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inkıta hakkında tefsirler 
~~------------------------~---
Kemal Atatürkle en iyi « .. Meııfaatimiz 

bulunmayı enirediy or .» 
münasebetlerde 

« •• Türkiyenin dostluğıı bu saatte bizim için çok kıy
metlidir. Binaenaleyh onunla an.l.aşmak lazımdır .. » 

(Lihcrte gazetesinden) 

« •• Türkiye ile anla~mazlığı daha önce halletmek lazımdı .. » 
(tJmanite gazetesinden) 

« •. .18 sonkanun konseyinden önce isveçli raportörün yeni bir türk - fransız 
temasına teşebbüs etmesi ihtimali vardır. P.arisle Ankaranın o vakite kadar 
anlaşmasını umar, dileriz ... » (Pöti Jurnal gazetesinden) 

Paris'ıeki müzakerelerin inkı taı hakkında, dün, mülahazaları mızı yazmı§tık. Bugün, bu mü
nasebetle ajanslarn muhtelif kaynakCardan tebliğ ettikleri ha vadisleri aynen dercetmekle ikti
fa ediyoruz: 

Giindelik 

SU İŞLERi 

Dünkü Ulus, okuyuculamıa su it
leri için verilen büyük kararın ilk kı
sa haberlerini bildirmişti. Bugün de 
sütunlarımızda bunun için hazırla
nan layihanın metni ile esbabı mu
cibe mazbatası vardır. Beş yılda 31 
milyon lira harcanılarak sahil ve yay
la Anadolu' da birçok nehirler ve ır· 
maklar ıslah edilecek, bataklıklar ku
rutulacaktır. Artık bu tedbirle top
raklarımız milli endüstrinin istediği 
ucuz ve iyi hammaddeyi yetiştire
cek, birçok yanık ve kısır arazi zira
ate elverişli hale gelecek, çiftçi, eme· 
ğini mevsimin cilvesine terketmek· 
ten kurtulacaktır. 

Biliriz ki sulardan faydalanmak 
imkam dururken onun zararına uğ
ramak felaketi de vardır. Acısı henüz 
yüreklerimizde kanayan Adana' da
iri taşma işi, Türkiye'de asırlardan
beri yer yer ve sık sık tekerrür et
miş bir facianın en yakınıdır. Ana
dolu' daki bataklıkların geniş çevrele
rinde ise yurddaşlar yüzlerce yıl ö • 
lüm ve ıstrrabla cenkleşmiştir. 

Cümhuriyet; giriştiği birçok bü
yük işler arasında suyu ihmal etmiş 
değildir. Birçok yerlerde hususi ida
reler, belediyeler, köyler; kendi ta
katleri içindeki su işlerini başarmış
lardır. Devletçe yapılmış büyük eser
ler ise azmısanılamaz. Ankara bara
jını her zaman zevk ve iftiharla ana
cağımız gibi lzmir yakınlarında Cel
lad gölü denilen geniş bir sahanın da 
sağlık ovası hc-,lini aldığını unuhm
yacağız. Bu ölçüde yapılmış Nilü
fer ve saire gihi bazı eserleri de ha
mlamak güç değildir. 

Parls, 24 (A.A.) - Anadolu Ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor : 

Hemen bütün gazeteler, aşağı yuka
rı aynı ifadelerle, konuşmaların akamete 
uğradığı, türklerin sancağı Suriyeden 
ayırmakta, Fransanm bu esası kabul et
memekte israr ettiklerini bildirmekte• 

diri er. 

Almanyaya sömürge 
verilmesi ve hunun 
etrafında dönen 

~ayialar 
Londra, 24 (A.A.) - Taymis gaze

tesi, Parist'en almış olduğu bir habere 
istinaden Fransanm Almanya tarafın
dan sömürge elde etmek için serdtyle
mekte olduğu teklifi hayırhahane bir 
surette tetkike hazır olduğunu, ancak 
Almanyanm Avrupaya aid politikası
nı cezri bir surette değiştirmesi lazrm 
gelmekte bulunduğunu yazmaktadır. 

Tehdidler yerine teminat kaim olmalı 
ve geniş ölçüde yapılmakta olan tesli
hat yerine silahların azaltılması değilse 
de hiç olmazsa tahdidi ikame edilmeli· 

dir. 

Bununla beraber Fransarnrn hareket 
tarzı öteki devletlerin, bilhassa 1ngi1· 
terenin hareket tarzına bağlı olacak
tır. Nihayet Fransa, Almanyanrn İs
pany<tya karşı yapıcı bir politika takib 
etmesini istemektedir. 

B. Delbos'un Almanyaınrn ispanyol 
asilerine yardmu devam eylediği tak
dirde Fransanm karışmazlık politika
sından vaz geçeceğini Berlin hüküme· 
tine bildirmiş olduğ~ söylenmektedir. 

Fransa hükümetinin Londra büyük 
elçisi B. Korben'e Fransa ile İngiltere

(Sonu S inci sayfada) 

Liberte: 
Raul dö Nolva "Liberte,, gazetesin-

de diyor ki : 
"Meseleyi türk - fransız münasebet

lerinin umu.mt bir tetkiki Suretiyle doğ. 
rudan doğruya ve süratle bizzat hallet
memiz daha iyi olurdu. Suriye mandası 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

C. H. P. 
Vilayet kongresi 

Bugün Halkevinde saat 
11 de açılıyor 

C. H. P. 11 kongresini bugün açacak 
olan Vali ve /lyönkurul B~kanı 

B. Tandoğan 

Partimizin Ankara vilayet kongre-
si bugün saat 11 de halkevinde top· 
lanacaktrr • .Kongre vali ve parti başka· 
nı Bay Tandoğan tarafından bir nutuk-

(Sonu S inci sayfada) 

MUTLU BiR GUN 
25 birinci kanun Gaziantebin 

liurtuluş günüdür 

25 İLKKANUN 1936 CUl\IA 

Dış haberlerimiz iç 

sayf alarıınızdadır 

HER YERDE {5) KURUŞ 

GtJNES • DiL TEORtStNE 
' 

GöRE 

Man ve Men 
kelimelerinin tetkiki 

il. 
Bu suretle men, man kelimeleriyle 

mek, mak kelimelerinin biribirinden 
ayn olmadığını öğrenmiş oluyoruz. 
Morfolojilerinde tanıdığır4uz bu birlik 
semantik rollerinde de görünüyor. Şim-

diye kadar ma~tar edatı sandan mak ve 
mek'in rolü z~ten isim veya fiillerde 
bir hareket, bir fiil ve tezahür yaratmak 
değil midir? 

Almak dediğimiz zaman (ağ + al) 

yani ~il bir hareket ve zeka ile (ağ 

+ am + ak) ybi esaslığm, asıllığm 

taayyününü ve tecellisini anlarız. Şu 
halde: 

(Ağ+ al) + (ağ + am +ak) Şam.il 

hareket ve zekanın aslı ve hakiki olarak 

taayyün ve tecellisi demek olur. Böyle

ce mak ve mek kelimelerinde man ve 

men'de olan fonksiyonun bir ajan oldu

ğa kadar da aksiyon halkettiği meyda

na çıkıyor. Diyarbekir taraflarında 

bağlamak şekli fiil ve mastar olduğu 

gibi mastar ismidir de. Mese11l: Bu a· 

damın bağlamağı filan kabileyedir. De· 

nildiği zaman bu zatın bağlağrnda.lci ak

~yonu anlatılmak istenmi~tir. 

Man, men ve dolayısiyle mak ve mek 
kelimelerinin eski ve asıl olduklarının 

bir belgesi de Tanrı adı olarak kullanıl
mış olmalarıdır. Menggü ebedi ve ezell 
olan. Yani Tanrı, Allahtır. Netekim Ce-
1§1eddin Harzemşahm adı Hüdaverdi 
manasına olarak Menkilberdi idi. Allah 
fikri ile beraber doğmuş olan bu keli
melerin bütün diller üzerindeki hüküm 
ve nüfuzunu ölçeb:lmek de zor değildir. 
Meillet, gramer bakımından ve ek ha-

linde mütalea ederek men'in takıldığı 
isimlerde aksiyon halkeden bir ek olriu
ğunu söyler. Ona göre bu ek aynı za
manda ismi fail de yapar. Mesela (1): 

Sanskrit = Bhar = taşımak fiilinin ta
şı parçası 

Grek 

Bhari - man = taşıma fiili 
(yani taşımak) 

İd-rnen: Bilen (bilmen gibi 
fail) 

Not: "İd. 'Grekçe bilmek mastarının 

bil kısmıdır. Türkçe id ile man bir ara· 

ya gelince bizim idman meydana çıkar.,. 

Sanskrit: Brahma = Dua 
Brahman = Dua eden. 

Hint-Avrupa diJlerinin sözlüğünü 

yazmış olan Walde - Pokorny ise bu ke
limeleri (men, mak) kök olarak müta-

lea ederler. (2) Mesela: 

Magh, megh = Muktedir olmak. Yar
dan; kudretli olmak 

Mağh 

Mağhu 

Mani 
Me 
Men 
Me-o 
Me-o 
Meğ(h) 

Men 

Men(e)gh ) 

=Dövüşmek 

= Genç, delikanlı 
= Hiddet, gazap 
= Ben 
=Düşünmek 

= Büyük, gösterişli 
= İradeli, kuvvetli olmak. 
=Büyük 
= Kalkınmak 

Yazan: HASAN REŞlT TANKUT 

Grekçe 
Latince 

Macht =- Kudret. 
: Megalo = Büyük. 
: Magnus -=- Büyük. 

Fransızca : Majeste, Majeur Magna-
nima gibi. 

Gerek Türk, gerek Hint-Avrupa gru· 
pundan aldığımız misallerin delalet et· 
tiği anlamlar şu kadroyu yaparlar. 

Yaradıcı, büyük, ileri, önde olan di
mağ, fikir, kudret, gazap ve dolayısiy· 
le asıl ve esas. 

Zaten mengü gibi ezeliyet ve ebedi
yet sahibi olanların mana halleri de 
vardı. Onlar totemizm'in mihveri olan 
gaipten haber- verme ve gaip ile konuş
ma sanatına yani büyücülüğe mütasar
rıf idiler. Mısır dinastilerinin ilk kuru· 
cusu yarı Tanrı Menes, eski Giridin Mi· 
nos'u, Hindin Manu'su, bu üç büyük 
kanun vazu isimleriyle bir yaradıcılık. 
yapıcılık, yoktan vara getiricilik kud· 

retini ifade etmek istediler. Kırgızların 
Manas destanının kahramanı Er Manas 
da aynı ruhi varlığın remzini taşımak
tadır. 

Bütün bu keliıneler Güneş - Dil Te· 

orisinin giineş yerine koyduğu insanın 

yani egonun ifadesi ve remzi olan 

(V. + m) den başkası değildir. (M), 

(ğ) nin yerini tutmağa başladığı gün· 

denberi büyük kudretin remzi olmuş.

tur. Onun içindir ki insana her yerde ve 

her zaman Om denildiği gibi en eskile

rinden başlıyarak (Hint - Veda duaları) 

bütün dualar Om ile başlamış, amen ile 
bitmiştir. 

Fıkra 

Konfor 
Bir zamanlar ilk mekteblere ait bit. 

kıraat kitabında çocuklara deniliyordu 
ki: "şü()besiz evinizdeki buz dolabında 
siz de tecrübe ettiniz ..... " 

Bu kıraat kitabımn Anadolu köyle
rinde okunmakta olduğunu da unutma
yınız. Fıkramn kusuru, o parçanın bir 
amerikan kıraat kitabından tercüme e
dilmiş olmac;rndan ibaretti. 

Fransızça gazetelerden birinde: 
"bütün bunlar sizde var m1?'1 başlığı 

cltında 22 maddeli bir liste gördüm. 
Altında da su mütalaa var: "eğer yoksa 
modern konfor ne demek olduğunu bil
miyorsunuz!" 

Liste eşyasını gözden geçirdin11 
Gerçekten hepsi bir eve kolaylık ve 
rahat veren ve olmamaları mahrumiyet 
teşkil eden. bir takım cihazlardır. Hep
sini bizdeki memurlar dahi tedarik e
debilir. Fakat müşterek bir kusurları 
var: elektrikle işlemek! . 

Bizdeki kilıovat fiatlarını bilenler 
için, gazetenin ayni sualini sorduktaD 
sonra, altına başka bir mülahaza koy. 
mak lazımdı: "eğer sizde .hepsi varsa 
demek ki zenginsiniz!'' 

Başbakanın geçen teşrinde Ada
na ve Ege mmtakasmda yaptıklan 
köylü ve çiftçi ile temas seyahati; 
birçok iyi neticelerle birlikte, su iş
lerinde büyük ve kudretli bir hamle
nin hareket noktası olmuştur. lnö
nü'nün tetkik sahasındaki sularla e
tüdleri evelce yapılmış olan şimal ve 
orta Anadt>lu'daki birçok sular, kı
sa sayılabilecek bir zaman içinde, 
bugüne kad'\rki zarar verici haller
Clen çıkıp muhitleri için birer fayda 
kaynağı olacaktır. 

Geçen bahar Afyon • Karakuyu 
tiemirvolunu açmağa giden Başba
kan lnönü; Afyon istasyonunda 
~iftçiler!e ekin ve yağmur üzerinde 
hasbihaller yaparken bir elini gözle
rinin önüne siper ederek "Basvekil 
olduktan sonra ömrümün yansı ha
vaya bakmakla geçti" demişlerdi. 
Bu kadar derin bir kaynağı olan ye
ni su hamlesinin Atatürk devrinde 
girişilen her e~er gibi tez ve tam mu
vaff akiyete erişeceğine bütün yurd 
emindir. Bu emniyetin her türke 
verdiği büyük sevinci her birimiz 
tıek tek yüreklerimizde duyahiliriz. 

