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Falih Rılkı AT AY 
Sayın Batbakan ismet lnönu··. 

n·· 29 ·1 un. 1 kkanun parti toplantısın-
~akı .~rogr~m • nutku, hiç füpbe
ıız, cumhurıyet tarihine fasılbaşla
rmdan biri olarak geçecektir. 

1 
Dava ne kadar büyükse, düstur

an o kadar basittir: 
1 - Halkı topraklandırmak, 
2 - Toprağın verimini arttır

ınak, 

3 - Su ve orman meselesini 
lialletmek. 

Türkiye' de köylüyü topraklan
d~~ak demek, eğer bir aileyi 6 
nufus Üzerinden hesab edersek 
2 buçuk milyona yakın mülkiyei 
kunnak demektir. Geçen seneler 
d.oğu vilaYetlerinin bazı bölgele
r~?de topraksız köylü nisbetinin 
Y~zde ?7 yi bulduğu yerlere tesa
duf edılmiştir. 

. llk programda 1000 kombina te
sıa ederek, yeni usul ve yeni alet
~rle, .köyler arasında planlı ve it
tıraklı bir çalışma yoluna girmek, 
nutkun en cazibeli noktalarından 
birini tetkil eder. Mesele, hem 
memleketin ihtiyaçlarına, hem de 
bu asrın toprak istihsal davasına 
uygun, ikisini biribiri ile anlaştı· 
ran, ameli ve ilmi tarzı bulmakta 
idi .. Köy tarlası, sadece köylüyü 
geçmdirir, basit bir maitet vasıta
aı. olmaktan çıkıp, milli kudreti ve 
ıeliri arttıran bir istihsal unauru 
olmak lazımdı. Köy, ne sadece 
pazar olmakla, ne de hammadde
cilikle ileri bir cemiyetin nüvesi 
olabilir: çünkü bu iki ıart, sömür
ge köylerinde de vardır. iptidai 
köyl~rin pazarlığı haraçgüzarlık
ı.1. ~, namınadeciliji toprak esir-
ıgınd · ı . . . en 1 erı gıtınemiştir. Bunun 
mısallerine garb medeniyetinin 
haılıca merkezlerinden dışarda 
adım başı tesadüf edebiliriz. lamel 
!nönü türk köylüsünün istihsali 
ıle, Danimarka ve Hollanda köy
lülerinin istihsali arasında bir mu
kayese yapıyor: bu mukayesenin 
manası, yalnız, toprağımızdan da
ha iyi ve daha fazla mahsul almak 
değildir. Bu mukayesen in içinde 
türk köylüsünü eriıtirmek isted i
iimiz hayat istandardının ve va
tandatlık seviyesinin gayesi var
dır. 

Orman ve au davası birib irini 
tamamlar: istatistikler Türkiye or
manlarının, ancak, yüzde 12 yi 
bulduğunu göstermektedir. Bu or
manlan yalnız konmıak değil, o
nu hiç olmazaa, bir mialine yakın 
arttırmak mecburiyetindeyiz. Ye
m iıkan planında Kocaeli ve Bo
lu gibi, orman tahrib etmeksizin 
Yatamak imkanı olmıyan ve, mah
dud, ve birçoğu tapusuz, yani ka
çak köylerin ovalara indirilme
aini düşünmeliyiz. 

Bir rejim, tarihe ve halk yığın
lanna, yeni tesis ettiği iktısadi 
nıenf aatler ve yeni yarattığı siy 
ve ahlak kıymetleri ile hesab ·~e-
rir. Birçok ıslahat yaptıtına fÜP
he olmıyan osmanlı inkılablarının, 
onlarm bazen bütün değerlerini 
inkar ettirecek kadar bizi ifrata 
l&pbran, kuaurlan iıte bunlardır. 
~ anzimatla, köyleri zaten bir tara
fa bırakınız, fakat tehirlerde ve biı 
talanı büyük kasabalarda eski ik
baadt menfaatler ylkılmıtsa da 
yenileri vücud bulmamıftır: bu· 
lanlar da türkten gayri herkesin 
itine yaranuıtır. 

• Yicdan ve tefekkür hürriyetle
~nı, tark aleminde, ilk defa Tür
~ıye türkleri cümhuriyetle kazan
dılar; dıtan ve içeri tazyiklerden 
d:'s>eryalizm ve derebeyliği elin: 

n, milli aiyin b ·· · _...:_ · de c .. h urrıyçuaal 
uın ' Triyete borçluyuz. Fakat kal-

,.. 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

B. Mottanın İsviçre konfederasyonu 
başkanlığına tayini dolayı.siyle 

Atatürkle B. Motta arasında 
Telgraflar teati edildi 

Ankara, 2 (A.A.) - B. Motta·nm 
yeniden İsviçre konfederasyonu ba~
kanlığına tayini münasebetiyle Atatürk 

lsviçre Konfederasyonu Başlcanlrğına 
seçilen B. Motta 

ile B. Motta arasında aşağıdaki telgraf. 
tar teati edilmiştir: 

Ekselans B. Motta 

İsviçre Konfederasyonu Başkanı 

Bem 
Ekselansınızın lsviçre Konfederas-

yonu başkanlığına yeniden tayinini bü

y ük bir sevinçle 6ğrendim. 

Y ük sek meziyetlerinizin müeyy ide

sinin mesud bir tesadüf neticesi olarak, 

Federal Ba§kanı olarak intihabınızrn 

jübilesine tesadüf etmesi, sizi tebrik 

ederken duyduğu
0

m sevinci artırmakta
dır. 

Bu fırsatta n istifade ederek, gerek 

lsviçrenin refahı gerek Ekselansınızın 

şahsi saadeti için temennilerimi yeni· 

den teyid ederim. 

K. Atatürk 

Ekselans Kemal Atatürk 

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı 

Ankara 

Ekselansınızın bana göndermek lllt• 

funda bulanduğa temenniler beni son 
derece mütehassis etti. Sire samimi bir 

~ekilde teşekkür eder ve Türkiyeaia 

mütezayid refahı ile onua parlalc 1:al

kınmasım idare eden mümtaz devlet a

damının şahsi saadeti için en derin te

mennilerde bulunurum. 

Federal Başkan 

Motta 

İNGILTERE-ITALYA 
Centilmen Ağreman mukavelesi 

dün imzalandı 
Roma, 2 (A.A.) - Dış işleri bakanı 

Kont Ciano ile Sir Drummond bugün 12 
de, Şigi sarayında, ingiliz • italyan "Cen
tilmen Agreman mukavelenamesini" im· 
za etmişlerdir. 

va etmekte ve Akdenizde transit ve ti

caret yollarının hürriyetini derpiş ey
lemektedir. MezkQr anlaşmanın diğer 

hiç bir memlekete kartı müteveccih ol· 
madığı da ayrıca taarih olunmaktadır. 
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--- -------·---------· 
Son haherlerimiz 

beşinci sayfadadır 

HER YERDE S KURUŞ 

HATAY H AB E R LE R t 
Görmenler Sancakta iken tezahür 

yapılmaması için tazyik ve 
propaganda haşladı 

Sancakta arabca mahkeme 
...> 

celpnameleri 
lıtanbuldaki arkadQ§ımız ora 

gazetelerine Hatay'a dair gelen 
haberleri bize dün akşcım tele fon
la bildirdi : 

H aleb, 2 (H ususi) - Görmenlerin 

Sancağa gelmesi münasebetiyle fransız 
zabitleri, grup grup, milislerini yanla
rına alarak, köylere dağılmışlardır. 

Köylerde, köylülerin tezahür yapmama-

( Sonu 2. ıncı sayfada) 

Bu mukavelename bir tek vesikadan 

ibarettir. Bu vesikada İngiltere ile İtal
ya bir takım garantiler teati etmektedir· 

ter. Bu garantiler, Akdeniz statükosu· 
na. bu denizde gidi! geliş serbestliğine, 
her iki tarafın hukukunun sayılmasına 

ve iki memleketin barışçı arzulanna aid 
bulunmaktadır. 

İspanya iç harbi etrafında h3.diseler 

Mukavelenin esaslan 
Londra, 2 (A.A.) - Röyter Ajansı

nın bildirdiğine göre, ingiliz - italyan 

Akdeniz anla~ması statüko'nun muhafa· 
zası hakkında karııtıklı garantiyi ihti· 

Profesör H. Reşit Tankut\m 
yeni bir yazısı 

Lengisik bir seyahut 

GtJNES - DiL , 

Teorisine göre 
ELBiSTA N 
adının tetkiki 

Yann neşre başlıyoruz. 

"1l!ilLlJJIJı.......,. o ....... o 

kınına planı, yeni kanunlar tatbik 
olunup, bütün köyleri, yani nüfu
sun yüzde 78 ini kapladığı zaman, 
bu rejim memlekette hiç bir dinin 
kazanamadığı bir itibara erecek
tir. 

Gönüllüler ve kanş- Königsbergin tev- Rehinelerin mübade-
mazlık meselesi kil ettiği gemi 

luılyan gaetelerinin yaidıklan 
Roma, 2 (A.A.) - Giomale d'İtalia 

gazetesi İspanya meselesinde Almanya 
ile İtalya arasında görüı birliği olduğu 
noktasında ısrar etmekte ve yakında 
fransız ve ingiliz notalarına İtalya ta
rafından verilecek cevabın bu hususta 
yeni bir delil teşkil edeceğini temin ey• 
lemektedir. 

Bu gazete Berlin protokollarının 

İspanyadaki iç barba karşı müşterek bir 
hareketi derpiş etmekte olduğunu ha
tırlatmaktadır. Giornale d'İtalia diyor 
ki: 

•'Bu hareket esasen Franko hükli
metinin Roma ve Bertin hükUm~tleri 

tıtrafından aynı zamanda tanınmış ol· 
ması suretiyle tezahür etmektedir.,. 

lspanyadaki komünizm hareketleri 
hakkında bu gazete ,öyle yazmaktadır: 

"İtalya, Rusya tarafından İspanya
da bir bolşevik blokhavzı tesisine mü
saade etmiyecektir." 

Bolşevik tehlikesi hakkında Stampa 
gazetesi de şu suretle fikrini beyan et 
mektdeir: 

'-Harekete geçmek lazım geldiğini 

l..ondra acaba ne u.ı·,m anlıyacaktır · 
Şimdiki vaziyet devam ettiği takdirclc 
biz de komünistler gibi suç ortağı ola· 
rak mesuliyet zincirine bağlanacağız. 

(Sona 3. Onca sayfada) 

Bayandan gelen haberlere . 
göte hadile 

Bayon, 2 (A.A) - Bilbao'dan haber 
veriliyor: Dün Bask aahilinde dolaf
makta olan Königsberg alman kruvazö

(Sonu 3. üncü !!18ylada) 

., .... 

.. 

• 

lspanyol sularında bir gemiyi tevlcU ~ 
den Königsberg kruvazörünüa 

güvertesinde 

lesi görüşmeleri 
Dö Luz' da tievam ediyor 

Sen Jan da Luz, 2 (A.A.) - Enter
nasyonal kızılhaç delegesi Dr. Junod 
Bilbao murahhaslariyle Burı~ murali
hasları ara.sında, rehinelerin mübadele
sini tetkik etmek için, Sen Jan dö Lus 
belediye dairesinde yapılacak olan kon
feransın birkaç gün devam edeceğini 
söylemiştir. 

Bir mi harb gemiai, bir ingilis 
gemisine aıeı etti 

Londra, 2 (A.A.) - Liverpul'a git
mekte olan 1943 tonluk Etrib isminde
ki İngiliz gemisine perşembe günU ge
neral Frankonun bayrağını taşıyan bir 
iıpanyol harb gemisi tarafından ateı .. 
çıldığı amirallık mahfillerince haber a• 
lınmıştır . 

Etrib'in süvarisi mütecaviz geminin 
emirlerini yerine getinniyerek Cebelilt• 
tarık'a kadar yoluna devam etmi§ ve o
radaki makamlara keyfiyeti bildirml~ 
tir. 

Etrib salı veya çar,amba günü Ri· 
va'ya gelecektir. 

Franko hükümeıi, proteıtanlara 
mlüm yapıldığını yalanlıyor 
Avila, 2 (A.A.) - Havas: Bafkuman

danlık basın bürosu, milliyetperver İs
panyada bulunan proteatanlara kartı 
tazyik ve zulümde bulunulduğu hakkın• 

(Sonu 3. Dnca sayfada) 



HATAY H AB E R LE R i 

Görmenler Sancalita iken tezahür 
yapılmaması için tazyili ve 

propaganda başladı 
(Ba§ı 1. inci sayfada) 

lan için tazyik ve propagand:ı yapmak· 
tadırlar. 

Gene Antakyadan lstanbul gazetele
rine gönderilen ve oradaki arkadaşımız 
tarafrndan bize bildirilen bir habere gö
re de A ntakyada seçime İ§tirak etmiyen 
türklere tazyik ve işkenceye devam e
dilmekte ve birçokları mahkemelere 
celbolunmaktadrrlar. Hiç bir b:ıkrmdan 
tutar yeri olmayan bu muamelenin ört
bas edilecek tarair da kalmamıştır. Kli
şesini bastığımız iki celbname Antak
yadaki iki türk vatandaşımız için anb 
mahkemeleri tarafından doldurulmuş

tur. 
Evvela, bir kimse, tama""'.'len ihtiya· 

rrnda olan bir hakkım kullanmadrğr i
çin mahkemeye veri1emez. Seçime işti· 
ralr. etmemyi kanunlar cüriim saymazlar. 
Sonra, bu mıntakad;1 mahkemelerin rs
dar ettiği celbnamelerin, oradaki türk
lerin ail ve kültürüne saygı mecburiye
ti bakımından, türk dili ile doldurulma
sı lazım geJu;ez mi? Halbuki kJişelerde 
görüldüğü gibi :.JUnlar arabca basılmrş 
ve yazrlmı~ bulunmaktadır. 

Görmen ler A ntak
yaya vardılar 

Takviye kuvvetlerinin 
geri alındığı bildiriliyor 

Beyrut, 2 (A.A.) - Havas bildiri
yor: 

Milletler cemivetinin İskenderun i
çin gönderdiği görmenJer gece Haleb'e 
varmışlar ve Antak:yava doğru vollanna 

devam etmi~lerdir. Hiç bi:- hadise kaya l 
dedilmemi!"tir. 

Delegelerin gelmesinden sonra bir 

Terfi eden muhasebeci 
ve ~nalmüdürleri 

Ankara levazım amirliği muhase
becisi Nuri. fırka muhasebecilerinden 
Osman Hami , B ekir Sıdkı kolordu mu
hasebecilerinden İsmail Zihni, Samsun 
muhasebe müdürü Tahsin, Kayseri mu
hasebe müdürü Şevki, Trabzon muha
sebe müdürü Rasim, Balıkesir muhase
be müdürü Tahsin. Çankırı muhasebe 
müdürü Remzi, Aydın muhasebe müdü
rü Hami, Karamürsel malmüdürü Meh
med Faik, Baliye Malmüdürü Kemal, 
Lapseki malmüdürü Yusuf Ziya, An
..ierin mal müdürü M ehmed Tevfik. 
Yaylak malmüdürü Sabri, Dinar mal
nıüdürü İsmail, 

Bozcaad:ı malmüdürü Ahmed Akif, 
Demirci malmüciiirü Ömer N azmi, Düz
ce malmi.ldürü Nazım, Akdağmadeni 

malmüdürü Ceialettin: Pınarbaşı mal
müdürü Cemil, Zara malmüdürü Meh
med Fevzi, Araç malmürlürü Necib, 
Terme maimüdürü Nuri, İnepöl mal
müdürü Abdullah, Kozan malmüdürü 

Halid, Bartın malmüdürü Hüseyin Ni
yazi, Karacabey malmüdürü Osman 
Nuri, Iğdır malmüdürü Tevfik, Çubuk 
malmüdürü Fehmi, Sinob muhasebe 
müdürü Zübeyir, İstanbul tahakkuk 
kontrol memuru Said birer derece ter
fi etmişlerdir. 

DIIJ KÖŞESi: 

"Rakamdan daha büyük belagat yok
tur, sözünün değeri böylece ve bir ke
re daha denenmiş olmıyarak kalmaya

cak ... " 
"Denenmiş olmakla kalmryaca/t' de· 

mek istenmiş olacak! 
.. :ılı ... 

"Çorlunun Büyük1<~rıştıran köyün • 
de toprak kazılırken bir baş heykeli bu
lunmustur ." 

Baş heykeli olmaz, heyke1 başı olur. 
* $ * 

"Hatice sıvacı M ehmede yol veriyor 
'1e açıkçası kovuyor.'" 

"Yol veriyor., tabii fazla aç1klamaya 
yer kalmıyac:ık kadar açık bir tabirdir. 

Sonra kimi kovuyor? "Mehmedi''. Hal
buki yukardaki fail ''Mehmed" dir. 

* * * 
''Otomatik olarak kullanılan silah-

larla mücehhez ... " 
"Olarak kullanılan,, kelimeleri ta • 

mamiyle fiizulidir. 

piyade bölüğü ile üç oto mitralyözden 
mürekkeb olan takviye kuvveti Haleb'e 
dönmüştür. 

Bir hafif süvari bölüğü Harim'in ce
nubuna çekilmiştir. 

Ege • 
gecesı 

Ankara Halkevinde 
Çok güzel ve canlı geçti 

Ankara'daki Egeli gençler dün gece 
Ankara Halkevince bir Ege gecesi ter

tib etmişlerdi. Toplantı saat 8,30 da 
başladı. Egeli B. İhsan davetlilere, E
ge gecesinin maksad ve manasını an
lattı ve yurdda Egenin ehemiyetli 

mevkiini tebarüz ettirdi; ve 

"İki yıldanberi çalışmalarımızda bi
ze yol gösteren ve kıymetli himaye
siyle bize iftihar veren sayın mebusu
muz Celal Bayara şükranlarımızı tek
rarlamayz borç biliriz" dedi. 

Genç izmirli arkadaşların davetlileri
ne güz~l paketler içinde sundukları 

memJeket meyvaları, İzmir üzüm ve in
ciri, Egenin manasını anlatmaya yeti
yordu. 

Ege gecesine, lstanbul festivaline 

iştirak etmiş olan Ödemişli zeybeklerin 

de davet edilmiş olmasz, dün gece 

Halkevinde bambaşka bir hava yarattı. 

Zeybeklerin milli rakısları uzun uzun 

alkışlandı. 

Halkcvi salonunun çok nadir gördü
ğü bir kalabalık sıcak ve samimi bir ha
va içinde gece yansına kadar eğlendi ve 
Egeyi andı. 

