

Payitabtdaki resmi makamlar, Mad
rid cephesindeki harekatın durmuş olma
sının asilerin büyük bir taarruz hazırla
makta olduklarına delalet etmekte bu. 
lunduğunu bildirmektedirler. Cumuri
yetçilerin yüksek kumanda heyeti de 
bir mukabil taarruz yapabilmek için elin
de bulunan bütün kuvvetleri yeniden 
guruplar haline getirmeğe, teşkilat ve 
tensikat vücuda getirmeğe çalışmakta
drr. Bu mukabil taarruzun ilk hedefi, i· 
sielrin miinakala yollarım kesmek oia
c.ak:ttr. 

Bazı askeri mütehassis.tar, Tagein ce
nubunda Talavera istikametinde cumu-

riyetçilerin bir kolu tarafından icra edil. 
miş olan taarruzwı harekatın umunıl is
tikametini değiıtireceğini söylemekte. 
<lirler. 

Cumhuriyetçilerin bir muva/fa
ldyeıi bildiriliyor 

Madrid, 29 (A.A.) - Harbiye neza. 
reti tebliğ ediyor: 

Cuınuriyetçilerin kuvvetleri dün Ta
gein cenubundaki mınta.kada ileri hare
ketlerine devam etmişlerdir. Bu kuvvet
ler, Naldemoroda düşmanı bo:rnıuşlar
d:r. 

Guadalajara cephesinde cumuriyetçL 
ler, Santolin ve Las Kabezadas kasaba
ların ıişgal etmişlerdir. 

Madrid cephesinde cumuriyetçilerin 
toplu kuvvetleri Pont des Francis yala
nında toplanmış olan düşman kuvvetle
rini dağıtmıştır. 

Valansiyanın meşhur fişe.khanelerinin 

mühendisleri "propaganda obüsleri" yap 
mışlardır. Bu obüsler infilak ettiği za· 

man etrafa rengarenk bir çok uf ak ka
ğıdlar saçılmaktadır. Bu kağıdlardan a
si askerlere hitabe eden arabça ve ispan
yolca yazılar vardır. 

Valansiya: B. Azana buraya gelmiş. 
tir. Halk kendisini alkışlamıştır. 

Reisicumur, kabine içtimaında hazır 
bulunmuş ve bu srrada B. Largo KabaL. 
lero yeni nazırlan kendisine takdim et
miştir. 

Hariciye nazın B. Delvayo, milletler 
cemiyeti konseyinin yakında yapacağı 
toplantıda söyliyeceği nutuk hakkında i
zahat vermiştir. 

= 
İSPANYANIN DAVETİ ÜZERİNE 

Mi let er Cem· yeti konseyi 
Londrada mı toplanacak? 

(Başı 1. inci sayfada) 

Y alans lıükiimetinin müracaaıi 
ve fransız g~eteleri 

Paris, 29 (A. A.) - Akşam gazete
leri Valans hükümetinin Milletler Ce
miyetine yaptığı müracaati müsait ol· 
ınıyan bir şekilde karşılamaktadırlar. 

Jurnal dö Deba, Valans hükümeti
ni miiletlerarasr zorluk çıkarmak için 
manevralarda bulunmakla itham etmek
te ve demektedir ki : 

TORLO HABERLER: 

Riga,Ia tevkif edilen komiiııistlcr 
Riga, 29 (A.A.' - Riga bölgesi mah· 

kemesi 18 komünisti bir ile 7 sene ara
sında değişen hapis cezasına mahkum 
etmiştir. Yap.lan araştırmalar netice
sinde mühim miktarda menfi propa
ganda malzemesi , bir çok sahte pasa
port ve s:Jah taşıma izin vesikası bulun
muştur. (D.N.B.) -----
POLONYNDA: 

Talebeler aleyhine niimayiş 
Varşova: 29 ( A.A.)- Dün, evvelce 

yahudilerle çıkmış bir arbede sırası!'lda 
telef olmuş olan nasyonalist bir tale
benin ölümünün yrldönümü münase
betiyle lvov'da yahudiler aleyhinde 
bir nümayiş yapılmıştır. 

Talebe yoldan geçen yahudilere ta
arruz etmişler ve bir çok mağazaların 

vitrinlerini tahrib eylemişlerdir. 
Zabta, nümayişçilerdcn mürekkeb 

bir alayı dağıtmıştır. 

gaları birer birer k·rlacaktır. Bu kana
at, bu kalenin idaresi ve ana11tarları 

şanlr ve büyük şefimiz gibi bir kuman
danın elinde bulunmakla bir kat daha 
kuvvetlenmektedir." 

"Valans hükümetinin tedbirsizliği 

hakkında bir fikir edinmek için, bu hü
kümetin asılere yapılan yardımdan şi
kayet etmesi ve fakat sovyetler tarafın .. 
dan kendisint:. yapılan yardımlar hak~ 
kında sükut etmesini göz önüne almak 

kafidir." 
Lö Tan Milletler· Cemiyetinin, is· 

panyol iç harbına müdahalesi 'hakkında 
endişelerini izhar etmekte ve böyle bir 
müdahalenin tehlikeli neticeler doğu
rabileceğini yazmaktadır. 

INGILTERE'DE: 

Harlı halinde ingiltercniıı 
ilıliyaçlan 

Londra. 29 (A.A.) - Milli müdafaa

ya bağlı bir iaşe ofisinin kurulacağı 

haberi bütün akşam gazeteler. tarafın· · 

dan neşredilmektedir. ATam k'amarasr, 

muhafazakar saylav Vilyamsm harb za• 

manında lazım gelen hayvan mikdarı• 

nm temin edilmesi için enerjik tedbir

ler alınması hakkındaki teklifini görü• 

şecektir. 

Pres Assosiasyon tarafından neşre

dilen bir listeye göre, harp halinde !n
gilterenin 12 aylık başlıca. iaşe ihtiyaç

ları şunlar olacaktır: 

Üç milyon ton buğday. beş milyon 

ton patates, bir milyar 2 milyon ton pey• 

nir, 625 bin ton yağ veya Margarin ile 

binlerce ton süt. 

Otobüsçülerin grevi 

Glasgov, 29 (A.A.) - Dün patfamış 

olan umumi otobüs grevine bin beş yüz 

kişi iştirak etmiştir. Bunlar, yeni tari

feye karşı prctestoda bulunt!'"'1 ... '4ır. 
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Dlnkl Spor Bareketıerı 
At Yarısları 
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Ankara at yarışlarının dokuzucusu 
dün yapıldı. Havanın güzelliği ve prog
ramın zenginliği alana her zamankinden 
çok seyirci toplamıştı. Başbakanımız İs
met İnönü ve şehrimizde bulunan Afgan 
hariciye nazırı Feyz Mohammet Han, 
vekillerimiz ve daha bir çok tanınmış 
zatlar da koşuları takib etmişlerdir. 

Dün, ilk defa olarak, yarışlara saat 
14 de başlandı ve program intizamla tat
bik edildi. Müşterek ve çifte bahislere 
rağbet fazla idi. Meraklılar bir çok sür. 
prizlerle karşılaştılar. İkinci koşuda 

Benli Boza oynayanlar 3 7 lira kazandı
lar. İkinci ve üçüncü koşuların çifte bah
sinde 8/ 4 numaralı biletlere 325 lira i
sabet etti. Bu biletlerden yalnız iki kişi 
almıştı. Bu vaziyet, birinci ve beşinci 

koşuların ikili bahsine oynayanların sa
yısını arttırdı. Llikin 320 kuruştan faz
la kazanamadılar. Şimdi koşulan sıra. 

siyle yazıyoruz: 

Birinci hoşu (Satış l..·oşmm) 

Dört ve daha yukan yaşta ve bu ko
şuya gelinciye kadar kazançları yeklınu 
500 lirayı geçmiyen yerli, yarım kan a
ralı ve halis kan arab at ve kısraklara 
mahsustu. ikramiye 200 lira idi. Birin
ciye 130, ikinciye 50, üçüncüye 20 lira 
verildi. 

l hinci koşu ( Siirek koşusu 
Dört ve daha yukarı yaştaki halis 

kan arab at ve kısraklara mahsustu. İk
ramiyesi 57 5 lira idi. Birinciye 435 lira
dan matla bu koşuya giren atlar için ve
rilen duhuliyelerin mecmuu verildi. İ
kinci 100, üçüncü 40 lira aldr. 

5000 metrelik bu koşuya yüzbaşı Nu. 
rinin Ceylan Yektası (binici: Hakkı, ki
lo: 58), B. Salih Temelin Necibi (binici: 
Bayram, kilo: 58), B. Eminin Ünlüsü 
(binici: Paul, kilo: 58), B. Halilin Al 
Cey15m (binici: Mustafa, kilo: 58), yüz 
başı İhsanın Necmesi (binici: Fuad, ki
lo: 56.5), B. İskenderin Güleri (binici: 
Davud, kilo: 56.5), B. Ahmedin B enli 
Bozu (binici: Mecid, kilo: 56) girdiler. 