l1lj . 
~~~ J.00, 

1 
Mon (e) gh) = Bol, çok, mebzul. 

Elektriği ev hizmetine alabilmek içia 
şehirlerimiz, Celfll Bayar'ın ikinci beş 
senelik planr~daki elektrifikasyon mad· 
desinin gerçekleşmesini beklemektedir
ler. Çünkü şımdi hakikat o dur ki ev. 
sahibleri elektriğin hizmetindedir/er. 

Kemal ÜNAL 
Gazı"anteb'in kurtuluş yıldönümünün geçen seneki kutlanrşrndan bir görunuş 

(Yazısı Sinci sayfada) 

Mengh ) 

Bhengh = Şişman, kalın, şık 

Bu kelimelerin modern dillerde ya• 
şıyan hesapsız müştaklardan birkaç ta
nesi şunlardır: 
Almanca : Maechen = Yapmak 

Mogen - Muktedir ol
mak 

(1) Meillet. Introduction a Petude 
comparative des langues lndo-Euro • 
peennes, s. 236 

(2) Walde-Pokorny, Vergleichendes 
Wörterbuch der lndo-Germaniscben 
Sprachen. C. 11. 219 dan itibaren. 

Biz onu köylünün hizmetine kadar 
götüreceğiz: lstanbul tren yolunda 
çiftçiler tarlaları için kanallardan elek· 

trik motorları ile su almağa başladıkla
rı vakit, şehirlerd-ı herkes Fransız ga• 
zetesinin sual listesine: "evet!" ceva• 
bını verecektir, 

Bugün yana yakıla ışık olarak an
cak kullanabildiğimiz elektrikten o va· 
kit, kuvvet olarak da istifade edece• 
ğiz: . Fatay 



·Yunan sularında iken ... 
D-:-:ıanmamrzm yunan sularındaki 

be' günü, iki millet denizcilerinin biri
bir le rin i pek yakından ve şahsen tanı
malarrna imkan verdi. Komşu millet. 
yeni türk neslini, asker, centilmen ve 
sosyal vasıflariyle öğrendi. Türk deniz
cileri, ciddiyet, disiplin, sempati, sağlrk 
ve iyi bakrm itibarlariyle komşumuzun 
takdirini ve gıbtasrm celbetti. Bu hü- ' 
kümler, meçhul askerin mezarına çelenk 
koyma töreninde, tersane ve gemilerin 
ziyaretinde, toplu yemeklerde, birlikte 
ge..:melerde, çay ve balolarda görüştü
ğüm yüzlerce yunanlının fikirleridir, 
onları dört beş cümle içinde hulasa et
mek iste~im. 

Donanma, kadro bakmımdan çok 
yüksek bir değerde, vasıta ve savaş kıy
meti bakımından muhitinde ve Akde
nizde hatırı sayılır bir kuvveti yaratan 
yeni Türkiyenin başardığı maddi ve 
manevi inkılablarm sadık bir ifadesi 
oldu. 

Yunan halkı, türk dostluğunun, tec
rübe geçirmiş değerini takdir ettikleri
ni temin için - yunan gazetelerinin 
kullandığI kelimeyi kullanılmış olmak 
zaruretiyle söyliyeyim ki - "riyasızH 

bir samimiyetle en dostça tezahürleri 
gösterdi. 

Yunan kıratının, şimdiye kadar mis
li hatırlanmıyacak kadar uzun bir za
manım Yavuzda ge~irmesi, geminin i-

çini dışm1 gezerken rastladığı "inkilab 
köşesi,, fizerinde dikkatle durmasr. bu
rada türklerin eski hayatiyle, bu gün 

Atatürkün yücelttiği maddi ve manevi 
hayatr mukayese eden resimler, tablo
lar ve rakamlar önünde izahat alması, 
Başbakan General Metaksasm bu beş 
gün içinde birkaç gecesini ve gündüzü
nü bize tahsis etmesi, devlet makam· 
larmdan yeni Türkiyeye gösterilen 
sevgi ve saygının canlı delilleriydi. 

Yunan donanmasının kumandanı A· 
miral Sakalaryu, türk gazetecilerini A
verofa hususi olarak davet etti. Gemi
yi en hurda tefcrrüatma kadar gezdir .. 
di. Gemide yedi sene önce yaptlan ta
diller ve tekemmülleri ayrı ayrı gös
tertti, salonda bizi izaz etti ve donanma
nın bu ziyaretinin politika muhiti dı
şında, askerce nasıl duygular uyandır
dığını anlattılar. 

Mart ihtilalinden sonra yunan do· 
nanmasmı yeni baştan kurmak muvaf
fakiyetini gösteren bu münevver yunan 
vatandaşı, türk donanmasını kendi li
manında misafir etmekten duyduğu se-

vinçleri uzuc bir mukaddime mevzuu 
yaptıktan sonra, bu ziyaretlerin maddi 
faydaları üzerinde şöyle durdu: 

- Milletleri biribirine bağlayan mu
kaveleleri, andla~maları poitika şahsi-1 

yetleri yaparlar ve onlar birbirlerini 
tanırlar. onlarrn imzaladıklarrnr biz tat
bik ederiz. Bunları tatbik edecek insan
larrn biribirlerini çok yakrndan tanıma· 
ları prttı:r. Bizım ziyaretimizi iade e
den bu ziyazette, amiral Okanı ve Erka
nı Harbiyesini tanrmakla çok büyük şe
ref duymuş bulunuyorum .• 

* * * 
Türk el~iliğindeki yemekler, balo ve 

çaylarla bu ziyaretin programını ta
mamlamış oluruz. Altı asırlık osmanlı 

imparatorluğunun Bcrlin ve Viyanada· 
ki iki berha.Leden bir de Roma ve Sof
yadakinden başka yanılmıyorsam. ken
di malı olan doğru dürüst başka sefaret 
binaları yoktu. Onlarda da ne türk in
celik ve zevkinin bir hususiyetine ve 
ne de tam avrupalr bir tefrişe rastla
nırmış ... 

Cumhuriyet hü'ki.imeti, yeni Türki
yeyi temsil edecek elçilik evleri sahibi 
olmayı kısa bir zamanda sıraya koy
muş bulunuyor. Bükre~teki giizel 
türk elçilığin~en sonra Atinanın da, en 
güzel bir yerinde bir sefaret binasının 
sahibi bulunuyoruz. 

Krral saraymdrın bir ev aşm, bir bi
nada türk bayrağt dalgalanır. Ev dışa
rıdan da güzeldir. Fakat içi,. biribirin
den daha müşkülpe8'nd iki ince ze"I• 
kin ihtimamiyle yeni baştan tanzim o
lunrn.uştur: sokak 1<apısından tutun da 
en üst kattaki bürolara, alt kattaki mut· 
f'ak ve kava kadar her taraf, Ruşen Eş
ref 1.tnaydm ile Sayın eşinin emeğiyle 
döşenmiş ve süslenmiştir. Çok nefis 
türk seccadeleıri ile birçok kıymetli 

parçalarla salonlar bezenmiş, her köşe 
gönül çeken bir güzelliğe bürünmüştür. 

Cumhuriyet bayramında Atina so~ 
yetesine il~ defa açılan bu güzel çatının 
altında, donanmanın ziyareti münasebe
tiyele çok manfilr toplantılar oldu. Her
biri, bir veya iki yabancı dil konuşan, 
sıhat1i, neşeli, kibar ve vakur türk su
bay lan, kordiplomatik ve atinalılaı- ü
zerinde derin bir sempati ve takdir duy
gusu bırakarak ayrıldılar. 

Donanmanın bu ziyareti. Kemalist 
Türkiyeyi tanıtmak için yapılan birçok 
emeklerin, denilebilir ki 1935 yılında en 

büyüğü ve en değerlisicJir. 
Naşid ULUG 

HATAY HABERLERİ 
Tahsildnrlara türkle re işkence yapmaları 

em~edildi. Şapka giyenler ölümle 
ıehdid olunuyor 

Suriye'Jen şancak hakkmJa 
lstanbul'a gelen bazı hamsi ha
berleri İslanbul'daki a1'kadatımız 
dün bize §Öylece bildirdi : 

Uzkiye, 24 (Hususi) - İskenderun'-

un Abacili köyü ahalisinden Musa ve 
Celal müntehibi sanilikten istifa ettik.. 
leri için evleri jandarmalar tarafından 
basılarak kendileri tutulup tskenderun
da 24 saat hapsedildikten sonra kefale· 
te bağlanarak bırakılmışlardır. 'Seçime 
iştirak etmiyen diger müntehibi saniler 
bugün muhakeme edileceklerdir. 

Halep, 24 (Hususi) - ls.kenderun
daki vatanilerden Salfilıattin Baki ma
halll hükümetin ınüzahareti ile türk köy
lerinde dolaşmakta ve müntehibi sa.nile.. 

ri korkutup aldatarak müntehibi sani
lerden ''seçime arzumuz ile iştirak et. 
tikn diye yazılı mazbatalar toplamakta
dır. Milletler Cemiyetindeki fransız de
legesinin "Sancakta tazyik yapılmı

yor,, beyanatına rağmen halka her taz
yik yapılıyor. Türk şoförlerinin Akte
peye gidip gelmeleri bile yasak edil
miştir. Bu tazyik halkın maneviyatım 

bozarak gelecek görmenlere dertlerini 
döktürmemek içindir. 

Halep, 24 (Hususi) - Bayramda 
matem tutan Antakya türkleri ile alay 
etmek için bir kaç milis zabiti ile alt
mış Suriye askeri, önlerinde davul ol. 

duğu halde sokakları dolaşmışlar ve rast
geldikleri türkleri tahkir etmişlerdir. 

Lazkiye, 24 (Hususi) - Bazı Şam 

ve Halep gazetecileri son zamanlarda 
İskenderun ve Ant.akyaya gelmişler, Er
menilerle bir takım yabancıları türkler 
aleyhine tahrik için propaganda yap

mışlardır. 

Halep, 24 (Hususi) - Tahsildarlar 
haber alma dairelerine celbedilerek türk 
köylerinde olan alacakların derhal alın
ması için ne yapmak lazımsa yapmaları, 
ve her türlü işkenceye baş vurmaları 

kendilerine tavsiye olunmuştur. 

Lazki}'e, 24 (Husus1) - Şapka giy
dikleri i~in türkler hala hakarete maruz 
kalmaktadırlar. Şapka giyenler altmen 
şu cümlelerle tahkir olunmaktadır. : 

"Sancak Suriyenin parçasıdır. Bu
rada kalacak türkleri hatıra geimiyecek 

işkencelerle öldüreceğiz.,. 

Asılsrz bir haber 
Maliye Bakanlığının mart ayı için· 

de defterdarları merkeze toplıyarak 

vergi tahsilatı ve yeni kanunların tat
bikatı etrafında müşaverelerde bulu
nacağına dair gazetelerde çıkan haber
ler, Maliye Bakanlığınca yalanlanmak· 
tadır. 

ISTANBUL TELEFONLARI : 

ingiltereye ihracat 
İstanbul, 24 - İngiltere hükümeti 

ile imzalanan ticaret anlaşması üzerine 

ingiltereye ilıracat başlamıştır. İhra

cat bilhi!s:ıa kuru incir, üzüm ve lı:uş 

yemi üzerinedir. 

Gazianteb'in kurtuluş 
günü 

İstanbul 24 - Gazi antebin kurtu
luş gününün yıl dönümü bu yıl da 
parlak merasmile kutlanacaktır. 

Çok çocuklu ailelere 
ikramiye 

!stanb, 24 - Bu sene de çok çocuk
lu ailelere ikramiye verilecektir. Sı
hiye müdürlüğü bu hususta bir liste 
hanrlamaktadır. 

Öğretmenler için 
konferans 

İstanbul, 24 - Öğretmenlere bu yrl 
tatbike başlanan ilk okul programı bak: 
kmda izahat 'Vermek üzere bir konfe
rans serisi hazırlanmıştır. bu konfe
ranslara her mıntakada bütün muallim
lerimize iştiraki temin edilecektir. 

Kadıköy su şirketinin 
vaziyeti 

İstanbul, 24- - Kadıköy su şirketi
ne suda bU:unan çamurları giderecek 
tesisat yapmak için on gün mühlet ve
rilmişti. Bu mühletin bitmesine üç 
gün kaldığı halde şirket, henüz, tesis 
yapmayı kabul ettiğine dair bir ce
vab vermemiştir. İmtiyazın feshi cihe
tine gidilec.ektir. 

Yumurta ihracatı 
İstanbul, 24 - Almanya:ya bir müd

dettenberi durmuş olan yumurta ihra
catı yeniden başlamıştır. Yumu.rtala
nmıza. iyi fü.tlar verilmektedir. Yal
nız, bu seneki rekolte düşük olduğun
dan bütün ısteklcr karşılanamamakta

dır. 

Adanalı çiftçilerin 
vaziyeti 

Ziraat Bakanlığı f elil.eıe uğn
yanlara tohum dağıtacak 

Adana.da Seyhamn son defa taşması 
doJayısiyle harab olan tarlalarla yeniden 
yapılacak: zeriyat işlerini ve bunun i~ 
felilete uğramış olan köylülerin ne gı
bi tohumlara ihtiyaç.lan olduğunu yerin
de tetkik ebnek üzere ziraat vekaleti şu
be müdürlerinden B. Selim Herkmen A
danaya gönderilmiştir. 

Doğru olmıyan bir haber 
İstanbul gazetelerintlen biri, Ziraat 

bakanlığının Ege mıntakasını ikiye ayı
racağını ve bu mıntakaların iki ayrı mü
dürlük tarafından idare edileceğini Berga
ma muhabirinin işanna atfen yazmakta
dır. 

Salahiyettar makamlar bu haberin a
sılsız olduğunu bildirmektedirler. 

DiL KÖ$ESI: 

"Adanada bisiklet tramvayın yok
sulluğunu gideriyor.,, 

,.Yoksulluk,, kelimesi acaba burada 
"yokluk,, manasına mı k ılfan.lmrş? Bu 
takdirde yanlrştrr. Eğer ''mahrumiyet,, 
manasında kullar•ldıysa ''tramvay yok
sulluğu,, demek lazımdı, bu itibarla ge
ne yanlış_tır. 

* •• 
"Alman ordusunun Majino hattını 

yoJhyacağınr ... ., 
"Yollzyacağını., kelimesi burada bir 

kalem sürçmesi neticesi "boylayacağı
m,, yerinde mi Icullanılmı§? Fakat böy
le de yazılsaydı gene pek doğru olmaz
d:ı. 

••• 
"'Ş.?hrimizin beden terbiyesi işleriy· 

le meşgul olmak üzere beden terbiyesi 
bakanlık d~rektörlerinden B. Cemal dün 

1 
Ankaradan şehrimize gelmiştir.,. 

Ankarada bir beden ttı f,, >esi bak:ın
lığr bulunduğunu b;Jnıiyorduk.. 
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Dıs hali.anımızın l(azanç vergisi 
kanununun 

Bazı maddelerinin 
tatbik şekli 

' tesekkürleri 
' Ankara, 24 (A.A.) -

Hariciye bakanı Dr. Tevfik Rüştü A
ras ile refikasr, validelerinin ölümü do
layı:siyle kendilerini m'!ktub v~ tegrafla 
taziye etmek ve cenazeye iştirak eyle. 
mek lU:tfunda bulunan zevata ayn ayn 
teşekküre imkan bulamadıklarından te
şekkürlerinin iblağma Anadolu ajansım: 
tavsit ederler. 

Maliye vekaleti kazanç vergisi kanu• 
nunun bazı maddelerinin tatbik şekli 
hakkında vilayetlere mühim bir tamim 
göndermiştir. Tamimi kısaca yazıyo

ruz: 

Hariciyede tayin 
ve terfiler 

İşgal ettikleri mahallin gayri safi 
iradı 2000 liradan fazla olan mükellef
lere, beyannameye tabi oldukları, va-

ridat idaresi tarafından ikinci linwı 

ayından evel yazr ile bildirilecektir. Bu 
gibi mükellefler ihbarı takib eden yıl 
için beyanname usulüne tabi tutulacak· 
!ardır. 

Yedinci derece memurlardan Mos
ko"a Büyük elçiliği müsteşarı B. Nu
reddin altıncı, sekizinci derece memur
ı.~rdan merkezde B. Rıfkı Refik, B. Fa
ik Zihni, B. Selim Feyzi, B. Muzaffer 
Kamil yedinci, dokuzuncu derece me· 
murlardan Rumye konoolosu B. HaliJ 
Ali, Bern elçiliği başkatibi B. Fikret 
Şefik, Selanik konsolosu B. Reşad 
Hakkı, sekizinci, onuncu derece me
murlardan Kudüs konsolosu B. Ahmed, 
Midi11i konsolosu B. Mahmud, me:r
kezde B. Huli.lsi, B. Salahattin, B. Sa
lih Behçet, B. Nusret dokuzuncu dere
ceye terfi ettirilmişlerdir. Brüksel el· 
çiliği Başkatibi B. Vedad Tiran elçili
ği Başkatibliğine ve onuncu derece me
murlardan merkezde B. Aşir Tahran 
büyük elçiliği katibliğine, Moskova 
büyük elçiliği ki\tlblerinden B. İdı:ia 
merkeze naklolunara\: yerine merkez.. 
den Feyzi tayin olunmuştur. 

Tebligat ikinci kanun ayından evel 
tahriren ve imzaları mukabilinde yapı
lacaktır. Mükellefler, kendilerine tah
riren yapılan tebliği ta!cib eden kanunu
saniden itibaı en defter tutacaklar ve o 
takvim senesini takib eden mali yıl ver· 
gisi beyannameliler gibi tarholunacak
tır. Bu mall yıla kadar geçen ytlların 
vergileri de iradlarmın 2000 lirayı geç
miş olmasına bakılmaksızm gayri safi 
irad üzerinden alınacaktır. 

Belediye hududlan ve köy wnrılar: 
içinde ayni neviden blı: işi muhtelif 
yerlerde yapanların vergileri gayrı safi 
irad üzerinden alınacaktır. 

Tayyare resmi mal 
sandıklarına yatırılacak. 

Şirketlerin umumi 
heyetleri 

Hususi idaı:e1ere devr edilen bina ve 
arazi vergileriyle birlikte hususi id:tte
lerce alınmakta olan tayyare resimleri
nin l:ıazı mahallerde tayyare cemiyetleri 
şubelerine teslim edıldiği görüldüğün .. 
den hazineye aia. olan bu resmin doğru
dan doğruya mal sandıklarına teslim c. 
dilmesi dahiliye bakanlığınca aiakaJıla .. 
ra bildirilmiştir. 

İktisad vekaleti teftiş heyeti reisliği, 

bu yrl şirketlerin umumi heyetlerinin in

tizamını temin etmek üzere. içtima gün. 

lerini şimdiden tesbit ederek alakadar

lara bildirmiştir. Şirketlerin umumi he

yetleri toplantıları için bir nizamname 
hazırlanmakta olduğu hakkındaki habe
rin buna göre doğru olmadığı anlaşzl
maktadır. 

Kamutay çağrılan 

Dilşihııişler: 

Milli müdafaa encümeni bugün saat 
14 de toplanacaktır. 

KiTAPÇILIGlMIZ 
Hasan Ali Yücel. Ak

şamdaki "Pazartesi ko
nuşmaları,, ndan sonun
cusunu mem]eket kültü
rü için çok ehemiyetli 
bir meseleye hasretmiş~ 
Kitablarımızın ve ki
tapçılığımızın acıklı ha, 
li, onu yakmdan bİ1en 
biz muhrarirlerin sıksık 
üzerine dönmeyi adeta 
bir vicdan borcu saydı· 
ğımız meselelerdendir. 

Son yıllarda bütün is
tatitsik endekslerinin 
müspet ve yükselici mün
hanileri yanında vaziye
ti gitgide kötüleşmekte 
inad eden tek iş sahasını 
kitapçılığın te~kil etme
si, kültüre her şeyden 
üstün bir kıymet veren 
türk inkrlabcrlarınm te
essürle müsahede ettik
leri bir hadisedir. 