Gümüşhanede kar, 
yollan kapadı 

Gümüşhane, Z ( A.A.) - Beş gün
den beri devam eden kar yüzünden 
köylerle irtibat kesilmiştir. Şehre ya
kacak gelmemesi yüzünden zorluk çe
kilmektedir. Belediye mahalleler ara
sındaki yolları amele ile açtırmaktadır. 
Zigana, Kop ve Spikoz dağları tama.. 
miyle kapanmış, nakliyat durmuştur. 

Ağaç: 

Madrid hüküıneti, isyan harbi ile hıt
tuğu nasyonalistler için bir iş kampı 
kurdu. Maksad, mevkufları muha
fızların bekçiliği altında çalıştırmak· 
tır. 

Yol yapmak, demiryolu İn§a et· 

mek, bina yapmak gibi bayındırlık 

qlerine hasrolunan listenin en ba§m• 

da ne geliyor, bilir misiniz? Ağaçlama! 

Çünkü İspanya, Türkiye gibi, a

ğaçsızlık istirabmı en çok hisseden 

memleketlerdendir. Milletin ikiye 

bölünüp ~t memat kavgasına gi

riştiği kan ve ateş günlerinde bi
le, İspanyol hükümeti, ağaçlama da
vasmı kaygılarının ba§ında tutuyor! 

Bilmece: 

Çan • Su - Liang Çin milletinin şe
fi Çan - Kay - Şek'i esir etti. Sonra 
Çan • Kay • Şek serbest bırakılarak 
Pekine döndü: Çan. Su - Liang7ı tev
kif ettıi. Çan • Kay Şek istifa etti ise 
de kendisinden rica ettiler, geri aldı. 
Çan - Su - Liang alb seneye mahkfun 
oldu ise de, gelecek hafta af edilece
ğini haber alıyoruz. 

İlk vakalardan japonlar, sonraki 
vakalardan Savyetler telaşa düştüler. 

Siz bu bilmecenin içinden çıkabildi. 
niz mi? Bu havadisleri okuyanlarm 
batırma. ister istemez, eıki mezad 
malcılann sö·· .. geliyor: Çin işi japon 
işi, bunu bilen bir kİ§İ! 

Fakat kim ve nerede? 

ISTANBUL TELEFONLARI : 

Yeni ithalat rejimi
nin tatbiki 

İstanbul, 2 - Bugün gümrüklerde 
yeni ithalat rejiminin tatbikine başlandı. 
Rejimin muvaffakiyetle tatbiki için bü
tün yüksek memurlar gündelik işlerle a
lakalandılar. 

Yat Kulübü satılıyor 
İstanbul, 2 - Emlak bankası Büyük 

adadaki yat kulübünü satılığa çıkardı. 

Satış için takdir edilen kıymet 150 bin 
liradır. 

Eski hıdi v'in köşkünü 
belediye alıyor 

İstanbul, 2 - Eski Hıdivin Çubuklu
daki köşkü yıktırılmak üzere bir enkaz
cıya satılmış, fakat belediye işe müdaha
le ederek binayı belediye namına satın 
almaya karar vermiştir. Belediye binayı 
satın alacaktır. 

Talabe cemiyetlerinin 
fesih kararı 

İstanbul, 2 - Hukuk, edebiyat, fen, 
tıb, eczacı, dişçi, ticaret enstitü ve fa. 
külteleri talebe cemiyetleri hakkında ve
rilen fesih kararı kendilerine tebliğ edil
di. 

Şirketi Hayriyenin bir 
teklifi 

İstanbul, 2 - Şirketi Hayriye, eğer 
iskeleleri amme hizmetleri müessesele
rinden sayılır ve vergiden istisna edilir· 
se boğazı güzelleştirmek için iskelelerin 
bugünkü vaziyetini değiştireceğini aın
kalılara bildirmiştir. 

Kadıköy su şirketine 
verilen mühlet 

İstanbul, 2 - Kadıköy su şirketine 
evvelce verilen on günlük mühlet bu
gün bitti. Eğer şirket iki gün içinde te
sisatını srbileştireceği hakkında bayın

dırlık bakanlığına teminat veremezse 
mukavelesi feshedilecektir. 

Nurullah Ataç'm yeni 
vazifesi 

İstanbul, 2 - Nrullah Ataç üniver· 
site yabancı diller mektebi fransrzça ho
calığına tayin edildi. 

Konuşan sam 

AmeTikan reklamcıbğmm ne müt • 

hl§ bir şey olduğunu bilir misiniz. O

rada Kamoymı merak ve alakaamı çe

kebilmek için alman tedbirler hazan 

insanı hayretten hayrete düşürür. Ba

kın bunlardan bir tanesi şu: 

Western union Telegraph Com

pany konuşan bir saat yapmıştır. Bu 

saat, her çeyrek başında zamanı söy

lemekte ve arkasmdan kısa bir ilan 
yapmaktadır. Bu konuşan aaatte §ar

kı söylemek tertibatı da vardır. Bu sa· 

atten bahseden ve bir de resmini ko· 

yan bir amerikan dergisi, henüz ko
nuşan saat.in bol bol piyasaya sürüle
mediğini yazıyor. 

Geçen zamanın sesini duymak fe
na bir şey olmasa gerek. 

Umum müfettişler 

Başbakanlığa verilecek 
raporu hazırladılar 

Umum müfettişler raporlarmm ha

zırlığını bitirmişler ve dünkü toplantı

larında raporu bir kere daha gözden 

geçirmişlerdir. Raporun yarın Başve

kalete verilmesi muhtemeldir. Umumi 

müfettişleri mıntakalanna aid muhtelif 
işler etrafrnda bakanlıklarla temaslar
da bulunmak üzere bir müddet daha 
şehrimizde kalacaklardır. 

Umum 
müf ettisliklere 

' Yeniden gönderilen 
maiyet memurlan 

Umumi müfettişlikler mrntakalarma 

fazla mikdarda maiyet memurları gön

derilmesi hakkındaki karar üzerine bu 
mmtakalara tayin olun.an maiyet me
murlarının isimlerini bildiriyoruz: 

İstanbul maiyet memurlarından BB. 

Namık ve Tevfik Edime maiyet me· 
murluğuna, Kocaeli maiyet memurlarm

dan Rıdvan, Sıyasal Bilgiler okulu me
zunlarından Ahmed Ko~ İstanbul 

maiyet memurlarından Said Trabzon 

maiyet memurluğuna. Bursa maiyet 
memurlarından Basri, Ankara maiyet 
memurlarından Fikret ve Kamil Efes 

Diyarbekir maiyet memurluğuna, An

kara maiyet memurlarmdan Sakıp ve 

Salih Zeki, İstanbul maiyet memurla· 
rından Mahmud Şahin Tunçeli maiyet 
memurluğuna naklen ve yeniden tayin 
olunmuşlardır. 

İstanbul üniversite-
sine bağlı klinil<lerde 
yapılacak inşaat 
Istanbul Universitıesine bağlı klinik

lerde yapılacak yeni yapı ve tadiller. 

den Farmako dinami, kadın cerrahi An

fisi, dahiliye Anfisi ve göz paviyonla

rımn projeleri Maarif bakanlığınca tet

kik ve kabul edilmiştir. Projeler hasta-

\ 

hanelerle alakalı bulunmaları itibariy· 

le t etkik edilmek üzere Sıhiye Vekale
tine gönderilmiştir. 

- Eğer uslu oturursan sana güzel 
bir harb masalı anlatıcı~ 

Mide ile kese 

Tuhaf bir iddia ama, Dr. Alfred 

Adler gibi otorite sahibi bir adanı 
söylüyor: küçüldüklerinde yedikleri 

yemekleri iyi hazmedemiyen çocuk • 

ların büyüdük:leru zaman, paraya kar· 

§1 büyük bir iştiha duydukları görül

mÜ§tiİT. Büyük servetler toplamı~ o -

lan me§hur zenginlerin çoğu bütün ö

mürlerince mideden rahatsızlık çek .. 

mişlerdir, 

Mide ile kese arasındaki bu acaib 
alakaya ne dersiniz? 

Kamutayın 
yarınki toplanbstll 

görüşeceği maddelet 
Kamutay yarın toplanacaktlf· jl 

namede Gireson mebusu general tbf 
Sökmenin iskan kanununun 31 inci ııJ 
desinin birinci fıkrasının tefsiri hakkı 
daki takririyle as.keri ve millki telıJI 
kanununun 46 mcı maddesinin tt~ 
kazanç vergisi kanununun üçüncü tt1' 
desinin 5 ve 21 inci fıkralarının tefsi! 
ne aid hükümet tezkereleri vardır· 

Bundan başka Kamutayın 936 ydJ 
kinci teşrin ayı hesabı hakkında ~ 
tay hesablannm tetkiki encümeni -
batası, 936 yılı umuınl müvazene ~ 
nuna bağlı D cedvelinin jandarınJ 
mum kumandanlığı kısmında uııı~ 
muvazeneye dahil bazı daireler büdC~ 
rinde ve inhisarlar umum müdürlai 
büdcesinde 1 17 bin liralrk münakale f' 
pılmasına dair kanun projeleri vardı!· 

Birinci görüşmesi yapılacak rnadÖ 
ler arasında, idare heyetinin Kaırıııt11 

Başbakanlık ve dış bakanlık binatart i# 
şalan için dört buçuk milyon lirayı )1 

dar teahhüd icrasına izin verilınesi 
hayvan sağlık zabıtası kanununda lf 
fıkra değiştirilmesi hakkındaki projel 
vardır. 

İş Bankasının teminat 
mektublan 

Maliye Bakanlığı Türkiye tş 8' 
kasmm resmi daireler için verebiJecd 
teminat mektublarmın 31-12-937 tari' 
ne kadar daha bir sene müddetle ıc,lı' 
edilmesini kararlaştırmış ve bu k:a~ 
m alakalılara bildirmiştir. 

Y urdda hava duruıııt 
Havalar yeniden 
soğumaya başladı 

Meteoroloji Enstitüsünden veriltl 
malı1mata göre dün yalnız Van'a ~ 
yağmış yurdun di ğer yerlerinde ba .. 
wnumiyetle açık ve hafif bulutlu g~ 
miştir. Hava suhuneti Ege mrntakasif 
le cenubi Anadoludan başka, diğer yet 
lerde evclki günkü şiddetini biraz dl 
ha arttırmıştır. Orta ve şarki Anadolll' 

da gündüzün en yüksek suhunetleri ti 
le sıfırın altında kalmıştır. Dün en <filı 
şük suhunetler sıfınn altında AntalY' 
da 1, Adanada 2, İstanbulda 3, Edirıı' 
de 8, Krrşehlrde 23, Boluda 26 ve sr 
vasta 27 derece idi. En yüksek sub1' 

netler ise &ıfrrın üstünde olmak üze1' 
dört yolda 12, Antalyada 13, Silifked' 
14 derecedir. Son günlerde Karadeııİ' 
sahillerinin sa:rk taraflarında top~ 
üstünde kar;n kalınlığı fazlalaşmış fi 
Rize'de 65 santimi bulan kar ArtvitJd' 

bir metreyi geçmiştir. Dün Ankara'd' 
suhunet evelki günkil gibi sıfırın aıtı1" 
da 4 dereceden yukarıya çıkmamıştı'• 

Maliyede fiş usulü 
Yetim ve mütekaidlorin tesbit ve ti' 

yinini kolaylaştırmak, bunların otııı' 
duklan yerleri kolayca tayin etmek~ 
bu suretle muamelelerde sürat ve 1'"' 
layhk temin etmek için muntazam bO~ 
lar umum müdürlüğü fiş usulü kur a• 
masmr kararlaştınnış ve bu hususta~ 
lışmalarma başlamıştır. 

Kütahya'da fakirlere 
yardım 

Kütahya. 2 (A.A.) - Memleket fi' 
kirlerini korumak ve iş bulmak için ~ 
rulan cemiyet bugün yıllık toplantısı ıJ 
yapmıştır. Kongrede faydalı karatl 
verilmiş ve idare heyeti seçilmiştir. 

Çobanbeyli'deki hayvafl 
ihracı 

Çobanbeyli, coğrafı vaziyeti iti": 
riyle bilhassa şark vilayetlerimizin S e' 
riyeye çıkardığı hayvanların ve nıadÔ 
lerinin tabii geçidleri arasında bulı.J~ 
maktadır. Hayvan hareketlerini k~t~ 
!aştırmak ve bu sure tle ihraç faali.~ jrt 

\ 

lerini çoğaltmak için Çoban~ytı ~ 
hayvan ve maddelerinin ihracına fll ~<1.I 

".'flJI"' sus kapılar arasına sokulması µı 

bakanlığınca kararlaştırılmıştır. 
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Amerika kıtasını teşkil eden yirmi 
bir devlet arasındaki Buenos Ayres 
kongresi, bir taraftan bu dcvletleı·in 
karşılıklı münasebetleri, diğer taraftan 
da Amerikanın Amerika dışındaki dev
letlerle münasebetleri bakımından çok 
eherniyetli neticelere vardı. Bu iki nok
tayı anlamak için Amerik a kıtasındaki 
d evletler muvazeneıunın Avrupadaki 
muvazeneye benzemediğini bilmek la· 
zımdır. 

Amerika, A Vl"upa kıtası gibi, bir kıs

mı müsavi kuvvette olan bir takım mem

leke tlere ayrılmış değiıdir. Amerikada 
büyük ve kuvvetli bir Amerika ittihadı 
vardır. Geri kalan yirmi kadar devlet de 
k üçük ve zayıf l>ir takım merr.lek ctler
dir. Avrupa kıtasının bir k uvvetli Al
manya, yirmi kadar da Çekoslovakyaya 
ayrılmış olduğu farzedilsin. Ona benzer 
bir vaziyet. 

Bu vaziyet dolayısiyledir ki Amerika 
devletleri arasındaki münasebetler 1823 
aenesindenberi yer li Monroe kaidesi de
nilen rejime dayanmaktadır. Monr oe 
kaidesi, bir asır ve on döct yıl evvel, A v
nıpanın Amerikaya müdahalesine ma
hal vermemek için Amerika ittihadı ta· 
rafından ileri sürülmüş hir prensip ol
makla beraber, gel zaman git zaman, 
Amerika ittihadına diğer Amerika dev
letlerinin iç işlerine kanşm;-:.k h~ldunı 

veren bir prensip şeklini almıştı. Ame
rika bu prensibe dayanarak, Amı>.rika 

kıtasmn zabıta memurluğunu yapı
yor. Nerede ihtilal çıksa, müdahale e-

diyor. iki devlet birbiriyle ihtilafa düş
se, kendi kendini hakem tayin ediyor. 
Ekseriya da bu davaları kendi siyasi 
maksadJarına uygun şekilde hal ve fasl 
ediyordu. 

l şte Buenos Ayres kongresinin ka
rarlan bu vaziyeti değiştiriyor. Bu ka
rarlara göre : 

1 - Amerika kıtasındaki devletler
den birine tecavüz vaki olursa, ve ya. 
bud 

2 - Amerika devletlerinin kendi a· 
ra1annda bir ih tilaf çıkarsa: 

Şimdiye kadar olduğu gibi, Amerika 

lttihadı kendini hakem vaziyetine koya· 

Yak bu işin başlı başına halline teşeb

büs etımiyecek. Diğer Amerika devletle• 

riyle istişare ederek icab eden tedbirler 

beraber alınacak. Yani Amerika ittihadı 

yüz on dört yıllık Monroe kaidesini bir 

· tarafa bırakıyor. Daha doğrusu bunu 

bütün Amerika devletlerine mal ediyor 
demektir. Bu, ehemiyetli bir inkilabtır. 

1 kinci noktaya, yani Amerika dev· 

letleriyle Amerika dışındaki devletler a· 

rasrndaki münasebetlere gelince; bura· 

ela iki prensip çarpışmıştır: 

1 - Amerika ittihadı Amerikadaki 

devletleri, milinkün olduğu kadar aiya

aelen, iktisaden ve mali baknndan Av· 
nrpadan ayı:ınaya çalışmıştır. Amerika 

1otas1Din etrafına bir divar çevirerek 
taşra ile olan münasebetleri asgari bir 
hadde indirmek istemiştir. 

2 - Diğer taraftan Arjantin, elrafı
.:na milletler cemiyeti azası olan OD beş 
devleti topbyarak bu teşebbüse karıı 
muhalefet etmiştir. 

Kongre müzakerelerinin en enteresan 

safhası bu olmuıtur. Nihayet iki noktai 

nazarı telif eden bir formül bulunmuş

tur: Amerika, on alb devletinin millet

·ler cemiyetine karşı olan teahhüdlerini 

t&nımrt ve Amerika dışındaki devletler• 

le gjriıecekleri münasebetlerde bu teah

büdlerin göz önünde tutulınasına karar 

verilıni§tir Yani sözün kısası, burada ar

tık Amerika ittihadının hususi bir kai

desi olmaktan çıkan ve Amerika kıta
aıtıdaki devletlere mal olan Monroe pren

aipi ile cihanşümul milletler cemiyeti 
prensipi telif edilmi§tİr. işte Amerika· 
daki yeni miUetlerarau rejimi budur. 
Ancak şimdiden şunu kabul etmek li
zımdır ki bu, Amer:kanın Amerika clı
ırndaki devletlerle münasebetlerinde ye
n· b. · · 1 ır ıstihaledir. Ergeç dar olan ameri-

~· ve daha geni§ oJan milletler cemi· \. 
Yetı · l · prenaıp erınden biri galebe çalac k-
br. A. Ş. E. 

Amerikarı <;)tomobil endüstrisi durmak tehlikesinde 

211. • • 
ışçı 

Detroit endüstrisinin beslediği 

Detroit, 2 (A.A.) - Otomobil en· 
düstrisinde grev hareketi devam etmek
tedir. Generalmotors' a aid yedi fabrika

da grev yapan işçilerin mikdarı 14.600 ü 
bulmuştur. Montaj malzemesinin eksik

liği dolayısiyle diğer beş fabrika da 
grevden müeessir olmuştur. Grevin bü-

• • 
ıssız 
~ 

kalıyor 

otomobil ı;araj!arrnrl;ı rı 1Jiri 

yümesinden ve yadmasından korkul

maktadır. 

Detroit, 2 (A.A.) - Generalmotors 

kumpanyasının bütün fabrikalarının ka

panacağı söyleniyor. Bu hal, 211 bin iş

çiyi zarara sokacaktır. 

