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4.~TATüRK 
yeni yıl tehril{lerine 
teşel{l<.Ür ediyor ve 
saadet dileyor1ar 
lstanbul. 1 ( A.A) -
Riyaseti Cümhur Umumi Ka

tipliğinden : 
Y ılbatı münasebetiyle memle

ketin her yerinden gelen ve va
tandaşların heyecan ve temiz 
hialeri ile samimi temennilerini 
bildiren telt[rallardan Atatürk 
mütehassis olmuslar ve teşekkür
lerini ve yeni yıl için saadet di
leklerini iletmeve Anadolu A
jansını memur etmişlerdir. 

"VVV\ 

Giindelik 

ACAÇ DtJŞl\IANLil;I 

H. Resid Tankut 
Cümhuriyete geçen Türkiyede 

diri ve gürbüz hiç bir teY yoktu. Ye
niden sağlığa ve feyze kavuşturulan 
tesislerin say!SI çoğalınca sınaı gel -
mediği için henüz el sürülmiyenlenn 
hali tüyleri ürpertmeğe başladı. A~ç 
ve orman işleri bunlar~an biridir. 
Yüzyıl var ki ağaç ve orman: aley -
hinde cephe almmış düşman gibi hırı 
ile doğranmakta, şiddetle koğulmak
tadır. 

Donanmanın ağaçtan yapıldığı 
devirde her gemi direği ağaç katilleri 
için bir dar ağacı idi. Korku ve saygı 
hah Anadolusunu bir ağaç deryası 
halinde tuttuğu müddetçe Sakaryayı 
donanmalar til!ır büyük bir nehir o
larak tanıyoruz ... Bir aratık on ye • 
dinci asır ha lannda onu Sapanca ~ö
lü üzerinden lmıit körfezine indir· 
meği dü,ündüler. Bu suretle Sakar
ynam sul~n türk donanmasını lzmit
ten alm Karadenize gecirecek idi. 
Milli Müdafaa heybetinde olan hu 
büyük işe iki büyük ve tanmmış Ko
mutanı memur etmİ!!lerdi. Ferhat, ve 
Sinan Pa""1ar (Katib Çelebi Takvi
müttevarih.) 

O devirdeki suların hepsi Sakar
ya gibi idi. Çok değil yalnız · yüzvıl 
Önce yapılnus köprülerin büyüklüğü 
simdiki cılız derelerin o zam:mki su
lan haklonda bir fikir verebilir. 

Sulan kurutan ve delirten bu gü
nah kimindir? Ağaç kıran ve orman 
söndüren hının kaynağı nerededir? 
B~ sorular yakın sosyolojimizin iç 
ıa.gnaına ve ince hastalığına iJaret e
~erler. Bu; konumuz bakımından 
~nemli olduğu için kısaca bahsede • 
~: O devirlerin idare gövdesinde 

· ~Lca şu hastalıklar vardı: 
Şuursuzluk, kayıtsızlık ve bilgisizlik. 

Milli olrnıyan hükümetler a'-•nı 
z~ınanda şuursuz, kayıtsız ve bilgi
sı.z olursa anlaşılmaz, tarife sığmaz 
bır bela kesilirler. Bu yüzden Ana -
toluda türemiş celali, Sipahi ve deli 
ırtmalannm kaç yüzyıl sürcfiiğü ve 
n~. ~adar yıkıcı ve kıyıcı olduğunu 
bılınz. Yan ihtilal yan müdafaa fa • 
tat çokca haydutluk diyebileceğimiz 

u hareketler Anadolunun toprağa 
ie .t~rıına bağlı büyük ve aha.dan köv· 
L~nnı dağıttı. Gene o kanlı ve ate'li 
uareketlerden uzakta kalmak kay
r.su hu dafülınış ve parçalanmış 
?~lerin ümitsiz halkını ormanların 
~ez sıklıklarına ve yalçın kaya -
;mı eriltnez sivri!iklerine cekivor
b ~· 1~, aralık dar teriatçı düşünce 
~ ıu:QJl>aş kovalaması yaptı. Onu 

dşıretleri koğmak hareketi takip e
er. Çerçekte türk kalmak arzusiyle 

~snıanfıla~hnnak gayretinin boğuş • 
ctahlın~ ibaret olan bu kanlı savaş 

• türk halkmı göçebeler haline 
getirdi. Sulu, feyizli ovalar boşalı-
!::~~· Tekrar yerleşmek istivenlerin 

gı toora 'dar şu vasıfta idi: 
(Sonu 6 rncı sayfada) 

T. C. D. D. Avrupa hattı 

Dün, Sirl{eciden kall{an ili{ tren halkın 
coşkun tezahürleri arasında hareket etti 

İstanbul vali ve ve belediye reisi, memleketimizde 
yebancıların elinde bulunan son hattın da, 1936 

yılı ile birlikte, tarihe karışmış olduğunu 
nutkunda tebarüz ettirdi. 

Edirne ve Trakya 
İstanbul, 1 (Telefonla) - Şark de-

miryo!larının hükümetçe satın alınma
sı üzerine Devlet Demiryolları t~ afın
dan tahrik edilen ilk tren bu sabah saat 
8.50 de halkın coşkun teTahürleri ara
sında Sirkeciden hareket etmiştir. 

bayram 
.... 

yapıyor 

hancı ellerde bulunan bütün demir yol· 
larını kendi eline almıştır. 936 senesiy· 
le beraber memleketimizde yabancılar 

ile işletilen demiryolalrının sonuncusu 
da tarihe karışmış bulunmaktadır. 

Büyük Başbakanın şimendifer siya
setinin bu parlak muvaffakiyetini can
dan kutlar, muvaffakiyetler temenni e
derim.,, 

Bundan sonra umum müdür B. Ali 
Rıza Erem de şu hitabeyi söylemiştir: 

''- Bu hattın ehemiyeti herkesçe 
malfundur. Binlerce istanbullunun hu· 
raya toplanması da bu ehemiyetin bir 

. delilidir. 

936 senesinde Afyon • Antalya hat• 
larımız Karakuyuda Aydın hattı ile 
birleşti. Antalya - Sıvas hattı Hekim
hana vardı. 

Irmak • Filyos hattı Çatalağzrnda 

ilk kömür kaynağına erişti. 64 sene bu 
. memlekette kazançtan başka bir şey 
. düşünmiyen prk demiryollarr, nihayet 

elimize geçti. Trakyanrn kalkınmasına, 
cümhuriyet:çi, halkçı bir işletme teşki-

(Sonu 2. inci sayfada) 

Sancağa giden görmenler Adanadan geçerken 

Yenice istasyon unda kabul ettik 
leri hatay heyetiyle görüştiiler 

Adanadaki hataylılar, görmenlere 
Sancaktaki zulüm ve kanunsuz 

hareketleri anlattılar ve bu işin iyice 
incelenmesini heyetin vicdanından 

beklediklerini sö11lediler 
r-
1 

..ı danada hataylılarla görüşen görmenlerin f stanbul rrhtrmında alınmış bir resimleri 

Adana, 31 (A.A.) - Milletler cemi- heyetiyle görüşmek istedi. Heyet der· 

yetinin, Antakya işlerini tetkik için gön

derdiği heyet Yenice'den geçerken Mer
sin ve Adana'dan gelmiş olan bir çok 
hatayldar istasyonda toplanmışlardı. 

Burada bulunan bir hatay heyeti tetkik 

hal antakyalılan trenin yemek salonun• 
da büyük bir nezaketle kabul etti. An· 
takyahlar heyete Antakyada cereyan e
den zulüm ve hakı;ızlıklardan ve reva 
görülen gayri kanuni hareketlerden 
bahsederek bu işin derinden ve inceden 
inceye tetkik edilmesini heyet azasının 

taraf] vicdıınlanndan beklediklerini, milletler fsı>anya isyanının enternasyonal 

Alman cevabının ana hatları 
nihayet belli oldu 

cemiyetinin yüksek otorite ve sempati
sinin mutlak surette muhafaza edilerek 
Antakyadaki türklerin ehemiyet ve dik· 
katle dinlenmesini, çünkil orada bulu· 
nan sömürge memurlanrun bir çok taz
yik ve tertiblerle delegelerle temasa 
girmeleri ihtimali olduğunu söylediler,. 

Avrupa hattınrn ilk işlemesi dolayısiyle 
yapılan törende bir nutuk söyliyen lstan
bul vali ve belediye reisi B. M. Üstündağ 

Baştan başa ,bayraklarla donanmış 
olan garın içi ve cadde halk ile dolmuş-

. tu. Vali ve belediye reisi B. Üstündağ, 
Emniyet direktörü, Devlet demiryollan 
umumi müdürü, vilayet ileri gelenleri. 
Parti İlyönkurulu üyeleri, maii müesse
seler ileri gelenleri ve matbuat mümes
silleri istasyonda hazır bulunuyorladı. 

İstasyonda Vali B. Üstündağ aşağı
daki nutku söylemiştir: · 

"- 937 senesinin ilk günündeyiz. 
İlk işimiz Avrupa ktıasındaki demir
yollarımızm ilk trenini kaldınvoruz. 

Türkiye cümhuriyeti yeni b:ıştan 
demiryolu yaparken bir yandan da ya
~~?-~ oı~ 

BUGVN 
İÇ SAYFALARIMIZDA 

iKiNCi SYF A'DA : 
Y~nkuar - Bugünün eğlence

leri - İç haberler. 
0Ç0NC0 SAYFA'DA: 

Seyahat notları: Garbi Trakyada 
_ Necatini!" kabri başında - Son 
haber:er. . 

DÖRDÜNCÜ SA YF A'DA : 
Harbi önlemek için en miihim 
rol Britanya'ya düşüyor - İngi
liz - italyan uzlaşması - Cengel 
kite.hı tcfrilcamız. 

BEŞiNCi SAYFA'DA : 
Sağlık bahisleri ct'ezeler, gudde
ler ne iş görürler ) - Düşünüş
Radyo - İspanya iç harbi - Son 

Dakika 
AL TiNCi SA YF A'DA : 

Yeni yrl dolayısiyle devlet ve bü
kümet adamfarının milletlerine 
dilekleri - Bilinmiyen İnsan 
tefrikamız. ,...,......,..,sa.,.. ...... ...., 

Fon No)rrat, ingiliz, Fransız ve İtalyan 
. elçileriyle gönüllüler işini görüştü 

Delegeler c~vab olarak antakyalılan: 
gösterdikleri Jfi a.ıikçe taleblerin tama· 
men göz önünde tutulduğunu, taraf&LZ• 

(Scnu 2. inci sayfada' 

Poliıilia: 
Berlin, 1 (A.A.) - Dış bakanı Von 

Noyrath dün Fransa, İngiltere ve İtalya 
elçilerini kabul ederek gönüllü mesele
si baklanda Fransa ile İngiltere tarafın
dan yapılan teşebbüslere dair alınan ce. 
vabının başlıca hatlannı bilclinnitir. 

l{arışmazlık kofilis- ·y · . 
Yonu tali komitesi enı yıl eşiğinde 

Bu cevab 11 ikincikanun~an evvel 
tebliğ edilmiyecektir. 

lysa, bundaa 1931 sene ve birkag 
toplandı giln eve! doğdu. 

· lysa diye bir insan mevcud olmuş mu.. 
Salahiyetli mahfiller alman cevabı· 

. nın İtalya ile bir danışmadan ve Roma 
ile tamamiyle anlaştıktan sonra verile
ceğini temin etmektedirler. 

Almanya evvela bazı noktalar ve bil
haısa kontrol meselesi hakkında izahat 
istiyecektir. Almanya, İspanya hükümet
çilerinin hizmetinde bulunan yabancı 

gönüllü meselesini bahse mevzuu ede· l 
(Sonu 3. üncü sayfada) 

iki tarafa da sermaye verilmemesi 
meselesi görüşüldü 

Londra, 1 (A.A.) - Karışmazlık 

komisyonunun iki mütehassrslar tilt ko
mitesi ispanyaya gönüllü gönderil~· 
si ve yabancı memleketlerden İspanya• 
ya transit yapılması hususlarına mani 
olmak için zaruri olan kontrol ile ka
nuni tedbirleri münakaşa etmişlerdi~. 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Noel yortularr dolayrsiyle biraz aralanan muharebeden nefes alan madridli1er 
sokaklarda "Madrid alınamaz., sözlerini t~ıyan levhalarla dolaşmışlardır, 

• dur, onu bilmiyoruz. Fakat madem 1d 
bir lysevilfk vardır: lysayı kabul etmel 
lazımdır. Bir hayal olsa bile, pek az ba• 
kikatlar ondan daha doğru ve ondan da• 

· ha eskidirler. 

lysa öldükten 60 sene sonra Sayda'da• 
birkaç kişi toplandı. Bunlar hıristiyan
lzğın, Romada, ilk faziletlerini kaybet• 
tiğini iddia ediyorlardı. Aralarında lys• 
gibi hareket etmeği, onun gibi yaşama .. 
ğı, onun gibi yiyip içmeği kararlaştrr• 
dılar. Müteassıb romalr brristiyanlatı 
ise, bu adamları, dinde bid'at çıkarıyor• 
lar, diye astılar • 

Eğer Kari Marks dirilip 1937 ikinc1 
Hnununun birinci günü Odesaya ayali 
bassaydı, ilk boylryacağı yer Siberya 
idi. Paralı, devletli ordulu mülkiyet11 , . 
ve verasetli komünizm: Kari Marks o
lunuz da bunu anlayınız I 

En büyük kuvvet hayat ve onun ha• 
kikatleridir. Fakat bu hakikatlerin ce .. 
birlerini, faziletsizlik ve opürtüniznı 
neticeleri diye kabul etmek gaflet o1ur4 

Bir inkrlfib, eğer garb inkılabı ise, ya• 
ni, kuvvetini t§ eski yunandanberi ge
len müsbet düsünceden ve hür tefek
kürden almışsa: o, bayat hakikatlerine 
uymağı bilir; kendini düzeltmeği va 
devam etmeği bilir: işte hıristiyanlıli, 
işte bolşevizml 

Eğer bir inkrllib. ş a r k 1 ı ise, ya• 
- Sayfayı ~eviriniz -, 
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SAYFA 2 ULUS 

Bııgünün 
eğlenceleri 

1 Sancağa giden görmenler Adanadan geçerken 

l Yenice istasyonunda kabul ettik· 
lleri hatay heyetiyle görüştüler 

"Radyo'' denilen harikulade dostun 
önündeyim. Sade benim deiil. Herke
si11 d~ Çü.alcil oDda.ıı -iU tasas.ız iyi 
bir dans müziği~ öteki meraklı taze ha· 
be-r -re fnz alr_şamcz da emes bir rakı 

mttJHi yani "alaturb. Utel»elctedir. 
Bir insan tasavvur edemiyorum ki, 
"parar.ii"" yaprmyan bir havada, "rad· 
yo'' da atadığrm bulduiu için ona SC't'• 

mesin. Meğer ki bıı adam, modern 
tlfırryamrr.Ja .:Jaygu baJrrmrndan ne ili • 
şik ne de sezişleri olan bir ''atik'' yahud 
"gecilrmi(' mahlfik ola .. 

Şu bizim bildiiimiz P. T. T. istas -
yonıındayım. Speaker. "Nitsche ve Ak
deniz" diye bir k'Jnfer.ans verileceğini 
bildiriyor ve, iFnde lcültürün sıcak 

ham;eresinin titrettiğini sezdiğim bir 
ses Niestsche'nin cermp .. • karp day -
duğu çrlgrn incizab ve sevgiyi anlatı • 
yor. 

On dakika gibi kısa bir müddetçi -
iin içiM Nietsche'nin, • Apolino~.u" 
ve ''diyonisoscıı" görüşler arasrnda 
yaptığı büyük ruh mücadcfesi.rıi, Wag
~~e hrşı beslediği ilkin do.cıtça daha 
.90nr.w düşrmmca duygrılarrn bir tarib
~ni Te nihayet. neden Nietsc.he'yi 
hgünkü diktatör1ü1clerin mütefelciiri 
uyamryacağm:uu gösteren delilleri sığ

dumalc, gerçelrte.n, lcartezyen bir bla. 
111m 'IJaprabueceği bir i.ştir. 

Bu i:onferansrn !bemen arlcasrndan, 
S~aker. 6ir.e Paal 'Morand'ı dialetece
pai re bıı büyil lr.aasrz mız.JJZrririnin. 

iıiiu son kitabı •Les l!rtravagaııt~ mı-. 
i:md.w izahat ver.eceğini söy1~di. 

Ba ihonik, saa!Ii ce-vabJı olarak ıter· 
tilı edilmi§ti. Bittikten sonra. hndi 
~ •Us Ectrrn.p.ato ... ı diipi -
•rei 

- Gel de ..fimdi hmı okuma, 
Dedim. 

Ve ne Jcadar. içimden istedim, bi.zde 
de çok yakrnda böyle seviyeli radyo 
emisyonları olmasını. Her sahada o ka· 
dar çabuk i1er1emekteyiz 1ri, bu ümu!in 
de boşa çıkmryacağmdan hep emin 
olabilfriz. - B. B. 

Yl1RDDA 
Hava durumu 

Meteoroloji enstitüsünden v.crilen 
malumata göre d.ün Rize ve Giresuna 
kar yağmış diğer yerlerde hava umu· 
miyetle açık gecmiştir. Hava soğukluğu 
evelki günkü şiddetini biraz daha artır· 
nuş ve bütün mmtaularda suhunet sı
fırın altında çok aşağı derecelere düş
müştür. En düşük suhunetle< sıfırın al
tında İzm.irde ı, İstanbulda 2, A..Jana
da 3, Bursada 4, Çanakkalede 5, Mani
sana 7, Afyonda 17, 'B~yşebirde 19, Kars, 
Konya ve Niğdede 20, Kühtaya ve K:rr
şehirde 22, Boluda 25 derecedir:. 'Yur
ilwı birçok yerlerinae toprak yüz.il b
hn bir b.r tabakasiy'\e kaplanmış bir 
lııaldeclic. DüA yurdun en sıcak yeri 
Dörtyol olmak üzere srhrın ü.stünie 13 
derece idi. Dün Ankar.ada hava tam;ı . 
ıniyle .aç.ık ve ~ne§li olmasına J i\0~n 
.au.lwaet gene sıfırın altında 4 der.ecıe
den yukarıya çıkaınam~tJr. 

ni asla üstüne tefekkür ve "'Fiodan lıiir

:riyeti .ııığ.r :vurmaylUJ §kmjn .ablakr.ndan 
geliy"ru, ..o~ J.ariletini terke.derkeı. ba
yata uymağı balıar:ıe .olarak kllllamr ve 
opiirtünist .ol.duğu İfiiD de, ilk prensip· 
~ iurMnini by~erlt.en, hay;ıt &aki
Jc.atleriniıı u.rureti bu olduğunu .söyl~r. 

.Gü~ olan ~. idealist olmak, güç O• 

Jan ahsJ hisleri. kinleri, ibtir.aslarr, gu
rurları davaya feda Pt.me/c, ~".ç olan ... 
fakat banlar garb tertnyfiinde güçtür
ler; prlcta i.se imkinsudrr1Jlr. 

Ba irılrılfıh. J>eı:ıi bir ah1fıktrr: "" .esa· 
sen, garblt bir a1ılaktrr. Yani, tarih da

v§mıza göre, eski cedlerimizin yaratmış 
olduğa yunan medeniyetinden, ly.<;ayı ve 

onun ortaçağını a.-:arak, garbda :yirmin· 
ci asrın otuz yediaci yaşına basan ah
lfıktrr, ki başka bir ilim görüsüne, başka 
bir S3nat telakkisine, ba,'ilca bir hayat 
anlay~ına, başka bir fazilet duygusu
na, başka bir kalb ve başka bi.r kafaya 
istinad eder. 