İstanbuldaki Ankara 
caddesinin verdiği kitab 
mahsulü gerek mikdar 
ve gerekse kalite bakı· 
mından yıldan yıla düş· 
mektedir. 

Eski harfleri bilmi
yen nesil artık lise me
zunlarını vermeye başla· 
mı"?tır· Bu nesil için arab 
karakterli kütüphanemiz 
mevcud değildir. Şimdi, 
mekteb dışında, kültür
lerini tamamlamak için 
onların emrine amade 
tuttuğumuz ki tab mev
cudunu bir göz: önüne 
getirirsek yabancı dil 
bilmiyen gençlerimizin 
nasıl bir kültür mahru
miveti içinde bulunduk
ıaz=ınr daha iyi anlarız. 

Bu büyük boşluğun 
dolmasını, her medeni 
memlekette böyle olmuş
tur diye, hususi teşeb• 
büslerin faaliyetinden 

beklemek. memleketin 
kültürel yükselmesinde 
normal şartları ve nor
mal zamanı kabul etmek 
demektir. Fakat osmanlı 
idaresinin bize bıraktığı 
kül tür mirası, hiç de nor
mal değildir. Bu anor
mal hali ancak fevkala
de tedbirler almak yolu 
ile karşılayabiliriz. 

İktısad sahasında ay
nı hali müsabede etmi
yor muyuz? Ferdi ç.alış· 
malarm yüz senede ya • 
pamıyaca?;ı işi devlet bir 
kaç yılın çerçevesi içine 
sığdırmış. bu üstün gay
retlerin eseri olarak 
memlekette canlı bir ik
tısadl lralkmma husule 
gelmiş, hususi teşebbüs
lerin de mikdarr artml'Ş'• 
tır. 

Kültür sahasında da 
böyle olacaktır, türk kü· 
tüphanesini zenginleş
tirmek daha doğrusu ye
niden yaratmak i~in dev
let teşebbüsü, yalnıZ' o
kunacak eserlerin sayı
sını çoğltmakla kalmı
yacak, memlekette oku· 
ma sevgisini süratle ar
tırmakla hususi teseb
büslerin çalısmalan: için. 
de çok müsaid bir zemin 
hazırlanın; olacaktır. 

Hasan Ali, türk ki
tabcıhğmm kalkınması 
için devlet müdahalesi • 
nin şu ilci şekilde olmas:r 
fikrindedir: doğrudan 
doğruya devlet neşriya
tı. hususi neşriyata kon· 
trollu yardım. Doğrudan 
doğnıya devlet neşrivatx 
için arkadaşmuz I?üsa· 
baka usulünü tekhf et
mektedir. Ben, fikrin e
sasını doğru bulmakla 
beraber, bu "müsabaka,, 

kaydına itiraz edeceğim. 
Ç,iinlrü bir klasik eserin 
te.rc.ümesi için müsabaka 
açılması, yapılacak be§ 
on tercümeden nacak bir 
tanesinin basılmasına ve 
diğerlerinin boşuna har
canmış emek oln:ıasma 
sebebiyet verecektir ki 
böyle bir şart altında bil .. 
hassa en kıymetli mu .. 
harrirlerin kenara çeki .. 
leceği hemen muhakkaJC 
gibidir. En doğru olan 
usul, tercüme edilecek: 
eserleri, tercümeleri kon
troldan geçirmek şartiy
le, maruf mütercimleri~ 
mize havale etmek, telif 
kitablar iç.in ise, okunup 
tasvib edilmesi. şartiyle, 

kapıyı her neviden eser· 
tere a~k tutmaktır. 

Fak,at kurulacak böy
le geniş ölçüde bir basım 
tes.kil~tmm, devlet büro
~sisinin mahzurların-
dan azade. devlet banka
ları taı-zında otonom bit 
strüktürü haiz olması ve 
kuvvetli bir dağıtma teş-
kilatına istinad etmesi e
serin muvaffakiyetl için 
ilk sarttır. Gerçi, böyle 
bir devlet müessesesine. 
başlangıçta büyük bir 
sermaye tahsis etmek İ• 
cab edecektir. Ancak bu 
parayı mekteb tahsisat• 
lan gibi, maddi karşılı• 
ğl olmayan bir masraf 
saymak doğrtl olmaz. Bu 
para, işleyen bir senna• 
ye mahiyetini haiz ola
caktır. Ve teslrilatın sağ .. 
lam esaslar Üzerine ku· 
rulmaSı sartiyle devlete 
kar ~efuen bir sermaye 
olaca.ğma <ia kaniim. 

Yaşar NABİ 



Politika bahisleri: 

Suriyeyi parçalıyan Türkiye 
değil Fransadır 

Paris görüşmelerini Quai d'Orsay 
bir neticeye ba<?lamak istemedi. Sa
tıe bu değil, biz i, Suriye'yi parçala
yıcı bir teklifi ileri sürmüş olmakla 

itham etti. 
Biz Antakya sancağının bir kon-

federasyonun bir müstakil parçası o
larak mütalea edilmesini istedik. 
Fransa, bunun Suriye birlik ve is
tiklalini tehlikeye sokacağını ileri 

sürüyor. 
Halbuki. Suriyenin birliğini ve is-

tiklalini tehlikeye sokan ve hatta biz
zat sabote eden Fransa daha doğrusu 
Quai d'Orsay'dir. 

SUR1YE'N1N BlRLlGI 
Suriye, eğer bir bırlik arzedebilir

se bu birliğin mütemmim parçası Ki
likya'nm bir devamından başka bir 
şey olmıyan Sancak mmtakast değil, 
bugün "Lübnan Cümhuriyeti" ismi 
altında Suriye'den koparılıp alınan 
sahil parçasıdır. 

Şurası muhakkaştır ki, Suriye, 
şimdiye kadar hiç bir tarih devresin
de, tek başına olarak, bir memleket 
ve suriyeli nüfusu bir millet manza
rası arzetmem1ştir. Suriye, dünya Ü· 
zerinde ve bütün tarih devirlerinde 
geçid noktası olarak tanınmış tipile 
birkac sahadan bir tanesidir. Binaen
aleyh: Berut ve Şam hükümet1erinin 
bir arada ve bir idare altında bulun
malan bile, bu sahalarda milli mana
Cla territorial bir vahdet manzarasını 
ancak kısmen verebilir. 

Halbuki Fransa bu natamam birli
ği dahi baltalamakta ve bunlara, su
ıi bir istiklal vermeğe hazırlanırken 
daha, Suriye•yi mükemmel surette 
parçalamaktadır. 

GELELiM iSTiKLAL NOKTA
SINA: 

Fransa, Suriye'nin bütün sahille
rini ayn bir idareye vermekle, hin
terlandı yani Şam devletini deniz 
ınuvasalasmdan kesmektedir. Bu 
Şam hükümeti, iktısadi ve ticari ha
yatını arkasındaki çöl ile temin ede
cek de~ildirva .. elbetteki bütün ihra
cat ve ithalntmı. $amtrabulus yahut 
Berut ızibi hRzır hmanlar üzerinden 
Yapacaktır. Zaten bu limanlar, os
manlı imparatorluğu zamanında hin
terlandı beslemiş ve hinterland da 
bu limanların büyümesine ve zengin
leşmesine hinnet eylemiştir. 

Halbuki Fransa, limanları bir 
başka cümhuriyete istihsal mmta
kalanm bir baska cümhuriyete ver
ınek liitfünde bulunmuştur. Ta ki, 
limanlar sayesinde hinterlandı, hin
l·erland sayesindP de limanları istedi
ği yola ge-tir-;in. Bu serait altında Su
riye istiklali Cin' deki ·• settlements .. 
tertibatının bir varyantından başka 
bir şey değildir. 

Bir memleketin istihsal ve ticaret 
hayatına aid kumanda köprülerine, 
yabancı sermaye ve bunun bir politi
kasından başka bir şey olmıyan em
peryalizm nasıl kurulup oturur ve o
radan dama taşlan gibi "indigene .. -
leri nasıl biribirine karşı sürer, bunu 
hayatın mektebinde öğrenecek olan
lar belki suriyeliler olabilir ama, her
halde biz türkler değiliz. 

Şu var ki, bütün dünyaya adalet
ten bahseden ve fransız halkı namı
na konuşarak fransız sermayedarla
n alyehine bir takım yerinde tedbir
ler alan bir "hetlk cephesi hükümeti", 
··istiklal" gibi malum olan bir hali 
Quai d'Orsay'nin eski kurtlarının 
Önüne bir yem gibi atmaktan çekin
ıneli idi. 

Yahut, ve madem ki bu komed
yayı herhangi bir takım dahili se
bebler yüzünden tecviz etmek mec 
buriyetinde kalmıştı, şu halde, .. Su
riye ·yi parçalamak arzusu'• nu bir 
başkasının yani biz türklerin üzerine 
atmaktan şiddetle içtinab etmeli idi. 
Çünkü biz türkler, bu işin nazariye
sini ve ameliyesini mükemmel bilen 
insanlarız. Biz derhal, böyle bir iddi
ayı ele alır, tahlil eder ve herkesin 
gözü önünde sahiblerine iade ede
riz. 

Bunun ic;in, tekrar edelim, Suriye 
birliğini ve istiklalini parçalıyanlar 
ve sal:>ote f>cle-nler bizler değil fran
s•-.hrdır. "(' Rlum hükümeti gibi 

ileri düşünceli olması lazım 
bir hükümet, eski yani emperyalist 
Fransa'ya belki fakat bugünkü yani 
başka büyük devletlerin emperya
listçe arzularını yerinde görmeyen 
bir Fransa'ya asla yakışmayan böy
le bir hareketi tecviz etmiyecek ve 
Quai d'Orsay'yi samimi ve açık bir 
politika yapmağa davet edecekti. 

Antakya türktür, Sancak türktür, 
diyoruz. Ankara itilafnamesinden 
beri, fransızlarca bize verilen sözler
den bahsediyoruz. Ve, başkaları gi
bi emrivakiler yapmıyor, medeni bir 
devlet gibi hak yolundan yürümek 
dürüstlüğünü gösteriyoruz. Buna 
karşı verilecek cevab, Fransa tara
fından esasen işlenmiş olan bir cür
mün kalkıp bize atfedilmesi midir} 

Bu, bir. ikincisi, biz müstakil bir 
devletiz. Türk milleti ile türk dev
letinin her hareketi, bu istiklalin bir 
müeyyidesidir. Böyle bir devlete 
mücavir olan topraklarda, "istiklal 
komedyaları" oynatmak kadar tehli
keli bir şey yoktur. Çünkü bu gibi ko
medyalara sahne olan topraklardaki 
halkın ve münevverlerin gözleri bize 
dönüktür ve "gerçek azadlık" ne de
mektir, her gün bu hususta bizler
den yeni bir ders almaktadırlar. Hiç 
böyle bir şey limanlan toplayıp bir 
başka devlet ve istihsal mmtaka1arı
nı toplayıp keza bir başka devlet o
yunu tertib etmekle saklanır mı} 

Tekrar edelim, eğer &ansız dost

lammz "Suriye istiklali farce" nin 

tehlikeye girdiğini görüyorlarsa, bu

nun suçunu bizde değil, bugünkü 

tarih şartlarını bilmediği anlaşılan 

rejisörde arasınlar. Türk Antakya, 

nm istiklali arabça bir istiklal ola

maz. Olsa olsa türkçe bir istiklal o
labilir. Türkçe istiklal yani, gerçek 
ve tam istiklal. işte tezimiz budur. 

Burhan BELGE 

FRANSA'DA: 

Fransa Polonyaya iki 
buçuk milyar ödünç 

ve:vdi 
Paris, 24 (A.A.) - Dış bakaru par

lamento finans komisyonunda Polonya'. 
ya yapılan ikraz hakkında izahat vermiş
tir. Biri birinden ayrı üç iş mevzuuba

histir: 
1. - İçerde kullanılmak üzere 405 

milyon franklık bir meblağ. 
2. - Fransız - Lehistan demiryollan 

kumpanyasına verilecek olan 945 milyon 
frank. 

3. - Lehistanın Fransaya yaptığı si. 
parişler için de bir milyar 250 milyon 
franklık kredi. Bu para Sovyetler birli· 
ğine karşı Fransaca yapılan muamele 
şartları altında itfa olunacaktır. Faiz 
mikdarr yüzde 5 ila 6 drr. 

Komisyon, ikraz işini kabul etmiştir. 

Belçikanın dı~ politi
kasının ana hatları 

Brüksel, 24 (A.A.) - B. Karton dö 
Viar'ın dış işler büdcesi hakkındaki ra· 
poru, Belçikanın dış politikasının pren· 
siblerini tarif ve tayin etmektedir. Ön
ce Belçika, bütün taahhüdlerine sadıktır. 
2. cisi Lokamo paktı hükümlerinin Al
manya tarafından 7 mart tarihinde çiğ
neruniş olmasr Belçi1<a7c btt pakt ile Al-

manyaya karşı girişmiş olduğu bütün 
teahhüdlerden beri kılmaktadtr. Fakat 
pakt, bütün öteki akidler arasında mute
berdir. 

3. cüs\! Belçika, Fransanın şark sını
rının garanti altına almakta olan teah
hüdünden beri kılınması için konuşma
larda bulunulmasını arzu etmektedir. 

Dördüncüsü Belçikanın milli mü. 
dafaasının sağlamlaştırılması, Avrupa 
sulhunun tehlikeye düşmemesine ve 
kendi topraklarının bir istila ko
ridoru veya komşu milletlerin aske
ri harekatı için bir üs olmamasına 

yarayacaktır. Böyle bir vaziyet hukuku 

1 
düvelin yeni vaziyetini muhik ve meşru 
göstermektedir: Mütekabiliyete müste
nid olmıyan yabancı yardnnı. 

ÇİN HADİSELERİ: 

Japonya, Nankinin 
Çang Sue Liangla 

uvusmasını 
., ' • • ıstenııyormuş 

Moskova, 24 (~.A.) - Tas Ajansı 
bildiriyor: 

Gazetelerin Şanghay'dan emin bir 
kaynaktan alarak neşrettikleri bir ha
bere göre, dış işleri bakam ile görüşen 
japon büyük elçisi, Nankin hükümeti 
ile Çang-Sue-Liang arasında herhangi 
bir uzlaşma yapılmasına engel olmak
la kalmamış, aynı zamanda bu generale 

karşı tecziye seferi yapılmasını istemiş 

ve Japonya tarafından ileri sürülen 

şartlar içinde anlaşmaya meyilleri ol

mıyan unsurların Çin hükümeti tara

fından tasfiye edilmesini istemiştir. 

Nankin hükümetinin bazı 

azaları Japonyaya müzalıir 

Nankin hükümetinin bazı azaları-

nın japon hükümetinin dileklerine ar

ka olduğu söylenmektedir. Bunlar, 

Çang-Sue-Liang'm ihtilal hareketinden 

sonra, Vanzçingvey'in Çang-Kay-Şek 

yerine Nankin hükümeti başına getiril

mesi hakkındaki kararı kabul ettirmiş

lerdir. Japon planları, anla~azlığın 

Bayan Çang-Kay-Şek, kendisini Sian

fu'ya giitüren avusturalyalı gazeteci 

Donald ile birlikte 

sulhçu bir şekilde halledilmesine en· 

gel olmak ve Çang-Sue-Liang'a karşı 

bir tenkil kuvveti yollıyarak onu Çang

Kay-Şek'i idam ettirmeye sevketmek 

maksadına matuftu. Japonlar, Çin'de 

büyük mikyasta dahili bir harb uyan

dırarak Çini taksim etmek ve birkaç 

vilayetini ilhak etmek niyetindedirler. 

Vangçingvey'in Çang-Kay • Şek'in 

yerine geçmesi Nankin hükümetini • 
Japonya sıyasasının Çinde tatbiki için 

bir alet yapacaktır. 

Çin mahfillerinde alaka 

uyandıran bir romim 
Şanghay, 24 (A.A.) - Hopei sı

yasal konseyi başkan· ile Şang-Tung 

valisi tarafından gönderilen tamim tel

graflarında, bir iç harbm bertaraf edil

mesi ve Çang-Kay-Şek'in serbest bıra

kılması lüzumu karşısında hükümetin 

memleket münevverlerini toplanmaya 

çağırarak buhranı halletmek için alına

cak sıyasal tedbirleri görüşmesi lazım 
geldiği kaydedilmektedir. 

"'** 
Pekin, 24 (A.A.) - Çin mahfilleri, 

Hopey sıyasal konseyi başkanı ve Şang

Tung valisi tarafından neşredilen ta

mime büyük bir ehemiyet atfetmekte

dirler. 

Bu mahfiller, bu tamimin Nankin'de 

ve öteki vilayetlerde ne gibi bir aksü1-

aınel yapacağını beklemektedirler. 

Başkan general Singşeyuan ve vali 

Hanfuşu'nun birlikte girişmiş olduk· 

ları hareket şimali Çin'in japon mah

fillerinde sevinç uyandırmıştır. 

ABER LE 
ISP ANY A ISY ANI 

Yabancı gönüllüler ve Barselonun ahin. 
kası hal{l{ında havasajansının bir haberi 

Cephelerde mevzii çarpışmalar devam ediyor. 

Londra, 24 (A. 
A.) - Havas A· 
jansmdan: 

İiyi haber al· 
makta olan mah· 
filler, italyanla
rın general Fran
konun hakimiyeti 
altında bulunan 
yerlerden yavaş 

yavaş çekilmekte 
olduklarını, al· 
manlarxn ise bo
yuna İspanya kuv
vet sevketmekte 
buJunduklannr , 
g e n e r a 1 fran
lronun bayrağını 

taşıyan birçok ya
bancı harb gemi· 
terinin Barselon'
un ablokasına İ§• 

tirak etmekte ve Madrid'de, şehri bombardımana gelen 
bu ablukanın ya- tayyareleri sokaklarda seyreden halk 

bancı memleketlerde sanıldığından çok 
daha tesirli olduğunu bildirmektedir. 

Kadiks'e 21 sonteşrinde 9.000, 26 son· 
teşrinde 10.000, 6 ilkkanunda 600 alman 
gelmiştir. Bu kuvvetlerle beraber 42 
milimetrelik toplarla Yunker sistemin
de 26 tayyare de gelmiştir. 

Aynı mahfiller, Barselon'un ablu-
kası dolayısiyle Almirante Crevantes 

kruvazörünün "aynı zamanda üç muh· 

telif noktada görünmü§" olduğunu ila
ve etmektedirler. 

Komünistler nüfuzlarını 
kayıb mı etmi§ler? 

Başka bazı tarafsız ve iyi haber al

makta olan gônnenler, kırallık tarafdar

larımn Baııselon, Valensiya ve Madrid

de vaziyete hakim ol<luklannı ve mik· 

darları pek az olan ispanyol komünistle

rinin ise hiç bir nüfuz ve tesirleri olma

dığın ıilave etmektedirler. 

Mesfil olmıyan bir takım şahıslar cu. 
muriyetçilerin elinde bulunan İspanyol 
topraklarında gece vakti bir çok kişileri 
idam etmektedirler. Hükümet memurla. 
rı da bu tedhiş hareketlerinin önüne geç
mek ve bunlara bir nihayet vermek için 
uğraşıyorlar. 

Zikri geçen görmenler, ispanyollarm 
yabancıların işe karışmalarından artık 
bılanış usanmış olduklarmı ve tavassut 
teşebbüsünün muvaffakiyet elde etmesi 
ihtimalinin beklemekte bulunduğunu i
lave ediyorlar. 

H ükümetçi tayyarelerin faaliyeti 

Salaınank, 24 (A.A.) - Cumuriyet
çilerin tayyareleri, Merida'yı bombardı
ma netmiştir. Çoğu sivil halktan olmak 
üzere 25 kişi ölmüş, 48 kişi yaralanmrş
tı.r. 

General Franlı:o'nun kıtaları, son 