The El{onomist 
• •• 

gazetesıne gore 
alman ek~onomisi 
Londra, 2 (A.A) - Almanyadaki 

vaziyeti tetkik eden The Ekonomist ga
zetesi nazi ileri gelenlerinin yakında 

alacaklan kararlan endİ§e ile beklemek
te ve : " Almanya acaba tam bir anarşi
nin ifadesi olan şimdiki sistemi mi ipka 
edecek yoksa ekonomi sahasında enter
nasyonal bir işbirliği sistemi mi t akib e
decek?" sualini sormaktadır. 

Bu gazete bugünlerde Berlinde ehe· 
miyetli kararlar verileceğini kaydettik· 
t en sonra B. H itler'in ekonomik zorluk
larla mücadele eden alınan halkını oya
lamak için, gerek Almanya ve gerekse 
bütün Avrupayı bir tehlikeye düşürecek 
bir maceraya atılmasından endişe etmek-

tedir. 
H am madde meselesi hakkında da 

b\\ " 
~":ııete şöyle yazmaktaaır: 

t k t"ıı:.•1t,.re bazı sömürge topraklarını 
er ethl~ " 

maddele:" ı-azt olsa bile Almanya ham 
ta işletilec:~., ~debilmek için bu toprak-

hq . h taç olacak ve b"..,cı sermayesıne mu • 
yapmasr H'izırn g ~l'ı'•>t için bir istikraz 

H e ec,.lt 
albu ki b u gü tir. 

. b'· 1 . n his L· 
nesı oy e hır istikr <>ır devlet haz• 
f . 

1 
. . azın 8 

aız erını garanti d ~r-nıa · · e . e ernez B· Yesını v 
mınat olmayrnca da k- • öyıe b · 

ırnse A. ır te 
1937 senesinde para v lrnanya• 

e r erni ya 
-~ ~ __ Yecektir." 

dostlıık paktı 
Bulgar i..;tanda yeni yılın l "'_ ~\ı 
h . l "d· · 1 ıa, ır ıa ıs<>sı o arak karc:ıı] · ...,, anıyor 

Sofya, 2 (A.A.) - Basbak 
. 1 . b k K" . . an ve dış 
ış erı a anı oseıvanof dün S 

. ofya rad· 
yosunda bulgar mılletini kutı 
b 1 h .. k"' . . . ayarak, 

u gar u .umetının ıç nizam k 
. . ı uvvet-

lendırmek ve Bulgarıstanrn k 
•
1 

. . .. b omsuları 
ı e ıyı munase ette bulunmak '. . .. 
d 1 1 

. . . d , buyuk 
ev et erın ıtıma mı kazanın k h 

d f 
•w• ,. a US U • 

sun a sar ettıgı sayden bahsetm' 
lŞ ''C t.U 

çalışmanın müsbet verimler d ·~· . ver ıgını 

kaydetmiştir. Başbakan bundan sonra 
Bulgaristanla dost Yugoslavy a arasın· 
da pek yakında bir dostluk p k · a tı ımza 

edileceğini haber vermiştir. 

Başbakandan sonra bir hitabede bu
lunan iç bakam, belediye seçinıleri hak
kında yeni bir kanun yapılacağrm ve iç 
vaziyetin normalleşmesi için böyle bir 
kanunun elzem olduğunu söylemiştir. 

Sofya, 2 (A.A.) - Yugoslavya ile 
bir dostluk paktı imzalanmasına aid o
lan haber, bütün bulgar mahfil lerinde 
yeni senenin başlangrcmda Balkanlar 
barışı için bir hayır alameti olarak kar

şılanmaktadır. 

Atina ne düsünüyor? ' .. 
Atina, 2 (A.A.) - Atina ajansı bil-

İspanya i~ harbi etr<1fında hadiseler 

diriyor: Yugoslavya ile Bulgaristan a
rasında yakında ademi tecavüz paktı 
yapılacağı salahiyettar mahafilde tey~d 
olunmaktadır. Ancak §urası da tasrıh 
ediliyor ki, Bulgaristan Yugoslavya'ya 
~~:vı., bir teklif yaparken Romaya ve 

''•• d mürı::"'"~"tana da münasib bir zaman a ;\.... 'k .. 
izhar .... t.,1cıtn bulunmak fı rını -............. 1Yt 
1929 tarihli türk ~ aıcı_rn o\ô..\\~U üzere 
hedesi 1934 de e bu.gar dostluk mua-
. saaen t d" ""'.ı a tır. ern ıd edilm ı~ 

Gönüllüler ve liarış- l(önigsbergin tev- Rehinelerin mübade-
mazlık meselesi kif ettiği gemi lesi görüşmeleri 

(Başr 1. inci sayfada) 
Eğer Akdenizin ~albinde bolşevizmin 

t esisi istenmiyorsa yalnız sözle kalmı
yarak fili mücadeleye geçmelidir . ., 

lngiltereden ispanyaya giden 
gönüllüler 

Londra, 2 A.A.) - Deyli Meyl ga
zetesi, İspanya için gönüllü toplamak 
keyfiyetinin artması yüzünden İngilte 
rede bir takım endişeler uyanmakta ol
duğunu yazmaktad1r 

İngiliz komünist partisi cenuh Ga
linde ve Klid bölgesinde sistemli bir 
propagandaya başlamıştır. Esasen cum
huriyetçi İspanyada yüıierce ingiliz te
baası harb etmektedir. Gönüllü kaydo· 
lan her adam günde bir sterling almak
ta ve zevcesine de günde yirmi şilin ve 
her çocuğuna da on şilin verilmektedir. 
Daha son günlerde İspanyaya Liverpul
dan 50 ve İskoçyadan da 200 kişi g0n
derilmiştir. İngiliz tayyarecileri hafta
da 40 sterling ve düşmandan düşürdük
leri her tayayre için de birkaç yüz ster
ling prim almaktadırlar. 

Marki del Moral'in bir mektubu 
Londra, 2 (A.A.) - Morning Post 

gazetesi, Marki del Moral'in bir mek
tubunu neşretmekte<lir. 

Marki bu mektubunda, İngilterenin 
gönüllüler meselesinde fransız teşehbü
süne iştirakinden dolayı hayretini bil
direrek diyor ki: 

''Bizzat fransrz gazeteleri Fransanrn 
İspanya'ya yardrm ettiğini açıkça itiraf 
ettikleri bir sırada İngilterenin bu ha
reketi, en ziyade, bizzat fransızları hay
rete düşürecek ve güldürecektir. Bu 
hareket, tarzı, İngilterenin Fransaya İs
panyada istediği gih; hareke+- etmek S'l 

lahiyetini vermek ve diğer memleketle
ri ise mü dahaleden menetmek gibi bir 
mana ifade edebilir.,, 

Marki del Moral, bütün i ddialarmı 

vesaikle ispat edebileceğini yazmakta
dır. 

* Paris - İspanyaya giden Entran
sijan gazetesinin muhabiri gönderdiği 

bir mektubta, her gün hududları gezdi
ğini ve her defasında tür lil nakil vasr
talariyle yapılan kaçakçıltk vakalanna 
şahid olduğunu yazmaktadır. 

Muhabir. Paris yakınındaki fabrika
ların ameleleri tarafından ispanyol 
halk cephesine hediye edilen kamyon. 
larr hamil iki de tren gördüğünü söyle
mektedir. Muhabir bu kamyonların bi
rinde İspanyol anarşistlerinin işaretini 

~örmüştür. 

(Başı 1. inci sayfada) 
rü, Bilbaodan Santander'e gitmekte o
lan ' 'Soton,, adlı ispanyol gemisini nur
durmuştur. Kruvazör kumandam , İ span
yol gemisinin ikinci kumandanım ge
miye çıkmaya davet etmiş ve Soton'un 
durdurulmasının P alos'a karşı yapılan 

muamelenin mukabelei bilmislini teşkil 
ettiği hakkrl"daki beyannameyi imzaya 
davet etmiş.tir. 

Kruvazör, İspanyol gemisine Galice 
sahilinde bulunan nasyona list limanına 
gitmesini emretmiştir. İkinci kaptan 

gemiye çıkınca, gemı sahile doğru yU
rilmüş ve kendisini karaya oturtmuştur. 
Kruvazör Soton'u topa tutmuşsa da isa
bet vaki olmamıştır. 

Bundan sonra bir hüküıuc.t tayyare
si kruvazör üzerinde dolaşmaya baş1a
drğından Königsberg. açık denizi boy 
lamıştır. 

Birkaç saat sonra kendisini kurtar
maya muvaffak olan Soton, Santander'e 
gi trniştir. 

Berlinden gelen haberlere 
göre hfidise 

Bedin, 2 (A.A.) - İyi haber alan 
mahfillerde söylendiğine göre, ispanyol 
Soton vapurunun alınan Königsberg 
kruvazörü tarafından tevkifi dışarda ve 
bilhassa. Londrada şayi olan tarzda vu
ku bulmaımşhr. Kruvazör vapurun dur• 
ması için bir top atmış ise de vapur dur
mamış ve sahilde karaya oturmuştur. 

Berlin, 2 (A.A.) - Alman Palos va
purunun Bilbao'daki marksist makam
lar tarafından tevkifi hadisesinden bah
seden yarı resmİ Korrespondans diplo
matik gazetesi "kızrllann'' açık deniz. 
lerde seyrisefer eden alman vapurlarını 
kolayca yutulur bir ganimet olarak t 
lakki etmelerinden dolayı hayret ed: 
yor ve diyor ki: 

Eğer "kızıl İspanya" böyle hareket
lere yol açmak istiyorsa ayni ekild 

kabl
.. ş e 

mu e e goreceğine emin olabilir ve 
bu, Palos vapuruna karşı yap 1 . r an gayrı 
meşru zorbalık tamir edilmedikçe de de
vam edecektir. Ecnebilerin hayat ve 

mallarına karşı tecavüz ve suikast mü
temadiyen art.maktadır. İspanyanın 
marksist idaresi altında bulunan kısım
larda anarşi öyle bir dereceye gelmiştir 
.ki, İspanyada sükun ve medeniyeti tek· 
rar tesis etmek istiyen devletlerin buna 
bütün dikkatlerini hasretmeleri lazım
dır. 

(Başı 1. inci sayfada) 
da bir Anglikan papazı tarafından bir 
ingiliz der gisinde yapılan ithamları 

yalanlayan uzun bir tebliğ neşretmiştir. 

Notada bu ithamlar nakil ve red de
dildikten sonra, bir protestan papazının 
idam edildiği, bunun da gayet ağır suç 
altında ~ulunduğu bildirilmektedir. 

Tebli ğ şu suretle bitmektedir : 

''Hükümet tarafında, olup bitenlerin 

tersine olarak, milliyetperverler t ara
fında hiç bir kimse din yüzünden takip 
edilmemiştir.,, 

Balkan paktını . 
l!ll_;, 

arasında yapılan noktaia.la.yan devletler 
de mezkur paktın t am et'la.~<tr t eatilerin· 

. v ~~ 
tnerıyette kaldığı rnüsahede tı<tlı:: o]arak 

B ul · ' "cliı . • 
. garıstanın diğer Balkan de ıştır. 

rıyle mukarenet te .. h a"'ı.,tle-
t a·-· sısı usu sun a 
er ıgı arzu st t "'k B lk ' a u onun muhafazasiyl t: 

d
a aBn sulhunun id;ıt"Qesini istihdaf e-
en alkan k t pa tının es<l·"rna tamamiyle 

evafuk etnıektedir. 

Bulgar gazetelerinin 

yazdıkları 
Sof ya 2 (AA ) 13ıı1gıır afans1 b 

' · · _. l Yu 
dir iyor: Bulg . tııll it gosıav 

Harbiye müsteşarı ispanyada fa- arasında yakında a~~ do5tlıı~uahem.. , 
şizmin yıkılacağını söylüyor sinin aktedileceg- · . . ~aıı 63 Ih ga~ ,,. 

1 
ını r . 11 su u . e 

Valans, 2 (A.A.) - Harbiye müste- eri bunun, umumi :fJllıııa edirl ı- · 
şarı General Assensiyon, Havas ajansı lan eh emiyetini belirııı1e~etesierb .it· 
muhabirine şunları söylemiştir: b Ykıan resmi "Dinet''ioris ta:r~rl:i !.Atni· 

" t n ral Aleksandr .,e ı.jr neti l\11-
- 1937 senesinde spanayda enter- tl ·rı v cesı \\ 

ç an kiyasetli siyast11 _nı rne t:ı . 
nasyonal faşizmin tamamiyle yıkıldıgv ı- d v sarv- llıleJc 1 ugunu kaydettikte!l ı:ıerlere i 8 tina1 

na şahid olacağız. Faşist milletlerinin her tarafmdan geteıı lı8 rugosia t.ı"~ ,,.,' 
asilere asker ve malzeme g öndermesinin bulgar milletinin ~ef karşıı~ ~it:~ 
arkası alınır alınmaz fa~izm İ ebedi dostlug-u hey~ :Ve "' spanyada 
yıldırım süratiyle yıkrlacakt Z yazmaktadır. 

ır. aten ,~ıerine aö,. 
yabancı memleketlerden Frank 8 ,.1_ ~lı e oya yar- Uu.apeşıe 1JIP': 1 - Havas aj 
dım gelmeseydi muharebe çoktan sonu- Budapeşte, 2 (~·.Jay doıstluJc Pa 

na ermiş bulunacaktı.,, smdan : Bulgar • yı'I_~ mahfiller, bu. 
* Sal tından bahseden si~ciJer taraftnt h_ 

amanka - Resmi bir teblı•v.. 11"' • -.;;ı-. 
·· d .. E g... nun Bulgaristarun :.ı91' iltihakı de 

gore un, ndülüs cephesinde beya:z kederek Balkan P"_t., Ye bu p:ek 
kuvvetler ileri hareketlerine devam et- olmadığını söyle#' ,ta.nt tarafına tın 
mişlerdir. Teruel cephe . d Bulgaristaru küç~. !oslavya""' d teJ. 

• &ın e seyrek b ı J ' <>atı 
pıyade ateşleri olmuştur. Madtid cep- e7ekten ziyade·tı [r netice ı•"ro,. ~a-
hesinde bir yenilik yoktur. nn an ayırmak gı • ~ ,.~gj. 

====================================nı=·=u='m:=;id~e~y=le:m:e~kt!~ ~ 
Kısa dış haberler 
* Bertin - B . Hitler, Avusturyada 

bul unna Arşidük Albert'e bir başsağı 
telgrafı göndermiştır. 

* Londra - Filistindeki karışıklık· 
lar Filistin hükümetine 250 bin ingiliz 
lirasm.ı mal olmuştur. 

* Managua - Franken Benes cum
hur reisliği salahiyetlerini yeni seçilen 

General Somozaya tevdi etmiştir. 

* Vatikan - Fapanın sıhi vaziye· 
tinde bir değişiklik yoktur. 

* p . .. arıs - Con Saymen bir hafta kal-
mak uzere buraya gelmiştir. 

* Londra, - Bı'r ha'-- .. 1 . . ' ı.n::re gore a man 
polısı Hollanda veliahdinin d" ~ .. .. 

'd .. ugunune 
g.ı en uç prensesin pasaportlarını elle-
rınden almıştır. Bunun .. . uzen.ne prens 

#r~ 
Bemhard Hitlere desi i . g(:)t\d 

ı ~il d ere. 
rek pasaportlarrıt ~ alınan Cthaı tah-
kikat yapılmasırı1 ,rnıe~itıi~tbu,u...-
da ayrıca tarziye . allllatt lateauştir. 

* B ı· tr h er ın, - ıerinc t-renseainiıı 
pasaportları keti g~ti V'erilmi..-
tir. 

• • .ııusan. ttı • 
Parıs - ~ ~e 1l'.l.a Cthsiylc ayan 

1 . • b"d yı li '"l mec ısı u ce . bir in .... Mıat proje• 
sini 12 kere bı~bul e ıı-önderdikten 

Jc' etıt.i ~ 
sonra nihayet. nih § \>c fevkalade 
içtima devresııı' ayet ~ . t ' 

• B"k ..,,, Deni~ ermış ır. 

K f
.
1
u . rt~şf ... eııniştit \ıe hava bakanı 

ran ı ıs ı .. . 

* Oslo - 1roçltitı.in 
1catı§tltı ,_ Meksikaya vrr 

rışında bazı d tıı:lar km • 
korkulmaktadır enildi ~ . çt a~1mu· 

. de n gıne gö eA 
ki açık denıı ereye • . 

1m an bir ııarb ıı- E;t1 ..-çeceıctır. 
o ıy ~elllisi.-6 .. -



1 GÜNÜN MESEI~ELERİ Devlet ve hükümet adamları ve gazeteler 
, 
~ Arupa gazetelerinden iktibas Yeni senenin memleketleri ve dünya için bir barış 

ve sükun yılı olmasını temennide devam ediyorlar , 
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İspanya işlerine l{arışmazl1k meselesi • 
Alman ordusu · İngiliz ordusu .. 

Bulgaristanda rejim meselesi 
Le Temps gazetesi 29.12.936 tarihli 

baş yazısında Fransa ve lngilterenin, 
akdedilmiş olan karışmazlık paktına ri
ayet edilmesi, İspanya'da harb eden iki 
tarafa, silah mühimmat, para ve gönül
lü gönderilmemesi hususunda, Berlin, 
Roma, Lizbon ve Moskova'da miıştere • 
ken yapmış olduklarr siyasi teşebbüs -
ten bahsederek, bu te şebbüsün dostça 
ve anlayışla karşılanm ış olduğunu ve 
ehemiyetle tetkik edilmekte bulundu
ğunu, esasen Berlin, Roma ve Mosko-
va'nın, daha başlangıçta, İspanya iç sa
vaşının bir Avrupa harbına çevrilmesi 
istenmiyorsa, İspanyaya ne silah, ne pa
ra, ve ne de gönüllü gönderilmesine 
müsaade edilmemesi kanaati izhar edil
miş olduğu için, fransız ve ingiliz tek
liflerinin bu muhitlerde hayret uyan • 
drracak bir mahiyette olmadığım söy
lüyor. Almanya ve İtalya tarafından, 

bugünkü İspanya vaziyetinin o kanaa • 
tın izhar edildiği zamankinin aynı ol -

madığt tarzında bir itiraz ileri sürüldü
ğü takdirde de, her ne olursa olsun bir 
Avrupa harbrnı önlemek hayati lüzu-
muna karşı bu iddianın kuvveti olmrya
cağına işaret ederek, İspanyada gerek 
hükümetçilere, gerek asilere bütün yar
dmılartn durdurulması keyfiyetinin İs-
pany;ıda milletlerarasr bir uzlaştırma 
teşebbüsünün icrası ve İspanya rejimi 
hususunda İspanyol halkının reyine mü

yeni büyük üniteler kurulacak (piyade 
fırkaları ve zırhlı fırkalar), yahud da 
umumi ihtiyat mikdarı mahsus derece
de arttırılacaktır. 