TJUUiınat bir pek inh'lifJl idi.. Ke· 
m.alir.mlıı ana nslı '1ir pr.11 ialalibı ~]
maktadır Onun bu vasfznr,ıen .basit İJ te· 
/errnatrna kadar, ber :1eyde müdafaa e
delim. • Fatay 

(Başı 1. inci sayfada) 

ca tetkiklerine hiç bir kuvvetin müda
hale.si im.kam oimadı~ını, her t.örkü 
dinlemek için her fırsatı hazırlıyacak

larmı, bundan müsterih olmalarım söy
lediler. 

Gene Antakyalılar heyetten bir ri
cada daha bulundular. Bu da Antakya 
ve hnalisinde Suriye ye fral'lSlZ mo
murlcrrmm alevi diye hitab edip tiirlc 
kütlesinden ayrı tutmak istedikleıi in. 
sanların tamamen türk olduldarııu ve 
bu kütl.cııin eski hititlcr olduklarını ve 

hatta mezar taşları tetkik edilince ale

vilerin nasıl saf türk kütieleri olduk· 

]arını göreceklerini. arabların bu tiiTk 

külteleri.ııi his hır zaman arab camiaLil· 

rmdan saymayıp dai~ hakaret ettik-

lerini, son zamanlarda mahsus maksat- ı 
tarla bu kütleleri türklerden ayımıak 

maksadiyle arab camiasından saymağa 

ıkalktıklarmı söylediler. Ve aynı antak· 

"Hayır!" dan. sonra.-

f"ranud.a .ŞaJoD'cJ.a. meame •U· 
b.ftlaiııııi im.z.a iça celİp lkupamla 
obraa ce.ç kıza WeCiİ}"e reiai. ka· 

- M'o-iiai ~ aetiaııait almak 
~ __ ,,_: .. - - kana .almak 

istiyor • •u?,. Kız, kati bir ~e 
ile cevab veriyor: "HayrrP' ve sonra 
ağlaya ağtaya yüzimdeki tülü çekip 
ptıyor; ttafınd.aki poraJul çiç.ekle
riai &yald...uım. .Jtma fırlatıp ezi
yor. 

Bu sahrlan aldığımız fransız ga
zete.si hadiseyi anlatmakla iktifa et
~tir. 

Fakat düıünmek ,gerektir ki aı:ı.a 

babanın, kendilerine göre sebeblerJe 
nıünasib buldıtkları e.,lenmeleri böy
le mahbes sayan gençlerin umutdu
ğun.daa fazla çoğaldığı hir .asırda ya

fıyoru&. ikna we icbar onları b.a:ıaa 
o mahbeıin kapısına kadar ı,:~lirebili

yor. 

- içeri buyanın! 

- Hayır! 

Hindiye dair ... 

Noel we yı\b.aıı g-ecd.erinde bir 
.çok .aofr~aa JWadi Juza&·ta1au ..._ 
lunur. Bu adet nereden gelmiş, nasıl 
p'bmpl Bunu bitm.iytJnıZ. Eakat 
"hindi,, denilen ku1 veya hayvanın 
adı tlllıaftr. Biz ona ''lıincUi., ma.aa
sına gelen hindi ismini veriyoruz. Jn. 
gilizler de "'Türkiye. nanasma ge
len. "turkey,, derler. ~u halde bu kuı 

:lled~ZJiyet (Tbe fiatioa dergüinden) 

yalılar tetEik .heyetine seyahatleri sı

rasında yaptılduı ha müracaatın .asta 
bir tezahür mahiyetinde görülmemesi
ni ve ner.aketle kabul edilmelerinden do
layı teşelckürlerini sunarak ayn1ırlcen, 
heyet, antakyalılara: "- Tür ki yede 

yolculuğumu-;,; sır:ısrnda hiç bir tarafta 
lıiç bir sure-ile bizi inciteulc bir t~z.a
bür görmedik.. Tamtersi her yerde sem
pati ıle b~andık. Bu müracaat ve 
konuşma da bu nevidendir.,.. dem.işler· 
dir. 

Gönnen heyet 'bugünltü Toros eb· 

p:n:siyle Adanada11 Halebe geçmıştir. 

Yüzlerce antakyalı türk kendilerini kar

şılamış ve uğu.rlamrştır. Görmenhr eks
presin beş on dakikalık durmasından 

faydalanarak gara in.mi~ler ~ istnyon

da gezerek Adana manzaralarını gös
teren .brt postallardaıı almlflar ve 
katarın seyyarma damgalatmışlardrr. 
Gözmcnlere i.ki zat daha refakat etmek
tedir. Bunlar sekieterlerdir. 

veya hayvan Rindistandan Türkiye
ye ı-elmi§, Türkiyeden de lngiltereye 
gitıniştir. Mısırda ve Arabistanda 
.. diki ruıni., admı aldığına göre ora· 
ya da buralardan gibniş olacak. 

Dost İngilizler noel ve yılbaşı gibi 
ne~eli ve bahtiyar gecelerde yemek 
yerlerken 'bu İ§tİkaln düşüner'k her 
hah!e bizi hatırlamıt1ardır. -Oyuncaklar ôlemi 

Noelde ve yılbaşında Avrupa ve A
merikada küçiik çoC'Uklara birçok oyun
caklar hediye eöılir. Bu iki gün, çocuk· 
lar kadar oyuncak tüccanmn da yüzünü 
güldürür. 

Bugünkü çoculltar, yarının büyükle
ıri olılu..öu için dünya ilerleyişinin ıODlnr 
üııer!mle <le te9ir ~sma imkan 
yoktur. Bu seheble bugünkü socuk:an, 
C§- nkii çocuklann batlaDc!ıiı oyuncak· 
lardan bir çoğunu ellerine bile alma
maktadırlar. Bu mevzu üzerinde duran 
Enuaice FWler Barnard diyor ki: 

Bugünkü oyuncak dünyası, onu çev· 
relcyen hakiki hayat sahnesinden daha 
l'.llOtlerın bir hale ~di.. .Hakiki bayatta 
gittikçe tesirini kaybeten muhafazakar-
jl, çcıcuklar da ~ar- Bugü

nün çocağuna o)'llncak olarak eski bir 
111rabayt ..-erineniz, ~tmı INntşturur. 
O, «ı yeni tip dektn"ldi lokomotif Tsti· 
J"O'I". 

Y-trmi eene ~etki amenbn 071ftl• 

cak illemi1ti hatn-a ~oek alw-samz 
bugV.. h ileme bamb•a .,.r gök Te 

t.r 7er -geldiğini göriim.inü1':. Amet"ikan 
oyuncakçılığında -en~ iıakilid>, 

ol.iyük .._... yı11armda ~rr. Bu • 
P. kütle :tıaünde ictiMal eailen oyun

c:aldara 200.000.-000 dolar .Mııma:re ya. 
brılıyor. Yinni sene önce !bunun böY'e 
oSac:ağl tahmin~ ~1emez:ai ... 

0,.anQJc, ~n elmae hakiki ba
~ nsrtalvınm güftil, ca:rib ve fay. 
.da1ı bir · nyatiirü <Olmaltdn-. Çocutdzın. 
a'l?ZlA eline, -oynasrnlırr, diye •eı eceği
miz o~klarl'll Vz:erinde büyüklerin 
uzun uzun dÜJü.ıı:mcsi bir .zazu.ret hali
ne ceJe1i ~ Obmqtur. 

..... 
Gazetelerde sinirl:ıimiı:e &>lmna do

kuna bir arab cemi eklentisi ile karp 
brpya geliyonız: "Atn eklentisi.. 

!811 eldenti:.ı malUm ya. snnnnda mü· 

.Profesör Nimbw/ün av köpeği tav§andan d.a korkakmış 
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T. C. D. D. Avrıtpa hati·. 
Dün, Sirkeciden lia ikan ill{ tren halkın 
coskun tezahürleri arasında 

' 
hareket etti 

Edirne ve Trakya 
(Başı 1. inci sayfada) 

15.tr olan devlet demiryolları bugünden 
itibaren elkoymuş oluyor. 

Büyüktcrimizi say&ı ile anmayı bir 
vulfe bilirim ... 

•• u ,, 

Edirne. 1 (A.A.) - Hı.wısi mahahi
rimiz b"ıldiriyor: 

Bu sabah 8.50 de İstanbul garı ve 
civanm dolduran l:inlerce h.alkııı aDcıı
ları arasında kalkan devlet demiryDlla-

rının ilk treni saat Z0.15 de çok canlı ve 
büyük teı:ahürleri arasuıda Edirne şe

hir istasyonuna varmıştır. Tren bugün 
servise giren yeni lokomotif ve vagon-

larcfan mürekkebti. İstasyonlarda bir· 

biri üzerine yığılan halkın ve mektebli-
1erin. Cumhuriyet marşı söylemeleri a
rasında geçen tren Edirne'ye ıvanncaya 
kadar Üzerleri Atatürk'iin resimleriyle 

--

- Jik edatı ---~ lceljmele. 
ri • --- .F Mat bizim kendi cemi ek
lea•-rin .... ,... ma çdrtı ki ba yabrua-

a ~ ian hdlamp ilm WJ'Oi 11&: llare

lrit, 1.eF-t.. -nıllmat, lli&.at. .İlapat, 

ideli•. ilıııa-1, tefelıl.üut, tezyinat, 
baviaat tabrikit. nınıibdd-at, riyqat, 
ica1lld, Wrüat, TakdinL..-

.Ş. ,.al.n.c::ı .. aı- lan ~ koya-

www 

Ca.:;ekc:ilik 

Amerib.b bir g-aze!ıeci öldü. 72 
yap:Mla olaA ba adam 39 .eoeden
beri. Mırgüa.. bir makale yazardı. 

G&ı:ıetıecil& ilaayatmCla, üst üste, Briı· 

lbane" dan çOk yaz.mı! olan gazeteciler 
bizde de ...-dır, fakat bizde henüz 
o1mryaa. bu adma gibi, ayda 260ao 
lira b?..mm gazete yazandır. 

Fakat, harf ıwe dil inkilihnmzm bm

na bak.ak. o cün1eria bizim :için de ya

kın olduğuna inanıyoruz. 

Yine ga-..,etecilik 

Bir Fransız gezetesinde şöyle bir 

ba1lık .gördüm: "Madrid'in hava 

ibombardı•anmdan başka hiç bir ha

reket ,-cak!,, bu ba.,lıida. ok11rlanaa 

heyecanlı haberler venneğe alıflllr§ 

b.T gazetecinini teessürü duyulmuyor 

mu? 
Fakat hakıK:at, "garb ceph~de 

yeni bir ıey yok,, un hakikatidir. 

Beıllt-iyet (1'he Natioa dergisinden) 
--c. 

aı 

66 

(.U Joarml'da.n) 

bayram yapıyor 

süalü taklar lwn.ı1m.at alan ~ ~-
da mülki ve askeri rical ve mahalli me
murlar C. H. P. ileri gelenleı-i Ye bil
hassa hatta uzak kasaba ve köylerdeJl 
koşup gelen halk ve mektebliler tara
fından kartılanınıJ .,e uğurlaa.mqtw. 
Halk her yerde lokomotifin önünde kw· 
banlar keserek Cumhuriyet idareainin 
türk topraklanndan öz türk malı o}a... 
rak ge~ğı bu ilk treni kutlamqtır. 
Kabakcalılar bir deve ve bir öküz kw· 
ban etmişlerdir. 

Çorluda kolordu kumandanı le«~~ 

ral Salih ve maiyeti treni .karfıiam~Jar

drr. Bu sabah Ed.imeden kalkan ilk de.,.. 

let dcmiryollan treni de ~orlucla ka.rJI~ 

ıa,mıs ve iki lokomotif düdük ~'Piyle 

selamlaştm!}lardır. 

Tekirdağ valisi ve maiyeti M11ft11ı· 

da Kırklareli valisi ve vilayet erld.nı 

Alpulluda treni karşılamışlar ..-~ Kırk

lareli vagonları burada ayrılarak X.k.. 
larcHne gitnriJtiT. 

Uzunköprücle Edirneden gelen üç ki

şilik bir heyet lıt.anbul .trenini kargıla

yarak ltıtanbuld.an ~elen heyetlere re· 

fakat etmiştir. İstanbul treni Karaağaç 

ve Edirne şehri istasyonlarından edime• 
lilerin içten ~zahürleriyle ~andı. 

İstanbul yolcuları kesilmiyen ~bJlar 
arasında trenlerini boşalltılar ba~ Tra.K 
ya umum müfettişliği baş müşaviri Sabo 

ri Ye Edirne valisi Şahinbaş PC bütün 
malıtim bülcümet dekgeleri belediye • 
rci&i ve C. H. P. mümeailleri karfıla .. 
ma resmi.ne i§tirak etmişlerdir. 

İstasyonda erkek muallim mdctelıi 

baş muavini B. Kemal Batu cum.hurL 

yet hükümetinin Edirne halkına ..-erdi

ği bu yeni sew-inı:e tercüman olau. E· 
dirnıe baş mühc.ıı.dis.i Kemal Olur n mu 

allbı lb.san heyecan.lı nutuklar söyliyc

rek İstanbu~dan gelen beyd hazrrlanan 

otomobi11er1e doğruca belediyeye gele

rek .şehrin misafiri olmuşlardır. 

Dost yunan topraklarında tezahür 
Edime, 1 (A.A.) - Edimeden hl· 

kan tren yunan topraklarından geçerek: 

İtyon iıttasyonuna vardığı zaman. bir yu• 

ııan müfrezesi selam resmini ifi etmiş 

ve mahalli .memurlar ve halk türle tTe• 

nine büyük sevgi tezahürleri g&tcnniş .. 

lerdir. .. 
n '> 

Edirne, 1 (A.A.) - İstanbulda.n ge

len Devlet Demiryollan Geoel Direk· 

:törü ile maiyeti bu gece eksj)l'C'9C bağ• 

hmau bıısusi vagonla lstanbula hareket 

etmiştir. Belediye ıbu ~ belediye da· 

ircsindc misafirl~r şcrdinc elli 'kifilUi 
bir ziyafet ve~tir. 

Hukuk llmiai Yayma Kırr• 
munun altıncı konfer:msı 

Türkiye İş Bank.au Hukuk llü~

viri Prof. Ş. Mehmed Ali Bilgipa 

'tarafından bugün Halkevinde 

verilecektir. 

MEVZU: Ticaret 'Şickctlttiadc 

mürabbe prens.ipleri 

Dilimen sırtlarında 
Dün kayak sporlan 

yapıldı 
Eve'Tki günkü saynmz:da yazd1ğm11s 

gibi Dikmen sırtlarında kayak sporları 

yapmak i5in giden sporcularmm: .dün 

yüz kişiye yakın bir grup halinde Dile· 

mene gitmişkrdir. 

Milli :Miichfa.a Vekilimiz Gaaeral 

Kazım Önlp, Ba,bakan1ik Müsteprı 

Kemal Gedelec ve B~~kanımtzJO o

gulları da sporcular arasında bulıırunuş• 

.laTdır. 

Bugün .de,, mektepliler.imiz gidecelC• 

lerdir. 
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Seyaluıt notları: --
G~~RBl TR.t-\I\Y ADA 

Garbi T rakyada yüz bini hayli aş
kın ti.irk yaşıyor. Bunlar bulunduk
ları yurd içinde intizam ve say un
aurudurlar, iyi müstahsildirler, ciddi, 
aakin insanlardır. 2 'l yıldanberi tiirk
lüğün büyük kiitlesinden ayrı diiş
müş olan ırkdaşlar, yunan vatandaş
lığının biitün icablarmı yapmakta ve 
bununla beraber tiirklüğe karşı olan 
ırki bağlılıklarını aç.ık ve temiz bir 
dille göstermekten fariğ olmamak
tadırlar. 

Yıllardanberi gazetelerini bir gün 
kaçırmadan takib ederim, onlarda i
çinde yaşadıkları yurdun vatandaşlı
ğının bütiin tezahürlerini görürüm. 
Mukadderat, onlara tiirk ve yunan 
milletleri arasında ebedileştirmek is
tediğimiz büyük dostlukta çok ince 
ve mühim bir rol vermiştir. 

Selanik döniişü, Garbi trakyanm 
büyük bir merkezinde, lskeçede bir 
gün ve bir gece geçirmek kısmet ol
du. Nuri Conker ve Salih Bozok, 
gençliklerinin birçok yıllarını burada 
geçmişlerdir, yol diişmüşken yirmi 
beş yıldır görmedikleri bu kasabada 
bir gün kalmayı arzu ettiler. Ali Kılıç 
ve ben de bu konaklamaya katıldık. 
Eski özel dostlukların yfıdıvle geçen 
bir gün bir gecede lskeçenin birçok 
iyi yürekli, iyi duygulu evladlariyle 
haşhaşa kaldık. leli bir tehassürle 
gençliğe aid hatıralar dinledik. Gaze
teci arkadaşımız Bahri Reşidin aile
sine aid giizel ve temiz bir otelde 
bizi gercekten ağırladılar. 

Ertesi giin gazetelerinde bu sof
rayı, şu birkaç cümlenin hududsuz 
manası iç!ndP. anlatmaya çalıştılar: 
"Misafirler, A. tatürkün kokusundan 
ve onun yenilik havasından arma • 
ğan getirdiler ... En derin saygt ve 
minnetlerimize Atatürk nezdinde 
tercüman olm.ılannı rica ettiğimiz bu 
büyük mi~firlerimizden pek çabuk 
aynldık. Ulu Atanın bu çocuklamu 
bizden çalan trene hasretle baktık. 
Yinni be§ sene sonra da olsa, vatan· 
larnu hattrlayan ziyaretçilerimiz biz
de yeniden yirmi beş sene sürecek 
derin bir iz ve hat1Ta bırakarak top
raklanmızdan geçtiler ••• ,, 

Hepsi sorgularını Ankaradan, 
Türkiyeden yeni bir ilt!rleme haberi, 
yeni bir muvaffakiyet beşareti duy
mak Üzerinde topladılar. içlerinde 
yeni Türkiyeyi bugünkü çehresiyle 
tanıyanlar ekseriyeti teşkil ediyordu. 
Türkiyenin kültür sahasındaki bü
yük yükselişini dikkatle takib etme -
yi, ona ayak uydurmayı hep istiyor-
1ardı. Yazık ki, Garbi Trakya bu ba
kımından pek yoksuldur. Yüz bini 

hayli aşan bu toplu, bu varlıklı, bu 
malı para eden kütlenin içinde bu
g\in ne bir hekim, ne bir avukat, ne 
bir Pczacı vene de yi.iksek tnhsilli ::,ir 
meslek adamı var. Geçen 25 yıl için
de P.~kiler yurdlarmdan ayrılmış ve 
yeniler arasında bir teki bile yetiııme
miştir. l Iiç biri bir tek kelime yunan
ca bilm~yen garbi trakyahlardan yu
nan orta mekteblerini bitirenler bir 
elin beş parmağiyle sayılacak kadar
dır. 

Okullarda tiirk alfabesiyle öğre
tim ilerlemektedir, fakat Pomak köy
lerinde yobazların ağır tesiri hala 
bakidir. Çoğunda fes ve arab yazısı, 
merıfaatperestlerin elinde bir kalkan 
gibi kullanılmaktadır. 

Garbi trakyalıların ırki ihtiynçla
rınm başında kültür işi geliyor. Yu
nan kanunlarının icabı olarak, mu
ayyen ders saatlerinde okutulan yu
nancadan başka ilk okullarda genç 
öğretmenlerin elinde ciddi bir öğre
tim başlamıştır. Fakat bu okullar 
yüzbini aşan büyük bir kütlenin ih
tiyacına yetmekten çok uzaktırlar. 
Garbi T rakyada, pek ya km zaman
lara kadar şu veya bu yobazın elinde 
heba olan cemaat gelirleri ve bu ge
lirlere eklenecek olan teberrularla , 
ilk okullar ve onlan ikmal edecek iki 
orta okul ve türk dil ve edebiyatına 
aid Türkiyedeki hareketleri takib e
decek kültür teşekkülleri kurulmalı
dır. Yunan devleti de, kendisinin çok 
sadık ve emin vatandaşlarının kültür 
seviyesi bakımından geri ve karan
lıklar içinde kalmasını, kendi yük
sek menfaatlerine de uygun görmez 
kanaatindeyim. 