günlerde Kordoba cephesinde 30 kilo
metre ilerlemiş ve Elkartio ve Villa 
Franka kasaablarım işgal etmiştir. 

Bombardımanın bilônçosu 
Salamanlı:, 24 (A.A.) - Akşam üs

tü neşredilen resmi tebliğdir : 
Hükümet tayyarelerinin Meridaya 

karşı yapttldarı bombardıman sivil halk
tan 25 kişinin ölümü ve 48 kişinin yara· 
lanması ile neticelenmiştir. 

Merkez cephesinde vaziyet 

Madrid, 24 (A.A.) - Resmi bir teb
liğin haber verdiğine göre, merkez cep
hesinin Somosierra ve Taracena bölge. 
sinde topçu faaliyeti olmuştur. Baddilla 
bölgesinde hükümetçiler beş kilometre 
kadar ilerlemişler ve harlı saıhasrnda bir 
çok ölü, yaralı ve malzeme bulmuşlar
drr. 

Asilerin iğtinam ettikleri silahlar 
Salamank, 24 (A.A.) - General 

Franko karargahından bildirildiğine gö-

re, son Villareal muharebelerinde hükü· 

metçilerden 325 tüfek, 25 mitralyöz, 

küçük çapta iki top, bir zırhlı otomobil, 

300 bin fişek, bin bomba, iki bin el bom

bası ve üç kamyon igtinam erlilmiştir. 

Ote taraftan cenup ordusunun eline 

de El Caprioda 10.5 luk üç top, bir çok 

kamyon ve bir zırhlı otomobil geçmiş

tir. 

V alensiy« hükümeıinin kontrol 
projesine verdiği cevab 

Londra, 24 (A.A.) - Valansiya hü· 

kümetinin, karışmazlık komitesi tara

fından ispanyol liman ve sınırlarının 

kontrolu projesine verdiği cevab dış iş. 

teri bakanlığına gelmiştir. Resmi met
nin pek yakında neşredilmesi ihtimali 
vardır. 

NOEL DOLA YISIYLE: 

B. Benesin bir nutku 
'' ..• 1936 senesi, fırtınalar ve 
ihtilaller senesi olmuştur." 

Prağ, 24 (A.A.) - Noel yortuları 
dolayısiyle bir nutuk veren başkan Be
nes ezcümle demiştir ki: 

" - 1936 senesi fırtınalar ve ih
tilaller senesi olmu~tur. 1929 buh
ranlarından 1936 senesine kadar 
yepyeni bir Avrupa yaşamıştır. 

Faşist, komünist ve demokrat cephe· 

lerl tehlikeli bir muhalefette bulunmak· 
tadırlar. Harbtan korkuluyor. Çekoslır 
vakya, Fransa ve küçük antantla yaptı
ğı ittifaklarla emniyeti arttırmak, karşı
lıklı yardım mecburiyetini koymak, sov· 
yet paktını imza etmek, İngiltere ve 
Balkan antantı ile dostça münasebetler 
beklemek suretiyle sulha yardım etmiş
tir. 

Harb takdirinde her hangi bir ihti
male karşı gelmek için hazır bulunmak
tadır. 

İtalya Avrupada silahlı muhasım ar
zu etmemektedir. Almanyarun dertleri 

vardır. Almanya bu senenin mart ayında 

yapmış olduğu sulh teklifinin de ciddJ 

telakki edilmesi lazım geldiğini bunlara 

ilave edebiliriz. Bir anlaşmaya varmak 

lazımdır. Avusturya, Çekoslovakya veya 

Litvanya üzerine yapılacak bir taarruz 
hakkında dolaşan şayialara kulak asma.. 
mak lazımdır. - Demokratik hareketler, 
komünist olsun faşist olsun otorite reji
mim saymak vazüesiyle müke11 ~ · r.,, 
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Yeni teşlcilat kanununa •• gore LERDE 
P. T. T. memurlarına aid 

Tayin kararnamesi yüksek tasdikten geçti. Avusturya meselesi ve orta Avrupa 
(Dünkü sayıdan devam) 

lstanbul merkez müdürlüğüne İs
tan!>ul baf müdürü B. Mazhar, Bursa 
merkez müdürlüğüne Bursa baş müdü
ıü B. Yusuf, İzmir merkez müdürlüğü
ne, İzmir baş müdürü B. Naim, Ankara 
merkez müdürlüğüne, umum müdür
lük posta işleri müdür muavini B. Sa
kin, Seyhan merkez müdürlüğüne, Sey
han baş müdürü B. Yakub, Edirne mer
kez müdürlüğüne Edirne baş müdürü 
B. Yusuf, Konya merkez müdürlüğüne 
Konya baş müdürü B. Mitha~ Erzurum 
merkez müdürlüğüne Erzurum baş mü
dürü B. Fazıl, Trabzon merkez müdür
lüğüne Trabzon baş müdürü B. İhsan 
Rüştü. Sivas merkez müdürlüğüne Si
vas baş müdürü B. Asaf, Kocaeli mer
koz müdürlüğüne Diyarbekir baş mÜ
dürü B. Kenan, Varı merkez müdürlü
ğüne Van baş müdürü B. Ethem, Te
kirdağ merkez müdürlüğüne İstanbul 

P. T. T. müfettişi B. Avni, Kastamoni 
merkez müdürlüğüne Kastamoni baş 
müdür muavini B. İhsan, Maraş mer
kez müdürlüğüne Sivas P. T. T. mü
fettişi B. Fahreddin, Bilecik merkez 
müdürlüğüne Bursa baş müdür muavini 

B. Şevket, Antalya merkez müdürlüğü • 

ne Galata P. T. T. müdürü B. Faik, Ma

nisa merkez müdürlüğüne İzmir P. T. 

T. müfettişi B. Ziya, Çorum merkez 

müdürlüğüne Sayhan P. T. T. müfet

tişi B. Mahmud, Yozgad merkez mü

dürlüğüne Diyarbekir P. T. T. müfetti

!i Sabri, Samson merkez müdürlüğüne 

İzmir P. T. T. müfettişi B. Edib, Zon.. 

guldak merkez müdürlüğüne Seyhan 

baş müdür muavini B. Nurzat, Diyar

bekir merk~ müdürlüğüne Diyarbekir 

baş müdür muavini B. Emin, EJaziz 

merkez müdürlüğüne Diyarbekir baş 

müdürlüğü baş katibi B. Emin, Elaziz 

merkez müdürlüğüne Diyarbekir baş 

müdürlüğü baş katibi B. Raif, Eskişe
hir merl<ez miıdürlı.iğı.irıe İzmir paket 
gümrüğıi müdürü B. Hüseyin Hüsnü, 
İçel merkez müdürlüğüne Mersin P. T. 
T. müdürü B. Salahaddin, 1sparta mer
kez müdürlüğüne Sivas baş müdür mu
avini Hamdi, Çanakkale merkez mü
dürlüğüne Sivas P. T. T. müdürü Hay
ri, Ağn merkez müdürlüğüne Erzurum 
baş müdürlüğü baş katibi B. Fahri. Ba
lıkesir merkez müdürlüğüne Balılı::cs:r P. 
T.T. müdürü B. Melih. Bitlis merkez mü
dürlüğüne Diyarbekir telgraf müdürü 
B. Nuri, Çankırı merkez müdürli:ğüne 
Çankırı P. T. T. müdürü B. Ahmed, 
.Rize merkez müdürlüğüne Trabzon baş 
müdürlük baş katibi Şevki, Niğde mer
kez müdürlüğüne Konya baş müdürlük 
baş katibi İsmail, Gireson merkez mü. 
düdüğüne Gireson P. T. T. müdürü Te
me;, Bolu merkez müdürlüğüne Bolu 
P. T. T. müdürü B. Şeref, Kars mer
kez müdürlüğüne Eskişehir P. T. T. 
müdürü B. Bahaeddin, Afyon merkez 
müdürlüğüne Afyon P. T. T. müdürü 
B. Muhiddin, Kütahya merkez müdür-

lüğüne Bursa baş müdürlüğü baş katibi 
B. Nazif, Malatya merkez müdürlüğü
ne Edime P. T. T. müdürü B. Zeki, Muğ
la merkez müdürlüğüne Seyhan ha!! mü
dürlüğü ba§ katibi B. Rıza, Erzincana 
Sivas baş müdürlüğü baş memuru B. 
Tayyib Edib, Ordu merkez mü:lürlüğü
ne Samsun P. T. T. müdürü B. Nazım, 
Knklareli merkez müdürlüğüne Beşik
taş P. T. T. müdürü B. Osman, Gümü
şane merkez müdürlüğüne Ordu P. T. 
T. müdürü B. Ali, Çonnn merkez mü
dürlüğüne Kastamoni P. T. T. müdürü 
B. Hüseyin Hüsnü, Denizli merkez mü
dürlüğüne Denizli P. T. T. müdürü B. 
Vehbi, Anteb merkez müdürlüğüne An
teb P. T. T. müdürü B. Bayram Rem
ı:i, Sinop merkez müdürlüğüne Sinop 
P. T. T. müdürü B. Fuad. Hakkari mer
kez müdürlüğüne Diyarbekir baş mü
dürlüğü baş memuru B. Avni, Tokat 
merkez müdürlüğüne Malatya P. T. T. 
müdürü B. Şani. 

P. T. T. mc.rl;ez müdür 
muavinleri 

İstanbul merkez müdür muavinlik

lerine İstanbul müfettişi B. Şevki, İs

tanbul ı:><>Sta müdürü B. Ahmed, 1stan. 

bul telgraf müdürü B. Sami, İstanbul 

paket posta müdürü B. Tayyar Beyo~

Ju P. T. T. müdürü B. Kenan, İstanbul 

baş mü.düdük baş memuru B. s..ib İs

tanbul baş müdür muavini B. Saffet, 

Ankara merkez müdürlüğü muavinlik. 

terine muavinlerden B. Şefik, posta mü

dürü B. Hamid ve telgraf müdürü B. 

Cemal, İzmir merkez müdürlüğü mua

vinliklerine İzmir posta müdürü B. 

Mahmud, İzmir baş müdürlüğü baş ka

tibi B. Mehmed Ali, İstanbul baş kati

bi B. Nazif, Kastamoı:ıi merkez müdür 

muavinliğine Kastamon.i baş müdürlüğü 

baş katibi B. Hasan, Konya merkez mü

dür muavinliğine Konya posta müdürü 

B. Rahmi, Seyhan merkez muavinliğine 

Van baş mü.dürlü(.rü baş katibi B. Me
deni, Bursa merkez müdür muavinliği
ne Bursa P. T. T. müdürü B. Şükrü, 
Trabzon merkez müdürlüğüne İstanbul 
baş müdürlüğü baş memuru B. Ahmed 
Hamdi, Erzurum merkez müdür mua. 
vinliğine Erzurum P. T. T. müdürü B. 
Rüştü, Sivas merkez mwıvinliğine Si
vas baş müdürlüğü baş katibi Ahmed, 
Van merkez müdür muavinliğine Van 
P. T. T. müdürü B. Suad, Diyarbekir 
merkez muavinliğine Diyarbekir posta 
mü:fürü B. Esad, Edirne merkeız mü
dür muavinliğine Edirne baş müdürlüğü 
mesül muhasibi Hüsnü, Zonguldak mer. 
kez müdür muavinliğine Zonguldak P. 
T. T. müdürü Hakkı. 

.. ., .. 
Bingöl, Mard!n, Burdur, Sürd, A

masya merkez müdürlükleri asılları ta
yin edilinceye kadar mahalli posta mer
kez şefleri tarafından vekaleten idare e
dilecektir. 

Le M ois mecmuasmdan: 
Versay andlaşmasından doğan meseleler içinde, Avustur• 

ya meselesi, en vahımlerinden biri olmuştur. 
Bu yüzden sulh için ve Avrupa için ikj daimi tehlike or

taya çıkmıştır: Almanyayı Versay andlaşmasını imzalayanlar
la derhal vahim bir ihtilaf haline koyacak olan anşlus tehdidi, 
küçük anlaşmanın silahlı müdahalesine yol açabilecek ve belki 
daha başka ihtilatlara da meydan verecek olan Habsburgların 
ihyası tehdidi. Şimdiye kadar ne kıral dönmüş, ne de anşlus 
tahakkuk etmiştir, bununla beraber Viyana Avrupa hükümet
leri için bir endişe ocağı olmaktan kurtulamamıştır. 

Bu Avusturya meselesi nazik bir zemindir, çünkü burada 
iç politika ve dış politika biribirine karışmaktadır. Birinde 
vukua gelen her hadise derhal diğeri üzerinde akisler uyandır
maktan geri kalmamaktadır. Bunun içindir ki 1934 de Başba
kan Dolfus'un katlinden sonra, bu cinayeti işlemiş olan Avus
turya nazilerinin Almanya ve anşlus hesabına çalışmış olduk
larından şüphe edilmedi. 'Geçen ilkteşrinin ilk haftasında 
Başbakan Şuşnig, Prens Ştarhembcrgin kumandasındaki Hayın· 
vehren'lerin dağrttlmasınr emrettiği zaman, alman ga=eteleri, 
bu tedbiri alman propagandası için bir muvaffakiyetmiş gibi 
memnuniyet gösterdiler. Aynı hadise yüzünden Berlinle Roma 
!ıükümetleri arasmda, Tuna meselesinde kronik hale gelmiş 
olan anlaşmazlık bir kere daha tezahür etti. 

Avusturya meselesinin ehemiyetini daha eyi kavramak i
çin, yıkılmış büyük bir imparatorluğun bakiyesi olan Avustur
yanm ancak yedi milyon nüfusa malik olduğunu, fakat dünya
nın en büyük topluluklarından biri olan hükümet merkezinin 
orta Tunaya kumanda ettiğini ve şark limanlarını açtığını hiç 
bir zaman hatırdan çıkarmamak lazımdır. Berlin ve Roma arasın 
dairi münaesbetler, Avusturya meselesi cephesinden bakılınca, 
iki hükümetin burada elbirliği yapmaları için olduğu kadar 
mücadele etmeleri için de birçok sebebler mt!Vcud olduğunu 
gösterir. Her biri bir diktatörlük rejimine malik bulunan Al· 
manya ve İtalya genişleme siyaseti takib etmektedirler. Şimal 
şarkı tarafında, Berlin hükümeti Polonya ve Sovyetler Birliği 
ile karşılaşmaktadır; Akdenizde, Roma hiıkümeti İngiltere ve 
Fransayı karşısında buluyor. Bundan şu netice çıkanlabilir ki 
gerek Berlin ve g~rekse Roma için, en u mukavemet gösteren 
hat Tuna üzerinde bulunmaktadır. İki hükümet Viyanaya bak
maktadılrar; bu hükümet merkezi aşağı Tunaya doğru hare
ketler için eşsiz bir baz vaziyetindedir. Yavaş yavaş Viyana ve 
yukarı Tuna, on sekizinci asırdaki haline dönmüştür: Orta Av
rupada çok nazik asabi noktalar, ve iki devletin biribirine nd 
emelleri de burada birleşmektedir. 

Berlin ve Romanın politikalarını kati ve devamlı bir şekilde 
biribirine bağlıyabilmeleri için, iki hükümet merkezi arasında 

Avusturya statüsü hakkında bir uzlaşmanın yapılması icab eder: 
yani her iki devletin de istikbal için, Avusturya devleti üzerin
de herhangi bir himaye ve vesayet emelinden vazgeçmeleri la
zımdır. Hiç şüphesiz ki alman ve İtalyan devlet adamları ara
srn<la bu hususta birçok görüşmeler yapılmış olacaktır. Fakat 
bir anlaşmaya varılmış olduğu pek belli değildir. 

1934 temmuzundan beri, Almanya ile İtalya arasında "Vi
yana üzerinde nüfuz,, için mücadelenin safhaları malOmdur: 
Viyana isyanı ve Dolfus'un ölümü; Romanın Brenner üzerin
de askeri tedbirlere baş vurması; temmuz uzlaşmasiyle netice, 
]enen iki hükümet arasındaki müzakereler. Fakat 1936 martın
da, Avusturya ve Macaristanla bir blok teşkil etmekle bir üs· 
tünlük elde etmişti. 

Sonradan Macaristan ve Avusturyanın, Almanya ile mü
zakerelere girişmekle bu kaideye riayet edip etmemiş olduk· 
ları soruldu. Alman - Avusturya müzakerelerinin neticesi şüp
he götürmez: evvela bir uzlaşma imzalanmıştır. Haymvehren
lc:rin dağıtılması, Prens Ştaremberg'in itibardan düşmesi, na
zi nüfuzu ajanı binbaşı Feyin affa mazhar olması bütün bun
lar sarih delillerdir. 

Bu bakımdan Kont Ciyanonun Berlin seyahati sarahat ka
zanır: izahat istemiş ve izahat vermiştir. 

Şurası kayda değer ki bu görüşpıeler hakkındaki tebliğler 
ve M?nihte yapılan beyanatlar bu nokta üzerinde pek müp • 
hemdırler, fakat Avusturyada nüfuz mücadelesi bundan sara
hatle anlaşılmaktadır. 

Bu hadiselerden sonra, 9 ilkkanunda, Viyanada, bir İtalya 
- Avusturya - Macaristan konferansı açılıyordu. Bunun resmi 
programı Tuna statüsü idi. Daha önce, 1 aon teşrin&, B. Mu
solini, Milanoda söylediği nutukta Macaristana yardım vtdet
mişti. Fakat arada küçük anlaşma kendini tehlikede hissede· 
ı·ek, azfiları arasındaki bağları kuvvetlendiriyordu. Bu devletler 
den ikisi Yugoslavya ve Romanya, Düçe ve Führer tarafından 

1 

kollandı. Romanya ve Yugoslavyayı Çekoslovakyadan ayırmak 
hedefi güdülüyordu; fransız - sovyet paktının ~ çek - sovyet 
paktının Belgrad ve Bükreşte uyandırdığı endişe ve mukave
metlerden istifade edilmek isteniyordu. Alman ve İtalyan ga-

zeteleri, B. Titüleskonun kabine dışında bırakılmasını bu dev~ 
let adamının fransız ve sovyet taraftarı politikasına karşı biı: 
hareket olarak gösteriyorlardı. Bununla birlikte, Pragda Be
nesin halefi olan KroHa, mazide aktedilmiş uzlaşmalara sadaka
tini yüksek sesle ilan ediyordu. Kıra! Karolun Prag seyahati. 
bu itibarla, küçük anlaşma azası olan devletlerin tesanüdünü 
kuvvetlendirmeye elverişli bir hareket olarak telakki edildi. 

Bütün bu hadiseler neticesinde Viyana üç taraflı konferan• 
sının iptidai platformu genişlemiş bulunuyor. BB. Ciyano, 
Şmid ve Kanyanın Avusturya - Almanya ve Avusturya - Ma· 
caristan - İtalya uzlaşmalarına küçük anlaşma devletlerinin de 
iştirakini tasarlamış oldukları muhakkaktır. Hatta İtalyanın 
Macaristan revizyonizmi lehinde ve Habsburgların muhtemel 
ihyası lehinde kati bir jesti bile bekleniyordu. 12 sonte~rinde 
Viyana çalışmalarını kapamış olan tebliğ daha mütevazi ol
muştur. İtalya, Habeşistanın tanılmasr mukabilinde, bu "kon
gre,. den iktısadi avantajlar temin etti. Bundan başka Roma 
o tebliğde, silahlanma hususunda Avusturya ve Macaristan i
çin de eşitliği ilan etmektedir. Roma, Viyana ve Budapeşte a
rasında küçük anlaşma ile münasebetler ve bolş.evizme karşı 
müşterek cephe hususunda tam bir mütaba.kat mevcud olduğu 
öğrenildi. 

Viyana kongresinin ancak bir merhale olduğunu ispat e
den şey, sonradan Kont Ciyanonun Budapeşteye, Naib Horti
nin Romaya, nihayet B. Şuşnig'in muavini B. Gido Şmidin 
Berline yaptıkları seyahatlerdir. Bütün bunlar, orta Avrupada 
alman ve Avusturya iştahlarının muhtelif safhalarıdır. Avus-
turya. Almanya yakılaşmasını, İtalya da Macaristanla yaptı
ğı yakınlaşmayla kar§:Ilaşmakla memnun oldu. Diğer taraftan 
Almanya, Viyana konferansında mevcud değildi. 