Nihayet ve bilhassa, 1935 sonunda, 
hususiyle tanklardan, her sahada yü -
rüyen motörlü vasıtalardan, motosik -
letlerden, motörlü toplardan mürekkeb 
üç zırhlı fırkanın yaratılması alman or
dusuna süratli ve kudretli, büyük bir 
taarruz kabiliyeti olan ve bir harbm 
başlangıcında birinci derecede bir rol 
oynamrya namzed üniteler kazandırmış
tır. Esasen zırhh fırkalar mikdarr • 
nın üçe nihisar etmemesi, ve ya
kın bir istikbalde veya bir • 

kaç benzer ür..itenin kurulması pek 
mümkündür, büyük zırhlı ünitelere ve· 
rilen tanklardan maada. kumanda ına -
kamları normal üniteleri kuvvetlendir
meye ~atuf tanklardan mürel<keh bü -
yük bir ihtiyat kuvvet vücude getirmek 
tasavvurunciadır. 

Netice itibariyle, alman ordusu, bu
gün hava kuvvetleri müstesna olarak, 
soo.000 faal nefer, 50.000 ihtiyat nefer, 
30.000 yardımcı nefer, 200,000 iş servi • 
sine tı\ensup nefer ki ceman 1.080.0000 

kişiden. mürekkebtir. 

lngiliz ordusu 
Le Petit Journal gazetesine verdiği 

beyanatta ingiliz harb bakanı diyor ki: 

Sovyet gazeteleri 
Yeni yılda rejimin muvaflakiyet

lerini anlatıyorlar 
Moskova, 2 ( A.A.) - Gazeteler ye

ni sene için başmakaleler ayırmaktadlr
lar. 

Pravda diyor ki: 
''Dünyadaki bütün hükilmetlerin en 

eskisi ve en kuvvetlisi olan Sovyet hü
küm.eti, sağlam sosyalist temeli üzerin. 
de sarsılmaz bir surette durmaktadır. 
1937 senesi jkinci beş senelik planın 

son yılıdır. Ve bu plan başladığı kadar 
parlal< bitmektedir. 

Sovyetıcr birliği barış taraftarıdır. 

ve barış için faal bir surette mücadele 
etmektedir. Bununla beraber, sovyet
ler birliği fırtınalardan da korkmamak
tadır. Sovyet gemisi iyi cihazlanmış ve 
iyi silahlanmıştır.'' 

İzvestiya gazetesi yazıyor: 
''Emperyalizm hararetli bir surette 

askeri maceralara hazırlanmaktadır. 

Memlekeitmiz ise, evelce olduğu gibi, 

yettir. Bu da gösterir ki 19 mayıs 1934 
denberi memleketimizin, içinde yaşamış 
olduğu hal ve şartlar memlekete eski 
sistemin sokulmasından artık bahsedil
lemiyeceğini herkese öğretmiştir. 

Fakat pratikte bu mesele nasıl hal· 
ledilmelidir? 

dünyanın üstünde, insan terakkilerinin 
ve barışın müdafaası için yükselmek

tedir." 
Gazete, sovyetler birliği vatandaşı

na hitab ederek diyor ki: 
"Memleket senindir. Onun, her şe· 

yi sana aittir. Çalışmak hakkı, dinlen
mek hakkı, kültürel ve mi:sterih ihti
yarlık hakkı senindir. Tam bir hak bir
liğine maliksin, memleket yeni seneye 
Stalin anayasasının nimetleri ile gir
mektedir." 

Bugar kültür bakanının 
radyodaki konuşması 

Sofya, 2 (A.A.) - Radyoda iç ba. 
kanından sonra üçüncü hitabeyi söyli
yen kültür baüanı doktor Nikolaef, bul
garistan prestijinin geçen sene içinde 
yükseldiğini bildirdikten sonra, şimdi· 
ki hükümetin demokratik rejimin ya
vaş yavaş tekrar tesis yolundaki gay
retlerini, bütün alanlarda ve bilhassa 
açıksız bir büdce ile finans sahasında 

elde edilen neticeleri ve maarif edebi
yat ve güzel sanatlar yolundaki ilerile
meleri kaydeylemiştir. 

A tina Katedralındaki 
" . 
ayın 

Geçen sene sonunda majestcniz · ta
rafından yapılan birliğe ve toplanma· 
ya davet, bütün romen kalplerinde akis 
uyandırmıştır. Biltün romen milleti bu 
davete koşmuştur ve hiç bir zaman mil
let, bu endişesinin başlangıcında oldu· 

ğu kadar, tahtın etrafında bu kadar 
kuvvet ve imanla toplanmamıştır." 

Başbakan bundan sonra yarma ima. 
nı olduğunu, bütün romenlerin, milli 
hayatın bütün şubelerinde bereketli ne
ticelere erecek olan kalkınma ve kuv
vetlenme hareketine iştirak etmek az
minde bulunduklarını söyliyerek söz .. 
lerini şöyle bitirmiştir: 

"- Memleket böyle hisler, böyle 
düşünceler ve böyle ümitlerle majeste• 
nize hitab eder, ve yolunuzu aydınlat
masını tanrıdan diler.'' 

Kıra/ Karol'un cevabı: 
Başbakana cevab veren Karol de• 

miştir ki: 

"- Yılbaşı günü, geçen yılı düşün
mek zorunda olduğumuz ve gelecek yıl 
için hazırlanmaya mecbur olduğumuz 

gündür. Geçmiş olan sene, endişe ile 
dolu olmakla lıeraber, barış içinde geç• 
miştir. Şimdi ise bazı kalkınma ve re
fah alametleri görülmektedir." 

Bundan sonra krral, iki sene evvel 
ve aynı münasebetin vermiş olduğu işa
retleri tekrar ederek, hükümct progra
mının iki kelime ile, yani "iyi idare" 
keHmeleriyle ifade edilebileceğini söy
lemiş ve demiştir ki: 

·ıT .. -~ .. t edilmesi için tek çare olduğunu 
ccgı tarı . 
raiti bıı: ~ · .mcak bu suretle. bu memlekette hır 

''Ordunun imparatorluğun birço~ 

kısımlarında devamlı garnizonlar bu • 
lundurması, A vrupc:da milU müdafaa i
çin gerekli asken elemanları vermesi 
ve dominyonların taleblerine cevab ve
recek kadar bir ihtiyat mikdar bulun -
durması lazımdır. Bu ordu hem impa
ratorluğu ve hem de metropolü koru
makla mükelleftir. Fakat bu iki büyük 
vazifesi için faal ordumuzun asker mik
darı ancak yliz elli birı kişiden ibaret
tir. Yani 1914 mevcudundan 21 piyade 
taburu noksandır. Halbuki teahhüdlc -
rimiz o devirden çok daha geniştir." 

Münakaşaya iştirak edenler arasın

da fikir ayrılıkları işte bu noktada be -
limıektedir. Muhakkak ki problem güç 
ve karışıktır. 

Atina, 2 (A.A.) - Yeni sene müna

sebetiyle, Atina Katedralındaki yunan 

kıralının huzuriyle büyük dini ayin ya
pılmıştır. Kıral ailesi, azaları, ba -
kanlar, kordiplomatik, kilise, ordu ve 
hükümet otoriteleri bu törende hazır 

bulunmuştur. 

''- Memnuniyetle görüyorum ki, u• 
mumi faaliyetimizin bazı sahalarında 

bu tavsiyeye riayet edilmiştir. "İyi ida
re'' hissinin idarecilerin esas endişesi: 
ni teşkil etti~ini görmekle bahtiyarım. 
Başlamakta olan senenin geçmiş olan 
seneden çok fazla bir sulh ve bereket 
senesi olmasmı temenni ederim. 

ve 

}erir 
m· 
şaı 

la 
çe• 

t~ 

ilı 

in ... 
}atı n 
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Jiktatörlilğün teessüsüne mani olunabi
leceği fikrinde bulunuyor. 

İngiliz - italy an uzlaşması Akdeniz. 
de gerginliği izale edeliberi, Romada, 
İspanya işini uzlaşma yoluyla halle doğ
ru mahsus bir temayül belirmiş oldu
ğunu kaydeden Temps. Almanyada şef
lerin tatiI!er dolayısiyle iş başmda bu
lunmamalarr yü.,."foden Berlinin bir ka
rar vermekt" gecikeceğine esefleniyor, 
fa.'!<at A.lmanyanm da anlaşma siyaseti
ne büsbütün aykrrı bir yol takip etmi
yeceği ümidini izhar ediyor. 

.4lmarı ordusu. 
L'Echo de Paris'den-

Bulgaristanın rejim meselesi 
La Parole Bulgare gazetesinden : 

Mesela, eski bir sosyalist lider i, 
doktor Cidrov, devlet reisi tarafından 
tayin edilen ve ancak onun iradesine 
tabi olan layık ve mütehassıs zatlardan 
mürekkeb bir hükümet usulüne taraf -
tarlık ediyor. Cidrov'a göre parlamen 
to, girişilmiş olan kalkınma eserini aka
mete uğratmama~ için, bakanlara hü -
cum etmek hakkını haiı olmamalıdır ve 
tecrübe, ta millet bunun faydalarım an
layıncaya ve yavaş yavaş kendiliğin • 
den ona bağlanıncaya kadar devam et -
melidir. 

Ayinden sonra kıral kordiplomati
ğin, başbakanın ve bakanların tebrikle
rini kabul etmiş.tir. 

,. 
lural Karol ve Be 

T ataresl{onun 
temennileri 

Bükreş, 2 (A.A.) - Kıral Karol ken
disine yeni seneyi tebrik için gelen hü-

kümet ileri gelenlerini, parlamento ve 
senato reislerini, büyük memurları ka
bul etmiştir. 

1936 sonunda alman ordusunun mev
aren m cudu 800.000 kişiye yükselecektir ki 

Bu son zamanlarda, memleketin 
müstakbel normal hükümeti meselesi 
bulgar matbuatı sütunlarında layık ol
duğu biltiin ciddiyetle münakaşa edil -
mektedir. Mazide, muhtelif siyasi grup
manlara mensup olmuş bulunan birçok 
mühim şahsiyetlerle, siyası hayatta 
faal bir rol oynamarmş salahiyetli kim
seler bu mevzu üzerinde fikirlerini 
söylediler. Bütün bu yazılarda muhte -
lif mütalaaler müdafaa edilmektedir, 
fakat hepsinde hareket noktası aynıdır, 
yani eski parti zihniyet ve sisteminin 
diriltilmemesi hususunda fikirler bir -
leşmektedir. 

Eski dış bakanı B. Burov da, milin -
taz ve mütehassıs kimselerden mürek -
keb bir hükümete taraftardır. Ancak o· 
nun fikrince devlet reisi tarafından se -
çilen bu hükümet azaları, halk tarafın -
dan seçilen parlamentoya tabi olmalı -
dır. Çünkü B. Burov, yaratıcı ve na • 
muslu bir hükümetin, kısa zamanda ka
moyu kazanacağına kani bulunmıı.kta
dır. 

Bu münasebetle bir hitabede bulu

nan başbakan B. Tataresko, yenj sene· 
nin, geçen sene derecesinde endişeler
le dolu olarak başladığını söylemiş ve 
iyi anlaşma ve sulh arzusu mefkftresi
nin güçlükleri yenmeye yardım etme. 
si ümidinde bulunmuştur. Başbakan 
demiştir ki: 

193 7 senesinin başarıları ne olacak
trr. B un1arr burada saymağa lüzum 

yoktur. Bununla beraber üç ehemiyetli 
davanın milletimin büyük fedakarlığı 

na muhtaç olacağını şimdiden söyliye. 
bilirim. Bu davalar, ordu, münakale ve 
umumi sıhattir. Elimizde bulunan mah· 
dud vasıtalara rağmen, onlara aid olan 
sayde "iyi idare" prensipi tatbik edil· 
diği takdirde bu davaların kısmen hal• 
!edileceği ~.üphesizdir. 

Gerek şimdiki idarecilere, gerekse 
ilerde memleketi idare edecek olanlara 
Şu nasihatte bulunurum: "Eğer iyi şöh· 
retlerini muhafaza etmek, millet tara

fından sevilmek ve hükümdar olarak 
idarecilerime yapmam lazım gelen yaI'
dımdan tam olarak faydalanmak isti• 
yorlarsa, bu ancak umumi menfaat için 
sarfedecekleri doğru müsbet saye bağ
lı olacalitır." 

Mad~ bunların 450.000 ini ıneslekten :asker
en iden 
kip ed 

ınmış t< 
uben vt 
.500.00C 

, 

lerle hizmetlerinin ikinci senesinde bu
lunan erat teşkil edecektir. 

Ordunun organizasyonu bakımTn • 
dan, 1936 ilk teşrini sonunda, 16 mart 
1935 tarihli program· tahakkuk ettire 
rek, -:ılman ordusu biri tnotörlü ve zırh 
lı olmak üzere 13 kolordu, 36 piyade 
fırkası ve bir dağ livası, 3 zırhlı fırka, 
bir süvari livası ve bir mikdar umumi 
ihtiyat üniteleri. 

''- Umumi meselelerin, kinler ve 

Tahakkuku, merhale merhale, 1937 

sonunda bitecek olan l:ıu program böy
ece 1 936 sonbaharında tamamhnmış 

oldu. Almanların g-ayreti bununla da 
ka1mad•. Anlaşıldıgına göre yakında 

Dün, siyasi fırkalarda nüfuzlu mev
kiler işgal etmiş şahsiyetlerin de şim
di parti hükümeti sistemine karşı bir 
vaziyet almaları ferahlatıcı bir keyfi -

Yeni rejimin tatbikatı şekilleri üze
rindeki bu fikir ayr•lıkları milletin hü
kümete iştirak etmesı şartlarını hazırla
ınak işinin ne kadar ağır ve güç oldu ~ 
ğunu göstermektedir. Mesele, otomatik 
olarak eski siyasi sisteme dönüşle hal
ledilemez. Onun için vaziyeti normal -
!eştirmek gibi müşkül ve mesuliyetli 
bir işi Üzerlerine almış olanlar, en uy
gun hükümet şeklin;n kabulüyle tasar
lanmış olan inkıl§p işini başarmakta 

serbest bırakılmaları doğru olur. 

hırsların ahp yürümesi ile halloluna
mıyacağı, umumı refahın da ancak mil
li nizam ve disiplin içinde devamlı ça
lışma sayesinde temin olunabileceği ka
naatleri gitgide kuvvet bulmaktadır. 

Majesteniz, yaratıcı başarılarını, ·oü
tün memlekete yaymak suretiyle, bu 

imanın yorulmaz önderi olmuştur. 

B. Kardenas'ın 

söy !edikleri 
Meksiko, 2 (A.A.) - Radyoda bir 

hitabede bulunan başbakan Kardenas 
Meksikanın dış politikasının, mazide 

Tefrika No: 45 

1Kt~CI 

CENGEL~ Kil ABI 
Yazan: Çe~iren: 

Rucf"ycııd Kipling Nurettin ARTAM 

- İstediğimden fazla. Hatta - ben çamur 
yiyenlerden olmadığım halde - sessiz cesed
lerin bu kadar çoğunu bir arada görmekten 
bırakıp usanmış, biraz da korkmuştum. 

Köyümdeki halk, bütün ıngilizlerin öldü
ğünü söylüyorlardı. Halbuki nehirde yuzu 
koyun sürüklenenler, ingiliz değildi. Bunun 
üzerine bizim köylüler, hiç ağız açmayıp 
toprağı ekerek vergi vermenin çıkar yol ol
clqğunu söylediler. Aradan uzun zaman geç
~ikten sonra gelen cesedleri seller batırdığı 
ıg· nehir temizlerunişti. Her ne kadar, o 
zam n yiyecek bulmak kolay olmaktan çıktı 
ise de ben bundan rnemnundum. Suratla bu
rada tek ük av Yakalamak fena ~lmıyor ve 
meşhur sözdür, bir Mugger bile böyle tat· 
m\11 edilebiliyordu. 

Çakal : 
- Fevkalade, mükemmel, dedi, benim 

bu kadar bol yiyecek hikayesini dinleye din
eve karnım doydu. Eğer sonnağa müsaade 
edilirse, yoksullar koruyucusu, ondan sonra 
ne yapmıştır? 

- Gunga'nın sağına, ve soluna karşı 
kendi kendime; bir daha böyle yolculuk yap
mamağa söz verdim ve c;eneierimi kapadım. 
Bunun üzerine buraya Got'a geldim; burada
ki köylülerime göz kulak oluyorum. Onlar da 
beni o kadar sevdiler ki beni ğördükleri za
man üzerime san çiçeklerden yapılma çe
lenkler attılar. Evet, bahtım da bana yar ol
du. Bu ırmak da benim denizsiz varlrğrma 
saygı göstermek kafi geliyor; yalnız. 

Balıkçıl, sempatik bir tavır alarak: 
- Hiç kimse, dedi, gagasından kuyruğu

na kadar bahtiyar değildir. Got Muggeri'nin 
daha neye ihtiyacı var? 

Mugger, derin bir göğüs geçirerek: 
- O kapmadığım küçük beyaz çocuk, 

dedi, çok ufaktı; fakat kendısini asla unut
madım. Şimdi yaşlıynn; fakat ölmeden ev -
vel yeni bir şey yapmak isterım. Onların ağır 
ayaklı, gürültücü ve çılgın bir halk olduğu 

muhakkaktır. Onlara karşı bir işe girişmek 
kolay değildir. Fakat ben Benares üzerinde
ki eski günleri hatırlryorum. O çocuk da sağ
sa o da, elbet, hatırlar. Nehir boylarında do
laşırken günün birinde elini bir timsahın ağ
zından nasıl kurtardığını anlatır ve bu hika
yeyi anlatmak için yaşar. Ben taliimden 
memnunum; fakat kayığın omurgasmdaki 
bu küçük beyaz çocuk, hazan rüyalarıma gi
rerek beni tedirgin ediyor. 

Büyük hayvan esnedi ve sonra çeneleri
ni kapadı. 

- Artık, benim dinlenmeğe ve düşün -
meğe ihtiyacnn var, dedi, sakın olunuz ço
cuklar ve yaşlılara saygı gösteriniz. 

Arkasını döndü ve km.,.. 1 ua.:;ı. doğru gitti. 
Çakalla Balıkçıl demiryolu köprüsünün 
ucundaki ağacın altına çekildiler. 