Benli Boz birinci, Necib i~inci, Gü
ler üçüncü oldu. Ganyan 37 lira, plase. 
ler 120 ve 150 kuruştu. 

Vçiincii ho~u ( Kabatepe lwşwm) 
İki yaşındaki yerli halis kan ingiliz 

erkek ve dişi taylara mahsustu. İkrami
yesi 1050 lira idi. Birinciye 900 liradan 
maada bu koşuya giren taylar için ve
rilen duhuliyeler mecmuu ikinci 100, 
üçüncü 50 lira aldılar. 

1400 metrlik bu koşuya B. Salih Te
melin Girgini (binici: Bayram, kilo: 54), 
gene B. Te~elin Taş Pınarı (binici: Da
vud, kilo: 54). B. Ahmed Atmanın Daf
yası (binici Filips, kilo: 52.5), B. F. Lüt. 
finin Şehirazadı (binici: Gula, kilo: 
52.5) girdiler. 

--""""'~~""'~"!""!!!11!1 !--lılııoi-· """"""""""
Yerli İngiliz taylarının koşusu biterken 

2200 metrelik bu koşuya yüzbaşı Rı. 

fa tın Devrişi (binici: Davud, kilo 60.S, 
satış fiatı: 400), B. Fevzinin Sevimi (bi
nici: Sandor, kilo: 58.5, satış fiatı: 600) 
B. Şakirin Mesudu (binici: Pol, kilo: 
58, satış fiatı: 400), B. Kazımın Ceylanı 
(binici: Mehmed, kilo: 58, satış fiatı: 

400), B. Fckete'nin Güneşi (binici: Gu
la, kilo: 56, satış fiatı: 200), B. Alinin 
Tayyarı (binici: Bayram, kilo: 56 satış 

fiatı: 200), Genral İlyas'm Burhan Me
sudu (binici: Mecid, kilo: 56, satış fiatı: 
200), B. Star n Lllesi (birici: Baha, ki
lo 54.S, satış fiatı: 200), yüzbaşı İhsanın 
Ayşesi (biniı:i: Fuad, kilo 54.5, satış fL 
atı: 200) gi•:diler. 

Devriş \,irinci, Tayyar ikinci. Ayşe 
üçüncü oldu. Ganyan 160, plaseler 160 

ve 24'.J kuruştu. 
c:: 

At!ı spor kulübü .. 
•• l •• 1 •• • • n .. ..,:Jı <.:. .. n.iu gezısı 

Daf ya birinci, Girgin ikinci oldu. 
Ganyan 150, plaseler 11 O nar kuruştu. 

Dördüncii ko~u 
(Centilmen koşusu) 

Dört ve daha yukarı yaştaki halis kan 
ingiliz at, kısrak ve idiçlre mahsustu. 
İkramiyesi 400 lira idi. Birinciye 300, 
ikinciye 7 5, üçüncüye 25 lira verildi. 

2200 metrelik bu koşuya B. Akifin 
Betyarı (binicı: Said, kilo: 70), B. Beh
çetin Barıs'i (binici: Behçet, kilo: 70), 
B. Salih Temelin Markizi (binici A. At
cı, kilo: 70) B. Nurinin Tilördanmoru 
(binich Nuri, kilo: 64) girdiler. 

Betyar birinci, Markiz ikinci oldu. 
Ganyan 150, plaseler 110 nar kuruştu. 

Beşinci koşu 
Üç ve dört yaşındaki yerli yarım kan 

ingiliz erkek ve dişi taylara mahsustu. 
İkramiyesi 300 lira idi. Birinciye 225, 
ikinciye 55, üçüncüye 20 lira verildi. 

1800 metrelik bu koşuya B. S. Te
melin Alemdarı (binici: Bayram, kilo: 
62), General F. Çakmak'm Bayburd'u 
(binici: Filips, kilo: 57), B. Yusuf Örü
cünün Andranbudini (binici: Gula, ki
lo :5 5.5), B. S. Temelin Gülzan (binici: 
Davud, kilo: 55.5) girdiler. 

Alemdar birinci, Bayburd ikinci ol
du. Ganyan 300, plaseler 100 zer kuruş
tu. 

Ankarada lik maçları 

Murad, Salahaddin • Mahmud, Cevdet, 
Sadi - Resai, Oğuz, Sedat, Servet, Ha
lim. 

Çankaya: - Vensan - Hayrullah. Fu
ad - Gazi, Kamil, Nihad - Ömer, Nev
zat, Fethi, Ömer, Hilmi. 

Oyun çankayahların akıniyle tam 13 
de başladı. Birinci devrede iki taraf gol 
çrkaramaddar; bu devrede Çankaya da. 
ima hücum vaziyetinde idi. Altın ordu
lular kale önünde sıkı bir müdafaa kur
muşlardı. Bir kaç defa da Çankaya ka. 
lesini sıkıştırdılar. 

İkinci devrenin ilk dakikaları maçın 

beraberlikle neticeleneceği hissini veri
yordu. Fakat sekizinci dakikada soldan 
ilerleyen çankayalılar, Ililminin pasını 

alan Nevzadın ayağiyle ilk gollerini a
tınca vaziyet değişti. Altın ordulular is

teksiz oynarrıağa başladılar. 38 inci daki

kada Çankaya ikinci golünü attı. Maçın 

bitmesine iki dakika kala da altın ordu. 

lular bir sayı çıkarmağa muvaffak ol
dular. Maç 2 - 1 Çankayanın galibiyetiy
le bitti. 

Ankara Giicii - Genclet· Birlirri 
~ l": 

Günün en mühim karşılaşması olan 

Ankara gücü - Gençler birliği maçrnr da 

gene beşiktaşlı Nuri idare etti. Takımlar 

şu şekilde sahaya çıktılar: 

Ankara gücü: - Osman - Ali Rıza, 

Cemil - Musa, Semih, Enver - İsmail, 

Bilal, Yaaşr, Fahri, Hamdi. 

Gençler birliği: - Rahim _ Kadri, İh

san - Ahmeö, Hasan, Keşfi • Seliın, Sa

Hihaddin, Rasim, Niyazi, Mahmud. 

Oyuna Gençler birliği başladı. Semih 

ilk akını kesti. Güçlüler bir hamlede 

Gençlerin kalesi önüne kadar indiler. İh

san topu kaleden uzaklaştırdı. Ali Rı

za topu kornere attı. Birinci dakikadaki 

bu tehlikeli durum düzeldikten sonra ya

rım saat kadar süren cidden heyecanlı 

bir maç seyrettik. İki taraf da birbirine 

denk oynuyordu. Fakat, bundan sonra 

maçın bu güzel ahengi bozuldu. Birinci 

devre golsuz bitti. 

İkinci haftaymın 15 inci dakikasında 

Gençler birliği sol açığı Mehmedin attı. 

ğı korneri Hasan isabetli bir vuruşla 
gole çevirdi. 

Bunu, Salabaddinin havadan ve yan

dan kaçan iki şutu takib etti. Niyazinin 

bir şutunu da Osman çok güzel yakala
dı. 

28 inci dakikada Bil.ilin yerden attığı 
sıkı bir şutu Rahim güzel bir yatışla kor

nere attı. 32 inci dakikada Yaşarın gol 

olması muhakkak bir şutunu Rahim a

yağiyle vurmak suretiyle önleyebildi. 

Oyun iki tarafın müsavi akınlariyle 

ve Gençlerin bir tek golü ile devam edi

yordu. Herkes maçrn böylece biteceği

ni tahmin ederek sahadan aynlmağa baş
lmarştı. Bu sırada Fahri takımının bera.. 

berlik sayısrru yaptı ve tarafdarlamım 
alkışlarını kazandı. 42 inci dakikada olan 

bu golden sonra Gençler üstüste akmlar 

yaptılar. Fakat vaziyeti değiştiremedi

ler. Maç 1 • 1 beraberlikle bitti. 

İstanbul maçları 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Bugün

kü maçların neticeleri şunlardır: 

Galata gençler 1 • Doğan spor 2; 

Galatasaray 3 - Anadolu ı; Güneş 4 -

Beykoz 1: Anadolu Hisarı 3 • Altın

ordu 2; Hilal 2 • Vefa 10; Fenerbahçe 

2 • Süleymaniye O; Kasımpaşa 1 • Fe
ner Yılmaz O; Eyüb 1 • Topkapı 6; 
Beşiktaş O • İstanbul spor O. 
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Sovyet fevkalade k:ona:resiııde -

B. 8talinin okuduğu 
- Dünkü sayımızdan devam -
Bu zafer, nasıl izah e:Jilir? Milletler 

arasında çarpışmanın başhca mürettible. 
rinden olan istismar edici sınıfların mev
cud olmamasr, karşılıklı itimatsızlığt 

besliycn ve milliyetçi ihtirasları körük
liyen istismar usulünün mevcud olma
ması, ve iktidar mevkiinde her türlü 
esaretin düşmanı enternasyonalizm fik
rinin sadık şampiyonu olan amele sını
fının bulunması, bütün ekonomik ve sos. 
yal hayat sahalarında uluslar arasında 
karşılıklı yadımın pratik bir surette ba
şarılmasr ve nihayet Sovyetler birliği u
luslarının şekil itibariyle milli ve muh. 
tevasr itibariyle sosyalist olan kültürün
deki inkişaf. İşte bütün bu amiller ve 
diğer benzerleri, Sovyetler birli ği ulus
larının çehrelerinin cezri bir surette de
ğişmesini, bunlarda karşılıklr itimatsız
lık hislerinin ortadan kalkmasına ve kar. 
şılıklı dostluk hislerinin inkişaf etmesini 
federe bir tek devlet içinde kardeşçe ha
kiki teşriki mesainin teşekkülünü intaç 
etmiştir. 