Hakiki bir diplomatik arab saçı. Avrupa hadiselerinin en 
iyi mfü~ahidleri, ne nehir mecralarının, ne de coğrafi hakikat
lerin değiştirilemiyeceği, bu itibarla da Avusturya meselesi
nin İtalya ile Almanya arasında daima bir ihtilaf mevzuu ola
rak kalacağı kanaatindedirler. 

1935 de yakınlaşmı~ olan Almanya ile İtalya, 1936 da teli
rar birbirlerine karşı eski çekingenliklerine dönmü~lerdir. A
vusturya meselesi onların hareket arzularını kötürümleştirebi.· 
lir, 

Almanya ile İtalya arasında 
Ge .lik ., 

rgın mı. 

Maat;(!ster Gu.ardiyen gazetesinin diplomat muhabiri yaz,.. 
yor: 

Berlinde İtalyanın vaziyetine karşı: gittikçe artan bir hoş• 
nudsuzluk vardır. Bay Hitlerin Bay Musoliniye karşı derin 
bir itimadsızlığı mevcud oldu~ ~ibi Bay Musolini de buna 
mukabil Bay Hitlere o kadar şüphe etmez bir gözle bakma
maktadır. 

1915 senesinde İtalyanın ittifak devletlerinden ayrılıp da 
itilaf devletlerine girmesi alman politika mahfillerine derin 
bir tesri yapmıştı. Bu tesir, bugün, Vilhemştrase ile askeri 
liderlerden ziyade nazilcr üzerinde yer etmi, görülmektdir., 
Bununla beraber Almanya, İtalya ile kati bir askeri ittifak yap
mağa istekli görünmüşse de Bay Musolini, buna cevab verme
miştir. 

Almanlarla İtalyanlar arasında geçen ay yapılan müzake• 
relerden sonra imzalanan protokola pek öyle netice vermiş 
bir vesika gözüyle bakılamaz. • 

İspanya meselesinde Almanya var kuvvetiyle asilere yar
dnn etmek azmini gösterdiği halde, İtalya bunlara taraftar ol• 
malda beraber, bütün ispanyol hadiselerinde tereddüdlü du
ranmakta bulunmuştur. Her halde bugün İspanya'da almanlal\o 
la İtalyanlar pek az müşterek davranmaktadırlar. 

Almanya'da hakim olan kanaat şudur: İtalya. Almanyayı 
bir tarafa bırakarak Büyük Britanyaya doğru yaklaşmaktadır. 
Bir tarafta Londra ve Paris ve öte tarafta Roma olmak üzere bir 
gerginlik mevcud olduğu zaman İtalyanlarla almanların biribi
riyle yaklaşmasına scbeb bulunabilirdi. Fakat bu gerginlik or
tadan kalktı!rtan sonra İtalya ile Almanyanm müşterek pek az 
menfaatleri bulunduğu hakikatte iki taraf menfaatlerinin biri
birine zıd olduğu meydana çıkar. 

Şimdi, Almanya, sömürgeler, siyasi nüfuz, hammaddeler te
mini gibi, ispanyol fisilerinin kazanması takdirinde ileriye sü.
ıeceği bir takım taleblere İtalyanın müzaheret etmyeceğin • 
den korkmatkadır. 

Bundan dolayıdır ki Almanya, sömürge istemek bususwıda· 
ki dilekleri üzerinde şimdiden ağır basmağa başlamıştır. 

Eğer bu dilek yerine gelmiyecek olursa o zaman Almanya• 
nın İspanya meselesinde daha fazla ağır basacağı ~ıl~ 
tadu. 
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!KiNCi 

CEN~ .. .,Lal ~~~n~BI 
Rudyard Kipling Nurettin ARTAM 

- Cıktılar mı? Diye sordu, korku ile sar
sılmış olan çakal; bu türlü bir avcılık üze
rinde fazlaca tec;ir bırakmıştı. 

- Oradan ve daha aşağıdan çıktılar. Ben 
Öe daha ileriye gitmedim. Fakat bu kadarı 
bir günde bana üç semiz manci (kayıkçı) 
vermiş oldu. O zaman pek pervasızdmı ama, 
onların haykırmalarını kıyıdakiler bile du
yamadılar. 

- Asıl bir av, dedi çakal, fakat bunu 
başarabilmek için ne kadar kurnazlığa, zeka 
ve muhakemeye lüzum vardır. 

Timsah: 
- K':~nazlığa lüzum yok çocu~um, dedi, 

sadece duşUnceli olmak kafi. Biraz düşünce 
Pilavın üzerine serpilmiş tuz gibidir. Kayık-

çılar, her zaman, benim derin derin düşün
düğümü söylerler. Amcamın oğlu balık yi
yicisi Gavial, bana bir balığı kovalamanın 
ne kadar zor olduğunu, bir balığın öteki ba
lığa uymadığını ve sonra kendisinin bazen 
teker teker, bazen hep bir arada onları ya
kalamak için neler çektiğini bana anlattı. 

Bence asıl akıl, onunkine demeli. Lakin 
amcamın oğlu Gavial kendi soyu sopu ile 
bir arada yaşar. Benim soyum sopum ahzla
n suyun dışında olduğu halde Reva'mn yap
tığı gibi, hep bir arada yüzmezler. Sonra on
lar, ne Muhu ve Çapta'mn yaptığr gibi suyun 
yüzüne çıkıp bir taraflarına dönerek uzanır
lar, ne de Baçua ve Çilva gibi tufanlardan 
sonra kumsallarda toplanrrlar. 

Balıkçıl gagasını takırdatarak: 
- Hepsi iyi yerler, iyi karınlarını doyu

rurlar, dedi. 
- Amcamın oğlu da öyle söylüyor ve 

bunları avhyabilmek için çok emek çekiyor. 
Fakat onlar, kıyıya çıkıp kendilerini pusuya 
düşürmek istiyenlerle karşı karşıya değildir
ler. Benimkiler başka türlüdür. Onların ha
yatı karada, evlerde ve davarlarınm arasın
da geçer. Ben onların ne yaptıklarını, ne 
yapmak üzere olduklarını öğreıunek mecbu-

riyetindeyim. Ve sözün gelişi, ben kuyru
ğuma bir de hortum takarak bir fil gibi dav
ranmalıyun. Kapının üzerinde demir bir hal
ka, yahud yeşil bir dal asılı mıdır? Mugger, 
o zaman o evde bir çocuk dünyaya geldiğin; 
ve günün birinde Got'a inip oyun oynıyaca
ğını anlar. Genç bir kız evlenmek üzere mi
dir? İhtiyar Mugger bunu, insanların şura
ya, buraya bir takını hediyeler taşımaların· 
dan sezer. Bu kız da evlenmeden önce yıkan
mak üzere nehre inecektir; o da orada bulu
nur. Nehrin kanalları değiştiriliyor da eski
den su olan yerde kumsal mı bulunacaktır? 
Yaşlı Mugger bunu da bilir. 

- Şimdi, bu rnalUmatm ne faydası var? 
diye sordu çakal, benim krsacık hayatımda 
bile ınnak biçimini değiştirdi. 

Hind nehirleri, boyuna yatak değiştirir
ler, bazen bir mevsimden öteki mevsime o 
kadar değ"işirler ki aradaki fark, iki üç mil 
tutar. O zaman bir taraftaki tarlaları su ba
sar; öte taraf ta da yeniden, güzel topraklar 
meydana çıkar. 

Mugger: 
- Bwıdan aalia fayaalı malfunat yoktur, 

Öedi, çünkü yeni toprak, yeni kavga demek
tir, Mugger bunu bilir 1 Olıo ! Bunu Mugger 

bilir .. Sular çekildikten sonra o, insanların 
bir köpek saklanacağım bile ummadıkları 
koylara gider ve orada bekler. 

Biraz sonra çiftçinin ırmağın kendisine 
bağışladığı bu toprağın bir tarafına hiyar, 
bir tarafına kavun dikeceğini söyliyerek o
raya gelir. Güzel çamuru tabanı ile yoklar, 
Daha sonra bir başkası gelir; o da bir tara .. 
fına soğan, bir tarafına havuç, ta öte tarafa 
da şeker kamışı dikeceğini söyler. Bwılar 
karşılaşırlar; büyük mavi sarıklarının ara
sından gözleri biribirlerine bakar. Yaşlı 
Mugger, bütün bwılan duyar ve görür. Bu a
damlar biribirlerini "kardeş!,, diye çağırır~ 
lar ve yeni toprağın sınırlarım kararlaştır
mak üzere giderler. Mugger, çamurun için- • 
de gayet ağır ağır hareket ederek onları ayalt 
ayak takib eder. Şimdi onlar kavgaya başlar
lar ! Biribirlerine öfkeli öfkeli kelimeler söy
lerler! Biribirlerinin sarıklarını çekerler! 
Latilerini (sopalarım) biribirlerine kaldınr· 
lar; nihayet birisi çam)lra yığılır; öteki ka
çar, gider. Geri geldiğ"i .zaman mesele halle
dilmiştir; ortada şahid olarak ucu demirli 
bambu sopası bulunmaktadır. Bununla bera
ber onlar, Mugger'e karşı minnettar değil· 
lerdir. Ona: 

(Sonu var) 



25 ILKKANUN 1936 CUMA 

ı... 

Gazianteb'in umumi görünüşü 

MUTLU BiR GUN 
25 birin.-i kanun Gaziantebin 

kurtul us 
' Bugün, kahraman Antebin düşman 

esaretinden kurtulduğu mutlu gündür. 
Aylarca aç ve cephanesiz kalmış olduğu 
halde yurd için dövüşmekten ve bu u
ğurda icab ederse bütün evladlarını şe
hid vermekten hiç bir an çekinmemiş o
lan Gazianteb türk tarihinde pek şeref· 
1i bir mevki ifgal eder. 

On bir ay sürmüş olan eşsiz müda
faası türk şecaat ve kahramanlığının 
en açık ve güzel misallerinden birisi
dir. Anteb, türk celadetini Pilevne ve 
Çanakkale kadar isbat etmiş cesur bir 

türk şehridir. 
Etrafını ihata ve tahkim eden on bin

lerce kişilik galib ve son aistem harb 

vasıtalarına malik bir orduyu on bir ay 
içeri sokmamak, tarihte pek az şehirle
re nasib olmuı yüksek bir muzafferi

yettir. 

Anteb, bin türlü mahrumiyet ve en
geller içinde harikalar yaratmıştır. Düş
manın büyük kuvvetlerle yaptığı hü
cum ve taarruzları daima püskürtmüş, 
yetmiş bin mermi binalarını harab ve 
altı bin çocuğunu şehid düşürdüğü hal-

de yılmamıf, bir tüfeği on kişi kulla
narak, on yaşındaki çocuklar, genç kız
lar ve gelinlerinin iştirak ettiği müda
faayı sonuna kadar getirmi§ ve bu su
retle tarihimize bir pn ve celadet say
faar daha il4ve eylemi,tir. 

günüdür 
Fakat, Antebin muvaffakiyeti bun

dan ibaret değildir. Anteb, düşmanın 

saldırışlarını durdurmak suretiyle ce
nub şarkı kasabalarımı:n da istiladan 
kurtarmıştır. Bunu, bizzat, değerli ba -
bakanımız İ91llet İnönü şu sözlerle ifa
de etmiştir: 

- Gazianteb müdafaası, düşmanın 

istila ordusunu üzerine çekmek suretiy
le Gazianteble birlikte bütün bu hava
liyi iş.galden kurtarmıştır. 

Anteb müdafaasını yalnız türkler 
değil o zamanki muhasımlarımız da çok 

iyi takdir etmişlerdir. Fransız şark or· 
duları başkumandanı 'General Guro 

(Antebin sukutunu görmek için fran
sız ordusuna on bir ay beklemek lazım 

geldi. Anadoluda bin Anteb vardır.) 
demiş, fransız harbiye nazırı Anteb 
harbına iştirak edenleri hükümet namı· 

na tebrik etmiş, General Dölamot yaz
dığı bir günlük emirde (Anteb harbına 

iştirak eden askerler Anteb ismini ken
di sancaklarına kemali iftiharla yazabi
lirler) demiş ve miralay Abadi hattra
tını taşıyan kitaba "Türk VerdbnU Ga
zianteb,. ismini vermiştir. 

Eşine dünya tarihinde nadir rastla
nan bu şanlı savaşı yaratmıJ olanların 

başına bugün de Gazianteb mebusu 
B. Ali Kılıcı almak lbımdır. 

========================= 

Yılbaşı eğlenceleri 

Geliri hayır işlerine sarf edilmek üzere yılbaşı için 
eşsiz eğlenceler hazırlandı. 

Geliri denmlı ve bilgiii bir mesai 

neticesi yalnız şehrimizin değil belki 

memleketimizin en mühim bir eseri o

lan Kızılay Ankara merkezimizin umu

mi hapiabane civarındaki ıefkat yur

dunda barınan yoksullarla kimsesiz ta

lebelerin ve mekteblerde okuyan ft öğ. 
k yemeklerini yiycmiyen fakir talebe

l~rin öntimüzdeki kıt menimindeki gi
yecek .e yiyecek ihtiyaçlarına aarfedil

mek üzere 31 birinci kinun perşembe 
günü akşamı yeni yıl münasebetiyle 

bütün ankarahların ittiraklerini müm
kün kılan büyük bir yılbaşı eglenceai 

tertibedilmiıtir. 
Kuvvetlendirilmit iki caz, ucuz bir 

büfe, m.illt oyunlar, bir çok sürprizler 

YURDDA 
Dünkü hava 

Meteoroloji enstitüsünden verilen 

malümata &öre son 24 saat içinde Nazil

li, muğla ve Antalyaya yağmur yağmıt

tır. Diğer mmtakalarda hava biraz so. 

ğumak auretiyle umumi olarak evvelki 

günkü halini muhafaza etmiştir. Dün 

en dütük suhunetler Bursada S, Edir
nede 6, Ankara ve Kon yada 7, Sivas, 

Bolu ve Kütahyada 1 O, Erzurumda 16, 

Karsta ise 19 derecedir. Dün ankarada 

7 dereceye kadar auhunet gündüzün 

yükselmiş ve sıfırın üstünde beş dere

ceye kadar çıkmıştır. Dün yurdun en 

sıcak yeri sıfırın üstünde 1 7 derece ol. 

mak üzere Antalya idi. 

hepsinin üstünde bir lira gibi ucuz bir 
duhuliye ile giı itebilecek bu eğlencele

re iştirakle hem yılın en uğurlu olması 
herkes için temenni edilen bir gece ge
çirilecek hem de her felakette imdada 
yetitcn memleketimizin biricik büyük 

hayır müessesesine yardım cdilmi§ ola. 

caırtır. Yapılacak radyo tertibatiyle İL 
tanbulda çekilecek olan Türk Hava Ku· 

rumu piyangosunda kazanan numaralar 
öğrenilecektir. Kazanamadıklarından 
üzülenlere de hazırlanacak eşya piyan
gosu ümid verecek v~ poslarını dene

meğe vesile olacaktır. 

Bu eğlenceye aid biletler, bütün ec· 
zanelerde, piyango bayiliğinde satıl

maktadır. Bir kişi için bilet fiau bir li

radır. 

Halk Konseri 
C. B. Filarmonik orkestrası 9 uncu 

halk konserini cumartesi saat 1 S.30 da 
Müzik öğretmen okulu salonunda vere
cektir. Program şudur: 

Şef: f,rnat Praetoriua 
1 - L. Van Beethoven (1770.1827) 
Senfoni Nr. 6, fa majör (Pastoral) 
2) Köye varışta uyanan neşeli duy

gular, 
b) Dere sahnesi 
c) Köylülerin neşeli toplantısı, Fır

tına, fırtınadan sonraki müsterih 
ve minnettar duygular. 

1 O dakika dinlenme 
2 - L. Van Beethoven 
"Prometheus"'un mahllıklan Uvertürü 
3 - L. Van Beethoven 
Fidelio Uvertürü Nr. 3 (Leonore) 
Bu konser cumartesi akşamı halke-

vinde tekrarlanacaktır. 
Gelecek konser 9 2. kanun/937 cu

martesi günü saat 15.30 da verilecektir. 

ULUS 

\, C. H. P. 
Vilayet li:ongreleri 

(Başr 1. inci say/ada) 
la açılacak, bunu müteakib yapıla

cak riyaset dh.-anr seçiminden sonra il· 
yönkurulun 2 ydhk faaliyeti hakkında 
hazırladığı rapor okunacak, raporun 
kabulünden sonra hesab ve dilek en
cümenleri seçilecektir. 

Kongreye iştirak etmek üzere 13 
kazadan seçilen 81 delege tamamen şeh
rimize gelmişlerdir. 

Vilayet meclisi azalan ile belediye 
meclisi azaları kongrede hazır bulu
nacaklardır. 

Genyönkurul adına görmen olarak 
kongrede Kırşehir mebusu Bay Lütfi 
Müfid Özdeş bulunacaktır. 

Vilayetimizi ve şehrimizi çok yakın
dan atakalandıran işlerin görüşüleceği 
bu kongrede partimiz azasından pek 
çok şehirlinin dinleyici olarak buluna
cakları umulmaktadır. 

C. H. P. ll kongreleri 
Zonguldak' ta: 

Zonguldak, 24 (A.A.) - 26 ilkkanun 
günü toplanacak olan vilayet parti kong
resi için hararetli hazırlıklar vardır. 

Kongrede parti ve ilin iki yıllık çok ve
rimli çalışma ve başarılarını anlatan bir 
söylev verilecektir. Müşahid Saylav Ha
lid Onara'nın yann gelmesi beklenmek· 
tedir. 

Isparta' da: 
İsparta, 24 (A.A.) - C. H. P. vila

yet kongresi dün parti kurağında ilçeler 
delegeleriyle Urfa saylavı B. Behçet Gu
vayus huzuriyle yapıldı. Kongre parti 
başkanının kısa bir söylevi ile açı. 

larak partinin yaptığı işleri gösterir ça
lışma ve hesab raporları okunup kabul 
edildi. Tüzük hükümlerine göre, encü
menler seçimi yapıldı. Encümenlerin 

dört saat çalışmasından sonra genel di· 
lekler gözden geçirilerek tesbit ve kong
rede müzakereden sonra kabul edildi. 
Gündemde mevcud bususat konuşularak 
ilyönkurul üyeleri seçildi ve konuşula
cak başka i§ olmadığından kongre mesa
isini muvaffakiyetle bitirerek dağıldı. 
Kongrenin tazimatı büyüklerimize arze. 
dildi. 

Bisildet yarışı 

Atatürk'ün Ankarayı şereflen
dirdikleri gün bir bisiklet 

yarışı yapılacak 

Ankara bölg~si bisilcl~t ajanlrğın
danı 

Atatürk'ün Ankaraya ilk ayak bas
tıkları · günün yıldönümü olan 27 ki
nunuevel 936 pazar günü, ajanhğımız
ca bölgemiz genç bisikletçileri arasın· 
da bir yanş tertib edilmiştir. Yarış, 

Atatürk'ün Ankara'ya girdikleri yol o
lan Dikmen şosesi üzerinde yapılacak

tır. Bu müsabakaya girecekler tam saat 
bir buçukta Dikmende kayakçılar sığı· 
nağrnda bulunarak oradan toplu bir 
halde Gölba,ına doğru Ankaradan iti
baren otuzuncu kilometreye gidecek
lerdir. Tam saat ikide yarışa bu nokta· 
dan başlanarak Taşhanda nihayet ve

rilecektir. 

Bu yarışa kulübler üçer kişilik ta

kım halinde iştirak edeceklerdir. Neti• 
cede birinci gelecek takıma bir kupa 

ve ferden derece alacaklardan üçüncü· 
ye kadar da ayrıca hediyeler verilecek· 

tir. 