Çakl, yukarısında duran kuşa bir şey 
ler sorup öğrenmek istermiş gibi dedi ki: 

- Hoş ve istifadeli bir hayat; lakin, dik-
kat ettin ya, bir defa bile kıyının neresinde 
b .r p2rça yiyecek kaldığını söyliyemedi. Böy 
le olduğu halde, nehir boyunca ben ona ne 
kad::ı.r güzel şeyler söyledim. Şu söz ne kadar 
doğrudur: 

''Haber verildği zaman bütün dünya ça .. 
kah ve bir birini unutur." Şimdi de uyku
ya dalıyor! ne yaparsın balıkçıl, soukça: 

Bir çakal bir Muggerle birlikte nasıl na .. 
sıl avlanabilir? dedi, büyük hayırsızla kü
çük hayırsız yan yana; kimin dilediğini ala
labileceğini söylemek kolaydır. 

Çakal, artık sabırsızlanarak ağaç gölge
sinin altında sinip yatmağa gidiyordu; bir
den bire ürktü ve başının üzerinde köprü
nün kenarındaki dallara baktı. 

Balıkçıl, kanatlanm açarak sordu: 
- Ne var? 
- Beklede görürsün. Rüzgar bizden on· 

lara doğru esiyor; fakat onlar biJ:e bakma-
yorlar; 

Ştı iki adam. 
- Adam mı onlar? benim mevkiim beni 

muhafaza eder. Bütün Hindistan benim mu .. 
barek hayvan olduğumu bilir. 

Balıkçılın her yerde dolaşıp ge.zmesine 
müsaade olunurdu. 

- Benim eski bir ayakkabıdan bile faz
la değerim yoktur, dedi ve tekrar inlemeğe 
b~ladx. Bir az sonra devam etti. 

(Sonu V"r) 
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İngiliz - İtalyan a laşmasın 111 

Alalialı memleliet gazeteleriııdeki ali.isleri 

IUılyan gazetelerinin ya::zdıkları 
Roma, 2 (A.A.) - İtalyan - ingiliz 

anlaşmasının imzasını Roma gazeteleri 
büyük bir memnuniyetle kaydeylemek· 

tedirler. 
' 'Giornale d'İtalia,, diyor ki: 
''Bu anlaşmanın büyük ehemiyeti 

inkar olunamaz. Bununla beraber bu
nun derhal göstereceği tesirler de izam 
edilmemek lazımdır. Şurasını da kay
detmek gerektir ki, bu anlaşma italyan 
• alman işbirliğine aykırı değildir ve bu 

işbirliği Mil5.no nutkunda da belirtil· 
miş olduğu üzere İtalyanın dış politi

kasının bel kemiği olarak kalmaktadır. 
İtalyan - ingiliz anl<>şması Britanya im· 

paratorluğunun deniz yolları hususun

daki endişelerini göz önünde bulundur· 

makta ve diğer taraftan İtalyanın yeni 
imparatorluk ~aziyetini gözetmektedir. 

Anlaşma ingiliz - italyan münasebetle

rine :.ıhisar eden bir pakttan ibarettir. 
Son dakikaya kadar görüşmelere iştirak 
etmeye veya akdin geri bırakılmasına 
çalışmış olan Fransa bu anlaşmaya da

hil değildir. Vakıa İtalya Fransaya kar· 
şr tecavüzkar hiçbir emel beslememek· 

tedir. Fakat fransız politikasının birçok 
noktaları ve bilhassa Akdeniz mesele· 
lerine sıkı sıkıya bağlı İspanya işiyle a
lakalı cihetleri aydınlatmak lazımdır. 

İtalyan • İngiliz anlaşmasr Akdeniz 
sulhunun muhafazasını, italyan • İngiliz 
münasebetlerinin ıslahınr, iki memleket 
menfaatlerinin telifini ve diğer bütün 
Akdeniz memleketleri menfaatlerine ri
ayet edilmesini hedef tutmaktadır. Bu 
anlaşmanın metni pazartesi günü neş· 
rolunacaktır. 

lngiliz ~azeıelerinin yazdıklcırı 
Londra, 2 (A.A.) - Bütün ingiliz 

gazeteleri İtalyan - İngiliz anlaşmasını 
elverişli bir şekilde karşılamaktadır. 

Evening Niyuz, bunun sulha doğru 
kati bir adım teşkil ettiğini, Star ga· 
zetesi, İngiltere ile İtalyanın biribirle· 
rinin elini sıktıklarını yazmaktadır . 

Evening Standart gazetesi ise, bu 
münasebetle Habeşistan yüzünden orta
ya çıkan ingiliz - İtalyan anlaşmazlığı
nın mantıksızlığını kaydettikten sonra 

diyor ki: 
''B. Eden'in nutukları hükiimeti 

kollektif emniyeti tatbika mecbur e•ti 
ve Negüsü de İngilterenin kendisini so· 

nuna kadar tutacağını ıannetmeye teş
vik eyledi. İngilterenin Habeşistana 
yapabileceği biricik yardım Laval _ 
Hor planı olabilirdi. Fakat Milletler ce
miyeti paktının verdiği heyecan bu pJa. 
nı süpürdü ve Samuel Hor da yerini E.;. 

dene terketti. Bugün İtalya bütün H<l-..., 
beşistana malik bulunuyor. Negüs gü
müş takımlarını satmakla meşguldür. 

Horun haklr olduğunu vakıalar göster
di. Ve bu adam tekrar kabineye girdi. 
Şimdi de Eden eyi niyete dayalı bır 

anlaşmanın İtalya ile imzası için Ro· 
madaki elçisine salahiyet verdi. İngiliz 
tarihinin utandtncr bir faslı kaprltımış· 

tır.,, 

Fran~ız !ltızetelerine tlÖre 
Paris, 2 (A.A.) - Pari-Suvar gaze

tesi. ingiliz - İtalyan anlaşması için di
yor ki: 

''Öyle ümid ederiz ki artık fransız • 
İtalyan mukareneti gecikmiyecektir. 
Roma ve Paris ancak tali derecede bir 
takım izzetinefis meseleleriyle ayrılmış 
bulunuyorlar. Bunun içindir ki her iki 
taraf yeni bir anlaşma teşebbüsü yap

malıdırlar. 

Lö Tan gazetesinin kanaatine göre, 
İngiliz • İtalyan anlaşması umumi mahi
yette garanti teatisinden ibarettir. Çün· 
kil donanmanın nisbetleri, sitahlar ve 
üssübahriler gibi meseleler halledilme· 
miştir. Bu anlaşmanın ehemiyeti bil
hassa siyasi havada psikolojik bir iyilik 

husule getirmesindedir. 

Anlaşma, Fransaya bildiriltli 
Londra, 2 (A.A.) - Resmi olarak 

bildirildiğine göre ingiliz - italyan Ak
deniz anlaşmasının metni değil. muhte· 
viyatı fransız hükümetine bildirilmiş 
tir. Siyasi mahfillerde İtalya ile Fran· 
sa arasında da böyle bir anlaşma yapı· 
lacağı zannedilmemektedir. 

Bir f rarısız · italyan an/,aşması için 
Londra, 2 (A.A.) - Deyli Herald'm 

politika muharriri yakında imza edile
cek olan fransız - ingiliz anlaşması hak
kında ~unları yazmaktadır: 

"Anlaşmanın imzasından sonra, bu 
şekilde bir anlaşn:anın Fransa ile İtal
ya arasında imzalanmasıyle neticelene· 
bilecek görüşmelere girişilmesi için 
Fransa hükümeti tarafından derhal te
şebbüslerde bulunulacağı tahmin edil

mektedir.,, 

Königsberg hadisesinden sonra 

İspanyol hükümeti, ticaret 
gemilerine taarruz halinde Alman 
donanmasına karşı ateş emrini verdi 

Berlin, 2 (A.A.) - AJman propa· 
ganda bakam dün iki alman • ispanyol 
hfidisesi olduğunu Royter ajansına te-

yid etmiştir. 
ı. - Königsberg kruvazörü Soton 

vapuruna ateş etmiş ve bu vapur kara· 

ya oturmuş, 
2 - Graf Spe kruvazörü ispanyol 

Aragon vapurunu tevkif etmiştir. 
Londra, 2 (A.A.) - İspanyanın Lond· 

ra büyük elçisi bugün dış bakanlığına 
giderek hükümetinin İspanyol sularında 
Königsberg kruvazörü tarafından Soton 

vapuruna vukubulan tecavüz hakkında
ki raporunu bizzat vermiştir. Königs· 

berg bu vapura iki obüs atmış ve bu va· 
pur Santana'ya girmeye mecbur kala

rak karaya oturmuştur. Vakıa Soton 

olduğu gibi, Milletler Cemiyeti, Pan. 
amerikan birlik ve B. T. T. ile beraber 
mücadeleye devam etmek olduğunu 
söylemiştir. 

Başkan maden ihtiyatmın 314 mil
yon 840 bin pesos'a baliğ olduğunu te· 

yid etmiştir. Başkan, hükümetin Fran
sa, İtalya, İngiltere ve Amerika ile an· 
la~ma yapmış olduğunu ve bu itilafla-

rın, ihtilallerin bu memleketler vatan
daşl3rın:ı verebileceği zararlara mani 
olmayı hedef tuttuğunu söylemiştir. 

şimdi tekrar yüzdürulmüş ve yoluna de
vam edecek bir vaziyete gelmiş ise de 
alman Königsberg ve Köln kruvazörle· 
ri de oraya gelmişlerdir. 

İspanyol büyük elçisi bu hadise ile 
İspnaya için çok vahim bir vaziyetin ha
dis olduğunu kaydetmiş ve İspanya hü
kümetinin bu vaziyeti kurtarmak üze
re, donanmasına ticaret gemilerini en 
tesirli bir tarzda himaye ve taarruz ha
linde alman harb gemilerine karşı ateş • 
etmek için emir vermek zorunda kal
dığını bildirmiştir. 

Meksikanm İspanyaya 
sattığı silahlar 

Meksiko, 2 (A.A.) - Cumhur reısı 
Kardenas radyoda söylediği bir nutuk
ta Meksikanın İspanya hükümetine bir 
buçuk milyon dolar kıymetinde silfih ve 
cephane satmış olduğunu kaydederek 

bu malzemenin 22.000 tüfek, 65 mitral
yöz, 80 milimetrelik iki batarya topu ve 
7 5 milimetrelik dört batarya topundan 
ibaret olduğun;.ı ilave etmiştir. 

Yeni bir hadi:1e 
Cebelüttarik, 2 (A.A.) - Silahla ci· 

hazrlı asi balıkçı gemileri Navcksheld 
ismindeki Belçika vapurunu tevkif edip ı 
aradıktan sonra Centa limaruna götür-

müşlerdir. 

Bu haf ta ci futhal 
maçla ·ı 

iki aydanberi büyük bir hararetle 
devam eden milli küme seçim maçları 
bu hafta sona ermektedir. Gençler Bir
liği - Çankaya, Ankara Gücü • Muhafız 

Gücü maçları mevsimin en ehemiyetli 
iki maçı olacaktır. Epi bir zamandanbe
ri bu mühim maça hazırlanan Çankaya 
bugün kazanmak azmi ile oynryac:ıktır. 

llakibindcn hiçt e aşağı olmıyan Genç
ler · ı· · · · ır ıgı ıse maçın ehemiyetiyl e mü. 
tenasi ı...· ~ır surette hazırlanmıştır. 

Ankara "u·· c·· M h f c·· .. "' u - u a ız ucu ma· 
ç~na gel~.n~e: '· illi küme seçimi ü ze
rınde muhlm bır :rolü olan bu oyunda 
harbiyeli sporcularla takviye edilen 
Muhafız Gücünün rakıbini çok sarsa
cağı muhakkaktır. Netice şimdiden 

kestirilememekle beraber iki , neden
beri gösterdiği beraberlik kucı tini 
Ankara Gücünlın bu maçta da göst • 

receği umulmaktadır. 

Maçlar: Ankara Gücü alanında Çan· 

kaya - Gençler Birl iği saat 14 de. 
Muhafız Gücü alanında Ankara Gil· 

cü • Muhafız Gücü gene saat 14 de oy· 

nıyacaklardır. Maçların hakemleri Be· 

şiktaŞlı Hakkı ile Nuri'dir. 

Anl{arada liar spor· 
lan gittiliçe 

gelişiyor 
Tatil günlerinden istifade eden an· 

karalı gençler, bu gibi günlerde, büyük 
kafileler halinde şehrin civarındaki ya
maçlarda kayak ekserzislerine devam et· 

mektedirler. 
Türk maarif cemiyeti okulunun orta 

ve lise kısımlarından kırk genç, türk 
spor kurumunun temin ettiği kayak ve 
diğer malzeme ile, dün, Dikmen sırtları
na gitmişler ve geç vakte kadar,güneşli 
havada kar sporları yapmışlardır. 

Diğer bir grup da Harbiye okulu ci

varında kayak talimleriyle meşgul ol· 

muştur. Bu grup arasında sayın başba· 
kanımızın çocuklan da vardı. Hattfi 
başbakanınuz da oraya kadar giderek bir 
müddet gençleri seyretmişlerdir. 

Bugün Atatürk terbiye enstitüsü, yük

sek ziraat enstitüleri talebesiyle Ankara 
kulüblerinden bir çok gençler Dilemene 
ve Elmadağına gideceklerdir. 

Çağrı 

Milli Müdafaa Encümeni Pazartesi 
günü Umumi Heyet içtimaından sonra 
toplanacaktır. 

Ankara radyosu 
ÔÖLE NEŞRIY ATI : 

Saat 

12.30 • 12.50 Plak: Türk musikisi ve 
halk şarkıları. 

12.50 • 13.00 Dahili ve harici haberler 
13.00 • 13.30 muhtelif plak neşriyeti 

AKŞAM NEŞRiYATI: 

19.00 • 19.30 

19.30 - 20.00 

20.00 • 20.20 

20.20 - 20.40 

Türk musikisi ve halk 
şarkılan (Makbule ve ar
kadaşları). 

Türk musikisi ve halk 

şarkılar (Servet ve arka
daşları). 

Ço~uk masalları (Nahid) 
Vıyolonscl solo (S 
Ad lf onat: 

o Barjansky) (Etli 
Sezen). P 

20.40 • 21.00 Ajans habe 1 . 
A r erı ve gazete 

hulasaları 
21.00 • 22.00 Stüd . 

1 Pl 
yo salon orkestrası 

- ank th F Corneville e antasie Les Cloche de 

2 - R.Korsakow Chanson İndue 
(Sadko) 

3 - M. Kalman Walzer nach Moti· 
ven der Operette. 

4 - Aubert Opera-Comique le Part 
du Diable 
22.00 • Yarınki program ve İs • 

tiklal marşı. 

h 

•• G ze 
Gaziantebiıı kahraman b .. . .. k çoc 

uyu bayramlarını ess·~ 
tezahürlerle kutladı 

Antebin kurtuluş harbrnda giyilen kı }afetli mekteb yavrularından bir gru 

G~~antep (Hususi muhabirimizden) d G:ızi'h d d .. u. Bundan sonra geçid resmine ba 
1 

rastlayan ~s ~~ . uş.mandan kurtuluşuna dı. Amta karşı mevki alan askcıi kı 
içten gelme ı:::.~~.1 ~anun pek eşsiz ve lar, jandarma. polis, lise, ilk okul 
Törene saat on.ı ur erle kutlanmıştır. parti, teşki15.tı, esnaf teşekkülleri 
İstiklal marsı il a :e bandonun çaldığı halk maarif bahresi istikametine yü 

~ c b:ı\'\a >b"d ;ı: Parti ve Halkevi, eh· nmış, a 1 eye yerek orada bir çarh yaptı. Geri dô 
. ır, 0 tdu lise ve t v 2lk okullar adına çelenk! ' e anıtı saga alarak setamladı. 

·· . er kondu To·· T f rene suvarı, topçu ve · · • ören ve geçid resmi iki saatten 
1 . pıyadc kıt ıa . 1 e polıs ve jandarma miifrezeı . • rıy- a sürdü. Havanın yağmurlu ve so 

Y
eti cr1, cel'ci 1 r. er ve esnaf kurumlan bu·· t·· • omasına rağmen hir bir ferd haLuı Ş 
b. , un mek ~ 

te lıler, partililer ve binlerce halk _ : siye açmaksızın coşkun heyecanlar 
rak etmiştir. ı~tı- h'jyük bayramını kutladı. Şehir, 

. .. ~~~ söyl~ ... ; halkevi başkam Bay M. YÜh bayram ~erefine bayrak ve 
~oguş verdı. Bunu, müdafaanın kıymet- lerlc aQnahlmıştr. 
1ı kahramanlarından Özdemirin aramız- Gece halkevlnce tertib edileli 
da bulunmasından doğan sevinci ani merede büyük bir kalabalık bil 
t d. a - seçkin p 
an ~ş doktoru Hayrinin heyecanlı hi- • arçalar çalındı, yıırnıı 
tabesı takiO etti ve çok alkışlandı. Son- ~guzun Hataylıların yası i~iıı 
ra muallim ve talebelerden bir rokla arını hatırlatması te ~ürlere 
· · 1 :ı rı verd · H za Alt şıır er okudu, sözler söyledi ve en niha- haz ıİ alkevi temsil kolu geny 

yet .~opçu ça~uşlarından Mahmud, gür .. ır. ayır> oynadığı ".bir tarih u 
ve yuksek sesıyle bir zafer destanı oku- ısıınlı piyesi de çok l.ıC eniJdi. 

====-============:;;;:;.;::..A· Tolrsoy 

Diişiirıiişler: 

KöY DAVAM 
J?in ki!~b.larının gök

ten. ı.~ecegını söyledik
ten Necat" ın ink la 
Türkiyesinde köydenı P 1 v• • ge •• 
e~~g-~?e .. ınananlar, İsmet 

lnonu nun, parti gru 
toplantısında hük .. pu 
t" . . • ume. 
ın gırısmek üzere old 

v • U• 
gu genış toprak siyaseti 
hakkında verdiği izahı 
rı sonsuz bir sevinrl a
kudular. .. e 0

• 

Re)i~i~ şimdiye ka
dar gmş~ış olduğu da
vaların, şuphesiz k" b 
en çetinidir. Esase~ t u 
hakkukunun şimd· a • 
dar gecikmiş ol ıye ka
h . ması da 

u çetınliğin bar· b' , 
d 1·1· d ız ır 

e 1 1 eğil midir? 
Büyük mezi 1 . 

den b" . d yet erın-
k 

ırı e daima arık 
OnU""" k '< ~~a • kanaatle · 

ve alınacak tedb" 1 r~n ·· · ır erı uzerıne bina edilece - . n 
neleri büt·· ın do. 
le ort un çıplaklığiy. 

ava koymak 1 
Başvekili . o an 

mız, memlek . 
~izde iktısadi ve et!· 
ınkişaflara ra. sı.naı 
istihsalim. . gtnen zırai 

.. ızın artmadıaı. 
nr soyldei Ve T .. k" ..... de t . ur ıye. 

opraksız köyl .. 
sının k d. u sayı. 
"büt.'. en 1 tabiriyle 

t 
.. dun tahminlerin u··s 
un " 1 • d e ? duğunu ilave-
en c;ekınmedi. 