Bunun l"eticesi şudur ki, şimdi, bü
tün imtihanları geçerek dünyanın her 
hangi bir tarafnıdan her hangi milli bir 
devletin gıbta edebileceği bir dayanık. 
lık gösteren çok milletli bir sosyalist 
devlet tamamen teşekkül etmiş bulun
maktadır. 

İşte geçen devre zarfında Sovyetler 
birliğindeki milletler arasındaki müna. 
sebetlerde vuku bulan değişiklikler bun
lardır. 

İşte Sovyetler birliğinde 1924 - 1936 
devresi içinde ekonomik, siyasal ve sos
yal havat sahasında vuku bulan değişik
liklerin umumi bilançosu budur. 

Bütün bu değişikliklerin yeni kanu. 
nu esasi projesindeki akisleri nedir? Di· 
ğer tabirle, kongrenize tevdi edilen ye
ni kanunu esasi projesindeki esas husu
siyaset1er nelerdir? 

Kanunu esasi komisyonu 1924 ka
nunu esasi metninde değişiklikler yap
mağa memur edilmişti. Bu komisyonun 
mesaisi netincesinde Sovyetler birliğinin 
yeni kanunu esasisi projesi meydana gel· 
miştir. 

Komisyon, bu yeni projeyi yaparken, 
bir kanunu esasi ile bir programın bir· 
birine karıştırılmaması icabedeceği nok
tasından hareket etmiştir. 

Yani, bu iki şey arasnıda esaslı bir 
fark mevcuddur. Bir program henüz 
mevcud olmıyan ve fakat elde edilmesi 
lazım gelen bir şeyden bahseder. Bir ka. 
nunu esasi ise bilakis hale mevcud el-

de edilmiş şeylerden bahseder. Program 
esas itibariyle istikbale, kanunu esasi ise 
hale taallük eder. Bizim sovyet devleti. 
miz ise sosyalizmi esas itibariyle başar
mış sosyalist nizamı ihdas etmiş, yani 
marksistlerin komünizmin ilk merhalesi 
ismini verdikleri şeyi tahakkuk ettirmiş
tir. 

Komünizmin ilk merhalesi olan bu 
sosyalizmin ana prensipi şu formüldür: 
"Herkes kabiliyetine göre ve herkese ça• 
lışmasına göre.'' 

Kanunu esasimiz, bu vakıayr, yani 
sosyalizmin fethi vakıasını aksettirme. 
lidir? Bu fetih üzerine istinad etmeli mi
dir? Hiç şüphesiz evet. Zira sosyalizm 
Sovyetler birliği için, elde edilmil> kaza• 
mlmış şeydir. 

- Devamı var · 

llaf talık siyasi icmal 
(Bap 3. üncü sayfada) 

tukatan sonra ingiliz drş bakanr bir nu
tuk söyledi. Musolini buna mukabele 
etti ve nih:ı.yet Londradaki İtalya bü
yük elçisi Grcmdi, ingiliz drş bakanı ile 
temasa geçti. Grandi Eden ile görüş
tükten sonra Romaya giderek Musoli
niye izahat verdi ve büyük faşist kon
gresinin içtimaında hazır bulundu. Res
men bildirildiğine göre, faşist kongre
si, Grandi'nin bu hareketini tasvib et
miştir •• 

Şimdi Grandi Londraya dönmüş bu· 
lunuyor. İngiltere - İtalya ihtilafı Ak
deniz üzerindedir. Habeşistandaki İtal
ya imparatorluğunun İngiltere tarafın
dan tanınması noktasında İtalya şimdi
lik ~srar etmiyor. Ancak İngiltere tara
fından Akdenizdeki kuvvetlerin artı
rılması için tatbik edilen inşaat prog
ramı ltalya'da hayli endişe uyandırmış
tır. İtalya da hiç olmazsa şimdiki kuv
vetler nisbetini muhafaza etmek. için 
inşaat yapacağından Akdenizde İngil
tere ile İtalya arasında çok hararetli 
bir deniz inşaatı rekabetinden korkul
maktadır. İngilterenin ve İtalyanın ka
çınmak istedikleri budur. lhtimalki 
şimdiki nisbetlerin muhafazası esasına 
dayanan bir anlaşma yapılır. Gerçi bu, 
İtalya ile İngiltere arasındaki bütün ih
tilafları halletmiş olmaz. Ancak belki 
de diğer anlaşmamazhkların halline 
doğru çığır açmış olur. Her halde bu 
müzakereler başlıyalı İtalya'nın lngil
tere'yi korur bir vaziyet aldığı görül
mektedir. 

Buenos Ayres' le 
Pan amerikan kongresi 

Birinci kan·ınun ilk günü Buenos -
Ayreste Amerika devletlerinin karşı· 
hklı münasebetleri bakrmından hayli 
ehemiyetli bir kongre toplanacaktır. 

Amerika cümhur başkanının da şeref 
vereceği bu konferans, geçen sene Çaks 

ihtilafının halli üzerine bizzat Roose· 

velt tarafından ileri ııürülmüştü. Bir 

nevi amerikalılar cemiyeti kurulması 

gibi maksat güden bu içtima için o za

mandanberi Vaşingtonda Amerika, Ar• 

jantin, Meksika ve Guatemala sefirlerin

den müteşekkil bir komisyon tarafın· 

dan ruzname hazırlanmaktadır. Ruzna

me nihayet hazırlanmıştır. Bildirildi

ğine göre birkaç güne kadar açılacak o

lan kongre:le şunlar müzakere edile· 

cektir: 

1 - Amerika devletleri arasında 

barba mani olmak için alınacak tedbir

ler. 

2 - Devletler hukukunun yazrlması 

3 - Amerika devletleri arasında ik-

tisadi teşriki mesai. 

4 - Münakalat meselesi. 

5 - Fikri sahada teşriki mesai. 

Görülüyor ki Panamerik konferan~ 

sının Amerıka devletleri için yapmak 

istediği işler, aşağr yukarı Avrupada 
Milletler Cemiyetinin yapmak istediği 
şeylere benziyor. Ancak Amerika kıta

smdaki şartların Avrupadan tamamiyle 

farklı olduğunu unutmamak lazımdır. 

tlU1Blll'L.~ 9llJIJ:JIWlıltı 

Sadakai Fitir 
Diyanet işleri reis

liğinden: 

Cinsi Kuruş P. 

Buğdaydan 6 20 
Undan 16 20 
Arpadan 10 00 

1 
Siyah üzümden 40 00 

.....{~eksiz _ü~ü~~e~ _ ~3 _ 20 J: 

----- - ------- .... 

A tlıspor kıılıibü az§Jan dün sabah 
saat 9.30 da ku/üpde toplanmışlar ve B. 
Ahmedin idaresinde güzel bir av bini· 

Dün lik maçlarına devam edildi. Mu
hafız gücü sahasında yapılması lazım 

gelen Demir spor - Güvenç spor, Muha· 
fız gücü • Kırıkkale gucü maçlarına Gü. 
venç spor ve Kırıkkale gücü takımları 
gelmediklerinden diğer iki takım hük
men galib sayıldılar. 

Ankara gücü sahasında yapılan maç. 
tarda, Çankaya Altın orduyu 2 - 1 yendi. 
Günün en enteresan maçında, Ankara 
gücü - Gençler birliği birer sayı ile bera
bere kaldılar. 

ISTANBUL 

373, lstiklaJ f.ad. PERLJTZ ANKARA 

Ali Nazmi Apartımanı 

Alana epiyce kalabalık toplayan bu 
maçları sırasiyle yazıyoruz: 

Ahınordu - Çankaya 
Hakem: Beşiktaşh Nuri. 

§İ yapmışlardır. Biniş Gazi Enstitüsü 
yanından Ü<; tepeler, Balkad köyü, Har
W7• r::ektebi arkasında nihayetlenmiş
tir. Binişe Muhafız Gücü zabitlerinden 
bazrları da gelmişlerdir. Resmimiz ne
şeli geçen diinkü binişten bir epstante- ı 
neyi göstermekt~ir. · Takımlar: Altın ordu: - Mahmud • 

1-12 - 36 tarihinden 
itibaren yeni kurslar 

açılıyor 
OKULU. 