Bu dileklerimle, bütün duygula
rını açık bir yürekle bize anlatan bu 
iyi hisli insanlann zaten kafalannda 

yaşayan milli ihtiyaçlannı hatırlat
mak ve Ankaradan sevgi ve selam
lammzı bize gösterdikleri misafir -
perverliğe karşı teşekkürlerimizi yol
lamak istiyorum. 

Naşid ULUG 

A VUSTURY A'DA: 

Viyanada yakalanan tahrik~iler 
Viyana, 1 (A.A.) - Son günlerde, 

polis bir çok siyasi tahrikciyi te~kif 

etmiş ve ehemiyetli miktarda propagan
da evrakı yaklamıştır. Son günlerde 
keşfedilen bir çok nasyonal sosyalist 
ve ihtilalci sosyalist merkezleri kapa· 
tılmıf ve çoğu nasyonal sosyalist olmak 
üzere 130 kişi mahkemeye verilmiştir. 

==ı================================ 

Necatinin 
D.. h . 
unazın 

kabri başında 
bir ihtilal yapıldı 

Maarif Vekili Necatinin ölümünün 
9 uncu yılı olması dolayısiyle, dün, 
merhumun kabri başında hazin bir ihti• 
fal yapıldı. 

İhtifalde rdilli Müdafaa Vekilimiz 
General Kazım Özalp, birçok mebus
lar, Kültür bakanlığı ileri gelenleri, 
lnualliınler, sporcular, Ankaradaki iz· 
ınirliler, Beden Terbiyesi Enstitü tale-

besi bulunmuşlardır. Soğuğa rağmen ihti· 
falde bulunanların sayısı 200 den fazla 
!di. 

Kabre Milli Miidafaa Bakanı, Kül
~Ur Bttkanı, Türk Maarif Cemiyeti, 
T·· urk Spor Kurum.u, Ankara spor böl-

gesi, Gazi Enstitüsü ve Ankara spor 
kulübleri adına çelenkler konmuştur. 

Türk Spor Kurumu Ankara bölgesi 
reisi B. Ziya Ateş, Ankara Gücü TJmu
mi Kitibi B. Hikmet, Nalbandoğlu 
Hıfzı, Necatinin temiz hatırasını can
landıran konuşmalar yaptılar; İzmir 
tarihi müellifi B. Raif Nezihi ıioku

zuncu yıl için yazdığı hazin bir şiiri o
kudu. Beden Enstitüsü talebesinden bir 
gencin irticalen söylediği sözler: ihti· 
falde bulunanları çok mütehassis etti. 

Bayazıd mebusu B. Halid Bayrak, 
ailesi adına, gelenlere teşekkür etmiş

tir. 

'" ~ ,,.;.,;,.. " hrirt; 7.İyaret edenler merhumu saygı ile anmışlardır. 
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1 \t)~ 1 Dl ~ U-f/AJJBllE~ilRfılLll!'Ellll~R 
tarafı İspanya isyanının enternasyonal 

Alman cevabının ana hatları 
nihayet belli oldu 

(Başı 1. İnci sayfada) 
cek ve bu mesele hakkında bundan ev
velki beyanatım hatırlatacaktır. 

Yarı resmi mahfiller diplomatik mü
tarekenin 11 birinci kanuna kadar de
vam edeceğini bildirmiş olduğundan von 
Nöyrath'ın yabancı :lçilerini davet et· 
miş olması burada hayret uyandır:nıştır. 

General V on Zekt"in cenaze törenine 
iştirak etmek için iznini yanda bırakmış 
olan Von Nöyrath'ın, resmi alman nota
snnn verilmesine kadar elçilerin sabret
mesini temin için bu suretle hareket et· 
tiğine ihtimal vermektedir. 

Almanyanın, ispanyaya karşı vazi. 
yetini değiştirmesinden endi§e 

ediliyor 
Berlin, 1 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: 1 
Alman gazeteleri sovyet Rusyaya 

şiddetle hücumda devam etmetkeuir. 
Diplomatik mahfiller bu hareket tar

zını hayra yormamakta ve Almanyarun 
İspanyaya karşı vaziyetini değiştirme
sinden endişe edilmektedir. Ayni mah
filler burada nasyonal sosyalist ileri ge· 
lenleri ile sıkı temasta bulunan bir çok 
İspanyol falanjistlerinin mevcud bulun
duğunu kaydetmektedir. 

Amerikan bitaraflığı ve lngil
terenin memnuniyeti 

Londra, 1 (A.A.) - lyi mallımat al
makta olan bir kaynaktan öğrenildiğine 
göre İngiltere hükümeti, Amerikanın 
bitaraflık kanununu iç harblara da 
teşmil edeceği hakkındaki beyanatından 

dolayı Amerika hükümetine memnuni
yetini bildirmiştir. 

Alman e.evahının 
esaslan 

Londra, 1 (A.A.) - Ncv Kronikl ga· 
zetesi B. Van Nöyrath'ın B. Fransııva 
Ponseye şunları söylemiş olduğunu yaz
maktadır: 

,. 1 - Almanya, diğer devletlerle ay
nı veçhile harelcet ettikleri ve ispanya· 
da bulunan kuvvetlerini geri aldıkları 
ve Madrid hükümeti lehinde gazetelerle 
ve diğer vasıtalarla yapmakta olduk
alrı propagandalara son vermeleri şar. 

tiyle ispanyaya gönüllü göndermek ha
reketini durduracalctır. 

2 - Almanya, ispanyada komünist 
bir bükümetin kurulu§una müsamaha 
etmiyecelrtir. 

3 -Almanyaya giden yolllar sahil
ler boyunca barb gemileri tarafından ve 
fransız hududunda İtalyan ve alman me
murları tarafından kontrol edilmelidir. 

4 - ispanya meselesi, Avrupaya aid 
diğer meselelerden ayrılmalıdır. 

S - Almanya, lngiltere ile Fransa
nın ispanyada komünist bir bükümetin 
teşekkülüne mani olmak için ne gibi 
tedbirler almış olduklarını sormaktadır. 

6 - Almanya kendisinin "mütecavi
zin tarifine dair olan formülünün Fran
sa tarafından kabulü takdirinde fransız • 
sovyet misakını kabule hazır bulunmak
tadır. 

Morning Post gazetesi Almanyanın 
ispanyadaki düşüncelerinden vazgeç
mesi için bir takım tavizler isteyeceğini 
yazrvor: 

tıalvaıı cevabının 

malıiyeti 
Londra, 1 (A.A.) - İtalyanın İspan

yaya gönüllü gönderilmesi meselesi 
hakkında fransız ve İngilizler tarafın· 
dan verilmi~ olan notaya karşı vermiş 
olduğu cevab ademi müdahale komitesi 
reisi Lord Plymouth'a tevdi edilmiştir. 

Röyter ajansının öğrendiğine göre 
İtalya bu notasında gönüllü meselesine 
tekaddüm hakkı vermeğe hazır olduğu
nu bildirmekte, ancak dolayısiyle mü
dahalenin türlü şekillerinin de aynı za. 
manda komite tarafından dikkate alın-

• maaı şartını ileri ıürmektediJ'. 

l{arışmazlık 

komisyonu tali 
komitesi toplandı 

(Başı ı. inci sayfada) 
İngiliz delegesi bugün bir milyon ingi
lizin yabancı memlekette yolculukta 
bulunduğunu ve binaenaleyh hususi vi· 
zelerin zorlukla karşılaşacağını söyle
miştir. 

Malı yardım komitesi İspanyadaki 
iki düşman tarafada sennaye verilmesi
nin men olunması hususunu görüşmüş
tür. 

İtalyan ve alman delegeleri İspan. 
ya bankası tarafından yabancı memle
ketlerinde mevduat halinde bırakılmış 
olan altının kontrolize edilmesi husu
sunda israr eylemişlerdir. 

Sovyet delegesi bu teklifin aleyhin
de bulunmuştur. 

İngiliz delegesi bu meselenin tali 
komite selahiyeti dışında olduğunu söy
lemiş ancak İtalyan mürahhassı ile 
salı sabahı etraflı bir proje verrr.esini 

istemiştir. 
Bazı murahhas heyetlerin etrafında 

bulunan kimseler bu meselenin halli 
kabil olduğunu, çünkü kontrolize et
mek hususunun ibtidai maddeler ve 
trampayla alakalı eşyaya teşmil edil
mesi icab edeceğini söylemektedirler. 
Filvaki ispa=-ıyollar alınanların gönder
dikleri eşyaya mukabil bakır rmdeni 
vermektedirler. 

Denizden ve karadan 
kontrol 

Londra, 1 (A.A.) - Lord Plimut B. 
Eden'c İspanyanın denizden ve kara· 
dan kontrol altında bulundurulması 

projesiyle alakalı teferruatı bildirmiş ve 
kendisinden bunları Valensiya ve Bur
gos hükümetlerine bildirmesini rica et

miştir. 

İspanya bükümeti ile asilerin hüku
met komitesinden bu projenin almma
SJndan sonra on gün içinde c:evab ve· 
rilmesi istenilmektedir. 

İhtimale göre bu teklifler bugün 
gönderilecek ve Hendey'deki elçi ile 
Madriddeki ingili.z it güderi tarafından 
gereken makamlara bildirecektir. 

lzvestiya nın bir 
yazısı 

Moakova, 1 (A.A.) - Taı ajansı 

bildiriyor: İspanya as.kert hareketlerine 
iştirak etmek istiyen vatanda§lann mem
leketten çıkmasının franaıs ve ingilis 
hükümetleri tarafından yasak edilmesi 
me&elesini bahis mevzuu eden lzvestiya 
gazetesi diyor ki: 

"General Franko, Madrid kapılann
da. bozguna uğradı ve ordusu eridi. 
Şimdi Franko, faşizmden nefret eden a
haliyi ailah altına çağırmaktan kork
maktadır. Askeri hareketin ikinci kıamı 
Almanya ve İtalya tarafından yapılan 
askeri müdahaleler şeklinde tecelli et· 
mektedir. 

Sözde karışmazlığın tatbiki için al· 
tı aylık bir iç harb devresi lazımgeldi. 
Faşistlerin İspanyada ne yaptıklarının 
büyük fransız ve ingiliz demokrasileri 
tarafından anlaşılması için de Alman
ya ve İtalyanın kanuni yollarla seçil
miş olan İspanyol demokrasi devletine 
karşı altı aylık müdahalesi lazımgeldi. 

Sovyet hükümeti bu sefer de sarih 
ve kaçamaksız bir cevab vermiştir. Der
hal anlaşmanın yapılması ve karışmaz. 
lığa iştirak eden devletlerin İspanyada 
bulunan resmi ve resmi olmayan ajan
ları vasıtasiyle derhal bir kontrol teş
kilatı yaratılması lazımdır. İngiliz ve 
fransız politika mahfilleri, B. Hitleri 
bir fedakarlıkta bulunmak lüzumu hak
kında ikna edebileceklerini ümid et
mektedirler. Halbuki B. Hitler 1span-

M 1 --- :+ M*SM 

Dül{ of Vindsor 
Dünyanın her tarafından 
gelen binlerce mektuba . 

teşekkür ediyor 
Viyana, 1 (A.A.) - Altes dük of 

Vindsor'a dünyanın her tarafından ge
len binlerce mektub hakkında Royter a
jansının muhabirine aşağıdaki beyanat 
yapılnuştır: 

"Dük, h2kkmdaki bu nazik düşün
celerden dolayı pek mütehassistir. Bun
lara şahsen ayn ayn cevab vermek im
kanını bulamamaktan müteessif olan 
Dük, kendisine yazmak nezaketini göıt
terenlerc karşı teşekkürlerini bildirmek
te ve kendileri için mesut bir yıl temen
ni etmektedir.'' 

Çanl{ayşek 
Çangsuliang'm 
affını ve hizmete 
alınmasını istiyor 

Nankin, 1 (A.A.) - Çankayşek, hil
kümetten Çangsuliang'ın affuu ister
ken, kendisine yeniden çalışma fırsatı 

verildiği takdirde Çangsuliang'ın fay• 
dalı hizmetlerde bulunabileceği fikrinde 
israr etmiştir. 

J aponyanın kadro dışı 

yapacağı gemiler 
Londra, 1 (A.A.) - Diplomatik 

mahfillerin haber aldığına göre Japonya 
kadro dışına çıkarılmak icab eden 15.000 
tonluk denizaltı gemilerinin muhafazası 
için Vaşington deııiz muahedenamesi 
hükümlerini ileri sürmüştür. Hatırlar

da olduğu veçhile Amerika Japonyanın 
muhafaza etmek hakkına sahib bulundu
ğu torpido muhriblerinin 40.000 tona 
baliğ olan hacminin bir kısmını denizal
tı sınıfına geçirmesine muarız bulunu
yordu. 

FRANSA,DA: 

, 

Senato hüdçe 
projesini lml)ul etti 

Paris , 1 (A.A. - Senato, dün ban 
maddeleri ayırdıktan sonra büdçe pro
jesini kab .. 1 etmiştir. 

B. Lebrün elçiler heyetini 
kabul etıi 

Paris, 1 (A.A.) - Cumhur reisi elçi· 
ler heyetini kabQI etmiştir. Elçiler he
yeti, cumhur reisi B. Lcbrün'e yeni &e• 

ne için tebrik ve temennilerini bilidir· 
mittir. 

Parlamento, mecburi hakem 
kanununu kabul eııi 

Pariı, 1 (A.A.) - Meclis mecburi 

hakemlik prcjeaini, senatodan geldiği 

tekilde, 67 reya kaTJı 490 reyle kabBI 

etmiştir. 

INGIL TERE,DE ı 

Yal.anlanan bir haber 
Londra, 1 (A.A.) - Salihiyetli ma

kamlar Fransanın tngiltere ve Amerika. 
ya frank, İngiliz lirası ve doların aynı 
zamanda kıymetten düşürülmesi hak· 
kında bir teklifte bulunmu' olduğu ha
berini kati surette yalanlamaktadır. 

yaya olan müdahale hareketini §iddet• 

lendirmek niyetindedir. Hitlerci mil• 

ıavirler, İspanyanın tabii zenginlikle

rini, meşhur "dört senelik planlarına., 

timdiden sokmuf bulunmaktadırlar. B. 
Hitlerin avını bugünden eline geçmit 

saydığı muhakkaktır. Bu itibarla lıt
panyadaki kanlı harbın sona ermesi i· 
çin müdahaleye nihayet vermeye baka· 
hm razı olacak mıdır? 

Faşist kampına mensub olmıyan dev

letler, ya faşist devletlerin kanlı milda• 

halelerini durdurmak istememişler ya• 

but da kendilerinde böyle bir hareket 

te bulunmak cesaretini görmemişlerdir. 
Londra komitesi şimdiye kadar hiçbir 
tesirli karar almamıştır.n 
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Harbı önle ek h s su da {İ 
en mühim rol büyük 

Britatnyaya düşüyor İNGİLİZ - İTALA YAN UZLASMASI 
Yazan: Wickham Steed 

- Dünkü sayıdan de~am -

Geçen yaz, eski Avusturya • Maca -
ristan ordusu subaylarından birisinin 
bana söylemiş olduğu sözleri manalı 
bulmuştum. Bu zat, 1916 senesinde .ru~ 
lar tarafından esir alınmış. orada ıken 
hem meşrutiyet, l:em de bolşevik ihti • 
lalini görmüştü. Bu subay, son zaman.
!.arda Rusya'yı, Moskova'dan Man~urı
ye, Ukrain~·aan Kınma kadar tekra~ 
gezip dolaşm1~tır. Bu zat, uzak şarktakı 
Sovyet .:Jrdusunun kuvvetinden ve as. -
kerin hem maneviyat, hem de tekmk 
bakımından çek yüksek olduklarından 
bahisle dedi ki: 

_ E·ıvela şunu hatırlamak tazım ge-
lir ki otuz yaşından aşağıda bulunan 
herkes Rusya'da l)ovyet terbiyesinin ve 
propagandasının tesiri altında "uulun-

maktadır. 
Bugünkü ruslar. d•şardaki dünya 

hakkında peku maliımat sahibidirler. 
Fakat onlar, hususi vaziyetleri ne olur· 
sa olsun, kendilernb bir komünist ce~ 
nelinde, gericle k:tlan insc.nların da bir 
kapitalizm cehenneminde yaşamalcta ol
Juklanna kanidirler . 

Stalir'in idaresi altında artık, bun
lar dışarıya çıkıp bütün dünyayı bu 
cennete getirmek arzusunda değiller -
dir. Öteki mölleferin günün birinde, 
bunu nasıl oll!a, kabul edeceklerine ina
nıy.-ırlar. 

Fakat kapitalicı.t cehennemindelci şey· 
tanlar günün birinde hu cennetteki hu
zur ve sükünu bozmağ2 kalkışacak olur
ları;a o .ıamar. biz franst7 ihtiialinı'le ol· 
duğu gibi ihtital or~ciarnm yeni. fikir
lerin t')humları!'lt bütür. dünyaya saç -
mak üzere harekete geçtiklerini görebi

liriz. 
On dokuzuncu asırda ve yirminci 

asırdaki büyük ııarbtc.ı milliyetperver · 
lik, İtalya ile Almanyadan başhy:uak 
Avrupayı değiştirdi ve Habsburg Ha
nedanmı devirerek nihayete erdi. Eğer 
Almanya, Sov•,et Rusy.:ı'ya saldı.-maya 

ve yahud toprakl.,rını istilaya kalkışa -
cak olursa bundan ne türlü neticeler çı· 
kabileccğini kim söyliyebilir?" 

Hitlrı ve gene. kurmayı ela. tabii, 
bunlar; he:>'u katmaktadırlar. ~rılar, 

Rusya'ya hücum.i;ın önce iki vefa kızıl
orduyu düşünmek mecburiyetinde bu • 
lunuyorlar. Eğer Sovyet Rusyayı tec -
rid ve organızasyonunu bozmak elle · 
rinde ise, bunu harbtar daha evvel ya • 
pabilirler. 

Almanların .lahc- önde gördükleri 
bir hedef de Fransc.ıyı Sovyet Rusya ile 
yaptığı pakttan ;ıvumak olabilir. Son 
zamanların en esrarlı hadiseleripden bi
risi de Rusyada on .ı'tı Troçkist'in idam 
edilmesidir. Stalin'in bu kanlı hareke
ti, kendisinin yaY.lc-~ak istediği garb 
alemini sarsmıştrr. J•akat Sovyet Şefi, 
mecnun bir adarl' olmadığına gört-, her 
halde bu hareketin ft- bir hikmet bulan· 
mak icab eder . 

••• 
Bu idam cezalaı ına sebeb olmak üze· 

re S0vyetlerin gösterdikleri, Troçkist-

Tefrika: No: 44 

IKtNCl 

terin gizli alman polisi ile elele vererek 
Stalin ve Voro~ilof"un vücudlarmı yok 
etmek cürmü bir hakikat ise Rusya, Al
manyanm 1917 senesinde Lenin'i de • 
mokratik hükümeti yıltmak üzere Rus 
yaya göndermesi hareketine şimdi mu~ 

kabele göstermiş demektir. 
Hitler ve adamlcarı Sovyet Ruoyanm 

kendisinden ürktüğü Troı;kinin L,.nin · 
le berabeı 1918 Birest-Litovsk muahe· 
desiyle Rusyanm bir takım toprakJan
ru Alınanyaıa bırakmış olduğunu ve 
kendisinden istifade edilebileceğini dü
şünmüş olabilirler. 