B ~nun sebebi, biliyo
ruz •. ılk önce, büyük or
ganızasyon, milli müda
faa ve inşa işlerimizin 
çokluğu arasında köv da
vasivlc tavıkı veçhile uğ
raşmaya vakit bulamayı
şı.~ızdandır. Fakat gene 
b11ıvoruz ki. aynı zaman
~a ~u dava çok zaman, 
usttin seviye, idealist 
ve teknisyen elemanlar 
geniş krediler isteye~ 
heybetli bir iştir. 

Köylü kanaatkardlr 
köylü anane güder, köy: 
lü okumamıştır. Girişe· 

ceğimiz büyük mücadc • 
lede. bu sosyal vakıanın 
bir kale salabetivle kar • 
şımrzda dikilecek mani 
olduğunıı hatırımızdan 

çıkaramayız V 
tırda tuta ·~ e gene ha. 
mıntakanıcnag ~z ki, bir 

zıra' · · salini vük 1 ı ıstıh • 
bir fabrik;e t;:ıek, veni 
daha zor b" . ~rmaktan 

ır ıştır 

Fakat .. · .. 
c;okluğu b" . guçluklerin 
bir sebeb ızı yıldıracak 
d olmak ·· 1 ursun an k soy e · • ca a · ırademizi bile e zım ve 
mızı artt y. n ve hızı. 
vik o1ab·ıı~an hır müsev • 

ı ır. 

Türkiyede ek' l rakı 1 en top. 

bu 
•. t.~rın mikdarı yurdun 

un ar · · tutul .azısıne nisbetle 
re ~n ıstatistiklere gö: 

'vuzde 16 ile 17 a 
dır G 1 rası· .. · ene smet ln .. ··• nun 'f d onu • 

1 a esivle "b" · vetm• k" 17.lm 
t ıs ılo aldı ğımız bir 
~prak sahasınr1an d:ıni • 
arkalı, hofandalı 7.5~ ve 

vakrn almaktadtr .. s· di k" . ım· 
e 2len topraklarımı • 

zın umum mikdarmı me
s~hamrzın en az yüzde 
Yırmi besine, ve. bu top· 
r~klardan aldığımız ha -
k~k.i randrmanrn dörtte 
f.1.rı .nisbetindeki mahsu-
u hıç olmazsa varrva çı· 
kardığımız J?Ün, Türki • 
yenin, yalnız toprak 
mahsullerinden kendine 
temin edeceği servet faz· 
tasının ehemiveti kolay· 
hkla hesab edilebilir. 

İmparatorluğun bize 
bıraktığı hazin mirasla • 
rın arzettiği en acıklı 
~? nzara hiç şüphesiz ki 
koy ekonomisi sahasrn· 
da stöze batar. 

Köyün sosyal ve iktı· 
sadi bünyesi bakımında.11 
medeni bir memlekete 
yaraşır en basit bir lejiS' 
lasvon'u asırlar zarfındB 
vücude getirmeye mu~{ 
fak olamıyan imparator' 
hık, uyuşuk müsamaııa· 
s1 vle. cahil köylüyiı. tıl" 
fcyli bir ziimrenin keYfl' 
fine terkeden bir rneıı 
nizamın kendiliğindt11 

vücud bulmasına mani o· 
l:ımamıştı. Yol vok. sılıa· 
ma şebekesi yok. mc1'te.? 
yok, ve hepsinin kötUSU, 
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:tanya imparatorluğunun kalbi 
nistan yahud Arabistanla olan münase· 
betleri, Litvanya matbuatındaki akisler, 
Liberia'daki bir Britanya tebaasının, 

Küba'da şeker kamışı yetiştiren biri • 
nin, İtalyada parasını alamıyan bir in· 
gilizin şikayetleri; ondan sonra, Çinde· 
ki bir misyoner anasının tasaları, Yu • 
goslavya, Türkiye, Guatemala ve Fin • 
landiya iç politikalarındaki en yeni va· 
ziyetler, İtalyan matbuatındaki mütala· 
alar, sinemanın birinde herhangi bir 

'f z DIŞ BAKANLIGININ 1Ç.~ GÖRÜNÜŞÜ 

ve yeni Foreing 
Rina~ memıır. çalı~ma ve air~ l)akımından 

İngiliz dış halcanlığın1 tanıyalım 
Leipziger 11lustrirte Zeitung'dan: 
Kıraliçe Viktorya zamanından kalma 
nükte vardır : 
"İngiliz dış bakanlığının memurla
;ıiçin Traf.ılgar Square'daki fıskiye 

·uz•ına benzerler?" 
"Saat ondan dörde kadar çahştıkla

ı için!" 
O devirlerde bu nUkte, haklı ve ye -

rinde söylenmiş bir nükte idi. Çünkü, 
uhranlı zamanlar istisna edilecek olur

bir -:iiplomat kendini o kadar sıkmı
ordu. Dış Bakanlığındaki genç me

murların, "çocuk odası" adı verilen ve 
İ/ano, flöre, boks eldivenleri emirle

rine hazır bulundurulan bir istirahat 
ıalonları vardı. Dahili nizam mucibince 
fevkaHide müstacel olan hallerde em
re müheyya bulunmaları icab e -
d n saraya mahsus üç kuriyenin ger • 
çekten cereyan etmiş hikayesi de bu 
d virlerden kalmıştır Günün birinde 
bö le müstacel hır vaziyet ortaya çık
mı ı fakat hi bir lc-uriyeyi bulmak ka

l olmamı : !>iri avda, ikincisi at yarış
ında, öbürü de Mayfair meyhanesin-

e bir sosyetede vak;t geçirmekte imi· 

Cenç diplomatların bo~ ı•akitleri 

O tarihlerde, _genç diplomatlar ek • 
riya öğle y&ıneğinden sonra işleri ba
na ge'iydtlardı; buna rağmen vazife 

" ile bol bol serbest zamanları 
o 

ot Q:ugünkü bina 1870 de ikmal e-
d' it Pen evvel, dış bakanlığı bir kadın 

~ancsinin karşısındaki bir evde idi; 
kanlığın genç memurları, modistlerin 

özlerine ayna ile gür.eş tutarak eğle -
rlardı. Şikayet üstüne şikayet ge -
du. Bunun üzerine, o tarihte dış 

- olan Lord Palmerston, kadrosu
eşk\\ eden memurların. vazife ha

da ik!l~enç bayanlar1a alakad;ır ol
~rını teessürle işittiğini haber ver

kle iktifa etmişti. 

Zamanımızda her şey değişti. Bu • 
Horse Guards ile W estıninster a • 

nllllldaki çalışma odalarındıa, gecenin 
get 1"tine kadar ıj.Ik yanmaktadır. Dış 

i
ğında, gece gündüz çaltşılmak
i ''resident clerks" adı takılan 

nç memurlar, daimi •urette ora· 
et etmektedirler. İşlerin tatilin· 
rasr için 0 suretle tertibat alın-

i, gecenin çok geç bir saatinde 
, hiddetlenmiş bir elçinin dış 

r, yahud başka bir büyük me
adığını kendilerine bildirmek 
d da çok acele olan bir tifreli 

~ı açmak için, bunlardln biri da
~aıında bulunmaktadır. Aıkit, ci
\arbındaki bafbakanlığı ııraların • 

dent clerks'in, yatağına doğru eğilerek 
meali pek hoş olmadığı şöyle dursun, 
çaresine bakacağı bir işle alakası olmı
yan bir telgraf uzattığını anlatır. 

Dr~ bakanlığının en meşgul 
saatl(•ri .•. 

Dış Bakanlığı da, tıpkı bir gazete 
gibi, en ziyade akşam saatlerinrie meş . 
guldür; çünkü, bilhassc Avrupadan ge
jen haberler, Londraycı ekseriya akşa · 
mın geç saatlerinde yetişmektedir. Fa
raza, enternasyonal bir buhran çıkmış · 
tır; kabine, sabııhleyin bir karar verir, 
dış bakanı hiç vakit kaybetmeden Dow
ning Street'e giderek, faaliyet pl5nını 
hazırlamak için o:n yakın iş arkarlasla
rını yanına çağırarak kendileriyle gö 
rüşür; Roma ve Paıris'le telefon mnha 
vereler~ ba lar; Romadaki elçiye Mu 
soliniyi yahud vekilini arayıp bulmasr 
için direlctıf verilir; Paristeki elçiye 
de, derhal fransız dıs bakanlığına git -
meei için emir verilir, Ccnevred,.ki Bri
canya mümessiline, meslekdaşlariyle gö
rüşüp danısması için direktifler gider. 

Öğleden sonra, dış bakanı, Fransa 
ve İtalyanın Londra elçilerini kabul e
der; eğer parlamento içtima halinde ise. 
bu kabul, bakanın parlamentodaki odcı 
sında olur. 

Elçilere lıaber : 

Bundan sonra, takriben saat beşle 
altı arasında, Roma, Paris, Cenevreden, 
yapılan görüşmeler hakkında şifr~1i tel
graflar gelmeğe haşlar; şifreler açıla· 
rak, suretleri, dış bakana ve bakanın 

parlamentodan avdeti üzerine ken<lisiy
le görüşecek olan diğer şahsiyetlere ve
rilir. 

Yeni kararlar alrnxr, telgraflar çeki
lir. Ne rnzrmsa hepsi yapılır: çünkü ge· 
cikmenin neticesi, yabancı meml~ket -

lerde murahhasların çok kıymetli za -

mantarının ziyaını mucib olur. Bunun 

için, dış bakanı, Londradaki elçilerle 
yaptğı görüşmelerin neticelerini bir 
telgraf şeklinde dikte ederek, yabancr 
memleketlerdeki ingiliz elçilerine gön 
derir, ki böylelikle onlar da daimi su-

rette işlerin son vaziyeti hakkında ma
lQmatla teçhiz edilmiş olurlar. 

Daimi müsteşara gelince •• 

Buhranlı zamanlarda en çok iş, ha • 
kandan sonra en büyük sayılan daimi 
müsteşarın üzerine yüklenir. Bu ma -
kam, sivil hizmetler arasında, en ehemi 

yetlisidir. Bir zamanlar bu makamda 
Hindistanın eski bir umumi valisi bu -
lunmuştu; birçok Jaimi müsteşarlara 

asilzadelik payesi verilmiştir. Dış ha· 
kanlığrnı asıl idare eden adam işte bu 
müsteşardır: O elçi payesini haizdir ve 
ekseriya fil~n elçilik etmiş ve yahud el-

Office 
tır. Daimi müsteşar dı§ bakanlığının 

organizasyon ve disiplininden mesul· 
dür. Vaktiyle bu makamı işgal eden 
gizli tutulurdu; fakat, İtalyan - habeş 
buhranındanberi, b\.· mevkide bulunan 
zatın adı sık sık iştildi: 

Bu zat, vazifesinin ağırlığına rağ -
men, birçok eserler te~if etmek suretiy
le de kendini tanıtmış olan Sir Robert 
Vansittar'dır. 

Uzak Şark şubesine, Rusya ve İskandi
navya şimal şubesine, ilh ... ayrılmıştır. 
Bundan başka, "Establishment Officer,. 
ve matbuat bürosu gibi politik olmıyan 
şubeler de vardır. Pasaport işlerine, 

dış bakanlığı dışında ayrı bir yerde ba
kılır; fakat gene Bakanlığın kontrolu 
altndadır. Politika şubesi şeflerinin 
beş altı kişilik maiyetleri vardır. 

llulmk mii.şavirliği ve arşiv .• 
Bu şubelerin dışında birer ehemiyet· 

li mevki olarak hukuk müŞ:avirliği ile 
kütüphane ve aynı zamanda arşiv me -
murluğu gelmektedir. Şubelerin çoğu-

yabancı memleket işgüderinin aşağılan· 
mış olduğu rivayeti ve buna benzer da· 
ha nice şeyler de, günün büyük mesele· 
leri gibi muamele görmek mecburiye
tindedirler. 

1934 de 155081 evrak kaydedilmişti: 
otuz yıl evvel bu mikdar 49556 idi. Hem 
de o zamanlar, dı~ bakanlığına bir de 
ticaret şubesi bağlı idi. Fakat, işlerinin 
çok büyük bir ölçüyü bulması yüzün -
den, bu şube şimdi, dış bakanlığı müs
teşariyle ticaret dairesi başkanının mü,-

.__:. \ 

Forc ing - Ofisin havadan alınmış umumi manzarası 

Geniş bir daire halinde olan onun 
çalışma odası ile k-endisinin üstünde ve 
daha büyük bir daire olan dış bakanının 
odası arasında asansör varcizr. Müste -
şarın etrafını Whitehall'de sık tesa<lüf 
edilen saray kuriyelerinin koltukları 

altında görülen kırmız· meşinden ya · 
pılmış sayısız kutular çevirmi~tir. Bu 
kutularda, bir odadan öbür odaya. bir 
makamdan diğer makama evrak götiôrü 
lür. Bu tarz, pratik olmıyan ve mt)dası 
geçmiş bir şey sanılır ama, hiç de öy1e 
değildir 

Hwm~i kutular. 

Dı:t Bakanlrğıniak: işlerin büyük bir 
kısrrıı, yazı ile yapılır, yazıyla çevri -
lir. Bu itibarla, '·rntular öyle kolay ko -

la} :Caybolmadıkları gibi, mektub Tarf· 
ldrından daha güç kötülüğe kurbıın 

giderler. Bu kutular, hususi bir asan -

J:;rle bir kattan öbür kata sevkedilir; 
Üzerlerindeki levhacıkların renkleri, 

içindeki evraka göre değişir; kırmızı 

levha "acele" yi gösterir 

Dış Bakanlığının başı bakandır, o • 
nun arkasından daimi müsteşar gelir. 
Ondan sonra nama h'\r~ket edc.n bir müs
teşar ve her biri ayrı 'lir d'lirtnin mesu· 
lü olar. beş ta=ıe yar:lcmct mlhiteşar var
dır. Ayrıca ona yakır müşavir de ba -
kanlığın emrinded;r. 

nun, ayrıca kendilerine mahsus müte -
hassısları vardır. Bakaniığın ehemiyet
li şahsiyetlerinden biri de, dış bakanı -
nın müşavir payesini haiz hususi sek -
reteridir. Onun vazifesi, şefiyie maka!T' 
arasında, irtibatı temindir ki, bu vazi
fe, hem çok güç ·re hel'l" de mesuliyetle 
doludur. Bütün bu sayılanlardan ma-ı· 
da, dış bakanlığının memur ve müstah
demlerden mürekkcb bir ordusu vardır. 

Dış Bakanlığı, yalnız enternasyonal 
buhranların kasırga!• zamanlarında de
ğil, her iin, büyük Br;tanyanın diğer 

memleketlerle olan münasebetlerini, fa
kat aynı zamanda da bu memleketlerin 
kendi aralarındaki mi.ınasebetlerini en 
ufak teferruatına varıncaya kadar ta -
mamı tamamına bilmek mecburiyetin -
dedir. 

"'/Uuamele görmek'' mecburi
~·etinde olan işler .. 

İngiltere Dış Bakanlığının, yaban • 
er memleketlerde gözetmeğe mecbur ol· 
duğu Britanya menfaatlerinin ne dere· 
ce tenevvülü olduklarından büyük yı

ğının pek az malilmatı vardır. 

Nitekim, daha geçenlerde, dış na -

kanlığı memurJarın:lan bir kaç.nı:ı ha
yatında tad bırakmıyan enternasyonal 
Tanca idaresinin nizı:ımnamesinde ya -
pılan değişiklik ile kim alakadar olmuş-

terek idaresinde kend; faaliyet sahasın• 
da ayrı olarak çalışmaktadır, 

I n.~am hayrete diişiiren bir şif re 
Şifre açmak hem güç hem de can sı· 

kıcı bir iştir. Böyle olmakla beraber, 
hazan, meseHi bir buhran esnasında, ge
len ehemiyetli bir telgrafın metni anla· 
şılmağa başlayınca, şifre açmak insana 
bir nevi spor heyecanı vermektedir. An· 
cak şifreli telgrafların en meşhuru ara
matik değil, hümoristik bir telgraftır: 
bu telgraf Cannig'in Lahey'deki Bri • 
tanya elçisine gönderdiği 31 sonkanun 
1836 tarihli telgrafıdır. Kendine has 
bir fevkaladeliği olan bu vesikanın dıf 
görünüşünde diğer şifreli telgraflardan 
bir farkı yoktu. Fakat insanı hayret" 
:lüşüren şöyle bir metni vardı: 

Sir, 

Holanda ile ticaret anlaşmasr güç • 
leşti. Diyor ki, çok istemek, az vermek 
devri geldi. Fransa ile işimiz daha el • 
verişlidir. 

Holandaya ilave yüzde yirmi beşli• 
dir. (İngiliz gümrük memurlariyle fran• 
sız gümrükçülerinin korosu) 

İngiliz - ''Biz Holandaya yüzde 
yirmi zam ederiz 1 

Fransız - "Siz Falck'a (*) yüzde 
yirmi zam edeceksiniz! 

Bugünlük Sa Majeste'nin ekselan• 
sınıza bildirilecek başka bir emirleri 
olmadığını arzederim. Canni~n 

(*) Fa/ek Holanda dı~ bakam idi. 