Hakari valiliği 
Hakkari valiliğine ikinci sınıf mül

kiye müfettişlerinden B. Basri tayin 
edilmiştir. 

lltı7lıM'.JlT CUSJ10URJL7 ............_, &ı1LT -

30 DERSTE 
}'ransızca Konuşabilirsiniz. 

'.fanınmış bir hoca bunu taahhüd e
derek mahdud talebeye, uygun şartlar· 
la ders verecektir. 

30 derste konuşulacak ve 90 derste 
her okunulan aolanacak hale gelinile
cektir. 

Bu devrede az talebe üstüne alacak· 
tır. İstiyenıerın vazih adres ve yaşları 

ile bu işe verebilecekleri zamanı bildi- ! 
ren bir mektubla ULUS da N. N. adre
sine bildirmeleri. 

SAYFA S 

SON HABERLER 

Habsburglann Avusturyaya dönmeleri meselesi 

A vushtrya gazeteleri, şimdiki • • 
vazı yetin 

cok ... hahshurglarm dönmesine 
olduğunu söyliyorlar 

elverişli 

Viyana, 24 (A.A.) - Gazeteler 
Habsburgların tahtına avdeti ihtimalini 
yeniden derpiş etmeğe başlamışlardır. 

Kırallığın iadesi hareketinin şefi ve 
prens Otto'nun mutemedi olan B. Wies
ner, monarşistlerin organı olan "Öster
rayher'' gazetesinde şunları yazıyor: 

"Ba21 alınan mahfilleri Avusturyada 
her hangi bir rejim değişikliğine muha
lefet etmiyeceklerini, fakat Habsburgla. 
nn tahta avdetine muarız olduklarım be-

yan etmişlerdir.'' 
Bu hususta hukukt bir miinakafa za• 

iddir. Çünkü bu hususta bir karar ver
mek halka aiddir. 

Frayhayt gazetesi ise Habsburglann 
tahta avdeti için şansın hiç bir zaman 
bugünkü kadar elverişli olmadığını yazı. 
yor. Memleket içinde bu hususta ciddi 
hiç bir muhalefet unsuru yoktur. Ya
bancı mukavemeti ise gittikçe azalmak
tadır. 

B. Van Zeeland'm istifa etmesi muhtemel 
Paris, 24 (A.A.) - Maten gazetesi- ı bati muhtel olan B. Von Zeeland'ın istifa 

nin Brükselden haber aldığına göre sıb- etmesi mümkündür. 

İNGİLİZ - iTALYAN 
anlaşması etrafında 
Milano, 24 (A.A.) - İtalya - ingiliz 

yakınlaşmasından bahseden Gazetta del 
Popolo, bazı yabancı gazetlerinin Stresa 
cephesinin yeniden kurulması hakkında 
neşrettikleri haberi ihtiyat kaydiyle te· 
likki etmekte ve demektedir ki : 

"İngiliz • italyan anlaşması hiç bir 
gekilde maziye rucu demek değildir. 

Çünkü bugünkü İtalya, İngiltere ile a
nanevi dostluğun gölgesinde yapmaya 
razı olan dün!rü İtalya değildir. İtalya 
bugün, Musoııni'nin deham ve ordul:uı
run fecaati sayesinde imparator lck tferf'. 
cesine çıkmıştır. İngiliz • itı;lyan doetlu
ğu ancak hukuk müsavıliği esası iize
rine yeniden tesis edilebilir.,, 

laviçre de Habeıistanda ital.yan 
ha:r.imiyeıini tanıdı 

Bern, 24 (A.A.) - İsviçre hükümeti 
Romadaki elçiliğine yaptığı tebJiğatta 
habeş topraklan iizerinde İtalyan haki
miyetini tanıdığını ve bu topraklan Ro· 
ma elçiliğinin konsolosluk bölgesi say
dığını bildirmiştir. -----
Mısırın Londra elçisi 
Kahire, 24 (A.A.) - Sabık hariciye 

nazın ve Londra elçisi Hafız Hafızi 

paşa Londra büyük elçiliğine tayin edil
miştir. 

Kısa ~ haberler 
* Moskova - Sovyetler birliği bil

ği akademisinin toplantı devresi açıl

mıştır. Akademi, ölen bafkan Karpina
ki'nin yerine itifakla Homorof'u .cç
m.iştir. 

* Moalı:ova, - Japonya ile olan ba
lık an mukavelesi bir ıcı:ıc müddetle 
uzatılmıştır. 

* Moskova - B. Molotof, alman bü
yük lçisiyle tevkif edilen alman mühen. 
disleri hakkında bir konUf!U yapmıf

tır. Konuşmada B. Litvinof da hazır 

bulunmakta idi. 

* Tokyo - Diyet meclisi cumar~ 
si günü imparator tarafından açılacak 

ve açılış celsesinden sonra 20 sonkinu· 

na kadar başka toplantı yapmıyacaktır. 
Partiler, Hirota kabinesini şiddetle ten· 
kid eden beyannameler oeşretmektedir
ler. 

*Vaşington - Yarı resmi mahfiller, 
Japonyanın Büyük Okyanos meseleleri 
hakkında Amerika ile konuşmak tasav· 

vurunda hulunduklarını elveritli bir §C· 

ki.ide karşılamışlardır. 

* Londra, - Japonya 1921 denberi 
yapılanların en mühimi olan bir denis 
programı tatbik edecek ve bu uğurda 

altı milyon sterling masraf yapacaktır. 
Program beş st..ıede bitirilecek, ayrıca 
japon hava ordı ıu da mühim surette 
kuvvetlendirilecektir. 

* Londra - lngilterenin Filistin.. 
deki fevkalade komiseri arablar araam· 
da yeniden karıtıklıklar çıkmaya bafla
dığından dolayı Filistindeki polisin 
takviyesini istediği haber verilmekte
dir. 

* Atina, - Başbakan Metabaa bu· 
gün evvelce hiç bir haber vermeden çar· 
şıyı gezerek dükkancılar ve alıc.ılar ile 

Almanyaya sömürge 
verilmesi ve. bunun 
etrafında dönen 

şayialar 
(Bap 1. inci sayfada) 

nin İspanyanm Almanya atrafındaıı 

bilkuvve istila edilmesine katiyen mü
samaha etmiyeceklerini müıtereken 

Berlin hükümctine bildirmeleri i~in ta
limat vermif olduğu rivayet olunma.k-o 
tadır. 

Royıeri' n bir tavzihi 
Londra, 24 (A.A.) - Fransız hiilriio 

metinin, İspanya işlerine lranşmazhk hu
susunda timdilö politikasında devam i. 
çin verdiği ilk karan tekrar tetkik ede
ceğini İngiltere hükümetine bildirdiğine 
dair olan bir guete haberi hakkında, 
Royter ajanaınm iyi malfunat alan mah· 
fillerinden öğrendiğine göre fransız hil· 
kümeti, bu haberin aksine olarak şim. 
diki şartlar içinde, karışmazlık politika· 
sını daha tesirli bir hale getirmek içirr 
mümkün olan her şeyi yapmağa karar, 
vennİf olduğunu İngiltere hükümetine 
bildirmiştir. 

Öte taraftan, Fransa ve İngiltere hil· 
kümetleri arasında bu gayeye varmak i· 
çin başka ne gibi tedbirler alınabileceği 
hakkmda görii§ler teati edilmektedir 
Royter bu göril§melerin Londrada cere· 
yan etmekte olduğunu tahmin etmekte
dir. 

Mançesıer Guardien'in kaygılan 
Londra, 24 (A.A.) - Almanyarun 

ekonomik vaziyeti, Mançeq er G..ırdien 

ıazetcaini pek ziyade kaygıya düşür

mektedir. Bu gazete, Almanyanın hallan 
dikkatini buhrandan çevirmek iizere ı.. 
panya, Çekoslovakya ve Dant!zig'de bir 
harekete geçmesinden korkmaktadır. 

Almanyaya ilk-madde verecek 
iki İngiliz ıirkeıi 

Londra, 24 (A.A.) - Deyli Ekspres 
gazetesi iki ingiliz bankasının Almanya 
ile İngiltere dominyonlan arasında tica· 
ri mübadeleleri temin için iki şirket ku. 
racaklanru yazmaktadır. 

Almanya Britanya imparatorlufun· 
dan yün, pamuk, kalay, kauçuk ve baş· 
ka maddeler tedarikine muhtaçtır. ln
gilterenin ise mW,tanma programmm 
artması üzerine :ingiliz endüstrisinin ...e
remediği bir takım makinelere ihtiYllÇ 
vardır. 

doğrudan doğruya teılm8ta bulunmUf, 
polis nızamatmın tatbik edilip ediJmec:U. 
-ğine balmut ve yeniden talimat vermif. 
tir. 

Teftiş nç saat aürmil§ ve ba~ 
halk tarafından tiddetle allu§lanmıt

tır. 

* Lahey, = Veliaht prenses Julia

nanm nipn.baı prens Bembard de 

Lippe - Biesterfeld'e luraliçe bahriye 

birinci teğmenliği ile Hollanda ordu
su yiizbqdığı rütbelerini vermiftir,. 
Prena dün büyük bir geçid resmi ccıa.o 
sında sadakat andı içmiştir. 

* Buenos. Airea - B. Hull, Ame
rikan ittihadı konferansmm lraparut 

celsesinde sulh hakkında çok kuvvetli 

bir nutuk &öylemiştir. 



SAYFA 6 

Su kanunu projesi bakanlık
larca gözden geçiriliyor 

l 
31 milyon µra beş senede sarfedilecektir 

Projenin metnini aynen neşrediyoruz. 
Su işleri için 31 milyon liralık tah

sisat verilmesine ve gelecek senelere şa
mil teahhüdler icrasına dair Nafia Ve
kaletince hazırlanan kanun projesi aia
kalı vekaletlerce gözden geçirilmekte

dir. Nafıa Bakanlığı bu kanun projesi
nin hazırlanması sebeblerini, "Mucib se
bebler,. layihasmda şöyle izah etmekte
dir.: 

''Memleketimizin günden güne inki
faf etmekte olan sanayiine lüzumlu o
lan ham maddeyi bol ve ucuz temin et
mek ve köylünün yetiştirdiği mahsula
tı kuraklıktan kurtarmak ve mevsimsiz 
yağan yağmurlar dolayısiyle taşan ne
hir ve dere mecralarını islah etmek ve 

bu suretle de yetiştirilen mahsulü hasar
dan korumak ve mevcud göl, nehir, de

re ve çaylardan araziyi sulama noktai 
nazarından azamt bir surette istifade 
edilmek üzere kanallar açmak ve mem
leketin sıhati umumiyesi noktasından 
zararlı görülen Gataklıkları kurutmak 
gibi memleketin iktısadi, zirai ve sıM 
cihetinden lüzumlu görülen su işlerin
den Anadolunun garb ve cenub hava
lisiyle, orta ve şimal mmtakasında bu
lunan ve mevzuları kısmen muayyen 
bulunanları için faaliyete geçilerek bu 
kısımların zirai ve iktısadt faaliyetle
rinin bir an evci temini maksadiyle bu 
havalideki su işlerine beş senede sad· 
edilmek üzere 31 milyon lira tahsi9'lt 
verilmesi için bu layiha hazırlanmı§
tır." 

Layihayı ehemiyeti dolayısiyle ol
duğu gibi yazıyoruz: 

" 1 - Orta ve garbi Anadolunun 
sularından tamamen istifade edilmek 

üzree şimdiye kadar çalışılan havzalar
dan başka ve bilhassa Marmara havza
sında Susığırlık ve tabileri, Ege denizi 
havzasında Bakırçay, Gediz, Kumçayı 
ve Büyük Menderes nehirleriyle Adana 
hava\isinde Seyhan, Ceyhan, Berdan, 
Silifke'de Göksu, Malatya havalisinde 
Herata, Tahma ve Derne, Karadeniz 
havzasında Yeşilmnak ile tabilerinden 
Çekerek, Tersakan, Kelkit ırmakları, 

Orta Anadolu'da Porsuk, Sakarya ve 
tabileri, Konya'da Sille ve Niğde'de 

Gebere deresi ile bunlara münasebeti 
bulunan göl, nehir, dere, çay ve kolla
rında sulama yaptlması, bataklıkların 

kurutulması ve hasarların meni gibi 
yapılacak bilumum su işlerine beş se
nede 31 milyon lira sarfına ve gelecek 
senelere sari teahhüdat icrasına Nafıa 
Bakanı mezundur. 

2 - Birine~ !naddede yazılı işlere 

sarfedilecek 31 milyon liradan her se
ne sarfı icab eden meblağ ile ihraç edi
lecek bonolar karşılığı Nafıa Bakanlığı 
büdcesinde açılacak hususi bir fasla 
tahsisat olarak konulur. Senesinrie sar· 
fedilmiyen meblağ ertesi seneye dev

redilir. 
3 - Sular Umum Müdürlüğü teşki· 

}atında bulunan memur ve müstahdem
lerin yevmiye, harcirah ve zaruri mas
raflariyle teşkilata dahil olmayıp da 

bu işlerde kullanılacak yerli ve ecnebi 
mütehassıs, müşavir, mühendis, fen 
memuru ve diğer müstahdemin ile a
melenin maaş, ücret, yevmiyeleri, har
cirahl.-rı ve alınacak atat ve edevat be
deli ve sair masarifi umumiyesi işbu 

tahsisattan sarfedilir." 

Azledilen cumhur • • re ısı 

Küba senatosu, 
Gomezi 

Şeker iizerinclen alınan verginin ar
tırılması dolayısiyle, Küba senatosu 
cümhur reisi B. Gomezi azletmiş ve ye

rine muavini B. Laredobruyu çıkarmış
tlT. Bu hadiseye aid haberler aşağıda

dır : 
Havana, 24 (A.A.) - Senato, B. Go-

mez'in iktidar mevkiinden uzaklaştırı
larak yerine . şimdiki kvin B. Laredob
ronun getirilmesine müncer olacak olan 
konuşmalarına başlamıştır. 

Otuz altı senatörden yirmi dokuzu 
B. Batistaya müzahirdir. 

Gomez kabinesinin bütün erkanı, i
kisi müstesna olmak üzere istifa etmiş
lerdir. 

Senato B. Gomez'i azletti 
Havana, 24 (A.A.) - Senato Go

mezi azletmiştir. 

Ayan azasından B. Gutierrez, B. Go. 
mez tarafından kaleme alınmış olan mÜ· 
dafaanameyi okumuştur. Bunda bilhas
sa şöyle denilmektedir : 

" - Bana kar§ı yapılmakta olan it
tihamı ana kanuna aykırı saymaktayım. 

cumlıur reisi B. 
azletti 
lttihamın mucib sebebi, adalet hissin
den değil, beni azletmek arzusundan 

mülhem bulunmaktadır. Beni tebriye 

etmesi için Küba milletine müracaat e
deceğim. Parlamentonun ittihamları, 

mebusların hakiki düşüncelerini akset

tinnem~ktedir. Bu ittihamlar, benim 

iktidar mevkiinden uzaklaştmlmakh

ğım için yapılmış olan bir tazyik eseri. 

dir. Benim azlim, bir cidal ve keder dev· 

resinin başlangıcı olacak ve belki de Kü

banın hürriyetini kaybetmesi gibi bir 
netice verecektir. Bir demokrasi ölüyor 
ve bir· diktatörlük doğuyor.,, 

Gomez'in halefi 
Havana, 24 (A.A.) - Senatonun B. 

Gomez'in aı:li hakındaki karan üzeri· 

ne cumhur rt.!ısi muavini B. Larodo 

Bru cumhur reisi olmuştur. 

B. Gomez hususi ikametgahından 

milletin~ hitaben sert bir beyan

name neşreJerek B. Bati.>ta'yı diktatör
lük kurmak istemekle itham etmiştir. 

Azledilen Cümbur Reisi Gomez (kö1e de) ve Havana' da Kapitol binası 

ULUS 25 lLKKANUN 1936 CUr!A --
l nkıta hakkında tefsirler 
(Ba~ı 1. inci sayfada) 

umduğumuz neticeleri vermedi. Öte ta· 
raftan yeni boğazlar atatüsü Türkiyeye 
şarki Akdenizde birinci derecede mü
hizn bir rol temin etti. Menfaatimiz Ke

mal Atatürkle en iyi münasebetlerde bu
lunmayı emrediyor. Milletler Cemiye
tinin arkasına saklanmakla şayet bir hal 
tarzı bulunursa bunda hiç hissemiz ol
mıyacak, ve hiç bir minnetdarlığa istih. 

kak iddia edemiyeceğiz. Bu netice Her
deki konuı;malar için kôtü bir esastır • ., 

Muharrir bundan ııonra türk kamoyu
nun meseledeki şiddetli heyecan has
sasiyetini, sancaktaki zulümlere aid 
gazete başlıklariyle meclisteki sözleri 
kaydeaikten sonra devam ed•yoı : 

''Lisan ve ihtiras mübalağaları hl!sa
ba katılsa da, muhakkaktır ki bu suret-. 
le ihdas edilen vaziyet bizim için fena
dır. Akdenizdeki vaziyetimiı: orada kal
mak için herkesle sulhu müstelzimdir. 
Türkiyenin dostluğu bu saatte bizim i. 
çin çok kıymetlidir. Binaenaleyh onunla 
anlaşmak lazımdır. Bunu kendiliğimiz
den. yapmak, yarın lngiltercnin bizi ay
nı noktaya sevketmesini beklemeye mü
reccah olurdu.,, 

Lö Jurnal: 
Sen Bris, Lö Jürnalde: "Akamet o 

kadar tamdır ki, diyor, neşrolunan teb· 
liğ bunu örtbaş etmeye kalkışmıyor. 

Karşılıklı vaziyetlerin açıkça telifi im
kasızken diplomasi yolu ile anlaşmak 
nasıl mümkün olabilir? Teı:lerdeki ay

rılık sc,nteşrin notalarından belli idi. 
Suriye milliyetçilerini ayaklandıracak 

tam bir tadili yalnız Milletler Cemiyeti 
gözden geçirebilir. Türklerin, bu ara
lık tadili elinde olmıyan bir vaziyette:ı 
Fransaya gücenmiyeceklerini ümid e. 

debiliriz.,, 

Pöti Jurnal: 
Pöti Jurnal, iki tarafın sağlam dost· 

luk münasebetleri idamcsi hususundaki 
kuvvetli azmine ve konuşmalar havası
nın samimıyetine rağmen uyuşulmadı

ğmı yazarak diyor ki : 
''Siyasi mahfillerde türklerin muhte

lif tekliflerde buluduğu itiraf ediliyor, 

fakat hepsinin, hatta en seyyali olan 
konfederasyon teklifinin de esası san
cağı ayırmaktır. Fransa türk azlıkların 
hakkına saygı gösetrmek hususunda 
konuşmağa hazır ise de iftirak esasına 

yanaşamazdı. 18 sonkanun konseyinden 
önce isveçli raportörün yeni bir türk · 
fransız temasına teşebbüs etmesi ihti

mali vardır. Parisle Ankaranm o vak
te kadar anlaşmasını umar, dileriz.,, 

Pöti Parizyen: 
Pöti Pariziyen, vaziyetimizde pres-

tij meselesi ve arablara itimadsızlık gö
rerek "türk dostlarımız umumi prensip 
sahasında kalmakta israr ettiler. Suriye 

vahdeti içinde idari ve kültürel muhta· 
riyet teferrü~tına yanaşmadılar.,, diyor. 

Maten: 
Maten gazetesi, istiklalde israrunızı 

mandanın hitamında sınırın ve bilhassa 
fskenderun'un tahkiminden korkmamız
la ve bu toprakları Suriyenin ilerdeki 
kontrolünden kurtarmak isteyi1imizle i

zaha çalışmaktadır. 

Lij }ur: 
"Lö Jur'' pek ustalıklı bulduğu kon· 

federasyon teklifimizi Fransanın iki ba
kımdan kabul edemediğini si;Syliyor: 