Hitler'in bolşevizm aleyhinde ken -
disine müttefik ararken Vatikan'a da 
başvurduğuna dair işaretler vardır. La
kin naziliğin bolıievizme karşı bu ka -
dar ~iddetli bir mücadeleye girişme -
leri biraz da meralr ve hayretle kaqı -
!anacak bir şeydir. Çünkü bugünkü rus 
komünizmi bugün bir yan • kapitalizm 
ve yan - burjuva. yani bir nevi rus nas
ynoal sosyalizmi istikametine doğru in
kişaf etmektedir. Şayialara göre bu in -
kişaf, Hitleri, ruslarm askeri hazırlık
larından daha ziyade bizar etmi~tir • 

Şahsi mülkiyete hürmet gösterip de 
büyük endüstri ve devlet ziraatı üze -
rinde devlet kontrolu bulunduracak o -
lan bir nevı komünizm, alman kütlele
ri için nazism veya nasyonal sosyalizm· 
den farbız, batta ondan daha cazib g(),. 
rünecektir. Her ne hal ise böyle bir 
Rusya, Almanya •arafmdan kendisi is -
tila emellerini 3rtmek üzere kıta için 
bir ihtilal tehlikesi olarak gösterilemi 
yecektir. 

• • • 
Şimdi, toprakça genişlemek madde

si bertaraf edilince, nosyonal sosyaliz
min mistik bir tarafı olan "kan ve ırk" 
doktrini de !=uya 4üşecektir. Bu suret
le Nordik alman ırkının içinden gelen 
bir üstünlükle bütün dünyaya hükmede
cek va~iyette bu'unduğu davası şaşaa
sını kaybedecektir. 

Böylece Hitlerizm bir dışardan, bir 
de içerden kendisini teb1id eden hir di 
tem karşısında bulunuyor demektir. Bu 
takdirde kendisi içf'rden çökmektense, 
1935 senesi sonbaharında İtalyanın Ha· 
beşistanda harba girişmeyi göze aldır -
ması nevinden harba girişmeyi tercih 
edebilir. 

Bu hususta birçok soğukkanlı gör -
menlerin mü~hetieler\ vardır. Bunlar -
dan birisi olan :ngiliz liberal ekono • 
mistlerinden Frl!ncis W. Hirst, Lond • 
rada çıkan Taymi .. gazetesine gönderdi· 
ği bir mektupta ~iyorrlu ki: 

'' Ne zamana kadar Rusya, İtalya, 
Almanya Ye Fransa. Lehistana ve ya -
hud önlerine dikilen küçük devletlere 
ses çıkarmadan durabilec~klerdir? Her 
halde bu, pek uzun sürmiyecektir. Fi -
atların yükselme5i, yiyecek ve bammad
denin n"ksanhğı. k<ımbiyo tahdidleri, 
narhlar. yük~ek tarıfeler, suni rayiç • 
]ar, büdce açıklan, makul bir faizle is
tikraz imkansızl•ğı. bir çarpı~manrn pek 
uzaklarda olmadığrnı göstermektedir. 

Bi:: taraftan (>unun sebebi, ordu, do
nanma ve tayyare silahları için yapılan 
büyük ma~raflar bir taraftan da istih-

..., 
Le Temps gazetesi 26. 12. 936 tarihli baş yazısında bir uz

laşma ile nihayet bulmak üzere olduğu haber verilen ingiliz 
• italyan görüşmelerinden bahsederek bu uzlaşmanın enternas
yonal vaziyetin inkişafı için hayati bir ehemiyeti haiz olduğu
nu ve siyasi ufku aydınlatmak ve dünya sulhuna sağlamlaştı
racak umumi çahşmaiar için girişile-:ek teşebbüslere temel 
vazifesini göreceğini söylüyor. Esasen tn~iltere ile İtalya a -
rasmda uyuşmalarına imkan olmıyacak kadar vahim prensip 
ihtilafları mcvcud değildir, ve uzun zaman iki tarafın karşı
laşmış oldukları bütün güçlükler, her şeyden önce, habeş buh· 
ranı dolayısile ba~lamış olan ~iddetli polemikler yüzünden çık
mıştır. İngiltere yalnız Milletler Cemiyetini saydırmak eme • 
liyle hareket ettiğini temin ederke:ı, Romada hakikatte Lond
ranın İatlyanın g-enişlemesine sistematik surette mani olmaya 
çalrşhğı kanaati hakimdi. Girişilen münakaşalarda faşist ga· 
zetelerin kullandıkları bazı ihtiyatsız ifadeler Londrada, italyan 
politikasının yalnız Akdenizde imparatorluk münakaleleri 
için değil, aynı zamanda İngiltere imparatorluğu için de bir 
tehlike teşkil ettiği zannını uyandırdı. 1talyaya zecri tedbir • 
!erin tatbik edilmesi sıkıntıyı arttırdı, ve İngiliz donanması· 
nın Akdenizde toplanmasiyle, ve Akdenizde muvakkat teda
füi ittifakların akdedilmesi, Avrupa siyaseti üzerindeki tesir· 
leri derin olan bir kavgayı büsbütün şiddetlendirdi, Stresa 
cephesinin ytkılması ve italyan - alman anlaşması bunun ne
ticesi oldu. 

giltereye ve bütün alakalı devletlere Balear adaları hakkın• 
da İtalyaya atfedilmiş tasavvurlar hususunda emniyet vere .. 
cektir. 

Y1;1~rd~ .hula~a ettiğimiz mütalaalardan sonra, Temps ga• 
zetesı, ıngılız • ıtalyan uzlaşmasından Stresa cephesinin ya· 
km zamanda yeniden teşekkül edeceği neticesini çrkanna1r is• 
tiyenlerin kanaatlerini zamansız buluyor, ingiliz • İtalyan ya
kmlaşmasmın mutlaka bir italyan • alman uzaklaşmasını icab 
ettirmiyeceği, fakat ne de olsa, İngiliz İtalyan ve fransrz • ital· 
yan dostluklarının tazelenmesınin tek başına, mübalagalara 
lüzum kalmıyacak kadar, ehemiyetli hadiseler olduğunu ııöy• 
l~yor ve bundan böyle İtalyan • alman birlik siyasetinin, şim· 
dıye kadar görülmüş olandan oldukça far~lı bir anlaşma ve 
barış politikcuoı olacağı ümidini izhar ediyor. 

Harb Sözleri 
Berlinde çıkan Gennania gazetesi, yuıiardaki ba5lık atfın• 

da yazdığı bir baş makelede, son on beş yıl içinde, harb sözü 
nün, hiç bir zaman ağızlarda bugünkü kadar sık dolaşmamış 
olduğuna işaret ederek demektedir ki: 

İngiltere ile İtalya arasında şimdi imzalanmak üzere oldu
ğu haber verilen "~entlemens agreement" bu anlaşmazlığa bir 
son verecektir. Söylendiğine göre bu uzlaşma iki hükümetin, 
Akdenizde sulhun sa~lamlaşması, ve münakale serbestisi ve 
statükonun muhafazası lehinde basit bir beyanından ibaret 
olacaktır. İtalya, ancak kendi hareketleri hakkında teahhüd • 
iere girişmeyi kabul ettiği ve her hangi başka bir devletin te
ş.ebbüslerine karşı mevcud durumu korumak hususunda ga -
rantilerde bulunmak istemediği için pek kati teahhüdlerle 
bağlanmak istememekted:.r. Onun içindir ki hazırlanan "gent
lemen's agreement" de statükoya saygı prensipi kaydedilmek
le iktifa olunacak. bu hususta avrıca gara'ltiler zikrolunmıya
caktır. Her halde bu uzlaşma. Ai:denizde s;yasi muvazene İn-

"Cihan harbından evvelki muvazene sistemi hakkında ne 
derlerse desinler, barbm kökleri, bu ıtistemin ittifaklarında 
ekonomik emperyalizminde olduğunu icldia etsinler, fakat, 
Avrupayı hemen hemen elli yıla yakın bir müddet zarfında 
ciddi harb tehlikelerinden korumuş olması gibi bir hizmetini, 
kimse inkar edemez. 

Geçmişteki 300 yrl içinde başından elliden fazla kanlı 
harb geçmiş ve biribiri arkasmdan on be$ yıldan daha uzun 
bir müddet sulh yüzü görmemiş olan bir kıta için, yarım asır 
uzun bir devri ifade eder. 
Harbların, yalnız seyrekleşmiş olmakla kalmadıklarına, aynı 

zamanda güçleştiklerine de şüphe yoktur ve cihan harbrndan 
beri politikanın mihverlerinden birini, iki devlet arasında çı· 
kacak olan bir harbm bütün devletler arasında bir harb oekli· 
ne gireceği te,kil etmektedir." 

sal, milli ekonom; ve ihtilalci memnu • 
r.iyetsizlikler olacaktır. Bir acaip oyu
na girişmiş bulunuyoruz. Acaba bu i~, 

aktörlerden birisi ortadan çekilinceye 
kadar mı, yoksa hirisi ihtilal çıkmasın
dansa barba girişinceye kadar mı de • 
vam edecektir?" 

Hiç kimse busuallere cevab vere • 
mcz. Ent(!roasyonal gerginlik, gittikçe, 
artmaktadır. Bunun sebebi de Nazizm 
ve faşizm liderlerinin kendi milletleri
nin itimadı:ıı kaybetmektense harbı 

, göze almaya karar vermiş olmalarıdır. 
İspanyadaki faşist asilere alman ve 

İtalyan hükümetlerinin açıktan açığa 

yaptıkları yardımlara gelelim. Ne Hit

ler, ne de Musolini, bir ispanyol mille
tinin ayaklanmış bir faşizme karşı mu
zaffer olmas· ihtimalini görmeğe casa· 
retleri yoktur. Eğer, ispanyol milleti, 
faşist darbesine karşı muvaffakiyetle 
ka~r koyabilirse o zaman milyonlarca 
italyan ve alman, kendi aralarında ku • 
laktan kulağa şu sözleri söyliycbilirler, 
''keşki biz de valctiyle mukavemet et -
seydik, şimJi daha serbest bir haya.t i
çinde bulunacaktık.'' Bu fısıltı bir de
fa başladıktan sonra arkası kolay gele
cektir. 

•*• 
Bunlar o kadar basit 'f'C sarih haki

katlerdir ki bunları görememek için in
sanın ya kör, yahud pek dik kafalı ve 
avanak olması lazim gelir. Eğer fransız 

ve ingiliz h:.ikümetlerinin ademi müda
hale kararları akıllıca bir karar ise, 
meşru İspanyol bükümetinin silahları
na neden örıceden ambargo koymuflar
dır? Burasını anlamak kolay olmryor. 
Habe~ harbında olduğu gibi bu mesele-

de de ingiliz uzalı: - görüşünü anlamak 
güçtür. 

.... İngnterenin tecerrüd etmiş bir 
vaziyette silahlanması dünyanın her ta· 
rafında çeşid çeşid akisler uynadır

maktadır. 

••• 
Herhangi bir harbm çıkmasının ic

tinap edilmez bir halde bulunuşu şüp -
hesi, ingiliz politikasının henüz muay
yen bir hale gelmemiş olmasındandır. 

Ben. 1914 senesinde olduğu gibi, 
Büyük Britanya'nm bütün Avrupa mu· 

kadderatını elinde tuttuğuna kaniim. 

Şartlar aynı olmamakla beraber, seçile

cek yolun yanlışlığı aynı çeşidden bir 
felakete yol açabilir. Salim bir yol tu -
tutacak olursa o zaman ben, harbm ne 
lüzumlu bulunduğunu. ne de patlak ve
receğini iddia edebilirim. 

Yalnız geç kalmamalıdır. Bu işte za
man, en mühim amildir. 

• • • 
Muharrir, burada ingiliz bakan ve 

diplomatlarının ingiliz siyasetini vazıh 
bir hale sokmak için gösterdikleri gay· 
retleri bul~sa ettikten sonra, başka bir 
paragrafa geçmekte ve şunları söyle • 
mektedir: 

Faşist İtalya ile nazi Almanya ara· 
sındaki samimi dostluk nümayişleri bu 
iki memleketin ispanyol hadiselerinde 
birleşik bir cephe takındıklarını gös -
termektedir. Bu böyle olduğu halde in
giliz siyaseti, işçi partisi ile ticaret it
tihadları hariç olmak üzere, ademi mü
dahaleden ayrılmamış bulunmaktadır. 

Her halde ingiliz hükümeti gaflette 
değildir ve Muc;olininin Akdeniz hak • 

kındaki tehdicllerine kulak asmamazlı1İ 
etmiyor. 

Bunun gibi ingiliz hükümeti Gene .. 

ral Göring'in alman milletinin sürün • 

düğünü, çünkü alman sömürgeleri ile 

alman altınlarının ingilizlcr tarafmdan 

çalınmış olduğunu söyleyen hakikate 

uymaz sözlerine de ehemiyet •ermemi§ 
değildir. Berline bu &ebeble gönderilen 
"dostane nota" nın ifadesi pek keakin 
idi. 

Eğer İngiltere, deniz - a~ırı ıömür .. 
gelerini vermiyecek oluna o zaman Al .. 
manyanın orta Avrupaya ve Rusyaya 
karşı hareketlerinde serbest kalacağını 

söylemesine gelince bunu Mısırdaki 

sağır Sultan bile duymuştur. Her halde 
İngiltere, Avrupada bu türlü pazarlık· 
lara giri;ımek suretiyle kendisiniı:a ve 
baJka milletlerin barba girişmeleri su
çunu üzerine almıyacaktır. 

-· Tekrar edeyim: eğer İngiltere 
kendisine düşen vazifeyi yapacak olur• 

sa harbın patlak •rermesine lüzum kal .. 
mıyacaktır ve bana öyle geliyor ki o, 
ne pahasına olursa ol&un, o yaz.ifeaini 
yapacaktır. 

- Sruıday Tim~:IHa -

( 
Kulak, burun, bogaz mütehassısı~ 

~ Dr. Ziya Nal<l 
~ 

lstanbuldaki muayenehane- ~ 
ıini Y eniıehir, lsmetpaşa cad- ~ 
desi, No. 78 e nakletmiştir. Mu
ayene saati 10-14. 

Tele fon: 3626 

söylenmedi! hiç bir beyaz kadın yoktu! biç 
bir kayık da yoktu! Sözün kısası, hiç bir şey 
olmamıştı. 

man Mugger - Got nasıl kaçar? 

CENGEL Ki TABI 

ğini duydum. Kurşunlardan birisi enseme 
saplanmıştı. Başımı çeviremediğim ıçın, o 
hala, orada mı. değil mi bilmiyorum. Bakın 
da görün çocuklar, o zaman hikayemin doğ
ru olup olmadığını anlarsınız. 

- Ben mi? dedi Çakal, ben eski pabuç -
Iar, kemi~ kınnuları yiyicisı bir Çakal, se -
nin gibi bütiin ırmağın kendisine imrendiği 
bir zatın sözlerinin doğruluğundan şüphe mi 
edeceğim? Benim ne haddime! eğer böyle 
bir düşünce benim biçare kafamdan geçmiş
se kuvruğumu kör köpek yavruları ısırsın! 
yoksulların konıyucusu, hayatında bir defa 
bir kadın tarafından ytiralanmış olduğuna ha 
na söviemek tenezzülünde bulundu. Bu, ba
na yetişir. Bu hikayeyi bütün çocuklarıma 
anlatacağım ve hiç bir delil istememelerini 
söyliyeccğim. 

Çakal, her şeyin hafızasından nasıl silin
diğini göstermekmaksadiyle başını salladı 
ve böyle bir hava içinde yerine oturdu. 

Arkamdan bir takım yelkensiz kayıklar 
da geliyor, bunlar, bir takım pamuk yüklü 
gemiler gibi içten içten yanıyor, fakat bat
mıyorlardı. 

- Ha, dedi Balıkçıl, böyle gemiler. ce .. 
nuptan Kalküta'ya gelirler. Bunlar uzun ve 
siyahtırlar ve kuyruklariyle habire suya çar
parlar. J 

Yazan: Çe;;iren. 
Rudyard Kipling Nurettın ARTAM 

- Şimdiye kadar görmediğim kısa bir 
silahla üzerime ateş etti. Biribiri ardınca 
beş defa. (Her halde Mugger eski biçim bir 
tabanca gönnü~tü.) Başım dumanlar içinde 
ve ağzını açık kalmıştı. Hiç böyle bir şey 
görınemh~!im. Kuyruğumu salladığım ka
dar süratle beş defa. 

Hikayeyi gittikçe daha artan bir alaka 
ile dinleyen çakal, birden bire. arkaya doğru 
sıçradı. Cünkü az kalsın, orak kadar keskin 
olan bu kuyruk kendisini biçecekti. 

Mugger. dedi ki: 
- Beşinci ateşten evvel... Beşinci atış

tan evvel, suya dalmadım ve tam vaktinde 
başı_mı tekrar çıkardığım zaman kayıkçının 
b:--nını muhakka~ ölmüş olacağımı söyledi -

- Fazla nezaket, hazan küstahlıktan da
ha az fena değildir. Bir atalar sözü vardır; 
misafir, fazla ayranla boğulabilir. Çocukla
rından hic birisinin bir kadın tarafmd·m 
Mugger'in yaralanmış olduğunu öğrenme
sini istemem. Eğer onlar da babaları gibi, 
kıt kanaat karınlarını doyuracak olurlarsa 
büsbütün başka şeyler düşünebilirler. 

- Hikaye çoktan unutuldu! hatta hiç 

Mugger: 
- İşte böyle birçok şeyler oldu, dedi. 

O kayığı bıraktnn v~ nehir boyunca yu
karı taraflara gittim. Arrah'a ve onun arka
sındaki sulara vardığım zaman artık ortada 
ingiliz ölüsü kalmamıştı. Bir müddet ırmak 
bomboş kaldı. Ondan sonra kırmızı elbiseli 
iki cesed geldi. Bunlar ingiliz değil, hindu 
idiler. Daha sonra Arrah'dan Agra'nın şi -
maline doğru hemen hemen bütün köy hal 
kı sökün ettL Bunlar, orada bulunan bir 
koydan biribiri ardınca, yağmur seline ka .. 
pılıruş kütükler gibi akıntıda sürükleniyor • 
lardı. Nehir suları yükselince bunlar da dur· 
dukları sığ yerlerden yükseliyorlardı. Şiına
le doğru gittikçe silah seslerini, köprünün 
üzerinden geçen adamların, arabaların pa
tı:-dılarmı duyuyordum. Hemen her ycnt 
<;.'rnıtı birçok cesedler getiriyordu. Ond.:ın 
sonra ic;ime bir korku geldi ve dedim ki: 

- Eğer insanlar bu hale gcliı lerse o za-

- Onlar bu köyün üçü kadar büyüktür. ı 
Benim kayıklar, alçak ve beyazdı. Bunlar 
iki yandan suyu dövüyorlardı ve kayık de
yince akla gelen kadardan daha büyük değil• 
terdi. Bunlar beni fena halde korkuttular. 
Onun için gündüzleri gizlenip geceleri yü
rüyerek ve sinecek ufak çaylar da bulamıya
rak eski ınnağıma döndüm. Tekrar köyüme 
geldim; fakat buradaki halktan hiç birini 
bulacağımı ummuyordum. Halbuki bunlar 
gene tarlalarım sürmekte, tohumlarını ek
mekte ve ekinlerini biçmekte idiler. Tarla• 
larda kendi davarları kadar sakin bir halde 
bir oyana bir buyana gidip gelmekte idiler. 

Çakal : 
- Irmakta gene iyi yiyecek var mı idi? 

diye sordu. 
(Srmıı. var) 



:-2 SC l!~ .\l'TUN 1~~7 CUMARTESi ---
Sağlıl~ bilgileri: 

Beze er . Guddeler <O 
ne iş görürler 

. Gırtlak bezesi ( Tiroid) boynun ön 
tıhetinde, Adem elması denilen çıkm
tınrn hemen altmdadrr. Baş parmak bü
yüklüğünde sağ qe soldan gırtlağı k.al

kan şeklinde kavramıştrr. tki parçanın 
birleştiği yerden yukan doğTu bir çı • 
kıntı daha vel'ir. 