====-=========================================================================================================================:.==-

batından geçen hidiselcrin, onda en 
etli bir intiba bıralanı' olanların • 

.:ıan ~ı diye, günün birinde, yatağın -
• Ja'lrken uyandırılarak, iistündeki 
nldi •e çizgili bir pijaına ile gene 
nJdi bir robdöşambr bulunan bir resi- çi olmak için bu ınakamlardan ayrılmış 

Politika şubeleri, coğrafi durumla 
rı göz önünde tutularak, Çin ve Japon 

tur ;aponyadaki toprak lciralam:o 3nd - ı 
!aşmaları, Büyük Britanyanın Afga -

Yaun: Dr. ALEXlS CARREL 
!". Türkçeye çevırenı NASUHi BAYDAR 
çitJ 

~ unsur~"'~ın :.t6iljerini .anlamak için yeni 
belere gırışrner' *emdir. Görünüşe göre 

..anın şeklı, cinsi ve mıktariy1e vücud gibi ak
• da hükmetmek kabildir. Mukadderleri yarat
nak, girişmek ve emretmek olanlara, kollarıyJa 
;abpnların gıdaaı elverifli olmamak muhtemel
iir. 8urolarda ve fabrikalarda nebati bir hayat 
.ıt::çiren moderni insanlara ne çeşit yemekler ve
~ni keşfetmemiz lazımdır. Belkide bun· 

'Ffn, ehli hayvanların kusurlarını almamaları 
~n. oturganhklarını auıltptak zaruridir. Evet, 

Jnla ·! t .g $-g ~y~~a, ha~v~nlara ve kendi 
. ıı .,.. e, t. ~ _mutemadı bır mücadeleden 
i~ =g .• ~ ;rim~ gibi bcaleyemez isek 
zan'P. ~ ~ yve Yardımı ile de ıslah edeme-
ise de ~ ~ sütte, tcreyağında zahrada 
r=-~.,,. +e hna mevcud olmakk beraber 

--u~ >'iy~=kieı:~e ~ndilerirıİ beslemiş olanlar, 
' ınust hassalar izhar etme· 

mişlerdir. I....aboratuvarlarda, nazari olarak mü
kemmel gıdalarla beslenmış olan hayvanlar hak
kında kaziye budur. iskeletin hacim ve sikle
tini fazlalaştırmaksızın adalelerin kuvetini ve 
yaylanma kabiliyetini, sinir mukavemetini, akim 
cevvalliğini temin eden maddelere ihtiyacır.~ız 
vardır .. Belki bir gün herhangı bır alim, alelade 
çocuklardan, tıpkı arıların, hazırlamayı bildik
leri hususi yiyecekler vasıtasiyle adi bir süne
den bir bey meydana getirdikleri gibi, büyük 
adamlar yetiştirmek yolunu bulacaklardır. r a
kat niç bir şimik veya fizik unsurun, yalnız ken
di başına, rerdi pek zi; ade ilerletemiyeceği muh
temelcur. Uzvi ve zihni şekillerın üstünlüğunı.i 

intaç e<len muhtelif ~ ntlarm bir araya gelişidir. 

ıx. 
Fıziyolojik unsurlar 

Bütün fiziyolojik c-ümlelerin intibakı faa
liyetinin ferdin tekamlü üzerinde kudretli bir 

tesiri vardır. Biliyoruz ki işleme, anatomik bünye
leri eskitecek yerde, onları daha dayanıklı bir 
hale getirir. Bundan dolayı, uzvi ve zihni faa
liyetleri tenbih etmek nesiclerin ve aklın kali
tesini ıslah yolunda en emin vasıtadır. 

Biı gayeye nisbetle muntazam reaksiyonJar 
la uzuvları zencirlemekte bulunan mekanizma
ları harekete getirerek l::,u neticeye kolayca eri
şıJir. Mesela, pek iyi biliriz ki, her adele grupu 
münasib bazı hareketlerle tekamül edebilir. Şa
yet yalnız adaleleri d~ğil, fakat bu adalelerin 
tegaddisi vazifesini Üzerlerine almış olan ve bu
tün vücudün devamlı cehd sarfma imkan ve
ren cihazlarda kuvetit!ndırilmek istenirse klasik 
sporlardan daha çeşidli eğzersisler icap eder. Bu 
eğzersisler ilkel hayatın günlük ihtiyaçlarının is
temiş olduklarıdır. Üniversitelerde öğretilen hu
susi atletizm hakikaten mukavemetli adamlar 
yetiştirilmesini temi netmemektedir. Adaleleri, 
veridleri, kalbi, ciğerleri, beynı ve murdar ilıbi, 
bir kelime ile bütün uzviyeti ihtiva eden sistem
leri faaliyete getirmek elzemdir. Arızalı arazıde 
koşmak, daelara çıkmak, güreşmek, yüzmek. or
manda ve tarlada çalışmak, ayni zamanda,hava 
değişikliklerine maruz l:ah,.ıak ve hayatı olduk
ça çetin bir tarzda geçirmek adalelerin, iskele
tin, uzuvların ve şuurun ahengini husule geti
rır. 

Bu suretledir ki vücuda dış alemin değişiklik
lerine karşı kaymağa müsaade eden büyük ci-

hazlar işletilebilir. tabii bir hareket olan ağaç
lara veya kayalara tırmanmak liili kan µı ... Lıı • .ısı 
terkibinin, cevelanm ve teneffüsün bütün na
zım sistemlerini faaliyete getirir. Yüksek bir ra
kımda ikamet etmek emoğlobinin kırmızı ki.ırcy
velerini imalle mükellef olan uzuvların hareke
tini intaç eder. Uzun koşmak, adalelerin hasıl 
ederek kana döktükleri büyük mikdardaki asıcli 
imha eden hadiseleri meydana getirir. Susuzlu)( 
nesiclerdeki suyu boşaltır. Oruç uzuvlardaki 
proteinleri ve yağların kımıldanrnalarma sebeP, 
olur. Sıcaktan soğuğa ve: soğuktan sıcağa geç
mek uzviyetin hararetini tanzim eden pek ge-ı 
niş mekanizmaları tahrik eder. intibakı oluşları 
tenbih edici daha birçok usuller vardır. Bun
ların faaliyette bulundurulmaları bütün vücu
dü tekamül ettirir, bütün tamamlayıcı cihazlun 
daha kuvvetli, daha çevik ve vazifelerini yap
mağa daha hazır bir hale getirir. 

Uzvi ve pisikolojik faaliyetlerde ahenk, fer
din malik olduğu en ehemmiyetli hassalardan 
biridir. Bu, her birimizin kendi hususi mizaç
larına göre değişen usullerle elde edilir. Fakat 
daima zihni bir cehC:'. &arf ını istilzam eder. 

(Sonu var) 
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1 PEK YAKINDA 1 ı 1 
ı ....... AL•l•B•A•B•A--ve .. H•A~RU•NU--•R•EŞ•l•T•• .... 

ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOCO 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

600 TON MAZOT 

Talebe Avrupaya 
Gönderiliyor 

Maden Tetl~ik ve Arama 
Genel Enstitiisü 

Direl{törlüğiinden: 
1 - Maden jeologu yetiştirmek üzere ~ü~abaka _ile .A:vrupa•ya 

.. 10" talebe tahsile gönderilecektir. lsteklılerın aşagıdakı şartları 
haiz olması lazımdır: 

a) Türk olmak. . . h t' t m 
b) Mad• ;ı ocaklarında çalışabilecek kabılıyette ve sı a 1 a 

olmak (Sıhi muayene Ankara'da yapılacaktır.) . 
c) Lise mezunu olup fransızca, Almanca, tugilizce dillerden bı· 

risini okuyup yazabilmek. 
d) Yaşı 18 den aşağı 25 den yukarı olmamak. . .. .. t 

2 - Müsabaka imtihanı Ankarada M.T.A. Enstıtusunde 1 Şuba 
1937 günü yapılacaktır. Açılacak müsabaka imtihanın~a kazan~~ş 
olmakla berabe' gönderilecek talebelerin ihra:z ettiklerı derece ıtı· 
bariyle 10 arasında bulunmak şarttır. 

3 - İmtihan: Riyaziye (hendese, cebir), Hayvan~t .. Nebatat, Je· 
oloji, Fizik, Kimyadan ve yukarda yazılı dıllerden bırınden yapıla· 
caktır. 

4 - Tahsile gönderilecek olanlar, ileride tahsil ~üddetl.eri ka~a~ 
mecburi hizme!e tabi olduklarından, bu hususta mukellefıyetlerını 
tevsik etmek üzere bir teahhütname verecekler ve bunun için de 
muteber kefil göstereceklercir. 

5 - İstiyenlerin nüfus hüviyet cüzdanı~ı, ?ü~nühal varak~s~nı, 
mekteb şehadetnamesini veya bunların tasdıklı bırer suretlerını, 4 
kıta fotograf ve dilekçelerini, 28.1.1937 perşembe günü akı:amına 
kadar Ankarada M.T.A. Enstitüsü Genel Direktörlüğüne gönder
meleri ve 29.1.1937 cuma günü srhi muayeneleri yaptırılmak üzere 
~ğleden evci Bay Hasan apartımanındaki enstitü daire!>inde bulun-
maları ilan olunur. (2118) 2-6054 

KUrU.L" y· l .&irCJ~· C>A"'WA\I l 
------..------------------------------------------------

J, ndarma Genel l{omutan1ı2-ı 
'-' 

An .ka -a Satınalma 
Komis. onundan: 

Bir tanesine sekiz yüz yirmi beş kuru~ fiyat biçilen dokuz yüz
den bin altmış altıya kadar Battaniye 4. ikinci Kanun 937 pazar
tesi günü saat 10 da kapalı zarf usulü ile satın ahnacaktır. 

Şartnamesi parasxz olarak komisyondan alınabilecek olan bu 
eksiltmeye girmek isteyenlerin 659 lira elli dokuz kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya Banka mektubu ile kanun ve sartnamede 
yazılı vesikalar içinde bulundurulacak teklif mektuplarrnı belli 
vaktından bir saat evvel komisyona vermiş olmaları. (2075) 2-6030 

İzmir ili Daimi Eo~Ümeııinden: 
Hususi idareye aid Ağamemnun rlıcalarrnda yeniden yapılacak 

asri ve fenni bina ve tesisatın İzmir Bayındırlık Direktörlüğünde 
mevcud şartname ve krokide gösterildiği üzere projenin tanzimi mü-
nakasaya konulmuştur. • 

İstekliler krokisi ve şartnameye ~öre tanzim edec~kler~. P!~~. ve 
projeyi 4.1.1937 pazartesi günü lzmır Bayındırlık Dırektorlugune 
testim edecektir. 

İstenilen şerait dairesinde tanzim olunacak projelerden Bayın
dırlık Direktörlüğünce intihab kılınacak ve Bayındırlık Bakanli
ğinca da tasdik ve kabul edilecek proje sahibine 500 lira mükafat 
verilecektir. 

Fazla bilgi edinmek istiyenler İzmir • Ankara - İstanbul Bayın-
dırlık Direktörlüklerine h.,~ vurmaları (2159-1517) 2--6130 

Ankara V aliliğind•~n: 
C 1 N S t 

Fort kamyonu 
933 Modeli Fort otomobili (Beş 
adet yedek malzemesiyle) 
Fort otomobili 
Buik markalı otomobil 

Muhammen 
bedeli 

Lira Kr. 
150 00 

300 00 
200 00 
350 00 
300 00 
350 00 

Depozito 
Miktarı 

Lira Kr. 
11 25 

22 50 
15 00 
26 25 
22 50 
26 25 

Ben;; Mersedez markalı otomobil 
Buik markalı kapalı otomobil 
Fort markalı otomobil (Yedi 
adet yedek malzemesiyle) 500 00 37 50 
Etüv makinesi ıoo 00 7 50 

Yukarda yazıtı sekiz kalem emvalin ihalesi 15-1-937 cuma günü 
saat 14 de yapılmak üzeıe açık arttırmaya konmuştur. 
~ .. Be~eli naktcn ve peşinen alınacaktır. İsteklilerin hizalarında 
tco~erıten deoozito makbuzlariyle sözü ı:eçen gün ve saatte Def • 

r arhkta kurulan satış komisyonuna müracaatları. (2196) 2-6178, 

Tahmin edilen bedeli ( 42000) lira olan yu~~r~a ~i~darı ve cin· 
si yazılı malzeme askeri fabrikalar umum mudurlUgü satın alma 
komisyonunca 18.1.1937 tarihinde pazartesi günü saat 15 de kapa~r 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname (iki) lira (on) .kuruş mukabı
linde komisyonda nverilir. Taliplerin muvakkat temınat olan (3150) 
lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün vesaatte komisyona müra-
caatları. (2207) 1-11 

10 TON SARI SABUNLA KÖSELE 
2 TON SARI V AKETE 

Tahmin edilen bedeli (26900) lira olan yukard2 mikdarr ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 21.1.937 tarihinde perşembe günü saat 15 de kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. . 

Şartname (Bir) lira (35) kuruş mukabilind_e komısyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (2017) lıra (50) kuru.şu ha
vi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komısyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kan.unun 2 v_~ 3 mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komısyona muracaatla-
rr. (2206) 1-10 

İLAN 

5-2-937 tarihinde ihalesi yapılacağı ilan edilmiş olan 500 asit nit-
rik hakkındaki ilanın hükmü voktur .. (2180) 2-6l 74 

1 ANKARA LEVAZIM A1'1İRLIG1 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLAR! 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu kıtaat ve müessesatmrn ihtiyacı için 400 

ton buğday öğütülmesinin kapalı zarfla eksiltmesı 11-1-937 pazar
tesi günü saat 15 de levazım amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Öğütülecek buğdayın tutarı 7000 lira olup muvak~a-~ !:mina· 
tı 525 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda para~ız go.rulu:. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. üncü madde:lerındekı vesıka ve 
teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarını belli gün ve saatten 
bir saat evveline kadar komisyona vermiş bulunacaklardır. (2189) 

2-6149 

İLAN 
1 - Kayseri garnizonundaki kıtalarm ihtiyacı olan 134. bin ~ilo 

ekmeklik un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmın edılen 
bedeli 15410 lira ve ilk teminatş 1155 lira 75 kuruştur. . 

2 - Eksiltmesi 22-1-937 cuma günü saat 15 buçukta Kayserı kor 
karargahı binasındaki kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi İstanbul Ankara levazım amirlikleri ve Konya, 
Kayseri kor satın alma komisyonunda mevcut olup istekliler tara-
fından her gün görülebilir. . . 

4 - İsteklilerin belli günde kanuni teklıf mektup~arıyle saat :4 
buçuğa kadar Kayseri kor Sa. Al. Komisyonuna vermış olmaları la-
zımdır. (2215) 1-29 --

ANKARA BELEOfYE REISUCJ 11.ANLARI 1 
İLAN 

3 - Kanunu sani - 1937 den itibaren francalaya 13,50 birinci ek-
meğe de 9 kuruş 75 santim fiat konulmuştur (2266) 1-40 

İLAN 
1 - Mezbahanın üç senelik et nakliye işi on b<!ş gün müddetle 

kapalı zarfla artırmaya konulmuş~r. 
2 - Üç senelik muhammen bedeli doksan bin liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (6750) liradır. 
4 - Sartnamesini görmek ist:yenlerin bergün yazı işleri kalemi

ne gclmeieri ve ihale 15 K~nunusani 1937 cuma ı;inü saat on birde 
Belediye Encümeninde yapılacağından isteklilerin o gün saat ona 
kadar teminatlari1e teklif mektublarınr Belediye Encümenine ver-
meleri.. (2227) 2-6197 

İLAN 
Temizlik işleri için alınacak saraç malzemesi pazarlıkla alınaca

ğından şartnamesini görmek :stivenlerin hergün yazı işleri kalemi
ne ve isteklilerin de 5 kanunu sani 937 salı günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (2247) 2-6210 

Ziraat Vekaletinden: 
Vekalet otomobili için açık eksiltme ile 3000 litre benzin alma· 

caktır. 
İhale 13-1-937 çarşamba günii saat 15 de VekUet satın alma ko· 

misyor:unda yapılacaktır. Taliplerin teminat mektupları ile müra-
ca~tları ilan olunur. (2225) 2-6203 

Ankara l\'Iel{tehler Satın alma 
Komisvonu .. R . li'""• d c:-ıs gın en: 

Siyasal bilgiler o~ulu _talebesinin çamaşır ve yatak takımlarının 
yıkanma, ütülenme ışlerı açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
7. 1. 937 perşenbe günü saat 14 de Ankara Mektebler Muhasebe· 
ciliğinde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

İlk teminat 307 lira 50 kuruştur. Ş2rtnamesi parasız olarak 
her gün mektebde görülür. Mayıs gayesine kadar yıkatılacak ça
maşır ve yatak takımlarının miktarı ve fiat tahminleri aşağıda 
yazılımştır. 

Nevi 
Parça başına tahmin 

Mikdarı edilen fiat --Büyuk parça 40000 
(Yatak ve battaniye çarşafı, fa. 
nila, don, pijama ve emsali) 

Orta r;arça 
(Yatak yüzü, havlu ve emsali) 

Kikülr parça 
(Mendil, çorap ve emsali 

(2097) 

15000 

15000 

Belediye Reisliğinden: 

8 kuruş 

4 
" 

2 " 
2-6031 

Don ve karlı havalarda resmi, hususi ve taksi otomobilleriyle bü
tün kamyonların tekerleklerine zincir taktlması mecburidir. Bunu 
yapmayan alakadarların cezalandırılncağı bir kerre daha ilan olu· 
nur. (2228) 2-6198 

SAYFA 7 

l inhisarlar Umum 
l\'lüdürlüğünden: 

1 
1 - 3().xn-936 tarihinde isteklisi çıkmadığından dolayı ibal~ 

si yapılamamış olan Afyon Karahisarında yaptırılacak 21735 lira 57 
kuruş keşif bedelli müdürlük binasının inşaatı yeniden kapalı zarf .. 
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 18 • 1 - 937 tarihine rastlıyan pazartesi günU aaae 
15 de Kabataşda levazım ve mübayaat ıubesindeki alım kom.isyo • 
nunda yapılacaktır. _ 

3 - Muvakkat teminat 1630 lira 17 kuruştur. 
4 - 1stek1iler ihaleden en az üç gün evvel İnhisarlar in,aat şu .. 

besine gelerek bu gibi işleri muvaffakiyetle yaptıklarına dair resmt 
vesaik gösterildikten sonra ehliyet vesikası almalıdırlar. 

5 - Şartiame ve projeler 109 kuruş mukabilinde İnhisarlar Le. 
vazım ve mübayaat şubesind~n ve Ankara ba.şmüdürlüğil ile Afyon 
Karahisar Müdürlüğünden alınabilir. 