Her lisanı öğretir 
Tecrübe dersi parasızdıY 

Hususi dersler 
Evinizde veya 

mektebte 
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l{ars Valiliğiııden: 
ı - Temdit edildiği halde talihlisi ç·kmayan Kars şehrine 16 

kilometre mesafedeki Borluk menbaından isale edilcek su inşaatı 
bu kcrre hususi şartnamesi aşağıdaki şartlara göre değiştirilerek 
8. ıı. 1936 tarhinden itibaren yeniden 4S gün müddetle kapalı zarf 
uauliyle eksiltmeye konulmuştur. 

A • Yarı paranın bir sene sonra verilmesi şartı kaldırılmış para
nm peşin verilmesi kabul edilmiştir. 

B - Müteahhit Font boruları yalnız Rusyadan değil istediği mem-
leket malından getirebilecektir. • • 

C • İnşaat bir kül halinde nıünakasaya konduğu gıbi aynı za
manda Kars'da boru ve malzemesi teslimi ayrı, boru ferşi ve diğer 
imalat itleri ayrı olarak da münakasaya konmuştur. Şu hale n~ara~ 
inşaatın heyeti wnumiyesine ve vaki olacak teklif k~bul edıldığı 
gibi tefrik edilen iki kısma da vaki olacak ayrı teklıfterde ka~ul 
edilecektir. Daimi encümen bu teklifler arasında muvafık buldugu 
ııkkı intihaba muhtard·r. 

2 - Umum isale inşaatının keşif bedeli (123.062,92 liradır. 
Muvakat teminatı (9229,71) liradır. 
Karata boru ve malzemesi teslimi itin ketif bedeli (47.949.19) 

liradır. 
Muvakat teminatı 3S96,18 liradır. • 
Mahallinde boruların ferşi ve diğer imalit için ketif bedeli 

(1S113,73) liradır. 
Muvakkat teminatı (S633,52) liradır. 
3 - İhale 23.12.1936 tarihine miısadif çarfl!Jlba günü saat ıs 

de Kara HükUmet Kon:ığmda toplanacak daimi encümence yapıla
caktır. 

4 - Umumt ve fenni değişen hususi şartname, keşif evrakı ve 
p1&nlar (6,15) lira mukabilinde Kan Naiia Müdürlüğünden veri
lecektir. 

5 - Projelerin m'1aaddak suretleri Ankara. latanbul, İzmir Na
fia Müdürlüklerinde mevcud olduğundan buradan tetkik edilebilir. 

6 - Boru ferp ve imlitı sınaiye teahhi..'dünden ehliyet vesikası 
aranacak boru ve malzemesi teslimi teahüdünden ehliyet vesikası 
aranmıyacaktır. 

7 - İsteklilerin 2490 n"amaralı kanun~ uygun şekildeki teklif 
mektublar:nı ve bu islerde ihtisası olduğuna dair Nafia Vekaletin· 
den almış olduğu ehHyet vesikasmı ve mali iktidarını mübeyyin 
veaaikle beraber 23.12.1936 çarsamba günü saat 13 e kadar Karı Vi
liyeti Daimi Encümen Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
veya posta ile göndermeleri ilin olunur. (2993) 2-5576 

Karacabey llarası 
Direktörlüğünden : 

Hara mahsulatından 171 bin kilo çeltik kapalı zarf usuliyle art· 
tırmaya konulmuştur. İhale 10.12.1936 peışemhe günü saat on be•· 
te Hara merkez binasında yapılacaktır. Çeltiğin beher kilosunun 
muhammen kıymeti on kuruş olup yekQn tutarı on yedi bin yüz li· 
ra olup muvakkat teminat 1283 liradu. İsteklilerin 2490 numaralı 
kanunun tarifatı dahilinde ihale günü aaat on dörde kadar zarfları· 
nı komisyona tevdi etmeleri ve şartnamesini görmek iatiyenlerin 
Bursa, Ankara, İstanbul Baytar Direktörlüğüne müracaatları. 
---~----(3056) 2-5676 

Ankara Valiliğinden: 
1 -Onuncu yıl, Etimesut ve Kızılcahamam yatı okulu talebele

ri için apğıda cinsi miktarı fiyatı yazılı on bir kalem eşya alına
caktır. 

Z - Bu qyanın muhammen bedeli 814 lira 60 kul'Uf olduğu için 
a~k eksiltme suretiyle mübayaa edilecektir. 

3 - Eksiltme işi ıo • 12 • 936 perşembe ~nn saat on beşte vila
yet binasındaki Encümeni Daimi salonunda yapılacak ve ,artname• 
de yanh muhammen bedelin %7,5 niıbetindeki para. tahvilit ve ban
ka mektubunu ibraz edenler eksiltmeye iştirak ettirilecektir. Bu hu
ıus hakkında daha etfafh malilmat a1ma,k ve prtnameyi a;örmek 
iatiyenlerin Ankara kültür dircklür10~ünc müracaatları. (1927) 

Cinsi Miktarı Beherinin fiatı Genel tutarı 

Bere ve kel) 
Yüz bavluau 
Kıaa çorap 
Uzun çorap 
Bel kayqı 
Mendil 
Potin bait (ıtro•} 

Potin boyan 
Potin dlaaı 
Diş macunu 
Diı fırpaı 

2-5741 

190 
100 
460 
460 

85 
920 

15 
115 
105 

1150 
230 

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

4 3 
15 17 

20 21 
17,5 
20 

201 
4 

50 
40 
60 
25 

25 
60 

814 60 

IJoYabat Belediyesinden : 
Boyabat kasabasının tahminen yüz hektar metldm ve mk hektar 

~yri meskQn hali hazır plinın yapılması işin müstaceliyetine meb
ni 20-11-936 tarihinden itibaren otuz bir gUn müddetle açık ebilt • 
meve konulmuştur. 

Talip olacaklar 2490 sayılı artt11ma ekailtme ft ihale kanunundaki 
9eraite ve tehir plinlarmı yapmak için. Nafıa Bakanlığından ihtı
u.a vesikasını haiz olmaları ve huausi şeraiti anlamak için ihale Ril· 
nil olan 21-12-936 pazartesi gününden e1n1el Boyabat Belediye en -
cilmenine milracaat eylemeleri ilin olunur. (1947) 2-5766 

Yüksek Mühendis Mektebi 
4.rtırma ve Eksiltme 

Komisyonundan: 
1' - Mektep makine laboratuvarı için lüzumu olan Turbo • Elek· 

hik grupu kapalı zarf uaulil ile eksiltmeye konulmuştur. 
Z - Eksiltme 21-2-936 pazartesi günü saat 15 de Gümüş auyunda 

•kteb binası içindeki komisyonda yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedeli .. 195009° ve ilk teminatı •1463" liradır. 
4 - lstiyenler pıtaamesini mektep idaresine müracaatla para • 

ea albailirler. 

. l - Teklif mektuplan Z. inci maddede yaıılı 188tten bir saat ev
ftline kadar komiayoo reialiğıne makbu mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların pihayet 2. inci maddede yuılı 
aaate kadar celmit olması ve dıt zarfm mühilr mumu ile iyice bpa
IÜlllll bulunımm prttır. Poatada olacak cecikmeler bba1 edilmes. 

(MSO) Z - 5262 

REVUE 
eo ••n•Hk Mr tec:rDtte mallaulOdOr. 

iter nevi kot •• oep 8&atlerl -t<antorıer, Kronoaraflar
1 

8po11 •••tlert ...................... 

An!{n::-a Valiliğiııden : 
568 liraya talibine ihale edilip teahhüdttıtii ifa etmediğinden ye

niden arttırmaya çıkarılan Aksemsettin mahallesinin aralık soka
ğrnrla 106 met re mur, bbaı 35 ada 8 parsel 12-34 kapı No. lu arsanın 

rlıkla ihale edilmek üzere bir ay uzatılmıştır. mülkiyeti uaza 
Bedeli nak 

zere isteklileri 
ten ve peşinen alınacaktır. Diğer şeraiti öğrenmek ü
n 42 lira depozito makbuziyle ihale gününden evvel 
kurulan komisyona müracaatları. (1921) 2-57SS Defterdarlıkta 

e Vekaletinden : Adliy 
Vekalet ele 

üzere alınacak 
fıa Vekaletine 

ktrik, asansör, telefon santralı 1,1erinde kullanılmak 
memurluğa istida ile müracaat edenlerin evrakı Na
gönderilmiştir. 

imtihan 2-1 2-936 çarşamba günfi saat ıs te Nafıa Vekileti yapı 
üdürlüğünde yapılacaktır. işleri umum m 

plerinin o gün ve o saatte mezkQr umum müdürlükte İstida sahi 
lsbatı vücud e tmeleri. (1945) Z-5758 

t Usta Okulu 1nşaa 
Direktörlüğünden : 

Okul tale 
ilin edilt-n 9S 

besi için açık eksiltme ile alınacağı evelce gazete ile 
takım harici elbise ile 100 adet kasket için 23-11-936 

tarihinde An 
dikleri fiat ko 

karada Okullar komisvonuna bas vuran taliplerin ver
miıyonca yüksek görüldüğünden 3-12-936 perşembe 
e okullar aağışmantığında işbu açık eksiltmenin tek-günü saat 15 d 
n olunur. (1899) Z-S754 rarlanaacğı ili 

Vakıfla r Umum Müdürlüğünden: 
Akaratı va kfiyeden Şen~J hamamının ilç senelik icarı hakkın. 