Bu ber:e bUyüdüğil r:aman boyunda 
Cedre, boğaz uru. boğaz Dangulu de· 

nilen şişliği yapar bezedir. 
Bedenimi7in yapıldrğı birçok nesic

lerin (oksijen) le birleşmesin~ hücrede

ki tegaddinin mühiın hadiselerini yap -
tıran. iskeletin 'Ve nesicleTin teşe~külfi
ne tesiri olan bir guddedir. Vücudun 
harareti ve kuvveti, karım muntazam 
de~ranı umumi sağlı'k, temiz '9"e mu -
vazeneli fikir, ivi huyların idaresi baş
lıca dereki guddenin işlemesiyle temin 

olunmaktadrr. 
Dereki guddeler iyi çahşmazsa, bes

lenmemiş olursa, yahud ameliyat Be çı
kanlrrsa miksodem denilen hastalık te
şekkül edet", vücud şiser, yüz şişkin so• 
luk, bal mumu gibi, ifadesiz abtal görü
nüştü, cüce yüzüne benzer bir hal alrr. 

Deri kalrnlaşır. Sert, lastikli, el ve a • 
yakları morumsu renkli, biraz soğuk, 

ayakların şekli bozulmuş, derisi kaim. 
laşmış olur, tırnaklar kırılır. Saçlar ve 
diğer kıllar kurur ıve dölcülü.rler. Dil ve 
ağzm hançerenin iç grşaları ince parlak 
derileri şişer. Akıl zay1flar, hrrçınlık, 
kuvvetsizlik yorgunluk gibi bir çok 
haller görülür, hastalığın yürüyüşü a
ğır ve tedricidir. tlerledikçe hastayı 

yatağa düşürebilir. 

'Miksödem çocuklarda doğuşta ~ 

sonradan zuhur edebilir. Baş kol ve ba
caklar küçük kalrr. Bazan krvnlrr. Bü
yüyünce tenasül uzuvlan t-!şekkül et • 
mez. Ahmak ve zalim huylu olurlar. 
Bazan dıı tulum gibi şişman aptal surat
lı garezkar bünyeler vücude gelir. 

Fazla şişmanhklann bir kısmı da 
gene deTek1 hnenin iyi çalışmamasından 

ileri gel:nektf'dir. Bunlarrn hepsi dahili 
ifraz guddelerinin tedaviye değer art· 
zalarıdır. Ciinkü tadil ve ıslah olunma
lan mümkündür. 

Guddelerin çok çalrşmasr fazla bü· 
yümesi sebebiyle (Bozdov) Cedre - Go
itre hastalığıiın husu1ünü halkımız Mik· 
södemden daha ziyade bilirler. Cedre • 
nin gözleri dışarı f;rlatrmş görünür şe
kilde olanlardan başka hastalrğm başla
ması anla?ılmadrğmdan boş yere tedavi 
altında kalmış ve sinir hastası, mide, bar
sak kalb hastası gibi bir çok yanlrş teş
his1erle mideleri ecza deposu haline gel· 
miş biçarelerin bugün ifrazı dahili 

~rızalı oldukları anlaşılmakta ve mu -
vaffakiyetle tedavileri mümkün olmak· 
tadır. 

Derekl ~udd"'lPr üzerine 
tecrübeler 

Tiroidleri çıkardan köpekler çarpın
malar içinde birkaç gün sonra ölürler. 
Bu ameliyeden <>onra sağ kalan hayvan 
yoktur. Fakat böyle tiroidi alınmrş hay
van uzunca bir zaman et yerine südle 
beslenirse :iaha fazla ya§aması müm • 
kündür. 

Bu tt-eriibeler gösterir ki gırtlak be
ızesi _ç.xkarı.l.ır.ış hayvanın sinirlerine et 
gıdası bir zehir gibi tesir ediyor. Sütle 
beslenen hayvanda sinir çarpınmalan 
da görü·m~mel<tedir. 

Eğer sütle beslenen hayvanda süt hı· \ 
rakılrr ve yerine tekrar et suyu ve et 

verilmeye başlanırsa gene hayv,an öl • 
mektedir. 

.Bu .güzel tecrübeler bize öğretir ki 

ette bir takm. zehirli maddeler var 
Ye biz tiroit guddemiz sayesinde korun
duğmnuz içın et yemekten bir ıztırab 
duymayoru.z. Ne zaman köpeklerde ya· 
pıldığı gibi bizim de tiroid guddcın.iz 

sayesinde korunduğumuz için et ye
mekten bir rstırab duymuyoruz. Ne 
zaman köpeklerde yapıldığı gibi bizim 

de tiroid guddemiz çıkarılırsa ve ya
hud bir hastalık sebebiyle harab olursa 

korunma kabiliyetimiz kalkar. Miksö
dem hastal Tğma tutulan insanlar et ye
dikleri zaman perişan olurlar. Esasen 
hunların çogunda etten nefret ve iğren· 

'tne vardır. 

Bezesi çıkarılmış bir hayvanda kay· 

ll~tılmış etın tehlikesi görülmemekte~ 
~ıt b • ge ~ ' 0 unun etteki zehirlerın suya • 

tttlt ·ı . ldi 
ti" ayrxlmı~ olmasından ı en ge • 

~~İ.iPhe yoktur. 
ıı..$Ödenıe bağlı şeker hastalığın· 

da et pek fena tesirler yapar ve kanda 
asidoz ihtilltı husulüne sebeb olur {2) 

Hec şeyi yiyen hayvanlarda köpek -
lerde olduğu gibi ameliyat yapılu-sa et 
yedirildiği valcitte onlar gibi bir kaç 
günde çarpınarak ölürler. Fakat bunlar 
ameliyattan evvel ve sonra uzun zaman 
südle beslenirlerse birçokları yaşarlar 
yahud çarpınmayı daha hafif geçirerek 

tekrar et verilinceye kadar yaşayabilir
ler ve et verilince ölürler. 

Sütle beslenen köpeklerden ba.zxJan 
ô1ebilirse de ölmeden evvel uzun müd
det düşkün ve bitik halde hastalanırlar. 
Yani etle beslenenlerde olduğu gibi şid
detli çarpınma ibtilatiyle ve çabık ölür
ler. 

Tiroid guddesi et cinsinden olan 
gıdaların zehirlerini bozarak .zararları
nı kaldırma işini görür. 

Et troid için muzır bir maddedir. 
Tiroid bedeni yalmz etin zehir!erine 

kar~r muhafaza etmekle kalmaz her 
türlü mikroblara lrarşr koyar ve zehir
lerden de korur diyebiliriz. 

Tiroidi çıkarılmış köpekierin her 
cinsi mikroplarrn tesirine mukavemet -
edemiyerek çok kısa zamanda öldükleri 
muhakkaktır. 

Kloroform ile bayılanlarda tiroidin 
faaliyeti artar. Derek1 guddeleri hasta 
olanlar klorofonn ile ameliyat yapıl • 
dıktan sonra harab olurlar. 

(1) Beze yumurta şeklinde şişlik de
mektir. Beyz'den gelir. Halk dilinde 

boyunda, kasıklarda hasıl olan şişli/de
re de beze denilirse de bizim konustıı _ 
jurmız bezel~r tabi; bunlar deği.ldir. 
Bunlar leni bezelerinin iltihabmdan 
husule gelmi!i :tişkinliklerdir. l..enf ne
dir? Lenf damarlarr içinde deveran e • 
den lenf suyu beyaz kan küreyvecikle
riy1e dolu beyaz bir sudur. Beden hari
ciı~ çrkarrlmış olan lenf kendi haline 
brralaldrğı zaman kan gibi donar. En 
ince kan damarlan ( capiller • krlin~ 
damarların) höcreleri mahsulüdür. Kan 

ile nesicler arasında mübadele vasıtası • 

dır. Leni damarları heyeti umumiyesi
le lenf sistemini vücude getirirler. Bü
tün vücuda ince kan damarlariyle bera
ber yayılmıştır. Bu damarların üzerin -
de lenf bezeleri vardır. Bedenin Epitel 
höcreleriyle samimi münasebeti olan 
damarlardaki lenf yeni hasıl olan len

f in önündekini sürmesi ile yürür ve si
yah kana karışır. 

(2) Asidoz şeker hastalığrnda be -
dende aceton ve diğer benzerlerinin zu
hura gelmesi. 

Cami hademesi 
• • • 

nızamnanıesının 

Bazı maddeleri 
değiştirildi 

Cami hademesi nizamnamesinin ba· 
zr maddelerinin değiştirilmesi, üçüncü 
ve on iiçün~ü maddelerine birer fıkra 

eklenmesi hakkındaki nizamname pro

jesi Bakanfar Heyetince kabul edilmiş

tir. Nfaamnameye göre evvelce 1mti

bıanla tayin edilmiş \'e en az sekiz; sene 

cami hizmetinde bulunmuş olan hade

meden terfia Iayik görülenlerin, aç.ı.ia.. 

c.ak hizmetlere müsabaka ilan olunma-

dan mahalli encümenlerinin verecekleri 

karar üzerine ve rızalan ile ev'kaf 

umum müdürlüğünce tayin olunacaklar

drr. Bu suretle imamlık ve hitabete ge

çirilecek kimseler müezzin ve kayyum 

smıfmdan bulunurlarsa mutlak surette 

ehliyet imtihanına tabi rutulac.a.klardır. 
idari ve siyasi kati zaruretlerden dola
yı mevkiinde birakılması mahallin en · 

büyük mülkiye memuriyetince uygun 

görülmiyen hademenin aynı derece 
ve sınıftan olmak üzere başka bir hiz· 

mete tayini evkaf umum müdürlüğünün 
salahiyetine bırakılmaktadır. Umumi, 

mülhak ve hususi büdcelerle hususi i

dare ve belediyelerden maaş .alan memuc 

ve müstahdemler cami" Te mescidlerde 

hizmet alamıyacaklardır. Yalnız zaman 

ve mekan itibariyle hizmetleriyle telifi 

kabil olduğu takdirde bun1ara vaazhk 

ve hatiblik verilebilecektir. Ölen bade-
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Ankara Radyosu 
Ôğle Neşriyatz : 
Saat : 

13.30 Plak: Halk şarkıları. 

13.50 Dahili ve harici haberler. 

14.00 Plak: hafif musiki. 

15.30 Cfunhur Başkanlığı Filarmonik 

orkestrası üyeleri tarafından 

konser: (orkestra şefi: Dr. Pro. 

taryüs.) (Halkeviruien naklen) 

Akşam Neşriyatı : 
Saat : 

19.00 Türk musikisi ve halk şarkı1arı 

(Ferit Tan ve arkadaşları). 

19.30 Türk musikisi ve halık şarkrları 

(Hikmet Rıza Sesgöc ve arka
daşları). 

20.00 Konferans: (Ceza kanununda 

yazılı olmıyan suçlar) (Avu
kat Asım Ruacan). 

20.20 Plak: Dans musikisi, 

20.4-0 Ajans habrleri. 

21.00 Stüdyo salon orkestraları 

1 - Moniuzsko Fantaisie Hal
ka. 

2 - D' Ambrosio Reve Sous les 
Mimozas. 

3 - Gasti Dans un pleur Valse 

4 - Romberg Fantaisie Selec
tion Robert le Pirate, 

5 - Barat Danseuse. 
22.00 Yarınki program ve İstiklal 

Marşı 

İstanbul Radyosu 
Öğle Ne!jriyatı : 
Saat : 

12.30 Plakla türk musikisi. 

12.50 Havadis. 
13.05 Plakla hafif müzik. 
13.25 14.00 Muhtelif plak neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı : 
Saat : 

l8.30 Plakla dans musikisi. 

l9.0(} Şehir Tiyatrosu komedi 'krmu 
tarafından bir temsil. 

20.00 Türk musikisi heyeti. 
20.30 Münir Nurettin ve arkadaşları 

tarafından türk musikisi ve halk 
şarkıları. 

21.00 (Saat ayarı) - Orkestra.: 

ı - Schubert (Rozamunde) u
vertür. 

2 - Strauss: (Dinamiden) Vals. 

3 - Mendelsohn: Divette • Li· 
edohne worte) 

4 - Goldmark: (Sabah lrırali

çesi) operetinden parçalar. 

'5 - Leh.ar: (Zigeunerliebe) o
peretinden parçal.a.r. 

6 - Stolz: (Wien wird bei 

Nachterst Schön). 

22J00 Ajans ve borsa haberleri ve er

tesi günün programı. 

22.30 Plakla sololar. 
23.00 Son. 

Avrupa istasyonlarından di.neleııebi

lecek seçme program: 

21- BTeslav 

Kon-serler: 

22.15 Droitvich (Balakief konseri) 

23.45 Lüksemburg (9 uncu senfoni: 
Bcethoven) 

22 -Radyo Paritı (Melodi) 

Opera, operet, tiyatro! 

20.15 Viyana (Çingene Baron). 

20.35 Prağ (Fakir takbe) 

21 - Berlin (Operet) 

22 - Roma (Opera) 

22..30 Stra.zburg (Viyana gecesi) 

Dans müziği 

18.30 Budapeşte, 21.10 Hamburg, 

22.30 Viyana, 23.30 Breslav, Münib, 

24 Kopenhag, 24.15 Milano 24.30 Lond
ra, 24.45 P. T. T •• 

menin muhtaç kalan k~ük oğullarının 

en büyüğünden başlıyarak müracaat ta

rihi göz önüne alınmak suretiyle maaş 
bağlanabilecektir. 

Bu maaşlar çocuğun 19 yaşını ik.. 

maline }:adar vPril:!c.ektir. 

s s 

SON HABERLER 

İspanyol hükümetinin bir gemisi Alman 
donanması tarafından tevkif edildi 

Berlin, 1 (A.A.) - D.N.B. ajan.ıı.z.. 

mn bir tebliğine göre, Bilbaodaki mark
sist makamlar alman Palos vapurunun 
bir kısım eşyasını ve vapurda bulunan 
bir ispanyol yolcuyu geri vennedilı:lerin-

den alman hüküm.eti mukaheleibilmisil 

tedbirleri. almak zarurunda kalmış ve aı. 
man deniz ltuvvetl~ri ispanyol sularında 
mark&ist Ispanya hükiimetine aid bir 
vapuru muvakkaten tevıkif etmiştir, 

Gönüllüler meselesinde İtalyan 
cevabının verildiği haberi yalanlanıyor 

Roma, 1 (A.A.) - İtalyanın, Fcan
sa ve Ingiltere tarafından gönüllüler 
mese1esin-e dair yapılan teşebbüse cevab 
vermiş olduğu ve bu cevabın da Alınan
yanm wreceği cevabdan farkh bulun

duğu hakkında yabancr kaynaklarda ~ı-

kan haberler yalanlanmaktadrr. 
Her ne kadar İtalya karışmazlık k.o

mitesine bir mektub göndermiştir. Fa-o 
kat bu mektub mezkQr fransı.z • ingilis 
teşebbüsü ile ala.kalı olmayıp komit~ 
çalışmasına aiddir. 

Matene göre gönüllü sevki devam ediyor. 
Paris, 1 (A.A.) - Maten gazetesinini lciyatı devam etmektedir. Bunların ara .. 

Perpignıandan aldığı bir haıbere göre, smda pek ç.ok polonyalı ve çekoslova.kı-
cümhuriyetçi. İspanya iç.in gönüllü ~v. yalı vardır. 

.. 
Şangsuliyang'rn af kararnamesi geri kaldı 
Nankin, l (A.A.) - Mareşal Şang- l 'arı beklenen af kararnamesi önüm:Uz.ı 

suliyang'm affı hakkında bugün inti- deki haftaya bırakılını~tır. 

iSPANYOL iSY ANl 

Topçu düellosundan başl{a 
cephelerde bir şey yoktıır 

Esirlerin mübadelesi görüşmeleri devam ediyor 
Avila, ı (A.A.) - Madrid cephesin

de büküm süren sis ve duman askeri ha· 
reketi ehemiyetli surette ağırlaşdır
makta ve nisbt olan sükiinu ara srra top 
sesleri bozmaktachr. 

Bununla beraber bu son günler için· 
de hüküm-et kuvvetleri srrasiyle Villa
verde, Karabansel, Vllla Nueva dc!a 
Kanado, BodiJla ve Prunetta mıntaka
larmda gündüz bücumJarı yapmışlar

a rr- Fakat bu hücumlar bilhassa cephe
nin mu~yycıı bazı no1rtalarmı zabtetmiş 
olan ftsileri püskürtmek maksadiyle ya
pılan manevralardan ibarettir. Bununla 
beraber te<:riibeler bir netice verme
mektedir. 

Milisler verdikleri ağır uyi.ata rağ
men toprak kazanmamakta ve general 
Mola'nm planmr değişti~ğe muvaf. 
fak olamamaktadırLır. Bu generalin fa 
aliyeti bilhassa Ena Esguri.al'in ete.&· 
fında oereyan etmektedir. Esasen Mad
ridin zaptedilmiş olması için hedef tu. 
tutan nokta orasıdır. Bu mmtakada i'isi
lerin büyük bir haşan kazanmaları on
ların payitahtı çevirme hareketlerini 
tamamlamalarına yarıyacaktır. Bu se
bebden dolayı Teruel ve Yaeu muhare
belerinin ehemiyet.ine rağmen umumi 
karargah La Korogne yolu boyundaki 
askeri harekete devam etmektedir. 

Dört bin relıinenin miibadelesi 
Sen-Jan dö Lm:, 11 (A.A.) - Gerek 

bükilinet taraftarları ve gerek asiler t:.ı. . 

t'afından mevkuf tutulmakta olan döl"t 
bin rehinenin mübadc1esı hakkındaici 

görüşmelere faaliyetle devam edilmek· 
tedir. 

T opcu dilello.ııu devam ediyor 
Madrid, 1 (A.A.) - Müdafaa komi

tesi bugün öğle üzeri neşrettiği bir tı:b
liğde bütün cephelerde §iddctli top~ 

düellosu oldugunu ve bununla beraber 
kayıla değer biç bir hareket vukubul
madı:ğını biltlirmektedi.c. 

Aragon cephesinde cümhııriyetci 

tayyareler Temel istasyonu ile l.lu şe
hirdeki müstahkem asi mevzikrin.i 
bombardıman elmişlerdir. 

Havas ve Pari-Suvar mulıabirleri
ni Jcim öldürdii? 

Paris, ı (A.A.) - Resmi olarak bil
dirildiğine göre geçenlerde Maclrid 
ya.kınmda Pari Suvar garıetesinin mu
habiri olup bilahare ölen B. Del.apre 
ile HalraS ajansmm muhabiri B. Eba.. 
to'm binmiş oldııhları tayyareye hü
cum eden tayyarenin kızıllara aid işa
retlm taşımakta olduğu anlaşılmz_şttr. 

Fransız hükümeti, Valansiya hü-

kümeti nezdinde protestoda bulunmuf} 
ve bu hadise kurbanlarının aileleri ;.... 
çin tazminat istemiştir. 

l'alo.s gemui nerede yakalandı? 
Londra, 1 (A.A.) - İspanya bü· 

yük elçisi dün akşam dış işleri bakan
lığına bir nota vererek Valan&iya hii· 
kümetinin alman Palos vapurunda bu· 
lunan kaçak eşya ile ispanyol tebaası
m Almanyaya iade etmek niyetinde 
olmadığını bildirmiştir. Nota, a:yrr. 
ca, müsaderenin sahilden 23 mil açıkta 
yapıldığı hakkındaki alman iddiaları

na rağmen, geminin İspanyol ısulart 

içinde ele ge~irildiğini temin eylemek· 
tedir • 

l{ısa dış haberler 
* Budapeşte, - Kont Betlen, Ro .. 

senberg'in Antirmziyonist terine ::ıid· 

detle hücum edecek diyor ki : 

"- Zan edersem B. Rosıcnberg'le. 
alınan lıükümetinin noktai nazarları a
raınnda fark Tardır. :Rosenberg bizde 

disiplin olmadığını iddia etmekte ise 
de alman hükümet.in.in disiplin ile ha· 

rckct ettiği söylenemez. Çünkü Akna.o. 
ya Macaristanı istifade ettirmiyerelt 
muahedelcrin askeô ve mali ahkamının 
bir taraflı ol.arak fes.heCmi~tir._ 

* Londra, - B. Con Scymea kart· 
siyle birlikte bir hafta kalmak fuere 
Parise gitmiştir. 