6 - Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanunt vesikaları ih~ 
tiva edecek olan kapalı zarflar en geç ihale günü tam saat 14 de ka .. 
dar yukarda adı geçen almı komisyonu reisliğine verilmiş olmalı .. 
dır. (2256) 1-36 _ 

Anl{.ara P. T. T: 
BaşmüdürliİoOiinden: 

Boğazlar mukavelesi hatırasını teyit maksadıyle Sürşaj yapılan 
pul serileri doksan beş kuruşla posta gişelerinde satılmaktadır. Her• 
kesin bundan istifade etmeleri tavsiyeye şayandır. (2259) 1-38 

Edremit Belediye 
Reisliğinden: 

Belediyemizin açık olan 165 lira ücretli mühendisliğine istekli 
olanların müracaatı ilan olunur. Taliplerin mühendis diplomasını 
hamil ve musaddak şehir planını tatbika kadir bulunmaları şarttır. 

Makine, elektrik, su işlerinden anlıyanlar tercih olunur. Müra .. 
caata evrakı müsbitenin eklenmesi lazımdır. (2254) 1-34 

P. T. T_ Levazım 

Müdür1üğünden: 
ı - İdare ihtiyacı için münakasaya konan Akkü ba.taryalariyle 

bir konvertisör grubunun eksiltmesine talip zuhur etmediğniden 
29-12-936 tarihinden itibaren bir ay zarfında pazarlıkla satın alma • 
caktır. -- -- - -

2 - Muhammen bedel (1300) muvakkat teminat (97,5) liradır. 
3 - İsteklilerin her gün Ankarada P. T. T. U. Müdürlüğündt! 

müteşekkil komisyona müracaatları. (2251) 2-31 

Kültür Bakanlığından: 
ı. - Ankara bölge sanat okulu için pazarlıkla 1 takım ünite de· 

lik mastan ile 1 takım ünite mil mastan alınacaktır. 
2. - Bu mastarlarm şartname ve listeleri Ankarada Bakanlrk ge• 

reç direktörlüğünden, lstanbulda bölge ıanat okulu direktörlUğün~ 
den bedelsiz olarak verilmektedir. 

3. -Mastarlann ihalesi 18. 1. 1937 pazartesi $!'Ünü saat 14 te Küt .. 
tür Bakanlığı biansında yapılacaktır. 

4. - Mastarların tahmin bedeui 781 ve muvakkat teminatı 59 u .. 
radrr. Taliplerin eksiltmeye iştirakleri. 1-30 

1 D. D. yolları v c .. Lin~anları U~lll m müdiirlüğü s. ı 
A. Komı~yonu İfan lan: 

İLAN • 
Birinci eksiltmesine talip çıkmaması hasebiyle, muhammen be· 

deli (1400) lira olan (100) ton sönmemi~ kireç 13-1-937 çarşamba 
günü saat 15 de açık eksiltme ile Ankarada 2. inci işletme binasında 
satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin (105) lira muvakkat te• 
minat ile vesikalarını ve şartnamesine uygun olarak verecekleri nü• 
munelerle hazır bulunmaları lazımdır. Şartnameler komisyonumuz-
ca isteklilere parasız olarak gösteriimektedir. (2241) 1-41 

ANKARA BAROSU BAŞKANLIGINDAN. 
Baromuz genel heyetinin 9·1·937 cumartesi &aat 10 da fevkalade 

olarak toplanması inzibat meclisimizce karar .-ltma alındığından ba
ormuz<: mensup arkadaşların o gür. ve aaatte baro odamıza gelme • 
leri lüzumu ilan olunur. • 

Ruzname: Avukatlık kanunu projesi hakkında konuşma. l-32 

Ziraat 
.. 
Satın Vekaleti 

J{omisyonuııdan: 
Alnıa 

1. - Ka'>".11• ?arf usuli-rtc Silez;·a arsenik mürekkebatmdan 50 ton 
- ~,.,ı!.h eti rassas silezya (arseniate de pbmb = Bleiarsenat si

ıezya) ve fare öldürülmesinde ku!lammak üzere 100.000 hora fişeğiy· 
le ı.ooo hora aleti satın alınacaktır. 

2. - Arsenikiyeti rassasın muhammen bed'!li 20.000 lira, hora fi
şeklerinin tüfekleriyle birlikte muhammen bedeli 24,000 lira, arse • 
nikiyeti rassas için ilk teminat 1.500 liraı hora fişek ve tüfekleri için 
birlikte 1.800 liızdır. 

3. - İhale 18-1-937 de saat 15 de Ve~~let binasıncla 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 ·v.ekaleti satın alma komisy<>
nundm, İstanbulda Ziraat Müdürlüğünpen parasız olarak verilir. 

6. - İsteklilerin teklif mektuplarını teminau\ıriyle bir~ikte ~u
ayyen günde 2490 sayılı kanunun 2 incı ve 3 üncü maddesınde ~ık· 
redilen vesikalarla eksiltme saatinden btr saat önceye kadar koınıs • 
yona vermeleri. (1937) 2-5773 
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PBILC radyol .... _ 1 

Türkiye Cumhuriyet 
MerkezBankasından 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Meclisi, banka u
mumi heyetini 4 şubat 1937 perşembe günü saat 14.30 da Ankarada 
Banka idare merkezinde fevkalade içtirnaa davet etmeğe karar ver
miştir. Hissedarların bankadan gönderilecek da' et. va:akalariyle 
birlikte toplantı saatinden evci bankaya gelmelerı rıca olunur. 
Fevkalade toplantıya aid ruzname aşağıya dercolunmuştur. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
Nizarnnamei Esasisinjn 19 ve 20 ci 
maddeleri yerine kaim o· mak üzere 

teklif olunan muadclel şekil 
Madde 19 - Her hisse senedi İdare Meclisi reisi ile müdürü 

umuminin veya wnka namına birinci derecede vaz'ı imzaya sala
hiyettar iki memuı un imzalarını, sıra numarasını, hangi seriden ol
duğuna dair işareti , itibari kıymeti ve sair n:ünasip kuyut ve ~e.ş
ruhcıt ile otuz kuponu mı..htevi olacaktır. Hısse senet bedellerının 
tamamen tahsilinden sonra asıl senet verilmek üzere hissedarlara ban
kaca her taksi te mukabil kayıt muamelesi yapılarak bankalar vası
tası ile vt"va doğrudan doğruya muvakkat makbuz ilmühaberi ve· 
rilece:Ctir. 

Madde 20 - Bir hisse senedi bedelinin % yetmişi tahsil edil-
nıedikçe ferağ olunamaz. Bedelinin % yetmişi ödenmiş olan hisse 
sent-dinin fera <ı senedi devredenle alanın bu işe mahsus olarak 
tanzim edecekleri beyannameler üzerine bankaca muvafakat edil
mesine ve hissedaran defterine kayıt ve tescil olunmasına müte-
vakkıftır. 

Bu suretle hissedaran defterine kayıt ve tescil edilmiyen ferağ-
lar muteber değildir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Nizamnamei esasisine ilavesi teklif 

nlunan bazı hükl"mler 
Madde 1 - Esas nizamnamenin 32 inci maddesinin (C) fıkrası 

ile. Türkive Cumhuriyet Merkez Bankası, filen altına kabili tah
vil ecnebi dövizleri alıp satmaya mezun olduğu gibi beynelmilel 
tediye vasıtası olan başlıca paraların bu şeraiti yeniden ihraz ede
ceği tarihe kadar Merkez Bankası göreceği lüzum üzerine bu şe
raiti haiz olmıyan ecnebi serbest diğer dövizleri de alıp satmıya 
ve bu dövizler mukabili emisyon yapmıya mezundur. 

Vadeleri doksan günü tecavüz etmiyecek bu ikinci nevı döviz
lerin alım hadlerinin tesbiti ve bunlar mukabili yapılacak emisyon 
mikdarının tayini için İdare mecHsinde en az beş azanın ittifakı 
tarttır. 

Bu dövizlerin alım ve satımından dolayı hasıl olabilecek, zarar
lar sene gayelerinde aşağıdaki maddede mezkur hususi ihtiyat ak
çesi mevcudundan mahsup olunur. 

Madde 2 - Ecnebi dövizleri üzerine yaptığı muameleden mü
kvellıt normal karlar fevkinde hasıl olabilecek fevkalade karlar 
ile Merkez Bankası (hususi ihtiyat akçesi) teşkil edecektir. 

İşbu hususi ihtiyat akçesi Merkez bankası nizamnamesinin 32 
inci maddesini ( ç 1) fıkrasında muayyen evsafı haiz devlet tahvi
latı mübayaası suretiyle tenmiye edilebilir. Bu tahvilat gelirleri 
(hususi ihtiyat rı kçesi) altı milyona baliğ oluncaya kadar ana para
ya ilave olunur. Ana para bu hadde vasıl olup da birinci maddede 
zikrolunan mahsuplardan sonra altı milyon lira sermayeyi tecavüz 
ederse fazlası bankanın ihtiyat akçesine ilave olunur. 

Fevkalade karlara ve zararların bu karlardan müteşekkil ihti
yat akçesinden mahsub•ına dair olan hükümler 1936 senesinden iti
baren mer'idir. 

~adde. 3 - Beynelmilel tediye vasıtası olan başlıca paraların 
yemden fılen 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
ıuben ve borsa fiatı He hissedarlara mal edilir. Bakiye kalacak 
1.500.000 lira 2794 numaralı kanunla teşkil edilmiş olan amortis
man sandığına devredilir. 

Ancak banka esas nizam~amesinin 32 inci maddesinin (h) fık
rası mucibince sermaye ve ihtiyat akçesinin % ellisinden fazla bir 
mebliğı tahvilata yatıramıyacak olan bankanın bu münasebetle 
portföyünde bir tecavüz vukuu halinde vaziyet o sene ve müteakip 
seneler 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
mamının satılıp yerine diğer menkul kıymetler ikamesine • Maliye 
vekaletinin tahriri muvafakati alınmak şartiyle • Merkez bankası 
mezundur. 

Madde 5 - İkinci madde muciöince teşkil edilecek hususi ih
tiyat akçesi 4.500.000 lirava baliğ olunca esas nizamnamenin 32 inci 
maddesinin (d) fıkrasındaki limitler Merkez bankası sermayesinin 
tamamı tediye edilmiş sayılarak hesab edilir. 

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

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

Vakıflar Umum 
Müdürlüğünden: 

•. Ankarad~ Vakıf Şengül hamamının teslim gününden 5.12.939 gU
nune ~a.~ar ıc~;~na açık arttırma müddeti içinde konulan pey layık 
had gorulme~ıgınden 28-12-936 gününden itibaren pazalığa bırakıl • 
m~ştır. Senelık muhammen kirası 12800 lira olup 3200 lira kati te • 
mınat alınacaktır. İsteklilerin hergün vakıflar varidat müdürlüğüne 
müracaatları. (2226) 1-23 

Karacabey Har asından: 
. H~ra hayvanatı i?tiyacı. için iki yüz elli bin kilo yulaf, yüz otuz 

bın kılo arpa, ve elh hın kılo bakla kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmu~tur. İhale 11.1.1937 pazartesi günil saat on beşte Hara 
merk~z bınasında yapılacaktır. Muvakkat teminat 2060 lira olup yu· 
lafın beher kilosuna altı kuruş elli santim, arpanın beher kilosuna 
altı kuru~ yirmi beş santim ve baklanın beher kilosuna altr kuruş 
kıymet takdir edilmiştir. İsteklilerin mezkQr gün ve saatte teminat 
Ye vesikalariyle birlikte Harada bulunmaları lazımdır. (3638) 2-6131 

1 biz D arayı HALİL NACİ Anafartalar caddesi No: 111 Telef. 1230 

P. T. T. Levazım Müdürlüfünden: 
~ 

1- İdare ihtiyacı için (10) kalemde muhtelif tip ve miktarda 
kablo tevzi kutusu kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. 

2- Bu malzemenin uıuhammen bedeli (15361) muvakkat temi
natı ( 1153) liradır. 

3- Eksiltme 18/ 1/ 937 tarihi:ıe müsadif Pazartesi günü saat 15 
de P. T. T. Umum müdürlüğünde toplanacak alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

4- İsteklilerin teminatlarını idaremiz veznesine yatıracaklar ve 
alacakları makbuzu veya kanunen muteber teminat mektuplarını ve 
2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla '.)eraber 3297 No. 7 / 5/ 936 ta -
r!hli re.smi gaze+-ede neşrolunan talimatnameye tevfikan müteahhit
lık vesıkası ile te;clif m<..ktuplarını mezkur kanunun tarifatı daire
sinde hazırlayarak ihale günü saat (14) e kadar komisyona vere -
ceklerd:r. 

5- Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım Müdürlüğünden 
İstanbulda Beyoğlunda P. T. T. Levazım Ayniyat muavinliğinden 
parasız verilecektir. ( 1959) 2-5793 

Avrupaya Talebe 
G(inderilivor 

• 
l\laden Tctl{ilc ve Arama 

Enstitü~ü Genel 
Direl{törl üğüııden: 

1 - Maden mühendisi yetiştirmek üzere müsabaka ile Avrupaya 
''20" talebe tahsile gönderilecektir. İsteklilerin aşağıdaki şartları 
haiz olması lazımdır: 

a) Türk olmak. 
b) Maden ocaklarında çalışabilecek kabiliyette ve sıhati tam 

olmak. (Sıhl muayene Ankara'da yapılacaktır.) 
c) Lise mezunu olup fransızca, Almanca, İngilizce dillerden bi

risini okuyup yazabilmek. 
d) Yaşı 18 den aşağı 25 den yukarı olmamak. 

2 - Müsabaka imtihanı Ankarada M.T.A. enstitüsünde 25 ikinci 
kanun 1937 günü yapılacaktır. Açılacak müsabaak imtihanında ka
zanmış olmakla beraber gönderilecek talebelerin ihraz ettikleri de
rece itibariyle 20 arasında bulunmak şarttır. 

3 - İmtihan: Hesap, hendese, cebir, mihanik, fizik, kimyadan ve 
yukarıda yazılı dillerden birinden yapılacaktır. 

4 - Tahsile gönderilecek olanlar, ileride tahsil müddetleri kadar 
mecburi hizmete tabi olduklarından, bu hususta mükellefiyetlerini 
tevsik etmek üzere bir teahhütname verecekler ve bunun için de 
muteber kefil göstereceklerdir. 

5 - İstiyenlerin nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakasını, 
mekteb şehadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini, 4 
kıta fotograf ve dilekçelerini, 21.1.1937 perşembe günü akşamına 
kadar Ankarada M.T.A. Enstitüsü Genel Direktörlüğüne gönder
meleri ve 22.1.1937 cuma günü sıhi muayeneleri yaptırılmak üzere, 
öğleden eve! Bay Hasan apartnnanındaki e..ı.stitü dairesinde bulun-
maları ilan olunur. (2119) 2-6055 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti : 

Anl\:ara l\lerkez Hıfzıssıhha 
Müessesesi l\Iüdürlüğünden: 

1 - Açık eksiltmeye konulan iş: Farmakodinami şubesine satın 
alınacak muhammen bedeli 1960 lira alat : 

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

3 - Eksiltme 11-1-937 günü saat tı de açık eksiltme suretiyle 
yapılacaktır. --

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

NASl'R ilACl 
KANZUK 

En eski nasırlan bile pek kı8a 

bir zamanda tamamen ve kökün· 

den çıkarır • 

YENi 

KREM 

1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem balsamin yağsız gündüz için beyöz renkli ~ 

3 - Krem Balsamin acı badem gündüz için heyaz renkli ı~t~~ 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için pen' le renkli. " 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu . Is~anbul 

Ankara Valiliğin 
'-

en: 
2901 sayılı kanun hükümlerine tevfikan 2. No. lu arazi tahrir 

komisyonunun 5.1.1937 gününden itibaren Ankara merkezinde aşa
ğıda yazılı müteselsil sıra ile mahallatta çalışacaklarından alaka· 
darlara malfunat husulü için keyfiyet ilan olunur. (2257) 

Yeni ismi Eski ismi Tarih Gün 
Koyun pazarı Koyunpa.zarı 5 ikinci ka. 1 ı. 5 gün 
Sutepe Arslanhane H. arap 11 ikinci ka. 15 .4 gün 
Sakalar Yeğenbey, İstiklal, 

Öksüzce, Mukaddem 
Özğen. (Öksüzce) Öksüzce 
İstiklal Tüıkocağı, Yeğenbey 

1 S ikinci ka. 
23 ikinci ka. 

28 ikinci ka. 

23. 7 gün 
28. 4 gün 
31 3 gün 

İstiklal 1-37 

ZAYİ 

427 No. ehliyetnamemi ve 
930 senesinin 23 teşrinievelde 
Cebeci merkez nakliye bölüğün
den almış olduğum terhis teske
remi zayi eyledim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yok
tur. 

l Satı:lık Ev ve Kahve 
Dört oda, bir salon, banyo ve 

mutfak altında kahve ve bahçe 

Feyzullah oğlu Bayram 
Tevellüt: 322 

1-33 

Kiralık Daire 
Çocuk Sarayı caddesi Kurşun-

1 u cami karşısında No. 84 B. 
Alim apartımanında bir daire ki
ralıktır. Su, havagazr, banyo ve 
sair teşkilatı son sistemdir. Ka
pıcıya müracaatla her vakit gö-
rebilirsiniz. 1-39 

Kiralık Daire 
Yenişehir Uray garajı karşı

sındaki Ersoy apartrmanında 40 
liradır. Bankalar caddesinde B. 
Nurettin Baki'ye müracaat. 

SiNEMA LAR 

satılıktır. İsmetpaşa mahallesi 

Uzunyol 73 numarada Seyyit 
Mehmede müracaat. 1-42 

Kiralık Oda 
Bakanlıklar civarında Meşru· 

tiyet ve Selanik caddesi köşesi 

birinci kat. 1-43 

- Balık Yağı -
Taze Kıl. 85 K. TüZe 

Bu senenin 
SAKARYA ECZANESt 

Ankara Müdafaai Hukuk 
caddesi 

HALK 
Umumi deposu: İngiliz Kan· 

zuk eczanesi, her eczanede bulu· 

nur, ciddı ve müessir bir nasır 

ilicıdır. BUGÜN BU GECE BU GECE 

Casuslar Karşı Karşıya 
İmtiyaz sahibi ve Başmu

harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi Neşriyatr İdare 

eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çanlurı caddesi civarında 

Ul us Basımevinde basılmıştır. 

TOP-HAT 

GlNGER ROGERS. FRED AST AlRE 

Zevkli ve neş'eli mevzuu, nefis dans ve 

müziklerile emsalsiz şaheser 

llave olarak: EKLER JURNAL 

William Powel _ Rosalind Roussel 
Alman ve fransız casusluk teşkilatının 
heyecanlı mücadelelerini tasvir eden 

aşki ve hisı:>i güzel bir film 
Ayrıca: PARAMUNT JURNAL 

GÜNDÜZ 

KZUL KORSAN 