Ulus fstanbulda Cumurivet e-azetelerinde evelce yapı
rülen lüzum üzerine hükümsüz addedilerek apğıdaki 

da Ankarada 
lan ilanlar gö 
esaslar dairesi nde yeniden ve kapalı zarf uauliyle arttırmaya konul-
muştur. 

1 - Kapalı zarf usulivle arttırmaya konulan Ankarada tilrk o
nde Çocuk sarayı civarında mazbut vakıftan 67 sayı· cağı mahallesi 

1r kadın ve er keklere mahsus çifte Şengül hamamıdır. 
ti icar 6 - kanunu evvel • 936 gününden 5 • kanunuev

üne kadar üç senelik olup 28 - tetrinisani - 1936 gü • 
n 20 gün müddetle kapalı zarf usuliyle arttırmaya 

2-Müdde 
vel • 1939 gün" 
nünden itibare 
konulmuştur. 

3 - İhalesi 18 - kanunu evvel. 1936 gününe tesadüf eden cuma 
beştedir. günü saat on 

4 - İhale i kinci evkaf apartnnanında varidat ve tahsilat müdür
acaktır. Teklif zarflan muayyen saatinde işbu müdür
olacaktır. 

lüğünde yapıl 
lüğe verilmiş 

5-Hama mın senelik muhammen kirası 12800 lira olup ilç sene
radır. liği (38,400) li 

6 - İstekl" ılerden % 7 ,5 muvakkat teminat olarak 960 lira alına-
caktır. 

7-Tu tmak ve şartlarını öğrenmek iıtiyenler Ankara ikinci ev • 
ında varidat müdürlüğüne müracaatları. ·2-S763 kaf apartıman 

Anka ra Valiliğinden: 
1 - Keşif 

tUr Bakanlık 
bedeli 6191 lira S8 kunıt olan hususi idareye alt Dl· 
antreaindeki tadilit kapalı :ıarf uauliyle ebiltmeye 

konulmuttur. 
2-Ebil 

da daimi ene · 
tme 7·12-936 perfClllbe gilnü saat ıs de vilAyet binum· 
Umence yapılacaktır. 

3 - İıtekl ilerin teklif mektuplan, ticaret odası vesikası ve 344 
uk muvakkat teminatları ve Nafıa Müdürlüğünden ala· 
ehliyet "9ikalariyle birlikte aym aUn ve saat 14 ele 

umeni riyasetine vermeleri. 

lira 37 kuruş] 
cakları fennt 
viliyet ene: 

nler keşif enakmı ve .-rtnamelerl Ankara Viliyetl 4 -latiye 
üğünde ııtözden geçirebilirler. (1815) Z-5592 Nafıa Müdürl 

Anka ra Valiliğinden: 
Tqbm Jraqıamda huaaal idareye ait kiremidi dftkktnlınn çatlıo 

açık eksiltmeye çüanlmıttır. larmın tamiri 
Kqif bede 
ihale 7· 

li 753 lira 10 kmuıttur· 
12-936 pazarteai günü -1 15 te Yillyet daimi enclmea•n. 
Jrtır. de yapılaca 

e girmek için 56 lira 48 lıcul'\lfluk muvakkat temfmt Eksiltmey 
itası mecburt dir. 

n ihale gUnU daim! encUmene tartnamealnl g8rmek i .. 
ausi muhasebe müdiirlilfüne mfinıcaatlan ilin olanur. 

İateklileri 
tiyenlerin hu 

(1 853) 2--S629 

Kapat. zarf usuliyle eksiltme ilim 
Mardin Viliyeti Daimi 

Encümeninden : 
t-Mard inde huuat idare namına yaptınlacak 34652 Hra 40 Jnı. 

pfli konferans salonu intuı kapalı zarf uauliyle ü-ru, bedeli lre 
siltmeye çı kanlmIJtır. • 

2- Bu i ııtaat için husust muhaaebenın almq olduğu 5000 lira
yi emıanı mukabilinde ve maliyet fiatı tizerinden müte

mecbmdur. 
tık malzeme 
ahhid kabule 

3 - tbale 9.12.936 tarihine rastlayan çarşamba gün& 111at 12 de 
t encümeni dairesinde yapılacaktır. Mardin daim 

4 - htek liler saat 12 ye kada: teklif zarflarını 'Mardin daimi 
aaetine göndereceklerdir· İhale saati olan ba aaatten 
k teklif zarfları kabul edilemiyeceği gibi poıtada vaki 

encümen riy 
sonra gelece 

ianeler de kabul edilnıiyecektir. olacak geci 
• 5-Mu vakkat teminat bedeli 2598 lira 'Y1 kun11tur. 

şe aid şartnameler ve evr~ f~lardır. 6-Bu i 
Eksiltme prtnamesi, mukavele pr~1esı, bayındırl'1c iflerl genel 

ke§if cetveli. metraj cetvelı. prtnamesi, 
isteyenle r bu prtnameleri ve evrakı fenniyeyi ketif bedelinin 

beti nisbetinde bir bedelle Mardin Daimi En.;ilaıeaiaden yUz binde 
alabilirler. 

lstek!iler in Nafıa vekiletinden alınmıı olan ehliyet vealrasr. 
mimar veya mOherıdiı olmalan veyahut bunlardan biriy
rak çalıtacakJannı bildirir noterliqe mmaddak ftlika 
ri ve nafıa vekiletince yapılacak her tGrl6 tlıdilltJ ka. 

wya biznt 
1e ortak ola 
ibraz etmele 
bale mecbur durlar. (29!9) 2-5529 

• Nafıa Vekiletinden: 
14 Birindktmın 1936 pazartesi aUnü saat 10.30 da An&rada Ve

lrllet binumcla -1anıe eksiltme komisyonunda 15105 ıtra t58 lnmıJ 
muhammen bedelli 41 parça demir doeya dolabımn bpmı sarf asu
JU ile ekai1tmeal yapılacakbr. 

Bkailtme prtname ve teferruatı paraaa olarak A•kendı Ve
ltllet malaeme müdürlüğünden alınabilir. 

Muvôbt tewniut 1132 lira 93 kuruştur. 
lateldilerin teklif mektuplarının lf afıa veklletlndea almmıt mU

teahbitlik vuikuı ile birlikte 14 Birimi..._. Hl .......- sin& 
mt 9,30 a kadar Anlrarada v,kiJct -.hane mii4UrliiıPM ....ı ... 
meleri Jlnmdır. (1854) - ı 56U 

1 
Ankara İnhisarlar B~ 

l\lüdürlüğünden : 
K-eçeç tuzlHında vapılacak iki kulübeye a~,r· şaat keşif ve&ika

sı ve şartnamesi veçhile eksiltmeye konulmu,j.ı 
Eksiltmeve gelecek taliolerin 77 lira 80 kuruş muvakkat teminat 

paralariyle birlikte 2.11.936 tarihinde saat 16 a. Bankalar caddesin· 
de lnhisarla .. Başmüdürlüğümüz binasında mÜ.teşekkiJ komisyona 
ınüracaatlan ili nolunur. (1754) Z-5505 

Maliy~ Vekileti . Ba~ Hukuk 
MüşavirJ.iğinden: 

Bat hukuk müşavirliğinde münhal (30) lira ult maqlı mümey• 
yi.zlik için müsabaka ile memur alınacaktır. 

Taliplerin Hukuk Mezunu olmaiarı ve hlzllicti aakeriye!erini bi
tirmiı bulunmaları lizımdır. 