* Şanghay, - Hankeoda öldürülen 
japon asker e polisleri hadisesini tcs· 
Yiye etmek üzere müzakereler yapxJa. 
cağı lıakkmdak.i haber tekzil> edilmek. 
tedir • 

* Vatikan, - Papanın sibt .a:riyed 
vahimliğini muhafaza etmektcd.i1". 

* Londra, - Büdce, mali senenin 

ilk dokuz ayı içinde 24.800.000 lira tu• 

tan bir açı& göstermektedir. Bu açı:JC 
silahlanma program.mm tatbilci.udeıı 

doğmuştur. 

* Paris, - Mtclis mali is\aha.t pro
jesini onaylamıştrr. Ayan meclir.i 1937, 

büdcesiyle, Lehistana ödünç para v&

rilmesi hakkındaki kanunları kabal et.o 

miştir. 

* Varşova, - Lehistan; 1 lkiııd 
kanunden itibaren Litvanya otomobil· 
1erinin leh topraklarından geçmeaini 
yasak etmiş -ve Litvanyanın garb il.e 

\ 

mu.vasalesini kesmiştir. Bu hareket? 
Litvanyada [eh e.kalliyetine karşı yapı• 
lan muameleye karşıhktrr. 
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Yeni yıl dolayısiyle 
millet, gelecek dört sene içinde de eko
nomik bağlarını koparacaktır. 

Bu yeni senenin başında, milletimize 
karşı zafa düşmek bilmiyen bir sevgi i
le dolu olarak, onu bütün tehlikelerden 
ve bütün sefaletlerden korumak için 
hiç bir fedakarlıktan ve hiç bir mahru
miyetten çekinmiyeceğiz. Bu şekilde 
hareket ettiğimiz takdirde tanrı, geç
mişte olduğu gibi gelecekte de bizi ko
ruyacaktır. Onun büyüklüğü karşısında 
eğilerek milletimizi ve çalı~u;ı tak
dis etmesini dileriz." 

Giindelik 

ACAÇ DtJŞ~fANLICI 

Devlet ve hükümet adamlarının milletlerine dilekleri (Başr 1. inci sayfada) 

Silahlı kuvvetlerin gelemiyeceği 
kadar uzak, bannamıyacağı kadar 
kısır. S. ~f. Georo-e VI nın 

eı 

temennileri 
Londra, 1 (A.A.) - Yılbaşı dolayı

siyle kırat tarafından millete hitaben 
neşredilmiş olan bir tebliğde denili
yor ki : 

"Varisi olduğum necib vazifenin 
mesuliyetini takdir ediyorum. Bütün 
hayatımda Britanya İmparatorluğu 

milletleriyle hükümdar arasındaki mü
nasebetlerin esasını teşkil eden itimad 
ve muhabbeti kuvvetlendinneye çalışa
ca~ım. 

S. 1\1. K~ral Karolun 
Romen milletine 

temennileri 
Bükrcş, 1 (A.A.) - Yılbaşı dolayı. 

<Siyle kıral Karol dün gece radyoda 
memlekete hitaben beyanatta buluna
rak demiştir ki : 

"Milletime hararetli refah, sulh ve 
saadet temennilerinde bulunmakla bah
tiyarım. Her sene olduğu gibi bu sene 
de iyi niyet sahibi adamların yardımiy
le ve her kesin sevgi ve iymanına da
yanarak memleketi ilerleme ve iyilik yo
lunda yükseltmeye bütün kalbimle ça
lışacağım. Ruhumdan milletim için co
şan muhabbetin anlaşılacağına ve mil
letimin de buna aynı muhabbet ve iy. 
manla mukabele edeceğine kanüm. az
mim ve bütün gayretlerim iyi yapma
yı ve çok aziz milletimi tabii mukadde
ratına doğru sevketmeyi hedef tuta
caktır. 

Polonya ci.Jnhur reisinin 
söyledikleri 

Varşova, 1 (A.A.) - Yeni sene mü
nasebetiyle cumhur reisi elçileri kabul 
etmiştir. Elçilerin en kıdemlisi Türkiye 
büyük elçisi B. Ferid söylediği nutukta 
elçiler heyetinin Polonya hükümetiyle 
çok verimli işbirliğincie bulunduğunu 

çünkü Polonya siyasetinin esaslı bir 
tarzda sulhçu olduğunu ehcmiyetle kay· 
detmiştir. 

Cumhur reisi cevabın:Ja Polonyamn 
en zor anlarda kurucu ve müsbct neti
celere varan politikasmda devam ede
ceğini ve enternasyonal işbirliğinde en 
sağlam esasın milletlerin karşılıklı şe· 

reflerine ve menfaatlerine riayet etme
leri olduğunu söylemiştir. 

B. Beneşin 
temennileri 

Prağ, 1 (A.A.) - Cumhur reisi el
çileri kabul ettiği sırada 1937 senesinin 
1936 senesi kadar tehlikeli olmıyacağı· 

nı çünkU milletlerin daha ziyade tecrU
beler elde etmiş olıiuklarını ve Çekos
lovakyanın ise 1936 da olduğu gibi dost
ları ve müttefikleri ile işbirliğinde de
·nm eyleyeceğini söylemiıitir. 

Fransanın 

El{onomik 
Ref<)rması 
B. Blum, radyodaeı 

hülrüınetin. mjlletten 
istedilclerini ·aııl~ttı 

Paris, 1 (A.A.) - B. Blum dün ak
~ 19.30 da radyo ile neşredilen bir 
nutuk söylemiştir. Bu nutukta şöyle 

deniJiyor: 
"Ekonomik yenileşmeye imkan yok

tur. Çünkü böyle bir yeniliğin husule 
gelmesi imkanı ile işe başlanılır. Sulh 
işinde olduğu gibi... Memleket kendi
sini kurtarabilmek ve kurtuluşa lcavuş
mak için evvela bu i~in olacağına iman 
etmelidir. Bugün memleket bu imana 
sahihtir ... 

Başvekil bundan sonra bütün sosyal 
sınıfların basiret ve kiyasetine müraca
at etmiş ve şöyle demiştir: 

"- Düşünceleri ni tatbik mevkiine 
koymakta çok acele '!dcnlerin heniiz te
essüs etmemiş servetlerden vakti gel
meden hisse aramaları doğru değildir.,, 

Başvekil şu noktaları hatırlatıwştır: 

1 - Amele kütlelerinin sosyal karı
şıklıklara kendilerinin en başta fayda
lanacakları iş revacına mani olmamala
rını, 

2 - Artırım yapmakta olan kütle
lerden paralarını gayesizce biriktirme
lerini, 

3 - Sermaye sahiplerinden memle
ket ile dayanışmalarmr kaybetmemele· 
rini. 

Başvek:ı bugün iktidar mevkiinde 
bulunan hükümetin takib etmekte oldu
ğu liberalizm siyasetinin bundan evel
ki bütün hükümetlerin politikasından 

daha kuvvetli olduğunu söylemiştir. 
B. Blum sözüne devamla şöyle de

miştir: 

''- Hükümet sosyalist değildir. Fa· 
kat rejimin şimdiki cemiyetin çerçeve· 
si içinde azami mikdarda nizam, adalet 
ve refah temin etmek gayesinin peşin
den koşmaktadır. Ve bunun için de m:ı
racaat edeceği usul cumhuriyetçi kan•.ı 
nudur. Ve icabında bütün sosyal taba
kalar arasında dostça dayanç vücuda ge 
lecek bir anlaşmadır. Biz milli menfaa
tin manasını anlayan bütün insanlarla 
çalışmak arzusundayız. Vatandaşlar a
rasında husule gelecek birlik büyük bir 
şairimizin dediği gibi en büyük emeli
mizdir.,, 

• • • 
Paris, 1 (A.A.) - Başbakan Blum 

radyo ile millete hitaben yaptığr beya· 
natta sulha imanı olduğunu bütün an· 
laşmazlıkların adalet, eşitlik ve d2ya
nışma ile halledilmesinin ve milleterin 
de normal ve emin bir hayat elde etme
lerinin mümkün olduğuna kani bulun · 
duğunu söylemiştir. 

B. M< .. talcsasın elen 
milletine iyi 
temennileri 

Atina, ı (A.A.) - Başbakan B. Me
taksas, yeni yıl münasebetiyle millete 
temennilerde bulunan beyannamesin. 
de diyor ki: 

"Elen milletine temennilerimi bil
dirirken derin bir vazife ifası ve se
vinç hisleri duyuyorum. Milleti her 
türlü demagojik hayallerden kurtul
muş, kalbi Yunanistan için aşkla dolu, 
onun manevi fikri ve maddi yiıkselme
si için çahştığ nı görmek istiyor ve 
kendisine bu güzel yolda muvaffaki
yet diliyorum . 

193i yılının yük!>ek başarılar devre
si olacağını, çalışkan halk sınıflarının 
hükümetin say ve gayretlerinin verimi
ni göreceklerini ve arzu edilen birliğin 
elenlerin kalbierinde gerçekleşeceğini 
ümid ve temenni ediyorum. 

Kadın erkek her yunanlının 1937 yı
lı içinde müşterek yurda hizmet için 
mümkün olanı yapacağını ümid ve te
menni ediyor ve bu gayeyi elde etmek 
için olan arzu ve azmime yorulmaz ve 
sarsılmaz bir şekilde devam edeceğimi 
ilan ediyorum. 

Bu memleketin erkek, kadın bütün 
vatandaşlarına, denizde yolculuk eden. 
lerle yabancı memleketlerde bulunan 
vatandaşlara samimi sevgi ve selfurumı 
ve yeni sene için en hararetli temenni
lerimi bildiririm.,, 

BB. Hitler ve Göbels 
Yeni yıl dolayısiyle 

Nasyonal Sosyalizm'in 
gerçekleştirdiği 

eser !erden bahsettiler 
Berlin, 1 (A.A.) - Yeni sene müna

sebetiyle nasyonal sosyalist partisine 
karşı bir beyanname neşreden B. Hit
ler ezcümle şunları söylemiştir: 

"- Nasyonal sosyalizm 1933 de ik
tidar mevkiine geldiği gün alman mil

letindeıı bana dört senelik bir mühlet 
vermesini istedim. Düşkün, onurunu 

kaybetmiş., sıyasal bozgun ve manevi 
çökme halinde olan bir millet yeniden 

ayaklanmıştır. Bu mucize nasyonal sos
yalizmin eseridir. Büyük milli kalkın-

mayı hazırlamak, tanzim etmek ve ba
şarmış olmak şerefi nasyonal sosyaliz
me aiddir. Almanya, gitgide artan bir 
şekilde, beşeriyetin düşmanı olan komü
nizme karşı Avrupa medeniyetinin bir 
kalesi olacaktır. 

Tanrı, milletimizin bu kalkınma ha
reketini korumuştur. Bu dört senenin 
sonunda, sarsılmaz sadakatleri, imanlan 
ve fedakarlıkları ile, giriştiğim eseri ba
şarmaya yardım eden bütün arkadaşla
rıma teşekkür ederim. Versay muahe
desinin siyasi zincirlerinden kurtulan 

B. Göbels'in hitabesi 

Berlin, 1 (A.A.) - Dr. Göbels dün 
akşam radyo ile şu nutku söylemiştir: 

"- Giden sene bizi düşüncelerimizi. 
den ve endişelerimizden kurtarıyor. Fa
kat 1918 ile 1933 arasında yaşamış ol· 
duğumuz acı devrelere nisbetle diyebi
liriz ki Almanya yeniden saadete ka
vuşmuştur. İhtilalin ilk senelerinde ek
tiğimiz tohumlar bugün mahsul verme
ğe başlamıştır. 

Başka memleketlerin iç işlerine ka
rışmak adetimiz değildir. Fakat Alman
yanm, başka memleketlerde hüküm sü
ren derdlerden ..,e buhranlardan uzak 
olduğunu görmekle bahtiyar oluyoruz." 

Bundan sonra B. Göbels, Hitler fır
kasının iktidar mevkiine geldiği tarih

ten 936 yılının sonuna kadar yapılan iş
lerden bahsetmiş, ve geçen sene içinde 
bütün demokratik devletlerde inhitat e
serleri görüldügünü halbuki Hitler'in 
kurduğu sağlam temelli ve otoriter ida
renin bu türlü sarsıntılardan tamamen 
uzak kaldığını söylemiştir. 

Göbels sözlerine, bir devletin ekono· 

mik hareketlerinin muvaffak olabilmesi 

için mutlaka sıyasal bir takım hareketler 

yapmak lüzumunu ve Almanyanın 936 

yılında ekonomik sahada attığı adımla

rın muvaffakiyetini temin etmek için 

bazı sıyasal hareketlerde bulunmuş ol

duğunu hatırlatarak devam etmiş ve 

nutkunu şöyle bitirmiştir: 

"- Almanya sulh istiyor, fakat si

lahlı milletler tarafından çevrilmiş olan 

müdafaasız bir milletin durmadan harb 

tehlikesine maruz bulunduğunu da idrak 

ediyor. Şerefini temin eden alman dev
leti hürriyetinden istifade ve sulh için 
mücadelesine devam etmektedir.,. 

B. Köseivanof, 937 nin 
balkanlar için bir sulh yılı 
olmasını temenni etti 
Sofya, 1 (A.A.) - Başbakan Köse

lvanof, bugün kıral, elçiler ve hükümet 

ileri gelenleri hazır bulunduğu bir ru

hani ayin münasebetiyle söylediği nu

tukta, bulgar milletine saadetli bir yeni 

sene temennisinde bulunmuş ve hükü

metin içerde asayişi ve komşulariyle iyi 

münasebatı devam ettirmek ve büyük 

devletlerin itimadım kazanmak için sar

fettiği gayretleri ehemiyetle kaydeyle

dikten sonra Bulgaristan ile Yugoslav

ya arasında bir dostluk paktı imzalana

cağını bildirmiş ve bu paktın 1937 de 
Balkan sulhu için hayırlı bir alamet ol
duğunu söylemiştir. 

Bu psikoloji her baknndan bir 
gerilemenin ve kötülemenin başlan
gıcı olmuştur. O tarihten başlıyarak 
türk köylüsü silahını atb sopa kul • 
landı. Sırmalı çuha çepkenini soyun
du alaca bezinden entari giyindi. 
Attan indi eşeğe bindi. Evlerin kü
mesleşmesi, üst üste yığılması, ka· 
pılann ancak eşek ve keçi geçirecek 
kadar alçalması, insanların hayvan
larla bir arada yabnası bu sosyal 
sar' anın neticeleridir. 

Ve büyük ormanların sönme.i
ne de başlıca sebeb budur. 

O devirde alanlarında in. 
san çoğalan her orman yavaı 
yavat erimeğe mahkfun olu 
yordu. Şimdi çıplalt ve kısır top.. 
raklar üzerinde uyukladığını gördü
ğümüz binlerce gölgesiz ve kuru kö
yün bir zamanlar birer küçük orman 
alanı içinde büyümüş ve gelişmiş ol
duğuna bizi kandıracak tarihi ve je
olojik belgeler çoktur. 

On beş yıl evvel evlerini sele 
kaptırmış bir köye şu suali sonnut
tnm: 

- Köyünüzü niçin sel yatağın· 
da kunnuş!ar ? 

Köy kocalan şu cevabı verdilrr: 
- Biz sel nedir bilmezdik, köyün 

üstündeki koru sönc'lürüleli sel gelir 
oldu ve bir başkası köyün ağaçlan 
yapdmış evlerini göstererek ilave et
ti: 

- Bütün bu evler o korunun 
ağacı ile yapılırdı. Bir az sonra biz 
de ~aliba kerpiçe başlıyacağız. 

Ben cümhuriyetin bitişiğindeki 
seneler içinde ağacı ile beraber ne
şesini, sıhhatini ve gayretini bitinniı 
köylerin bir çoğunu tanırım. 

Kl\radeniz boyunca uzanan or • 
manlı daRlarm üzerinde isimleri alan
lı bir çok köyler vardır. Alan, orman 
iclerinde ufak acıklıklar demek oldu
ğu halde bu köyler adeta ovalar or , 
tasında bulunuyorlar. O çam orman
larını, bir de küçük bir kövün y3ptı
ğı bu cıplaklığı görmek kadar feci bif' 
şev olamaz. 

Fakat bugün dahi binlerce kör 
Toros ve Anti Toros'un ağaclı yük
sekliklerinin içinde aynı büyük faci
avı ayn' sür:ıt ve dehşetle devam et· 
tirio ~diyor. 

Garip bir tezattır. Küı:ük köy or
manı söndürür. Ormanı olmıvan köy 
asla bi\yümez. Köyün küçüğü ise 
geriliği ve yoksulluğu içinde m'hla
nm r..atmağ amahkumdur. Cümh1Jri
yet Hükümeti srrası gelmiş olan bu 
büvük yarava karşı ondurucu ve 
sa~Jayıcı tedbirleri almış bulunuvor. 
Fakat bu işte muvaff akiyet ancak el
birliğile ve milletçe ve orman söndü· 
ren sosyal ağaç ve orman sevgisi 
aşdamak, ağaç öldüren ve orman 
söndüren sosval sebepleri kaldrrmak, 
her köy için bir koru yaratmanın im
kanmı hazırlımıak kan1ınla beraber 
yerli ve ulusal teşekküllerin ve mesul 
idare adamlannm teker teker ~uurlıt 
ve devamlı olarak J,::o .. Altete .,. .. 1mesi
ni bekliyor. H. Reşid Tankut 

-==============-=~============================================================ 
Tefrikaı No: 116 

BtLtNl\'li YEN tNS!\N 
Yazan: Dr. ALEX1S CARREL 

Türkçeye çevmm: NASUHi BAYDAR 

Ferdin ve ailenin en mükemmel surette in
kişafı için muayyen bir emniyet elzemdir. Ev
lenme, şüphesiz ki, muvakkat bir birleşme ol -
maktan kurtulmalıdır. Erkekle kadmm birle, -
mesi, yüksek şibihinsanlarda olduğu gibi, hiç 
olmazsa gençlerin himayeye artık muhtaç ol· 
madıklan zamana kadar devam etmelidir. Ter
biyeye ve hususiyle kızların terbiyesine taalluk 
eden kanunlar, evlenme ve boşanma gelecek 
nesillerin menfaatini ~öz. önünde tutmalıdır. Ka
dınlar, doktor, avukat veya profesör olmak için 
değil, kendi çocuklarım üstün kalitede insanlar 
olarak yetiştirmek için yüksek bir terbiye alma
lıdır. 