ı. - Şimdiki rejime aykırıdır. 
2. - Fransa Sancağın yakın şarkta 

bir türk rasad merkezi olmasına müsa
maha edemez. 

Elisclsıyor. 
Ekselsiyor gazetesi, bu rasadgahtan 

Suriyeyi göz altında tutmak istediğimi
zi, konuşmalardan önce Vieno'nun gene· 
ral Gamlen ve amiral Düran Viel'le gö
rüştüğünü, her iki erkanıharb reisinin de 
müstahkem şehir ve deniz üssü olarak 
İskenderun'un tali ehemiyeti olduğu ve 
askeri istifade için pahalı büyük tesisatı 
istilzam edeceği rr.ütaleasında bulunduk
larını yazarak diyor ki: 
"Tarzıhal yok, fakat dostluk baki .. Bu 

samimi anlaşmazlık enternasyonal vazi
yetteki garabetlerden biridir. Sonkanun 
başlarında da Paris'le Ankara arasında 
anlaşma ihtimali pek azdır." 

Eko dö Pari: 
Pertinaks, Eko dö Pari de, "Tür

kiyeyi israra sevkeden sebebler: Ankara, 
hakim halkın dünkü tebaasına tabiliğini 

istemiyor. Sonra İtalyanın bir gün İs· 
kenderun'da yerleşmesinden korkuyor. 
İhtimal Fransa - Suriye ittifakının de
vamına da güvenemiyor. Türk tezi, fran
sız mandasiyle uzlaşamaz. Kabulü bize 
karşı arab dünyasını ayaklandmr. İngil
tere de buna muhaliftir. Yalnız ademi 
merkeziyet verebiliriz. Vaktiyle Türki
yenin karşlıklı yardım paktı teklifini 
reddimiz anlaşmazlığı çetinleştiriyor.,, 

Demetkedir. 

Ôvr: 
Övr gazetesi, iki tarafın tezlerinde is. 

rar ile konuşmalarının neticesiz bitti
ğini yazarak diyor ki: 

"Yakın günlerde Türkiye - Fransa a
rasında anlaşmazlığın devam edeceğini 
düşünerek Londra da muhakkak üzül
müştür. İki tarafı teskin etmek üzere 
İngiltere mümkün olan her şeyi temin i. 
çin kati kararını vermişe benziyor. Ko
layca anlaşılır ki türkler bir gün İtalya
nın şarktaki denize yayılmasından ve İs
kenderun limanını kullanabilmesi ihtima
linden çekinmektedirler. Öte taraftan 
Osmanlı imparatorluğunun Manen ve 
İngiltereyi model tutarak yeniden can
landırmak rüyası Türkiye'yi işgal edL 
yor. Her halde konfederasyon içinde cu
muriyet projesi fransızlara imkansız gö
ründü. Fransız delegeleri bu şeklin bek
lenen, istenen Türkiye Fransa arasında 
dostça işbirliği yerine bir anlaşmazlık 
meyzuu olması ihtimaline dikkati celbet. 
tiler.,, 

Üt.eki gazeteler 
Lö Tan ve öteki gazeteler, sadece teb

liği neşretmişlerdir 

Ümanite gazetesi, Fransanm İtalyaya 
yaklaşma teşebbüsünü tenkid ederek: 
"Daha önce küçük antantla, Rusya ile 
dostlukları sağlamak, Türkiye ile anlaş
mazlığı halletmek lazımdı.,. Diyor. 

Bir alman gazetesinin fikri 
Bertin, 24 (A.A.) - İskenderun 

Sancağı hakkında türk - fransız konuş

malarından bahseden "Correspondance 
Diplomatique et Politique" gazetesi, 
ezcümle diyor ki: 

"Her iki taraf da kendi görüşünd~ 

ısrar etmiş olduğu için bir anlaşma ze 
mini bulunamamıştır. Türkiye tarafın· 

dan ileri sürülen nazariye şudur: "Ma 
demki Fransa Suriye üzerindeki man 
dasından vaz geçiyor ve madem ki ;,u 
suretle Suriye müstakil bir hükümet 

haline geliyor, bunun netic~::.i olarak 
doğan yeni vaziyet Sancağın mustak
bel idaresi hususunda da yeni bir tes
viye tarzını istilzam eder." Buna kar
şı, fransada manda altında bulunan yer
lerin bölünmeyeceği nazariyesinde is
rar etmiştir. Şu intiba vardır ki, fran
sa ve öteki hükümetler türk istekleri-

nin doğru olmadığı iddiasında bulunma 
mışlardır. Fakat prensip noktasından 

kendilerini bu isteklerin gerçekleşmi
yeceği olmakla muvazzaf görmüşlerdir. 
İlk korktukları şey, böyle bir halin fe
na bir emsal teşkil etmesidir. Bir em
sal de rnanJa altında bulunan herhan
gi bir topraktan bir kısmının şu veya 
bu suretle ayrılabilmesi keyfiyetidir. 
Maamafih Suriye üzerinden fransız 

mandası kalktıktan sonra orada yeni 
bir vaziyet tahaddüs edeceği tabii bu· 
lunduğundan herhalde Sancak için ye
ni bir hal "Sureti bulmak 13.zımdır. Bun 
dan başka iyi bir alamet olarak şurası 
kaydedilmelidir ki gerek bu toprakla· 
rın eski sahibi, gerek alakadar balkın 
fikri artık ihmal edilmiyor. Filhakika 
evvelleri ne ebki sahibinin ne de yerli 
halkın hukukunu ileri sürmesine kati· 
yen müsaade edilmiyordu. Binaenaleyh 
bu hukuk ve iddialar şimdi reddedil· 
miyor ve hatta bunları nazarı itibara 
a!mak hususunda temayül gösteriliyor.. 
Bu ise, ileriye atılmış bir adımdır. Bu 
yeni zihniyeten bütün mandalar ve a
kalliyetlerin huku!r:i meselesinin teka
mülünde mühim bir netice çıkacağı Ü• 

midedilebilir. 

FRANSA 'DA İŞ 

ANLAŞMAZlJKLARI: 

Mecburi hakemlik 
kanunu çıktı 

Bütün demir endüstrisi iş~ileri
nin grev yapmalarndna 

korkuluyor 
Paris, 24 (A.A.) - Parlamento, 224 

reye karşı 3 7 4 reyle işe aid anlaşmazlık
larda uzlaşma ve mecburi hakem usu
lüne mtüeallik olan ve hükümcte altı ay 
müddetle bütün anlaşmazhklan hallet. 
mek salahiyetini veren kanunu kabul et• 
miştir. 

Senato, parlamentonun 1 ilkkanunda 
kabul etmiş olduğu kati metni reddet
miş idi. 

Parlamento, senatonun 
projesini reddetti 

Paris, 24 (A.A.) - Parlamento mec
buri hakem usulünün vazına dair senato
ca hazırlanan metni dün geceki celsesin
de 233 reye karşı 361 reyle reddetmiş. 
tir. 

Demir endüstrisi grevi gittikçe 
yayılıyor 

Paris, 24 (A.A.) - Şimaldeki demir 
işçileri grevi genişlemiş ve ciddi bir şe
kil almıştır. Hatta Paris demir işçileri
nin de iltihak edeceği umumi bir grev
den bahsedilmektedir. 

BüTüN üMiDiM, 
IS BANKASI ndal{i kumbaramda 

' 

J 



25 ILKKANl JN 1936 C! J~4 !\. ULUS SAYFA 7 
~~------~~----~~~--~------~~---------------------------------------------------------------------------------------------

Gözlerin muluıfazası ancah iyi 

ve temiz ziya ne§redeıı elelrtrih 

ampulfori ile 1wbildir. Bwzmı 

için çifte ispirallı olan Osram 

1001 mupullerini kullammz. Bu 

suretle yiizde 20 nisl>etinde dcı· 

ha fa=lcı aydmlılc temin etmi§ 

o/11rsm111z. Avizeler için 

Dehalii.menli/.; 

hııllanınrz. 

-m 
En hoş meyva tuzudur. lnki

bazı defeder. Mide, bağırsak, ka
raciğerden mütevellit rahatsız· 

lıkları önler. Hazmı kolaylaştırır. 
İngiliz Kanzuk eczanesi 

ZAYİ 

<mıpulleri 15~ 25, 40, 65. 100, 125 
ı·e 150 I>elwlumenliktir. 

Adapazarı Türk Ticaret ban
kası Ankara şubesindeki hesabım 
için kullandı~ım mühürü zayi 
ettim. Yenisini yaptıracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

1 11111'.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll-

~ 1937 YILBAŞI --........ 
~ Türk Hava Kurumu Büyük Piyangosu 
:::::: 

---
::::::: :::::: ::::: ;:::: :::::: ;:::: 
;::: ::::: :::::: 
::::::::: :::::: 
::::::::: :::::: ;::: 
;::: 
::::: ;::::; 
;::: 
:::::: ;:::: 
;::: 
;::: 
:::::: ;::: 
:::::: ::::::: 

-
Büyük Ikı~amiyesi --------

5001000 liradır -----
Aynca: 200,000. 150.0UO, 100.000, 70.000, 
60.000, 50.000, 30.000, 20.000, 15.000 1iralık = 

---
ikramiyelerle (400.000 ve lOQ.000) liralık ~ -iki adet mükafat vardır. 5§ 

Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. 1 
Biletler: (2,5) (5) ve (10) liradır •. 

Vakit kaybetmeden hemen biletlerinizi alınız. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ili111111111111111111111 

l\ıluğla Vilayetinden : 
1 - 8-12-936 günü pazarlıkla ihale edilmek üzere ilan edilen 

13348 lira 33 kuruş keşif bedelli Ula yatılı ilk okuluna istekli çık -
ınadıj!ından tekrar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmu~tta". 

2 - Muvakkat teminat 1001 lira 12 kuruştur. 
3 - Eksiltme 7-1-937 perşembe günü saat on beşte daiıni encü -

mende kapalı rarf usu1iyle yapılacaktır. 
4 - İstekliler eksiltme, fennt ve bayındırlık işleri genel şartna

melerini ve buna müteferri diğer evrakı Muğla nafıa müdürlüğün· 
den görebilirler. 

5 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin Nafıa Vekaletinden alınmış 
ehliyet vesikası göstermeleıi ve ticaret odasına kayıtlı bulunmaları 
lazımdır. 

6 - Teklif mektup)arı 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde 
harırlanarak yukarda yazılı ihaleden bir saat önce makbuz mukabi
linde Muğla İlbaylıf!ına vereceklerdir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet. üçüncü maddede ya· 
zılı saate kadar gelmiş olması, dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılması lazımdır. 

Postad:ı olacak e-ecikmeler kabul edilmez. (3635) 2-6086 

1 
PEK YAKINDA 1 

STENKA RAZiN 

---~--
~ ...... ._ .... _.. .... _.. .... _.. .... , , .... _.. .... _.. .... _.. .... .,,.. .... ,~ ,, ~ ... - ... -. ... -. ... -.. SAKARYA ECZANESİ ~-... -. ... -. ... -. ... - .. 

1 ~~ Geceleri açıktır. İtin~, sür~t, fiatlar da itidal Tel: 2018 ~ 
~ • .r;~..,,. '"',..~ Ankara Mudafaaı Hukuk Caddesi ~~'1':.ıi 

M. 1'1. Velcaleti 
Deniz Merkez Satınalma Komisyonundan 
Muhammen Teminat Miktarı Cinsi 

bedeli - ı Lira Lira Ton 
28.500 2.138 1500 Kardif kömürü 

1 - Yukarda muhammen bedeliyle teminatı yazılı 1500 ton kardif 
liömürU kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

2 - Münakasa 12 • Kanunu sani • 937 salı günü saat 14 de Anka
:rada M. M. Vekaleti binasında yapılacaktır. 

.3 - (l~~) k~~uş bedel m.ukabil~n~e şartnamesini almak istiyen· 
le:ın her g~n, m~nakasaya gırmek ıstıyenlerin de yukarda yazılı te
m.ı~atı ha'::ı teklıf mektupları~ll 2490 sayılı kanunun hükümleri da· 
hı.lınde muna~asa saatından bır saat evvel, yani saat 13 e kadar ko • 
mısyona vermış olmaları (1866) 2-5688 

Ankara ,~ ... 

i S B O R O S ~U ~ ... ~ 
!' 

Nizami Atacan 
Emlak - Arazi alım, satımı; icar, isticar ve idaresi 

Tapu muamelatı ve ticari iş takibatı. Tel: 1475 
Hacıbayram icra dairesi karşısı No. 2 · 

Koyunpazarı Nazımbey ma
hallesi Hemhuni mescid sokak 
No. 33 hanede Nazife 2-6132 

Ani< ara Defterdarlığından: 
Mükellefin Nevi iştigali Kazanç V. Tarh Senesi İhbarname 

İsmi Lira K. No. 
Muammer müteahhit 18 12 353 
Osman 

1333 
cilt varak No. 

14-70 

İhbarnamenin muhteviyatı yukanya çıkarıhnış ve mumaileyhin 
adres ve mahalli ikameti meçhul olmak itibariyle işbu tebligat ila
nen yapılmıştır. Tarihi tebliğden itibaren 30 gün zarfında mükel
lefin itiraz hakkr olup bu müddet içinde itiraz etmediği takdirde 
yukarda mikdan yazılı verginin lizxmıttahsil hale ~eJeceği ilan o-
lun ur. (2091) 2-6126 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
idare Heyetinden : 

1 - Doksan bin litre benzin ahnacaktrr. 
2 - Şartname her gün Büyük Millet Mecli~i Daire Müdürlüğün

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

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

İdare Heyetine verilecektir. Bu saatten sonra mektuplar kabul 
edilmez. 

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

Kiralık Apartıman 

Ankarada Yenişehirde Emniyet abidesi sağında kain müdafaa 
caddesinde 8 namaralı Bay Mehmet Cevat Açıkalın apartımanımn 
üçüncü dairesi kiralıktır. Kamilen müşamba döşeli altı odası ve re
min katında bir odası daha vardır. Kalorifer, su, elektrik, hava gazı, 
telefonu, banyoda hava.gazı tesisatı tamdır. 

Görmek ve kiralamak istiyenler içindekilere müracaat edebilir-
ler. 2--5987 

Adliye Vekaletinden: 
Yenişehir'de Temyiz Mahkemesile vekalet memurlarına resmt 

mesai saatları haricinde şartnamesi muc!bince kahve, çay yapılıp 
satılmak üzere binanın bodrum katında bir oda bir sene müddetle 
artırma usulile kiraya verilecektir. Artırma 26-12-936 cumaertesi 
günü saat 10 dır. Bir senelik bedeli icar 60 lira tahmin olunmuştur. 
Muvakkat teminat 4 lira 50 kuruştur. lstekUierin bu işe aid olan 
şartnameyi görmek üzere her gün vekalet levazım müdürlüğüne ve 
artırma günü 4 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat makburile bir
likte Adliye Vekaleti levazım Müdürlüğü odasında müteşekkil ko-
misyona müracaat etmeleri ilan olunur. (2063) 2--5963 

Zonguldalc Urbay1ığından: 
İhale.si 10.12.1936 tarihinde yapılmak üzere eksiltmeye konan 

(4600) lıra bedelli bir adet Ototank ihalesi 28.12.1936 tarihine tem
dit edilmiştir. 
. E~s~ltmey~ girmek istiyenle~in evelki şartname mucibince tek
!ı!lerını o tarıhe kadar urbaylıga teminatlariyle beraber vermeleri 
ılan olunur. 2-6105 

Ankara Vali1iğindeiı : 
• Nec~ti Bey Caddesinde Kültür Bakanlığı ittisalinde yeniden 
~nşa ed1l7n Hu~usi idareye ait 6 adet dükkan açık arttırma ile 
ıcara verılecektır. 

.. İha.le 28. 12. 1936 pazartesi günü saat 15 de vilayet daimi en
cumenınde yapılacaktır. 

• Müzayedey~ girenlerin 52 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat 
ıtası mecburıdır. 

• İstekli~erin ihal; günü daimi encümene şartnamesini örmek 
ısteyenlerın Hususı Muhasebe Müdürlüğüne müracaatla~ı ilan 
olunur. (2064) 2-5992 ------
Anl{ara mej{ıebler sahn alma 

. . l{oınisyonu reisliğinden : 
_ Sıyaııal Bılgıler WOkulu talebesi için kumaşı mektebten verilmek 
uzere azı 100 ve çogu 200 paltonun imaliyesi eksiltmeye konulmuş
tur. 

Muh~en fiat beher palto için 10 liradır. İlk teminat 150 li
radır. Eksıltme 28-12-936 pazartesi günü saat 14 de Ankara Mek
teple; muh~.sebec:.Iiğin.de toı:>lanan komisyonda yapılacaktır. Şart-

namesı her gun mektep ıdaresınde görülebilir. (2053) 2-5960 

ASKERi FABRiKALAR UMUM MODURLUCO 
SATIN ALMA KOMiSYONU lLANLARI 

500 ASİT NİTRİK 
Tah.min edilen bedeli (127500) lira olan yukarıda miktarı ve 

cinsi yazılı malzeme askeri Fabrikalar Umum miidürlüğü satın 
alma komisyonunca 5-2-937 tarihinde cuma günü saat 15 de kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname 6 lira 37,5 kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (7625) li· 
rayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komis. 
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı k~unun 2 .. ve 3 
maddelerinde ki vesaikle mezkur gün ve saate komısyona muraca.-
atları. (2099) 2-6032 

Müteahhit nam ve hesabına 31.5.937 gününe kadar 
yevmiye asgari 40 azami 50 kilo ekmek 

Tahmin edilen bedeli 630 lira olan yukarda yazılı ekmek asken 
fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 11.1.1937 ta· 
rihinde pazartesi günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan 47 lira 25 kuruş ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
maddelerinde yazılı vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (2179) 2-6131' 

1 ANKARA LEVAZIM Al\rı1RL1Gt 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLAR! 

............ BİLİT .......... .. 
1 - Çorlu birliklerini!\ ihtiyacı için 8000 kilo sabun acxık eksilt-

meye konmuştur . 
2 - İhalesi 28.12.936 pazartesi saat 16 dadır. 
3 - Muvakk..ıt teminatı 240 liradır 
4 - Şartnameyi görmek istiyenler Ankara ve İstanbul levazım 

amirliği ~atın lama komisyonlarına müracaat etmeleri. 
5 - İstekliler belli gün ve saatte kanunun 2 ve 3 üncü maddesin· 

deki belgeleriyle birlikte Çorluda kor satın alma komisyonuna mü• 
racaatları. (2037) 2-5927 

İLAN 
1 - Eksiltmede olan işler: Vizenin 80000 kilo sığır eti, 90000 