Müsabaka imtihanı Ankarada Maliye Vekileti Baş hukuk mil • 
pvirliğinde 8. birinci kanun 936 sah günü saat 10 da yaprlacaktır4 
isteklilerin nihayet 7. 1. inci kinun 936 pazartesi akpmma kadar 
evrakı müsbiteleriyle birlikte Maliye Veklleti baı hukuk müşavir• 
liğine müracaat etmeleri. (1938) 2-5750 

ANKARA LEVAZIM AM1RL1G1 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
ı - Kolordu merkez krtalannm ihtiyacı için 140.000 kilo ek· 

meklik un kapalı zarfla atın alınacaktır. 
2 - İhalesi 11-I. Kinun-936 cuma günil saat l5 de Afyonda 

kor satınalma komisyonu binasında yapılacaktır. 
3 - İlk teminat 1260 Hradır. 
4 - Şartnamesini görmek iatiyenler her ıön öğleden evvel Af· 

yonda kor aatmalma komisyonunda görebilirler. 
S - isteklilerin adı geçen gün ve saatte Afyonda kor satınalma 

komisyonu binasında bulunmaları. (1802) 2-5568 
tLA N 

Cinai ve miktarı Muvakkat teminab ve tutan 
Lir:.ı kurut Lira kurut 

3SOO Cift Yün çorap 136 50 1820 00 
700 Adet Yün fanile 11S 50 1540 00 

1400 " Fildikoz fanile 94 50 1260 00 
350 takım Piiama 61 69 822 50 

3SOO adet Mendil 39 38 525 OO· 
700 adet Firenk gömleii 81 38 1085 OOJ 
800 " Nevresim 186 00 2480 00 
800 " yatak çarşafı 84 00 1120 00 

1420 ,. don 42 60 S6? 00 
ı - Ankara gedikli erba' hazırlama okullan ihtiyacı fçın ybka· 

rıda cins, miktar ve tutarlarile muvakkat teıhtna!ları yazılı do~u~ 
kalem e,yanın 3 birinci kinwı 936 tarihine mti1adıf perşembe gunü 
uat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Şartnameai eksiltmenin yapılacağı levaöm &mirliii aatın al-
ma komiı.ıyonunda hergiin parasu görülür. . 

3 - lıtekliler kanunun 2 ve 3 eli maddeled:ridetd vesıka ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektuplarını belli gün ve saatten 
bir aaat eveline kadar komisyona vermiı bulUABCaklardır. 

(1806) 2-5564 

İLAN 
ı - Dört yilz elli bin kilo ekmeklik un ~kla l8tm alına • 

caktır. -
2 - Muhammen bedeli 67500 liradır. 
3 - İlk teminat 462S liradır. 
4 - Pazarlıkla ihalesi 10.12.936 günU saat il de Erzincan'da Do 

kert aatm alına komisyonunda yapılacaktır. 
5 - istekliler ihale dnll ~cim ve cndUatrl odaamda kayıtlı bu· 

Junduklarına dair vesika ibraz edeceklerdir. 
6 - Bu unun ihalesinde tekarrür edecek ~elin llçte biri niı • 

betinde ve teminat mukabilinde müteahhidine evana verilmesi tart 
konulmuştur. • -

7 - Şartnamesini almak iativmler bir adcdiDI 338 lıcurue muk .. 
billllde kcımlayonumazdm:a alal:lfüler. (1896) 2-5700 

iLAN 
l - Tayyare alayının g5stereceği yerde ,pptmlacak cephane

liklerin kapalı adla ihaleai 12 • 1. klnun • 19Ş6' cwııarteai Riinü ~ 
at 11 de lzmirde kı•lada satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Z - Keıif bedeli 17457 lira 14 kunıt olup muvakkat teminatı 
1309 lira 29 kuruıtur. 

3 - Şartname. plln n kepfnameal atm alma .komiayonunda KS. 
rtılebilir. 

4 - İsteklilerin ticaret odaaı vesikaarm ve 1Utmmninde yazdı 
vealblan ibraz etmek mecburiyetindedirler. 

. 5 - hteklilerin 2490 uytlı kanunun 2 ve 3 llncO maddelerinde 
yuıb vesikaları teminat ~lrtup YeY• makbuzlannı bari teklif 

mektuplanm ihale gün ve mtiadm en u bir mt evel komisyona 
vermiş buluDJINlları. (1895) ı-5699 

İLAH 
1 - Ankara pnılzonu lrıtaat ve mileaaeatmm ihtiyacı için 25000 

kilo kırmrn mercimeiin 12 biriaci kinım 19~ cblarte•i Kiinü uat 
on birde levuım imirliii atın alma komisyoaubda açık eksiltme • 
ıi yapılacaktır. 

Z - Mercimeğin tutan 3750 lira olup muv.a~ teminatı 281 Ura 
25 kuruştur. Şarttıaıneai her komisyonda parasız görülür. 

3 - isteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddeletinde vesika ve t• 
minat makbuzları ile belli 2ün ve aaatte koaila1ena müracaatları. 

( 1884) 2-5692 

İLAN 
1 - Polatlı garnizon kıtaatı ihtiyacı içi"' 

a~ık eksiltme ile 10. 1. linun 1936 per~ 
lesi yapılacaktır. 

Z - Talihlerin ı ıs lira 50 kura, temina\:j 
mezkQrda garnizon kıtaaatı komutanlığı 
misyonuna müracaatları. 

3 - Şartnameyi görmek isteyenlerin bet 
komisyona müracaatları. (1916~ 

İLAN 

kilo sade yağI 
U saat 16 da iha-

buzlariyle yevmi 
Ye eksiltme ko-

öğleden sonra 
Z-5727 

n 352.000 kilo ar-
36 pazartesi 2iinil 
maftlrbt temintı 

SamllUD garnisonundald hayvanlar ihtlyac:I 
pa kapalı zarfla mOnakauya konulmuştur. 7. J 
sat 11 ele ihaleal .,.pılac:aktrı. Tutan 15840 Uı 
1188 liradır • 

İateklilerln mezkar günde ve ihale aaatt bi naat evvel Jra-
nant ft9ib ve teminat makbusJan ile be*amn 'l"Crmif 1">-
lunmahdırlar. Şartnamesini görmek IRiyenle yapr1acafı yeı. 
om Konya tim atm ahna komi.,onuacla ı5rebnirm. 

(1833) 2--5612 

tIAH ._. .. 
ı - Ankara gamboııu kıtaatı ve mbeue~ ~ kapalı arfla 

elniltmeye lromıtaa 16000 kilo wte yatma ~~ çılnmuhimdan 
bir •Y sarfında puarbJda alUMCalrtır. 

z - Sade yağm ilk pazarlığı 8 birinci wmr 936 tarihine ....... 
dif alı Ribıil IUt Oll bet• 1nanm .Urliji t8tm abDI komisyonun
da yçıı.caktlr. 

3 - Tutan 1441D lira olup amnkbt t ';?il 1080 llnchr. 
4 - 1-ldileria bmmun Z n S tlndl ~aiDClelri .nib w 

t 'Mıl ..ım-mı. 'bclB gtm ft ...... ~~ 
(1940) ' ~# 
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MILLI MODAFAA VEKALETİ 
~.\TIN ALMA KOMiSYONU 1LANLAR1 

İLAN 
1 - Hava ihtiyacı için 6 adet muhtelif tezRl)l kapalı zarfla ek

liltmeye konmuttur • 
2 - Tahmin edilen bedeli 14.000 lira olup ilk teminat paruı 1050 

liradır. 
3 - İhalesi 2 • ikinci kinun - 937 cumartesi RUnll saat 11 dedir. 

4 - ŞartnameliniD il. M.V. satın alma komisyonundan bizzat 
alabilirler. 

5 - Eksiltmeye akeceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncll mad
delerinde istenilen belReleriyle istenilen teminat ve teklif mektup
Janm ihale gün ve -tinden en ıeç bir saat evveline kadar M. M. 
Veklleti satın alma lllDmisyonuna vermeleri. (1773) 2-5498 

İLA -
1 - Mava ihtiyacdçin 80 metre mikabı amerikan çamı kapalı 

.arfla eksiltmeye komnqtur, 
2 - Tahmin edileıt bedeli 43.200 lira olup ilk teminat parasr 3240 

liradır. 
S - İbatesi 4.1-937 paazrtesi pnll saat 15 dedir. 
4 - Şartnamealnl:216 kuru, mukabilinde M. M. Vekaleti satın 

alma komiayonundaa9biszat alabilirler. Muhabere ile prtname 
1(6nderilemeL 

5 - Ekliltmeye lireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 llncll ıııad
delerindeki belıelerile birlikte ihale RUn ve saatinden en ıeç bir 
aat evvelin kadar teiaimt n teklif mektuplarını M. M. V. Satın al· 
ma komisyonuna vmmlei'i. (1748) 2-5506 

BİLIT 
1 - Herbirine biçilen ederi 850 kunq olan 1000 : 1200 tane harb 

okulu talebesi için kaput.Upalı zarfla diktirilecektir. 
2 - Şartnam~parau; almak ve ömelini görmek iatiyenlerin 

.. rgiln öiledea IOCU'& 1-nieyona gelmeled. 
S - ilk teminat milalan 765 liradır. 
4 - İhalesi S-12.936..cumarteai günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye cinlceklerin 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 üncil 

maddelerinde ,azılı velikalan ilk teminatlari ile birlikte teklif mek· 
ttabl&rım ihale saatındaıum aı bir IUt evvel il. il.; V. SA. AL. KO. 
na vermeleri. (1824) 2-5599 

BlLtT 
1 - Beher 1dloau.a ~en ederi 707 kurut olan 500 kilo saf iyod 

asık ebiltme ile eatnnlmacaktır. 
2 - Ebiltmeai 8 ilk klnun 936 sah gGnll saat 10 dadır. 
S - tik teminat as Ura 13 kuruıtur. 
4 - Şartname5i parımız olaak hergün Ko.dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teQliaat ve 2490 sayılı kanunun, 

2 ve 3 üncü madde!-... yuılı belcelerle birlikte ebiltme gün ve 
laf:."'\!Mıtmıılla M. "11. V. Ul&malma Ko. da bulunmaları (1823) ı-5598 

BİLlT 
Altı baş beygir atın alınacaktır. Pazarlığı 2.12.1936 Ç81'f8111ba 

günü saat 10 dadır. istek.iter bayvanile birlikte belli gün ve aaa· 
tinde Satın Alma .t<omisyonuna müracaatlan. (1910) 2--5718 

BILİT 
l - Yerli fc1brikalar mamulitı olan 105.000 çift kunduranın her 

bir çifti 424 kuruttm olmak üzere kapalı zarfla eksiltmeye konmut
tur. 