Gönül arzusiyle tatbik edilecek olan öje
nizm yalnız daha kuvvetli insanlar meydana 
getimeğe değil, aynı zamanda, mukavemetin, 
zekanın ve cesaretin de iri olduğu aileler teski -
line imkan verebilecektir. Bu aileler ise. ici;den 
güzide kimselerin çıkması ihtimali olan bir aris
tokrasi teşkil edebileceklerdir. Modem cemiyet, 

bütün vasıtalariyle, insan ırkını ıslah etmelidir. 
Evlenmelerinde gösterdikleri sağduyu sayesin
de jeniler doğmasına sebeb olmuş olanları mü
nasip surette mükafatlandırmak için bu maz -
hariyetlerinden daha yüksek mali ve sosyal 
menfaat ve daha büyük bir şeref olamaz. Me
deniyetimizdeki mürekkeblik sonsuzdur. Hiç 
kimse kendi mekanizmalarını bilmemektedir .. 
Halbuki bu mekanizmalar bilinmek ve idare o
lunmak gerektir. Vazifemizi yapabilmek ıçın 
entelektüel ve ahlaki hacimleri daha büyük in
sanlar yetiştinneğe mecburuz. Öjenimz vası • 
tasiyle irsi bir biyolojik aristokrasi tesis etmek, 
bugünün biiyük meselelerinin halline doğru e • 
hemiyetli bir merhale olabilecektir • 

Vlll 
Ferdin yetişiminin fizik ve timik amilleri 

Ferdin yetişimine aid bilgilerimiz henüz pek 
eksik olmakla beraber onlar gene bize ferdin . 
vücudunun ve ruhunun teşekkülüne müdahale 
etmek, bütün kudretlerinin tekamülüne yardım
da bulunmak ve arzularımızın tabii kanunlar
dan uzaklaşmaması şartiyle onu arzumuza grJre 
bir şekle koymak iktidarını verir. Emrimizde üç 
ayn usul vardır. Bunlardan birincisi, nesicler;n, 
iç mayilerin ve guddelerin bünyesini ve ziimi 

faaliyetleri tadil edebilecek bazı şimik maddele
ri uzviyete ithal etmekten ibarettir. ikincisi, vü
cudun ve şuurun bütün faaliyetlerinin nazımı 
olan intıbak mekanizmalarını, dış mühiti müna 
sib surette tadil ederek, tahrikten ibarettir. Üçün
cüsü, uzviyetin tekamülünü kolaylaştıran ve
ya ferdi bizzat kendini inşaya ıcbar eden zihni 
haletler husule getirmekten ıbarettir. 

Bu usuller, fizik, şimık, psikolojik ve fiziyo
lojik mahiyette aletlerden faydalanırlar. Bu 
aletlerin kuııanılması güçtür ve kati neticeli de 
değildir. Bunların istimal tarzını henüz noksan 
olarak biliyoruz. Bunların tesirı uzviyetin yal -
nız bir kısmına inhisar etmemekle bütün cüm 
lelere sirayet etmektedir. Çocuklukta ve genç
likte dahi hükümlerini icra etmektedirler. Fa -
kat ferd üzerinde kati izlerini bırakmaktadırlar. 

Dış muhitin fizik ve şimik unsurları, bilin
diği gibi, nesicleri ve aklı derin surette tadil et · 
mek kabiliyetindirler. Dayanıklı ve cüretli admn
lar yetiştirmek için dağların uzun kışlarını, bir
den bire kavrulan veya donan değişik mev
simli memleketleri; soğuk sislerin ve az ışığın 
hüküm sürdüğü, fırtınaların dövdüğü; toprab"! 
fakir ve taqlarla örtülü diyarları kullanmak la -
zımdır. Çetin ve ateşli güzideleri yetiştirecek 
mektehleri, güneşin daima pmldadığı ve hara • 
retin daima müsavi olduğu cenup memleketle-

rinde değil bu gibi mıntakalarda kurmalıdır. Hi· 
viera ve Florida ancak mütereddilere, hastalara, 
ihtiyarlara ve kısa bir müddet dinlenmeğe muh
taç normal kimselere elverişlidır. Soğuktan sı .. 
cağa, kuraktan ıslağa. şiddetli güneşe, yağmur 
ve kara, rüzgardan sise, hulasa. şimal mıntaka· 
larının tabii iklimine maruz bulunan kimsele • 
rin ahlaki enerjisi, sinir muvazenesi, uzvi mu .. 
kavemeti çoğalır. İspanya güneşı altında lskan
dinavya kışlan olan şimal Amerikası ikliminin 
sertliği, muhakkak ki, eski zaman Yankee'sinin 
efsanevi ~uvvet ve yılmazlığınm sebeblerinden 
biri idi. insanlar iklimin çetinliğinden kendi)~ 
rini evlerinin konforu ve hayatlarının oturgan
lığı ile korumağa alıştıkları zamandan beri bu 
amiller tesirlerini hemen tamamiyle kaybetmiş· 
lerdir. 

Gıdalardaki şimiİ<. maddelerin fiziyolojik ve 
dimaği faaliyetler üzerindeki te~irlerini heniiz 
pek iyi bilmiyoruz. Hekimlerin bu husustaki 
düşüncelerinde pek az kıymet vardır, zira mu .. 
ayyen bir tegaddinin tesirini bile bilmek için, 

. 1 

insanlar üzerinde, kafi derecede devamlı tecr\.i-
beler yapmamışlardır. Fakat biliyoruz ki geç .. 
mişte, kendi !>'"'ıplarma zekaları . sertlikleri ve 
cesaretleriyle htikmetmi~ ohn ırkımızın ferdleri 
daha çok et, kaba un ve alkolle ~ .. lrnmi~l,.rdi. ' 

(Sonu var) 



2 SONKANUN 1937 CUMARTESi 

PEK YAKINDA 

Casuslar Karşr Karşıya 

Nafia Vekaletinden : 

ULUS 

Ma:2• Şubat. ?37 cuma günü saat 15 de Ankarad~ Nafıa Vekaleti 
d 

1 
~eme Eksıltme Komisyonu odasında 104.000 lira muhammen bc

e lı 2000 ton kreozotun kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 
M Sartnaıne ve mukanle projesi 520 kuru, mukabilinde Vekalet 
~~eme dairesinden verilecektir. 
a!UVakkat teminat 6450 liradır. 

3 
Ute.lı:Iilerin teklif mektuplarını Resmi gazetenin 7.5.936 tarih ve 

29? sayılı nüshasında çıkan talimatnameye göre Nafıa Vekaletin· 
den alınmış vesika ile birlikte 12. Şubat. 937 cuma günü saat 14 e ka
dar Vekalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. (2184) 

2-6175 

Karahallu Beledivesinden: 
" 

1 - Urayımızın 12838 lira keşif bedelli elektrik tesisatı Nafıa 
Vekaletince musaddak proje dahilinde kapalı zarf usuliyle eksilt • 
meye konmuştur. 

2 - Eksiltme 8-2·937 pazartesi günü saat 15 de Karahallı Urayı 
Dairesindeki daimi encümenince yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 962 lira 85 kuruştur. 
4 - İstekliler münakasa evrakını beş lira mukabilinde Galatada 

Selanik bankası üzerinde elektrik mühendisi Hasan Haletten alabi
lir ve urayımızda görebilirler. 

5 - Teklif mektuplarını havi kapalı zarflar ihale günü tam saat 
14. de kadar adı geçen encümen reisliğine makbuz mukabilinde ver· 
mıs olmalrdrr. (2177) 2--0123 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti · 

Ani{ ara Meri{ ez Htf zıssıhha 
Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 - Açık eksiltmeye konulan iş: Farmakodinami ~ubcsine satın 
almacak muhammen bedeli 1960 lira alat : 

2 - İstiyenler şartname ve listeyi müessese muhasip mutemed
liğinden alabilecektir. 

3 - Eksiltme 11-1-937 ~nü saat ıı de açık eksiltme suretiyle 
yapılacaktır. 

4 - İstekH eksiltmeye girebilmek için (147) liralık muvakkat 
teminat vermesi ayrıca bu iş üzerine muamele yaptığına dair vesi-
ka ibraz etmesi şarttır. (2187) 2-6158 

Elektrik Eksiltme ilam· 
Erbaa Belediye Reisliğind~n: 
Nafıa Vekaletinden tasdikli projesi mucibince Erbaada yaptırı

lacak olan elektrik tesisatı. 20-12-936 tarihinden itibaren 45 gün 
müddetle kapalı zarf usuliy1e eksiltmeye konulnıuştur. 

1 - Eksiltme 5-2-937 cuma günü saat 15 de Erbaa Belediye da
iresinde encümen huzurunda yapılacaktır. 

2 - Bu işin keşif tutarı 2445? lira olup muvakkat teminatı 1834 
lira 28 kuruştur. 

3 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. Proje ve teferruatı, 
fenni şartname, keşifname, eksiltme kayması, mukavele örneği, is· 
tekliler bu evrakı Erbaa belediyesinden parasız alabilirler. 

4 - Eksiltmeye ginnek istiyenler muvakkat teminatla teklif 

mektuplarını eksiltme saatından bir saat önce belediyeye vermeli • 
dirier. 

5 - Eksiltme 2490 sayılı kanuna göre yapılacağından isteklile
ri.n bu kanunun üçüncü maddesinde gösterilen. vesaikten m~a~ ~u 
gıbi işleri teahhüde salahiyettar olduklarına daır Nafıa Vekaletının 
ruhsatnamesini ~östermeleri mecburidir. 

6 - İnşaat ve tesisat bedeli hususi şartnamedeki mali hükümler 
dairesinde istihkak raporu getirildikçe tediye olunacaktır. 

7 - İsteklilerin bilumum vesaikle birlikte o gün eksiltmede ha
zır bulunmaları veya teklif mektuplarını göndermiş olmaları ilan 
olunur. (377 5) 2.-5167 

P. T. T. Levazım Müdüı9lüğiinden: 
1- İdare ihtiyacı icin (10) kalemde muhtelif tip ve miktarda 

kablo tevzi kutusu kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. . 
2- Bu malzemenin muhammen bedeli (15361) muvakkat temı-

natı (1153) liradır. . .. .. 
3- Eksiltme 18/1/ 937 tarihi:ıc nıüsadif Pazartesı gu?u saat ıs 

de p T T u ··a'" ı·· v .. d toplanacak alrm komısyonunda · . . mum mu ur ugun e 
yapılacaktır. 

4- İ t kl"l · .. • tl 'dareıniz veznesine yatıracaklar ve s e ı erın Lemına arı:nı ı . kt larmı ve 
alacakları makbuzu veya kanunen muteber temınat me u/p 
24 . 1..- ab 3297 No. 7 5/936 ta • 90 sayılı kanunda yazılı vesıkalarla ...rc;r er vf'k ··t bhit 
r"hl' . . meye te ı an mu ea -ı ı resmı gazetede neşrolunan talını.atna 'f dai 
lik vesikası ile te~lif m<.ktuplarmı mezkftr kanunkun ~arı atı re
s · d . ) kadar omısyona vere -ın e hazırlayarak ihale günü saat (14 e 
ceklerd:r. 

5- T Levazım Müdürlüğünden 
İ Şartnameler Ankarada. P. T. · . . r v • d 
stanbulda B wl d p T T Levazım Aynıyat muavın ıgın en 

eyog un a • . • 2 5793 
..,2!arasız verilecektir. (1959) -

,.J. 
J 

KREM BALSAMİN ~ 
~ 

Kumr~l. ~r~ın, Esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi ~ 
kremlerdır. Cıldı besleı Çil. Leke ve sivilceleri kamilen izale J. 
eder. Yarrm asırdanberi kibar mahfellerin takdir iJe kullan- J. 
dıkları sıhhi güzellik kremleridir. ~ 

KREM BALSAMlN 4 ŞEKİLDE TAKD!M EDİLİR 
l - Krem Balsamin vcığh gece için penbe renkli ~ 
2 - Krem balsam.in yağsız gündüz için beyu renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem gündüz i~n heyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acr badem gece için penhc renkli. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. 
Beyoğlu - İstanbul 

• 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOGO 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

76 Adet Bidon 

Tahmini b.e~eli 35 lira olan yukarıda miktarı yazılı bidonlar 
19. 1. 1937. tarıhi_nde salı günü saat 14 de açık artırma ile satılacak
tır. İstekhler bıdonlan Kayaş fabrikalarımızda görebilirler. Şart· 
name p~r~srz ol~rak Askeri Fabrikalar Satın Alma Komisyonun
dan verılır. Talıblerin muvakkat teminat olan 2 lira 63 kuruş ve 
2490 sa>:~lt kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesaikle bahsi 
geçen gun ve saatte komisyona müracatları. (2253) 1-28 

500 TON ASİT NİTRİK 

Tahmin edilen bedelı (127500) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
y~zrlı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma ko
?1ısyonu.nca 19-2-937 tarihinde cuma günü saat 15 de kapah zarf ile 
ıh.ale edılecektir. Şartname (altı) Hra (37,5) kuruş mukbilinde ko -
mıs~onda_n Terilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (7625) lirayı 
havı tekl.ıf mektuplarını mezkih günde saat 14 e kadar komisyona 
vermelen ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde • 
!erindeki vesaikle mezkfi.r gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(Zl93) 1-2Z 

iLAN 
Kilo 
500 Kromlu Kösele 
200 Salmastralrk kösele:. 

Tahmin edilen bedeli (2400) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 20-1-937 tarihinde çarşamba günü saat 14 de açık ek -
siltme ile ihale edilecekti':'. Şartname paarsız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (180) lira ve 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3 üncü maddeluindeki vesaikle mezkür gün ve sa-
atte komisyona müracaatları. (2205) 2--0180 

1000 METRE MlK.ABI CEVİZ TOMRUÖU 

Tahmin edilen bedeli (40500) Jira olan yukarda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme askcrt fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 14-1-937 tarihinde perşembe günü saat 15 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. 

Şartname (iki) lira (3) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (3037) lira (50) kuruşu havi tek
lif mektuplarını mezkur l?iinde saat 14 e kadar kcmisyona vermele
ri ve kendilerinin de 2490 numaralr kanunun Z ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatlan. (2160) 

2-6157 

Yolları Ve Limanları umum müdürlüğü S., 
A. Komisyonu !ianları: 

t LAN 

Muhammen bedeli 18.452 lira olan muhtelif vagon ve lokomotif 
ray ve sustaları 15.2.1937 pazartesi günü saat 15.30 da kapab zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır, 

Bu işe girmek istiyenlerin 1383 lira 90 kuruşluk muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikalar, resmi gazetenin 7-5-1936 G. 
3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anltarada Malzeme dairesinde Hay-
darpaşada Tesellüm ve Sevk efliğinden dağıtılmaktadır. ' 

(2212) 2--0200 

ANKARA LEVAZIM Al\tl1RL1G1 

SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 
İLAN 

1 - Ankara garnizonu kıtaat ve müessesat hayvanatı için 675700 
kilo arpa veva yulafın kapalı zarfla eksiltmesi 14 ikinci lrinun 937 
tarihine müsadif perşembe ~ünü saat 15de levazım amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Arpanın tutan 25338 lira ?5 kuruş olup muvakkat teminatı 
1900 lira 41 kuruştur. Yufafrn tutarı 33785 lira olup muvakkat te • 
minatı 2533 lira 88 kuruştur. 

3 - Arpanın şartnamesi 127 kuruş yulafı:ı şartnamesi 169 kuruş 
mukabilinde komisyondan verilir. 

4 - İsteklilerin 2 ve 3. üncü maddelerindeki vesika ve teminat 
makbuzlarını havi teklif mektuplarını belli gün ve ıMtatten bir saat 
evveline kadar komisyona vermeleri. (2194) 2-6177 

İLAN 

l - Ankara yollama memurluğunca muhtelif istikametlere yap
tırılacak 2000 ton eşyanın nakliyesi kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Eksiltme 15.1.1937 cuma günü saat 15 de Levazım amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Raptırıla<:alı nakliyatın tutarı 53.U lira 50 kuruş olup mu
vakkat teminatı 401 lira 36 kuruştur. Şartname her iÜll komisyonda 
parasız görülür. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü mdadelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlarını havi teminat mektuplarrnx belli gün ve saat
ten bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. (2211) Z-ti183 

Ankara Mektebler Satına ima 
K . R · ı·-· d oınısyono eıs ıgın en: 

Siyasal bilgiler okulu talebesinin çamaşır ve yatak takımlarnun 
yıkanma, ütül~ işleri açık eksiltm1:1e konulmuftur. EksiJtlQıl 
7. 1. 937 peqenbe günü saat 14- de Ankara llelrtebler :Mnhaıte:bc
c:iliğinde toplanacak komisyonda yaprlacaktrr. 

İlk teminat 307 lira 50 kuruştur. Şcırtmmesi parasız olarak 
her gün mektebde görülür. Mayıa gayesiııc kadar yıkatılacak ça
maşır ve yatak takımlarının miktarı Ye fiat tahminleri qaiıda 
yazılınııştır. 

Nevi Mikdarı 

Büyük parça 40000 
(Yatak ve battaniye- çarşafı, fa-
nila, don, pijama ve emsali) 

Orta :ı;arça 
(Yatak yüzü, havlu ve emsali) 

Küçük parça 
(Mendil, çorap ve emsali 

(2097) . 

15000 

15000 

Par~a başına talımiıı 
edilen fiat 

8 kurut 

4 .. 
2 .. 

Çankaya Kazası idare 
heyetinden: 

1580 sayılı belediye kanununun 10 uncu maddesi hükmütle tev· 
fikan Ankara belediye meclisinin müracaat ve teklifi üzerine An
kara valiliğince Ankara belediye sınırı dahilinde olup belediye fU• 
besi haline geçmesi tasvib olunan Çankaya kazasının belediye ha
dudu içindeki belediye kısmının Çankaya Belediye şubesi haline 
konması iç.in sözü geçen kanunun 10 uncu maddesindeki sarahat 
dairesinde gerek mezkilr şube içinde ve gerek dışında kalıp Anka
ra Belediye hududu dahilinde oturan bütün mün+ehibleria ttyine 
müracaat olunacaktır. Bu maksatla: 

1 - Müntehiplere aid defterler 10.1.1937 tarihinden ltlbaren. 
tatil 2\inleri hariç olmak üzere 17.1.1937 tarihinin pazartesi günti 
saat 13 e kadar Ankara belediye salonun<la altı gün asılı kalacak· 
tır. 

2 - İtiraz müddeti 11.1.937 tarihinden itibaren 17.1.1937 tari
hinin pazartesi günü saat 13 e kadar kabul edilecek ondaa ıonra 
vuku bulacak itirazlax kabul edilmiyecektir. 

3 - Müntehiplerin 19.1.1937 tarihinin çarşamba güni reyleri
nin toplanmasına başJanacaktır. 

4 - Rey toplanma üç gün devam edecektir. 
5 - Cumhuriyet. Yeni.şehir, Cebe~ Öncebeci, Topraklık. Bal

keriz bağları, Dikmen bağlan 19.1.1937 taı'ihinin çarşamba günü 
saat 9 dan 17 ye kadar İsmetpaşa, Köprübap, Bozkurt, Fevzipa§a, 
İnkılab, Öztürk, Bendderesi, Tabakhane, Anafartalar, Ege, Doğan .. 
bey, Misakı milli, Kızıl elma, İstiklal, Yeğenbey, Yenice, Ülkü, Ök
süzce, Altay, Sakarya mahalleleriyle Etlik ve Keçiören bağlan da 
20.1.1937 tarihinin perşembe günü saat 9 dan 17 ye kadar Dumlupx• 
nar, Koyunpazan, Sutepe, lçkale, Kılıçaslan, Pazar akbaş. 0ğll%, 
!nönfi, Çimnetepe, Demirtaş, Kırkız, Dumlupınar, Duatepe, Sümer, 
Meydan, 'Gündoğdu, Erzurum, Turan, Akalar, Nazımbey, Kurtu
luş, Ö.ıbeyler, Sakarya, Çeşme, Başkır, Yalçmkaya, Demir fırka 

mahalleleri de 21.1.1937 cuma günü saat 9 dan 17 ye kadar reylecini 
vermiş bulunacaklardır. 

6 - Rey sandığı Ankaar belediye salonuna konacaktır. 
7 - Yukarda mahalle ve bağlarda oturup Mamak ve İmalatı 

harbiyede çalışan işçilerin işlerinden geri kalmamaları için 21.1.937 
tarihinin cuma günü saat 9 dan 12 ye kadar Mamak mahallesiyle 
Ma~e fabrikasına 13 den 17 ye kadar da lmaıatr harbiye fabrikası
na bırer sandrk gönderilecektir. 

8 - Reylerin belediye kanununun 10 uncu maddesi mucibince 
huzurumuzda toplanacağı ilan olunur. (2249) 1-20 

Balıliesir Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kooulan iş: 
Balıkesir - Edremit yl))unun 75 + 000 - 82 + 476 ıncı kilomet

releri arasındaki şosenin tamiratı esasiyesidir. 
2 - Keşif bedeli (14652) lira (48) kuruş muvakkat kmiaa~ 

(1098) lira (94) kuruştur. 