Şartnamesini 22 lba46-kurup almak ve 8meklerini g6rmek i .. 
~yenlerin her Riln ölleden 10nra komisyona ıelmeleri. 

3 - İlk teminat aıılikcları 21.558 liradır. 
4 - İhalesi 12·1Z436 cumarteal ıttntı uat ıı dedir. 
'1 - Eksilmeye dıncelderin 2490 •yılı kanunun 2 •e 3 UncG 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları i1e birlikte teklif mek· 
tuplarını ih~Je s:ıatııuian en u bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. na 
vremeleri. (1849) a2-5650 

BILlT 
Yapı: Kayafta pmaılılı:ta bir bina yaptınlacaktır. Ketif tutan 

3663 lin 12 kurutt\ıf. llıetif. proje" tattnameaini paruiyle M. )(. 
V. m.at e. den Jb~ ~ıaJ ll • Uk Unua • 936 cumartesi dnll 
"' »,M da JI. 11. V. •tııı alma komisyonunda yapılacaktıt. lllı: te• 
m-t 274 lln 73 ~tur. Pazarlıfa girecekler kanuni teminat ve 
l4tO .ayılı kanunun 2 ve 3 ünc\l maddelerinde yazılı belgelerle bir· 
Jikte pa7.""1ık gün v-tında M. M. V. •tın alma ko' da bulunma· 
1'rz. (1879) 1-5682 

BtLlT 
Yapı: Yıthıthlınd&~arbkla bir bina yaptınlacaktır. Keıif tu• 

tan 3M3 lira 12 kuflllltm'. 
Ketlf. proje ve .-rtnuıeal parulyte 11. 11. V. lntut .w>esinden 

alınır. Pnarh&r ıı .Jlk kanun• 936 cumartesi ıGnU uat 10 da il. 
M. V. Satm alma Ko. da yaı>ılacaktrr. tık teminat 274 lira 73 kurut
tur. Puarlıb dreeekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 
ft 3 \lncO madde1erlnde yazılı belıelerl~ pazarlık gllD ve autında 
il. il. V. Satın alma Ko. da bulunmaları. (1880) 2-5681 

............ BIIJT ........... . 
1 - H,.>pefne biçilen ederi 10.400 lira otan 100.000 tane bOyitk -t " 200.000 ~e ldi46k mat düğme ve 200.000 tane erkekli ditili 

kopça,; ıoo.ooo tane biylk madeni düğme, 250.000 tane küçük madeni 
dilime 2.300.000 tan~ kemik düğme ile 25.000 tane eakandırak düğme 
kapalı .zarfla almaCldrtlr. 

2 - Şartnamesini parasız almakn ve 8meklerini görmek iste• 
yenlerin he rgiln 6ğleden sonra komisyona gebneleri. 

3 - tik teminat mikfan 780 liradır. 
4 - İhalesi 10/ 12/ 1936 Pertenbe gilnU saat 11 dedir, 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3UncU 

maddelerinde yazılı vesikaları teminatları ile birlikte t eklif mek· 
tuplarmı ihale saatinden en azo bir saat evvel M. M. V. SA. Ko. na 
nrmeleri. (1516) 2- 5165 

İLAN 
1 - 18750 metre yulık elbiselik kumq kapalı zarfla eksiltmeye 

Jronmu,tur. 
2 - T.ahmln edilen .bedeli 13125 lira olup ilk teminat parası 984 

lira 40 kuruıtur. -
3 - İhalesi 19. birinci kinun - 936 cumartesi R{lnU saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye -.rireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ünctl mad· 

"1elerindeki belırelerivle birlikte teminat ve teklif mektuplarını en 
~ eaat ona kadar il. il. V. Satın alma komisyonuna vermelerL 

(1933) 2-5756 
iLAN •........••. 

l - Muhtelif yedetde yaptınlacak 14 yer altı benzin tankı ka· 
palı zarfla ekallıme,e konm11'tur. 

2. - Tahmin ediln-dell 144.956 lira 76 lnanat olup ilk teminat 
parası 8487 lira 80 lmnattur. 

S - ihalesi 2·12-9Se çaqamba gtinU saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye «tııecekler evveli ehliyet veukatarmı Hava in. 

tut nlMıeine R8atenlilrten eonra oradan alacaktan vesikayı M. il. 
V. satın alma lromlaıyoauna g8atererek tartnamesini 750 kurut mu• 
kabilinde alabUirler. Bnelce iapat tubeainden vesika alamıyanlar 
ebUtmeye Rireme.sler. 

5 - Eksiltmeye alrecek1erin 2490 sayılı kanunun 2,3 Oncn mad
delerinde yazılı bilgelerile Bayındırlık Bakaıılığmdan fenni ehli· 
yetnamelerile birlikte idari prtnamede istenen ve behemehal veril· 
meai mecburi olan ftliblarlm teminat ve teklif mektuplannı ihale 
IOnOnde en geç bir saat evveline bdar il. il. v. aatm alma komb-
,_ ... ftrmelerL (l8'llO) z..-4"7 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOCO 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

15 KALEM MUHTELiF CiNS (ELiK 
Tahmin edilen bedeli (15000) lira olan yukarda miktan ve :insi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum MüdUrlüiil satın alma ko. 
miıyonunca 15·1-937 tarihinde cuma günü saat ıs de kapalı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komıiyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (ll25) lirayı havi teklif mektupları· 
nı mezkQr 2ünde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendileri· 
nin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü madoelerindeki vesaikle 
mezkQr gün ve saatte komisyona müracaatları (1862) 

2-5686 
MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMELERİ 

Tahmin edilen bedeli (35000) lira oıaaı yukarda cinai yazılı malze
me Askeri Fabrikalar Umum Müdilrliiiü satın alma komisyonunca 
11-1-937 tarihinde pazartesi RUnil saat 15 de kapalı zarf ile ihale e• 
dilecektir. Şartname (Bir) lira (75) kurut mukabilinde komisyon• 
~an verilir. Talipleri nmuvakkat temillat olan (2625) lirayı havi tek· 
lıf mektuplarını mezkOr günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve
saikle mezkQr RUıı ve saatte komisyona müracaatları. (1830) 2-5644 

Ankara inhisarlar Baş 
Müdürlüğünden: 

• 1 - Çankırı tuzlasında süvari kovutunun tamir ve tadiline 
aıd ketfi evveli 2562 lira 64 kurut olan itin yapılması 21. 11. 1936 
tarihinden iitbaren ketif, proje ve tartnameleri veçhile Çankm'da 
açık ebiltmeye konulmuttur. 

2 - 10. 12. 1936 tarihinde saat on bette Çankm'da İnhiurlar 
Tuzla Müdürlütünde toplanacak münakaaa komisyonunda ihalesi 
yapılacağmdan Jniinakaaya i§tiıik edeceklerin 0 gün ve saatinde 
yüzde yedi buçuk hesabiyle 192 lira 20 kuNf teminatı muvakkate 
akçalariyle birlikte Çankırı Tuzla lttüdürliiiüne müracaatları 
ilin olunur. (1889) 2-5695 

KUfUL' 

-
Adliye Vekaletinden: 
Açık bulunan Temyiz llahkemeai üçlincil hukuk dairesi Oçtln• 

cU smıf kltlpllline aeçl ile namzet olarak memur alınacaiından 
ıııemurin kanununda yazdı evsafı bai.s olanların kanunda g&te
rilen kağrtlarla birlikte seçme icra edilmek üzere 24. 12. 1936 ta· 
rihine müudif perıembe günU saat 10 da o daire bat mllmeyyizli-
iine ıelmeleri llln olunur. ( 19U) 2-5736 

Kiralık Ev 
Müstakil, Bahçeli 

Y enifehir Bayındır eokaiı 
No. 4. Görmek için içindeJWe. 
re miırcır.ut. 

Ucuz fiatla 
KiRALIK EV 

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

Telefon : 2022 2-5740 

Veznedar 
aram yor 

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

Orman çiftliği müdüriyetine 
müracaaL Z-!»604 

Kiralık daire 

Mevva t1ızu 

En bot meyva tuzudur. lnkl
buı defeder. Mide, bağırsak, ka
raciğerden mütevellit rahatıız

bk1arı önler. Hazmı kolay12ftırır. 
ln ı?ifö~ Ka, ... 111' trııo:anesi 

D. D. YOLLARI VE UMANLARJ UMUM 
MUDURLOCO S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 1 

Bir sene zarfında Haydarpqa limanına ve deposuna vürut eden 
ve muhtelif ameliyeler neticesinde 146384,026 maden ve 11551, 170 
tona balii olan kok kömürünün ton tahmin edilen Haydarpa,a 1i -
aıanı ve depoau kok ve maden k6mürü tahmil ve tahliye iti 17113 ıı .. 
ra 51 kuru, muhammen bedelle ve atafıda g6ıterilen e•kil dahilin
deki ameliyelere bir sene için kapalı zarf uıuliyle ek~iltmeye kon• 
mu,tur. Eksiltme 10.12.936 perşembe RUnü saat 15 de Haydarpatada 
2ar binası dahilindeki l inci ie.letme komisyonunda yapılacaktır. Bu 
işe Rirmek iıtiyenlerin 1284 liralık muvakkat teminat, ehliyet . ve 
kanunun tayin ettifi difer vesaik, teklifi muhtevi mazrufları ebılt• 
meden bir saat evvel komisyon reiılifine teıttm etmeleri lizrmdır. 
Teklif mektuplarında qalıdaki müfredatın her birine ton ve cin• 
itibariyle ayn ayrı fiat dercedilecektir. Ve bu fiatlar esas ittihaz e
dilecek ve tartn.amenin tamamen okunup kabul edildiğine dair met
ruhat verilecektir. Fitalann hataıu: ve silintisiz rakkam ve yuı ile 
yazılmı, olması llzrmdır. Şartnameler ve mukavele projeleri komi1-
yondan parasız olarak dafıtılmaktadır. 

Ameliye A - Vapur anbarından supalan yapmak yani açık va• 
gon üzerine veya vapuıun güverte sine veya rihtrma getirmek. 

Ameliye B - Va2on üzerinden supalandan açık vagona boplt• 
mak. 

C - Supalandan arka ile va2ona veya yerden veya anbardan ÇU• 

valh olarak alıp n20na bof8ultmak. 
D - Gemilerin içinden veya yerden arka ile depoya veya vago • 

na ta•ımak. 
E - Her nevi va2ondan arka ite elli metre mesafe dahilinde de

poya tahliye veya idare vinci ile gemilerden alıp açık vaıonlara 
botaltmak 

F - Depo stokundan makinelere veya vagonlara yükletmek. 
(1876) 2-5675 

İLAN 
Haydarpaşada datp kıranın takviyesi için lüzumu olan ve Dil 

iskelesi civarında 54+ 600 kilometrede bulunan tqlann ocafından 
lafımla çıkarılarak kaldırmak auretiyle M' 8500 blok ve bloklann 
ihzan esnasında had olac:ak ~lardan M' 4000 balaatın ihzar ve bat 
kenannda idarece «Gsterilecek yere -nakli n nKOnlara kolaylıkla 
tahmil edilebilecek tarzda ve 61çülmeıi kabil hendeat •ekillerde ida
re memurunun verecefi talimat dairesinde kordon halinde depo edil
mesi ve vagonlara flabmil ve teslimi 22335 lira tahmin bedeli üzerin
den 14-12-936 pazartesi gilnll saat ıs de Haydarpqada. ıar binMJ da
hilindeki 1. inci ltletme komisyonu tarafından kapalı zar na eksilt
meye konmu,tur. Bu işe drmek istiyenlerin 1675 1/ 2 liralık muvak· 
kat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettifi veaaikle ve ayrıca eh
liyet veailı:atarını muhtevi teklif mektuplannı eksiltme günü saat 14 
de kadar komisyon reiılifine vermeleri lizrmdır. 

Bu işe ait eartname ve 2enel prtname ile mukavele projesi Hay• 
darpqada idare veznesinden 56 kurut bedel mukablllnde verilmek-
tedir. (1877) 2-5690 

iLAN 
Muhammen bedeli 36742,SO lira olan Değirmiaaz ve TaVtanlı mm. 

takası ocaktan mahaulltından 8165 ton linyit k6miirll 9-12-936 çar• 
tamba ırüntl uat 15,30 da pazarlıkla Ankarada idare bin.umda satın 
alınacaktır. 

Bu ite drmek istiyenlerin 2755,69 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettfi vesikaları, resmi 2azetenin 7·5-936 O. 3297 No. 
lı nllıbasmda intişar etmi• olan talimatname dairelinde alınmıt 
vesika ve tekliflerini aym R{ln saat 14,30 a kadar komisyon reistiif. 
ne vermeleri tbrmdır. 

Şartnameler 184 kuruta Ankara ve Haydal'J>Qa vemelerlnde sa• 
tılmaktadır. (1851) 2-5638 

1 LAN 
Muhammen bedelleri, miktadarı, eksiltme saatleri af8fıda yazılı 

malzeme 3. 12. 936 salı Rilotl kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bi· 
nasında satın alınacaktır. 

Bu ite Rirmek istiv:nlerin hinlannda yuılı muvalıı:kat teminat 
ile kanunull tayin ettifi vesikalan, resmi 2azetenin 7-5-936 O. 3297 
No. lı ntlabasında intif8r etmi• olan taiimatname dairesinde alınmıt 
vesika \'e tekliflerini avm l[tln saat 14, 14,15, 14,30 ve 14,45 F kadar 
komiav\ln reislifine vermeleri tiz·ındır. 

Şartnameler paraaıs olarak Ankarada malzeme dairesinden Hay. 
darpaşada tesellüm ve sevk teflifinöen dağıtılmaktadır. (1852) 

ismi 

1 - Rezidll 

Z. - Snı.c>f8r 

S _.. Petr.,1 

Pisps 

4- Benzin 

Mikdarı 
Ton 
700 

120 

210 

eo 
210 

lluhamm~n lluvakbt 
bedeli teminat 

Lira Lira 
70.000 4750 

22.800 1710 

48.027 r 
) 3861.35 

4.200 ). 

69.069 4703.45 
2-5639 

İLAN 

Saatl 
ıs 

15.IS 

15.30 

15.45 

Muhammen bedeli (lll42.67) lira olan cam matıemeai 18-lZ.931 
cuma ıünit saat 15,30 da kapalı sarf uaulO ile Anlrarada idare hm.. 
sında satın alınacaktır. 

Bu ite a-irmek istiyenlerln (835.70) liralık muvakkat teminat lte 
kanunun tayin ettitl vesikaları, resmi psetenln 7·5-1936 gi1n ve 
3297 numaralı nüshasında intişar etmi• olan talimatname dairelinde 
ahnmı, vesika ve teklifierinl aynı ıün saat 14,30 a kadar komisyon 
reislijtine vermeleri l!zrmdır .. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dafıtılmaktadır. (1859) 

2-5667 

Ankara Birinci Mıntaka 
Müdürlüğünden: Kadastro 

Su tepe mahallesinde at pazarı ve müneccim yokupnda yedi 
parça gayri menkulün kadastro itleri bitirilerek teabit tekillerini 
ve mal sahihlerini gösterir cedveli plin at puarmda çukur ban 
kapusuna uılmı,tır. İtirazı olanların iki ay içinde kadutro ko-
ınisvonuna mUracaat etmeled ilin olnnur. f1QO!\\ ?- ll711 

Havuzbaşmda Kiznn
paşa caddesinin methalin • 
deki Mükerrem apartnna • 
mnda beş büyük oda ve bir 
salonu havi daire kiralıktır. 
Kalörifer, sıcak su ve bütün 
konforu vardır. Yeni SiNEMALAR Halk 

Telefon: 1350 kapıcıya 
müracaat. 2-5684 

lmtiyu ..ıüal ve Bqmu. 
barriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Nqriyatı idare 
eden Yan itleri lltldUıil 
Nuuhl BAYDAR 

Çaahn caddeal clnrıada 
Vhıa Baımnllltle buılDfUr. 

BU GECE 
Dtınyanm en büyük tenoru RİCHARD 
TAUBER'in tem.il ettiği fevkatict. 

bir müzikal filmi 
ViYANA. ... SENi SEViYORUM 

Bugün Gilndtıs 
ÖLDUREN GÖZLER 

Marie Bell 
Gece Proıram& lllveten: 
ULU ONDUllıllZIN MOHlM NUTKU 

BUGUN BU GECB 

Bütmo filminin kahraman1an Malı ve 
Lotua'ın ikinci pbeaerleri 

iN SAN AVCILARI 

iLAVETEN 
ULU ÖNDERiMiZİN MUHiK 

NUTKU 

Halk Katlneliııcle llULE?f RUJ. 