3 - Bu işe aid şartname ve evrak §unlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi,. 
B - Fenni şartname 
C -Keşif cetveli. 
D - Mukavele örneği. 
H - Nafıa işleri şeraiti umumiyesJ, 
İsteyenler bu şartname ve evrakı Balıkeııir nafra müdürftif{ln • 

de veya daimi encüme!'l kaleminde görebilirler. 
4 - İhale 7- kanunu sani - 937 tarihine rastlryan perşembe güntf 

saat 15 de Vilayet Daimi encümeninde yaprfacaktır. 
S - İsteklilerin yukarda 4 üncü maddede vazıh muavven za .. 

mandan bir saat evvel tekJif mektuplarını ıncümene tevdi etmeleri 
lazımdır. Teklif mektuplannm postada vaki ~ehıri nazarı dikkate 
alınmaz. 

6 - Eksiltmeye bu işlerle ağnştığtna dair Nafıa Vekaletinden. 
verilmiş elinde bir ehliyeti fenniye vesikası ib:-az etmesi lazımdır. 

4 - İstekliler muvakkat teminatla.rınx malS2ndığrna yatırdıJC .. 
!arma dair makbuz veya banka mektupları muayyen zamanda en .. 
cümene ibcaz etmeleri lazımdır. 

8 - Muvakkat teminat malsandrğına yatırılır. Encümende pra .. 
ra ve tahvilat kabul edilmez, (2144) 2-6087 

Anl{ara Valiliğinden: 
C t N S t 

Fort kamyonu 
933 Modeli Fort otomobili (Bet 
adet yedek malzemesiyle) 
Fort otomobili 
Buik markalı otomobil 
Benz Mersedez markalı otomobil 
Buik markalı kapalı otomobil 
Fort markah otomobil (Yedi 

Muhammen 
bedeli. 

Lira Kr. 
150 00 

300 00 
200 00 
350 oa 
300 00 
350 00 

Depozito 
Miktarı 

Lira Kr. 
11 25 

22 50 
ıs oo 
2'fl 25 
zz so 
26 25 

adet yedek malzemesiyle) 500 oo 37 .50 
Etüv makinesi 100 Q() 7 50 

Yukarda yazılı sekiz kalem emvalin ihalesi 15-1-937 cuma günü 
aaat 14 de yapılmak iizerc açık arttırmaya. konmuştur. 

Bedeli nakten ve peşinen alınacaktır. İsteklilerin hizalarında 
gösterilen deoozito makbuzlariyle sözü ge~en gün ve saatte Def • 
terda.thk.ta kurulan sa.~ komisyonuna mütw.caatları. (2196) 2-6178 
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SAYFA 8 ULUS 2 SONKANUN 1937 CUMARTESi 

PBI CO radyolarını b·zden arayı HALİL NACİ Anafartalar caddesi No: 111 Telef. 1230 

ANKARA BELEDlYE RElSUCl iLANLARI 1 
İLAN 

Türkiye Cumhuriyet 1 
MerkezBankasından Temizlik işleri için alınacak saraç malzemesi pazarlıkla alınaca

ğından şartnamesıni görmek :stiyenlerin hergün yazı işleri kalemi
ne ve isteklilerin de 5 kanunu sani 937 salı günü saat on buçukta 

MILLI MÜDAFAA VEKALETİ 1 
:)ATIN ALMA KOMISYONU lLANLARJ 

İLAN 
1 - Hava ihliyacı için 20 metre mikabı diş budak kalas kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuşıur. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Meclisi, banka U• 

mumi heyetini 4 şubat 1937 perşembe günü saat 14.30 ~a Ankarada 
Banka idare merkezinde fevkalade içtimaa davet etmege karar ~er· 
miştir. Hissedarlarin bankadan gönderilecek daYet. va~akalarıyle 
birlikte toplantı saatinden evel bankaya gelmelerı rıca olunur. 
Fevkalade toplantıya aid ruzname aşağıya dercolunmuştur. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
N izamnamei Esasisinin 1 9 ve 20 ci 
maddeleri yerine kaim olmak üzere 

teklif olunan muadd el şekil 
Madde 19 _ Her hisse senedi İdare Meclisi reisi. ile müdür~ü 

umuminin veya banka namına birinci derecede vaz'ı ı.mza~a sala· 
hiyettar iki memurun imzalarını, sıra nuT?ara~.mı, _hangı senden ol
du~una dair işareti, itibari kıymeti ve saır munasıp kuyut ve ı:ıe.r 
ruhat ile otuz kuponu mı.htevi olacaktır. Hisse sen~t bedellerının 
tamamen tahsilinden sonra asıl senet verilmek üzere hıssedarlara ban
kaca her taksite mukabil kayıt muamelesi yapılarak .ba~.kalar :'ası· 
tası ile veya doğrudan doğruya muvakkat makbuz ılmuhaberı ve· 

rilecektir. . . h ·1 d.l 
Madde 20 - Bir hisse senedi bedelinin % yetmışı ta sı e. ı • 

medikçe ferağ olunamaz. Bedelinin % yetmişi ~denmiş olan hısse 
senedinin ferağı senedi devredenle alanın bu ışe mahsus olar~k 
tanzim edecekleri bevannameler üzerine bankaca muvafakat edıl
mesine ve hissedaran defterine kayıt ve tescil olunmasına müte-
vakkıftır. . • ~ 

Bu suretle hissedaran defterine kayıt ve tescil edılmıyen ferag
lar muteber değildir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Nizamnamei esasisine ilavesi teklif 

olunan bazı hüki" mler 
Madde ı - Esas nizamnamenin 32 inci maddesinin (C) fıkrası 

ile, Türkive Cumhuriyet Merkez Bankası, filen al~ı~a kabili t:ıh· 
vil ecnebi dövizleri ahp satmaya mezun olduğu gıbı beynelmılel 
tediye vasıtası olan başlıca paraların .~u ş:_~ai~~ yeni~en .ihraz ede· 
ce ği tarihe kadar Merkez Bankası. ygorec~~ı. 11uz~m uzerıne bu şe
raiti haiz olmryan ecnebi serbest dıger dovız.erı de alıp satmıya 
ve bu dövizler mukabili emisyon yapmıya mezundur. 

Vadeleri dokı;an günü tecavüz etmiyecek bu ikinci nevı ~öviz
lerin alım hadlerinin tesbiti ve bunlar mukabili yapıla~ak e?1ı~yon 
mikdarının tayini için İdare meclisinde en az beş azanın ıttıfakı 
şarttır. 

Bu dövizlerin alrm ve satımından dolayı hasıl olabilecek, zarar
lar sene gavelcrinde acıaP,ıdaki maddede mezkur hususi ihtiyat ak· 
çesi mevcudun;lan mahsup olunur. 

Mar'lde 2 - Ecnebi dövizleri üzerine yaptığı muameleden mü· 
tevellit normal karlar fevkinde hasıl olabilecek fevkaHi.cle kiirlar 
ile Merkez Bı:ınkası (hususi ihtiyat akçesi) teşkil edecektir. 

İşbu hususi ihtiyat akçesi Merkez bankası niz~mnamesinin 3.2 
inci ma<idesini ( ç 1) fıkrasında muayyen evsafı haız devlet t~hvı: 
latı mübayaası suretiyle tenmiye edilebilir. Bu tahvilat gelırlerı 
(hususi ihtiyat akcesi) altı milyona baliğ olunca va kadar ana para
ya ilave olunur. Ana para bu hadde vasıl olu.p da birinci .madde~e 
ı:iltrolunan mııhsuulardan sonra altı milyon lıra sermayeyı tecavuz 
ederse fazlası bankanın ihtiyat akçesine iHive olunur. 

Fevkalfide karlara ve zararların bu karlardan mi.iteşekkil ihti
yat akçesinden mahsubuna dair olan hükümler 1936 senesinden iti
baren mer'idir. 

Madde 3 - Beynelmilel tediye vasıtası olan başlıca paraların 
yeniden filen altına kabili tahvil döviz vasfını iktisab ettiği tarihi 
takip eden ilk sene başından itibaren bu hususi ihtiyat akçesi ile a
lınmış tahvilat sermayeden tahsil edilmemiş % otuz bakiyeye mah· 
auben ve borsa fiatı ile hissedarlara mal edilir. Bakiye kalacak 
1.500.000 lira 2794 numaralı kanunla teşkil edilmiş olan amortis· 
man sandığına devredilir. 

Ancak banka esas nizamnamesinin 32 inci maddesinin {h) fılc
rası mucibince sermaye ve ihtiyat akçesinin % ellisinden fazla bir 
meblağı tahviHita yatrramıyacak olan bankanın bu münasebetle 
portföyünde bir tecavüz vukuu halinde vaziyet o sene ve müteakip 
aeneler hissei temettü tevziatında A, B, C serileri hissedarlarına 
hissei temettüleri nakid yerine borsa fiatı ile bu tahvilattan veril
mek suretiyle düzeltilir. 

Madde 4 - Deruhte ettiği tedavül karşılığı olarak Merkez Ban
kasına devredilen veya muahhar tarihlerde aynı mahiyette olarak 
bankaca iktisap edilen menkul kıymetlerden bir kısmının veya ta
ınamrnrn satılıp yerine diğer menkul kıymetler ikamesine • Maliye 
vekaletinin tahriri muvafakati alınmak şartiyle • Merke-z bankası 
mezundur. 

Madde 5 - İkinci madde mucibince teskil edilecek hususi ih
tiyat akçesi 4.500.000 liraya baliğ olunca esa·s nizamnamenin 32 ~n~i 
maddesinin (d) fıkrasındaki limitler Merkez bankası sermayesının 
tamamı tedive ctlihniş sayılarak hesab edilir. 

Esas nizamnamenin 32 inci maddesinin (d) fıkrasında mevzuu 
bahis liç imzalı hazine bonoları 39 uncu maddedeki kayda tabi ol
maksızın miikerrer iskontoya arzedilebilir. 

Madde 6 - Memurlarına sigorta ve tekaüt maaşı gibi muave
netler temini için bir fon tesisi maksadiyle ve bir misli de banka 
memurlarının maaşlarından kesilmek ve bankaca esas nizamname· 
nin 85 inci m~ddesindek i hükmünü tatbik etmek üzere senede me
murların bir aylık maaşını geçmemek şartiyle bir hisse ayırmaya 
banka idaresi mezundur. 1-9 

Türl~iye Büyük Millet Meclisi 
idare Heyetinden : 

1 - Doksan bin litre benzin alınacaktır. 
2 - Şartname her gün Büyük Millet Mecfüi Daire Müdürlüğün

'den bedelsiz olarak alınabjlir. 
3 - Eksiltme 7-1-937 perşembe günü saat 15. de Büyük Millet 

Meclisi İdare :rteyeti odasında olacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile olacaktır. 
S - Muvakkat teminat (877) lira (50} kuruştur. 
6 - Teklif mektupları 7-1-1937 perşembe günü saat 14. de kadar 

İdare Heyetine verilecektir. Bu saatten sonra mektuplar kabul 
edilmez. 

7 - Şartnamenin 4. üncü maddesinde istenilen vesikalar temi-
natın konduğu zarf içerisine konulmuş olacaktır. (2126) 2-6075 

belediye encümenine müracaatları. (2247) 2-6210 

İLAN 

Her nevi baskül, hassas ve adi terazi, kantar gibi ölçü ve tartı sa
hiplerinin nazarı dikl;atine: 

Üzerinde 1935 senesi damgasını taşıyan bütün ölçü ve tartıların 
senelik muayenesi yapılacağından ellerinde 1935 senesı damgalı öl
çü ve tartı aleti bulunanların aletlerinin cins ve mikdarını ve kaç ki-

lo çeker olduğunu ve boylarını, üz erlerinde numaraları varsa nu
maralarını da bildirir birer pullu beyannameyi 1.1.937 tarihinden 
31.1.937 tarihine kadar belediye ayar memurluğuna vermeleri ve bu 
tarihin hitamında beyanname vermeyenler hakkında damgasız ölçü 
ve tartı kullananlar gibi ceza görecekleri ilan ouunur. {2163) 2-6108 

Valiliğin4en: 
657 lira 52 kuruş bedeli keşifli Zir nahiyesi hükumet konağının 

tamirinin ihalesi 18. 1. 1937 pazartesi günü saat 14 de yapılmak üze
re açık eksiltmeye konmuştur. 2490 No.iu kanunda gösterilen ev
safı haiz ve vilayet nafia müdürlüğünden alınmış bu işe mahsus oL 
mak üzere fenni ehliyet vesikası ibraz eden talihlerin şeraiti öğ
renmek ve keşif şartfnamelerini görmek üzere ihale gününden evvel 
49 lira 32 kuruşluk depozito makbuzivle defterdarlıkta kurulan 
komisyona müracaatları. (2246) 1-25 

Adli ve Vel{aletind en: 
Adliye Vekaletiyle temyiz mahkemesinin oturduğu binanın kori

dorlarına şartnamesi mucibince 120 santimetre genişliğinde 500 met· 
re yol kokosundan alınacaktır. 

Muhammen bedeli beher tul metresine 325 kuruştan mecmuunun 
bedeli olan 1625 liradır. 

Muvakkat teminatı 122 lira olup yapılan eksiltmede verilen fiat 
haddi layık görülemediğinden 28-12·936 gününden itibaren 7-1-937 
perşembe günü saat 14 de açık eksiltme yapılması için on gün uza • 
tılmıştır. Taliplerin teminatı muvakkatelerini havi makbuzlariyle 
birlikte Vekalet Levazım Müdürlüğü odasında müteşekkil eksiltme 
komisyonuna baş vurmaları. (2248) 1 - 27 

Harita Genel 
Direl{törlüğünden: 

1 - Muhammen bedel (3000) lira Harta kıta erleri için (600) 
takım yazlık elbise açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - İstekliler şeraiti anlamak için her gün ve eksiltmeye gire • 
ceklerin de (225) lira muvakkat teminat makbuzlariyle 19-1-937 salı 
günü ~at (14) te Cebecide Harita Genel Direktörlüğü satın alma 
komisyonı.ına gelmeleri. (2244) 1-26 

Def ter~arlığından: 
Mükellefin Nevi iştigali 

İsmi 
Servet Taşaron 

,, ,, 

Kazanç V. 
Lira K. 
56 53 

61 130 

Tarh 
No. 
321 
27 

senesi İhbar· 

933 
934 

namenin el. 
12 9 
12 18 

İhbarnamenin muhteviyatı yukarıya çıkarılmış ve mumaileyhin 
adres ve mahalli ikameti meçhul olmak itibariyle işbu tebligat ila
nen yapılmıştır. Tarihi tebliğden itibaren 30 gün zarfında mükelle
fin itiraz hakkı oup bu müddet içinde itiraz etmediği takdirde yu
karda miktarı yazılı verginin lazunıttahsil hale geleceği ilan olu· 
nur. {2233) 1-24 

Saçları 

dökülenler 
.J,--C'\ 

(.? l"ı'l~\ 
~)·C -
I , ~ 

"-;:' ·~ . 
( 

KOMOJEN KANZUK 

Saç 
Sa'iların dökülmesine ve ke

peklenme:sine mani olur. Komo
jen saçların köklerini kuvvetlen· 
dirir ve besler. Komojen saçla
nn gıdasıdır. Tabit renklerini 
bozmaz. Hafif bir rayihası vardır 
Kom.ojen kanzuk saç eksiri ma
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında buiunur. 

LİNlMANTOL KANZUK: YENi 

$ 

2 - Tahmin edilen bedeli 9600 lira olup ilk teminat parası 720 
liradır. 

3 - İhalesi 7 - ikinci kanun • 937 perşembe günü saat 15 dedir. 
4 - Şartnamesini M. M. V . Satın alma komisyonundan bizzat 

alabilirler. Muhabere ile şartname gönderilemez. 
5 - 'Ek-,iltmeyP. gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerindeki ist.enile:l bilgelerile teminat ve teklif mektuplarını iha· 
le günü ve saatinden en geç bir saat evveline kadar M. M. V. satın 
alma komisyon·ına vermeleri. ( 1750) ı-5534 

Valuflar Umum 
l\f üdürl~Oünden: 

Ankarada Vakıf Şengül hamamının teslim gününden 5.12.939 gü
nüne kadar icarına açık arttırma müddeti içinde konulan pey layık 
had görülmediğinden 28-12-936 gününden itibaren pazalığa bırakıl • 
mıştır. Senelik muhammen kirası 12800 lira olup 3200 lira kati te • 
minat alınacaktır. İsteklilerin hergün vakıflar varıdat müdürlüğüne 
müracaatları. {2226) 1-23 

Çankaya ikinci Mıntal{a 
Tapu Sicil Muhafızlığından: 

Eski vergi tahririnde (Karasol PaMyot) adına ve yeni tahrirde 
(Kalemi mahsus müdürü Necmettin Sahir) namına kaydedilmiş olan 
Çankaya mevkiindeki (şarkan Siirt mebusu Mahmut ve yol, garben 
Şefik ve Ali, şimalen Tevfik, cenuben Vehbi) ile çevrili beş dönüm 
mikdarındaki bağın Karasol Panayottan metruk olduğundan bahsile 
hazine adına tescili istenilmektedir. 

Bu yerin tapu sicillerinde kaydı bulunamamıştır. 12.1.1937 sair 
günü mahallinde tasarrufu ve fenni vaziyeti tesbit edilecektir. Bir 
alakası olanların muhafızhğımıza ve yahut berkiştirilen günde ye
rinde bulunacak memurumuza baş vurmaları lüzumu bildirilir. 

(2217) 2-6190 

Ziraat Satın Aln1a 
l{omisvonundan: ., 

1. - K"""ll• :rarf uc:ufr,·ı:.- Sılez-;a arsenık miırekkeb-.:ıtrndan 50 ton 
;-,. ..... ~, "i' e~i rassas silezya (arseniate de pl-:>mb = Bleiarsen:ı-t w .si
ıezya) ve fare öldürülmesinde ku!lanımak üzere 100.000 hora fışegıy· 
le 1.000 hora aleti satın alınacaktır. 

2. - Arsenikiyeti rassasın muhammen bed-eli 20.000 lira, hora fi
şeklerinin tüfekleriyle birlikte muhammen bed.eli 24,0~ lira, ~r~e. • 
nikiyeti rassas için ilk teminat 1.500 lira, hora fışek ve tufcklerı ıçın 
birlikte 1.800 liı~dır. 

3. - İhale 18-1-937 de saat 15 de Vekalet binasıncfa yapılacaktır. 
4. - Muhammen bedelleri ayrı ayrı yazılan bu maddel-:rin iha -

leleri de ayrı ayrı yapılacağından taliplerin teklif mektuplarını ona 
göre komisyona vermeleri. 

5. - Şartnameler Ankarada Ziraat Vekaleti satın alma komisy~ 
nundan, İstanbulda Ziraat Müdürlüğünden parasız olarak verilir. 
· 6. - İsteklilerin teklif mektuplarım teminatlariyle birlikte mu· 
ayyen günde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddesinde zik· 
redilen vesikalarla eksiltme saatinden bir saat önceye kadar komis • 
yona vermeleri. (1937) 2-5773 

S1NE1\1A LAR HALI{ 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR 

İmtiyaz. sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umum? Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri MUdüril 
Nasuhi BAYDAR 

BUGON BU GECE 
Yeni senenin en büyük revü filmı 

BUGON BU GECE 

KIZIL KORSAN 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basrmevinde basılmıştır. 

TOP-HAT 
Ginger Rogers - Frede Astaire 

Eğlenceli bir mevzu t~ıyan bu 
eıer neliı müzik ve danslarla 

süslü emıalıiz bir revü.Iür 
Programa ilaveten 
EKLER JURNAi 

( Kaptan Blood ) 

T arihden iktibas edilen şayanı 
hayret kahramanlık sahnelerile 

dolu ~ki ve hiss; 
şaheser 
Ayrıca: 

FOKSJURNAL 