kilo yulafı, Pınarhisarm 400000 kilo kuru otu. 
2 - İhalesi bir ay içinde pazarlık suretile yapılacaktır. 
3 - Üçüncü ihalesi de 28-12-936 pazartesi günü saat 15, 14 de 

Vizede yapılacaktır. 
3 - Sığır etinin muhammen bedeli 21600, yulafın 5626, kuru 

otun 13000 liradır. , 
5 - Etin ilk teminatı 1620, yulafın 422, kuru otun 875 liradır . 
6 - Şartnameler, arzu edenlere her gün Vize satın alma komis-

yonunda gösterilir. (2172) 2-6129 

1 ANKARA BELEDiYE REISUCJ iLANLARI 1 
BİLİT 

1 - Zabıtayı belediye memurları tarafından başı boş olarali ya
kalanan sattlması tekarrür eden (1) kır donda kısrak (15) tavuk ho· 
roz ile (3) hindi (1) ördek açık arttırma ile satılacaktır. 

2 - Bu hayvanlar 19-1-937 çarşamba günü saat tam sekizde A1'
köprüde hayvan pazarında bir komisyon huzurunda satılacaktır. 

(2130) 2-6065 
BİLİT 

1 - Çankaya belediye rabıtası memurlan tarafından başı ~ş ola· 
rak yakalanıp satılması tekerrür eden (6) adet tavuk açık arttırma 
ile satılacaktır. 

2 - Bu tavuklar 19-1-937 çarşamba günü saat tam sekizde Ak .. 
köprüde hayvan pazarında bir komisyon huzurunda !\atılacaktır. 

(2129) 2-6064 
İLAN 

25.12.1936 tarihinden itibaren francalaya rlS.75, ekmeğe 10 kuruş 
azami fiat konulmuştur. (2182) 2-6138 

Karacabey Harasından: 
Hara hayvanatı ihtiyacı için iki yüz elli bin kilo yulaf, yüz o~ 

bin kilo arpa, ve elli bin kilo bakla kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. İhale 11.1.1937 pazartesi günü saat on beşte Hara 
merkez binasında yapılacaktır. Muvakkat teminat 2060 lira olup yu· 
lafın beher kilosuna altı kuruş elli santim. arpanın beher kilosuna 
altı kuruş yirmi beş santim ve baklanın beher kilosuna altı kuruş 
kıymet takdir edilmiştir. İsteklilerin mezkur gün ve saatte teminat 
ve vesikalariyle birlikte Harada bulunmaları lazımdır. (3638) 2-6131 

P. T. T. Levazım 
Müdüı~Iüğünden: 

Ankara - Y enişehirde inşa edilecek 
P. T. T. binasının kapalr zarf usulile 

eksiltme ilanı 
A - Eksiltmeye konulan iş : Ankara'da Yenişehir'de Devlef 

mahallesinde ve Temyiz mahkemesi yanında yapılacak posta tel
graf ve telefon binası inşaatı. 

İnşaatın keşif ibedeli (7866ti) lira (36) kuruştur. 
B - Bu işe müteallik umumi fenni şartname, inşaat fenni şart· 

name lahikası, keşif hülasa defteri, kalorifer sıhi tesisatına ait 
fenni şartname, elektrik tesisatı şartnamesi, elektrik tesisatı lahi
kası, yedi ad~t plan eksiltme şartnamesi, mukavele projesi ve Ba· 
yındrrlık İşleri genel şartnamesi 3 lira 93 kuruş bedelle Ankara'da 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden ve İstanbul'da P. T. T. Leva• 
zrm ayniyat muavinliğinden alınabilir. 

C - Eksiltme 7.1.937 tarihinde perşembe gilnü saat (15) de P. T .. 
T. umumi m~dürlüğü binası içinde toplanacak arttırma ve eksiltme 
komisyonunca yapılacaktrr. 

D - Eksiltme kapalı zarf •ısulü ile yapılacaktır 
E • Ekslitmeye girebilmek için isteklilerin beş bin yilz seksen dört 

lira muvakkat teminat vermesi, 
F - İsteklilerin aşağıdaki §ClJ'tlan haiz olduğunu isbat etmesi 

lazımdır. 

1 - 2490 No.lu kanund::ı yazılı vesaiki göstermesi, 
2 - Nafıa vekatetinden alınmış yapı müteahhidliği vesikası gös

termesi ve yaptığı en büyük işin bedeli 50.000 liradan aşağı olmama
sı lazımdır. İhale gür.ünden laakal 8 gün evvel nafıa vekaletinden 
talebte bulunmamış olanlara işbu ehliyet vesikası ita olunmayacağının 
ve benaberin eksiltmeye iştirak edemiycceklerinin nazarı rlikkate a· 
lınması icabeder. 

3. - Müteahhidin bizzat diplomalı mühendis veya mimar olması 
veyahud diploma!{ bir mühendis veya mimarın bu inşaat ve tesisatın 
fenni mesuliyetini deruhte eylediğini ve mukaveleye bu şartla imza 
koyacağını havi bir taahhüdnamesini ibraz eylemesi lazımdır. 

G • Teklif mekt:.ıbları yukarda (C) fıkrasında yazılı saatten bir. 
saat evveline kadar Aukara'da P. T. T. urpum müdürlüğü binası i· 
çindeki arttırma, eksilttr.e komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mekbutların nihayet yukarda (C): 

. fıkrasında yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mtihür mu• 
mu ile iyice kapatılmış o}ması lazımdır. Postada vaki olacak gecikme .. 
ler kabul edilmez. (2058) 2-5991 • 
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Manisa Vilayeti Daiıni 
Encümeninden : 

1' - Manisa. Turğt.tlu yolu üzerinde polis daiıesinden hUktı • 
met konağına kadar ( 456) metrelik kıs. parke taş kaldır~ ya • 
pllmaaı ve hükümet konafmdan itibaren yedi metre arzında bır ki· 
lometre tulde taı '°se lıişaatı (31178) lira 05 kuruşluk kctifnameıi 
Uzerinden eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid ,artname, keşif ve buna müteferri diğer evrak 
~(156) kuru, mukabilinie Manisa Nafıa Müdürlüğünden alınabilir. 

3 - Eksiltme Birinci kanunun 31 inci perşembe giinil saat on 
birde Manisa Vilayeti Daimi encümeni önünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulU iledir. 
5 - Muvakkat teminat (2338) lira 3~ kuruştur. 

· 6 - Eksiltmeye ~ireceklerin Nafıa Vekaletinden alınmış ehli • 
yet vesikası Ye 936 yılına aid ticaret odası vesikası ve muvakkat te
minata aid makbuzu kapalı zarfın içine koymaları ve kapalı zarfın 
ihzarınd::ı 2490 savılı kanunun 32 inci maddesine riayet etmeleri la
zımdır. 

7 - Bu eksiltmeye girecek olanların kapalı zarflarını 31-12-936 
aaat ona kadar Vilayet daimi Encümeni reisliğine vermeleri ve pos
ta ile göndereceklerin 2490 savtlı kanunun 34 üncü maddesine riayet 
etmeleri ilan olunur. (2101) 2--6022 -- -- -------

Valiliğinden: 
1 - Eti mesu:i, Or:uncu yıl ve Kızılcahamam yatı okulu talebele

ri için 165 takım elbise, 65 rop, 130 göğüslülr, 16~ firenk gömleği 
beyaz, 165 firenk görrileği gri, 470 iç çamaşırı don ve gömlek, 10 
metre kumaşla 690 metre pijamalık bez alınacaktır. 

2 - Bu eşyanın muhammen bedeli 4609 lira olduğu için açık ek
siltme suretiyle mübayaa edilecektir. 

3 - Eksiltme 28.12.936 pazartesi günü saat on beşte vilayet 
binasındııki encümeni daimi salonunda yapılacaktır. Ve şartna· 
mede ya zıh muhammen bedelin % 7 .5 nisbetindeki para, tahvilat ve 
banka mektubunu ibraz edenler eksiltmeye iştirak ettirilecektir. Bu 
husus hakkmda dal-.aetraflı malumat almak ve şartnameyi görmek is-
teyenlerin Ankara küttür"'Oire!ttörlüğüne müracaatları. 2-6003 - -~ 

Ankara Defterdarlığından: 
Mükellefin Nevi iştigali Kazanç V . 

İsmi Lira K. 
İzzet oğlu Elektrik 00 83 
Burhaneddin mühendisi 

Tarh 
No. 
198 

Senesi 

1933 

İhbarname 
cilt varak No. 

3-48 

İhbarnamenin muhteviyatı yukarıya çıkarılmış ve mumaileyhin 
adres ve mahalli ikameti meçhul olmak itibariyle işbu tebligat ila
nen yapılmıstır. Tarihi tebli~den itibaren 30 gün zarfında mükel
lefin itiraz hakkı olup bu müddet içinde itiraz etmediği takdirde 
yukarda mikdarı yazılı verginin lazımıttahsii hale geleceği ilan o-
lunur. (21 ı;8) 2--6127 

l\iilas Belediye Rei~liğinden: 
Milas kazasının ~ali hazır haritası 10.12.1936 tarihinden iti. 

baren yirmi gün müddetle açık eksi~tmeye kondmuştur. 
1 - Kasabanın meskun kısmı 100 hektar gayri meskOn kısmı da 

100 hektaı olarak tahmin edilmiştir. 
JT - Her iki kı.,-·n muhammen bedeli 3300 liradır. 

IIl - Harita nafia meclisinin 29 sayı ve 13. 3. 1936 tarihli ka
rariyle tasdik edilen şartname hükümlerir.e göre yapılacaktır. 

iV - Muhamm~n bedelin % 7,5 ğu t..lan 247,5 lira teminat ak
çasr alınacaktır. 

V - İhale 31-12-936 perşembe günü saat 15 de Milas beıediye 
encümninde yapılacaktır. 

VI - lhale elr.,jltme ve artırma kanununun hükümleri dairesin-
de yanılacaktır. (2107) 2--6040 

l\fuala Vilayetinden: 
1 - 10-12-936 ~ünü pazarlıkla ihale edilmek üzere ilan edilen 

13348 lira 33 ~<uruş Keşif bedelli Marmaris yatılı ilk okuluna istekli 
çıkmadıgından tekrar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat 1001 lira 12 kuruştur. 
3 - Eksilt:ne 11.1.937 pazartesi günü saat on beşte daimi encü

mende kapalı zarf usutiyle yapılacaktır. 
4 - İstekliler eksiltme, fenni ve bayındırlık işleri genel şartna

melerini ve buna müteferri diğer evrakı Muğla nafıa müdürlüğün
den görebilirler. 

5 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin Nafıa Vekaletinden ahnmış 
ehliyet vesikası göstermeleri ve ticaret odasına kayıtlı bulunmaları 
lazımdır. 

6 - Teklif mektupları 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde 
hazırlanarak yukarda yazılı ihaleden bir saat önce makbuz mukabi
linde Muğla İlbavlığına vereceklerdir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet. üçüncü maddede va· 
zıh saate kadar ~elmiş olması, dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılması Hizımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3633) 2-6085 

Umum 1\Iüdürlüğünden: 
1 - 21.12.1936 da pazarlıkla ihalesi mukarrer olan 5,000 adet pul

luğun ihalesi evelce tanzim edilen idari şartnamede yapılan aşağı
daki tadilat sebebiyle 26.12.1936 cumartesi günü saat 11 re tehir e
dilmiştir . . 

A - ( 5,000) pulluktan (1500) adedi mukavelenin akdinden iki ay 
sonra, 

B - MUtebakisi Nisan 1937 sonunda teslim edilmiş olacaktır. 
2 - Bundan evelki ilfin tarihinden sonra alınmış olan vesaik mu-

teberdir. 
3 - Teminatı muvakkate icarı eskisinin aynıdır. 
4 - Şartnamenin diğer ahkamı aynen bakidir. 
5 - Taliplerin muayyen olan gün ve saatte Ankarada Sıhat ve 

İçtimai Muavenet Vekaletinde müteşekkil hususi komisyonuna mü-
racaatları ilan olunur. (2164) 2-6109 

Konya Cumhuriyet Müddei 
lTmumiliğinden: 

1. 1. 1937 gününden 1937 senesi mayıs nihayetine kadar Konya 
ceza _:vi ,.ı me i. kapalı zarf usuliyle yetıiden münakasaya konulmuş 
oldugundan talıblerin 14. 12. 1936 dan 31. 12. 1936 gününe kadar 
Konya C. M. U. liğine usulen müracaat eylemeleri. 

(2116) 2-6047 

Vak:ıflar Umum l\füdürlüğünden: 
Ank~rdda Çıkırıleçılar yokuşunda çıkırıkçılar vakfından arsa· 

nın teslım gününden 31. 5. 1937 güniine kadar icraı on gün müd. 
detle açık artırmaya konulmuştur ihale 2. ı. 1937 cumartesi saat 
12 de. vakıflar varidat müdürlüğünde yapılacaktır. Tutmak iste. 
yenlerın bu müdürlüğe müracaatları. (2170) 2--6118 

Ankara Defterdarlığından: 
Mükellefin Nevi iştigali Kazanç V. Tarh Senesi İhbarname 
İsmi Lira K. No. cilt varak No. 

Ahmed Şemsiye 30 00 375 1934 13 24 
Hikmet tamircisi 6 00 - --36 00 
İhbarnamenin muhteviyatı yukarıya çıkarılmış ve mumaileyhin 

adres ve mahalli ikameti meçhul olmak itibariyle işbu tebligat ila
nen yaprlmıştır. Tarihi tebliğden itibaren 30 gün zarfında mükel
lefin itiraz hakkı olup bu müddet içinde itiraz etmediği takdirde 
yukarda mikdarı yazdı verginin lazmııttahsil hale geleceği ilan o-
lunur. (2178) 2-6135 

İzmir ili Dalıni Eneümeninden: 
Hususi idareye aid Ağamemnun ıhcalarında yeniden yapılacak 

asri ve fennf bina ve tesisatın İzmir Bayındırlık Direktörlüğünde 
mevcud şartname ve krokide gösterildiği üzere projenin tanzimi mil· 
nakasaya konulmuştur. 

İstekliler krokisi ve şartnameye göre tanzim edecekleri plan ve 
projeyi 4.1.1937 pazartesi günü İzmir Bayındırlık Direktörlüğüne 
teslim edecektir. 

İstenilen ferait dairesinde tanzim olunacak projelerden Bayın
dırlık Direktörlüğünce intibah 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 baş vurmaları (2159-1517) Z.-6130 

Ankara Defterdarlığından: 
Mükellefin Nevi iştigali Kazanç V. Tarh Senesi İhbarname 

İsmi Lira K. No. cilt varak No. 
Rasim Tatlıcı 7 50 734 933 7-71 
İhbarnamenin muhteviyatı yukarıya çıkarılmış ve mumaileyhin 

adres ve mahalli ikameti meçhul olmak itibuiyle işbu tebligat ila
nen yapılmıştır. Tarihi tebliğden itibaren 30 gün zarfında mükel
lefin itiraz hakkı olup bu müddet içinde itiraz etmediği takdirde 
yukarda mikdarı yazılı verginin lazımıttahsil hale geleceği ilan 0 • 
lunur. (2171) 2-6128 

Muğla Vilayetinden : 
1 - 10-12-936 günü pazarlıkla ihale edilmek üzere ilan edilen 

13348 lira 33 kuruş keşif bedelli Köyceğiz yatılı ilk okuluna istekli 
çıkmadığından tekrar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat 1001 lira 12 kuruştur. 
3 - Eksiltme 11.1.937 pazartesi günü saat on altıda daimi encü

mende kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
4 -:- _İstekliler eksiltme, fenni ve bayındırlık işleri genel ş.artna

melerını ve buna müteferri diğer evrakı Muğfa nafıa müdürlüğün
den ~örebitirler. 

5 - Eksiltmey" girmek istiyenlerin Nafıa Vekaletinden alınmı;
ehliyet vesikası göstermeleri ve ticaret odasına kayıtlı bulunmaları 
lazımdır. 

6 - Teklif mektupları 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde 
~azırlar.arak yukarda yazılı ihaleden bir saat önce makbuz mukabi
lınde Muğla İlbaylığına vereceklerdir. 

Posta ile gönderil~cek mektupların nihayet, üçüncü maddede ya· 
zılı saate kadar gelmış olması, dıs zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3634) 2-6084 

Sahlık Ev 
'Güvenlik meydanı yanında 

iki daireli güzel bir köşk müsaid 
şartlarla satılıktır. 

16 Sclanik caddesi 
2-6131 

IGrahl{ Daire 
Havuzbaşmda Kazımpaşa 

caddesinin meth.alindeki Mü
kerrem apartımanmda beş bü
yük oda ve bir salonu havi da
ire kiralıktır. Kalörifer, sıcak 
su ve bütün konforu vardır. 

Telefon: 1 3 5 O. kapıcıya 
müracaat. 2-5684 

Bedia Terzihanesi 
ANKARA 

Yılbaşı tuvaletlerini çok u
cuz fiatlarla satmaktadır. Mev
simin en güzel elbise ve manto
larını yünlü ipekli kumasJarını 

!İ I 

garnitür ve sentürlerini şapka ve 
korselerini en ucuz fiatlarla te
min edebilirsiniz. 

Ankara Yenişehir Ali Nazmi 
ap. D. 14. T. 3837 

IGralık Daire 
Geniş 4 oda hamam, mutbak, 

Yenişehir İsmet Paşa caddesi 
No. 78; Telefon: 3626 2-6106 

.Kavaklıdere Şarapları 
ucuzladı! 

Dört senelik olgun ban derollu 

70 Stl. şişe Sofra Şarabı: 60 Kul'Uf 

70 Stl. ıite Tatlı Şaraptan: 

Tokay ) 85 KURUŞ 
Tatlı sert 

Etiketli 70 Stl. hoş şişemizi 
getirene 

Sabş Mağazalarımızda 

1 O kuruş ödenir 

Açık Şarap Litresi 

25 litreden aşağı olmamak üzere ,, 
40 
35 

Kuruş 

,, 
CenapAnd 

. Kavaklıdere Şarap Fahril(.ası 

Ankara 

1 MlLLI MU'DAF'AA VEKALETİ 1 
iATIN ALMA KOMİSYONU İLANLAR 

ı - Biçilen ederi 1978 lira olan iki tane elektro Gardiyograf ci• 
hazı açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 30.12.936 çarşamba günü saat 10 dadır. 
3 - İlk teminat 148 lira 35 kuruştur. • 
4 - Şartnamesi her gün M. M. V. Satın alma Ko. da alınabilir. 

5 _ Eksiltmeye gireceklerin kanuni ilk temiant ve 2490 sayılı 
kanunda gösterilen vesaikle birlikte belli gün ve saatında satın al-
ma komisyonuna gelmeleri. (2051) 2-5958 

BİLİT 
2.1.937 günü kapalı zarfla ihalesi yapı~ac~k _olan 6 adet muhte

lif tezgahın şimdilik alınmasından vazgeçılmılitıı. (2127) 2-6067 
ı - Yedi bin çift fotin kapalı zarfla eksiltmeye konmuştu~. 
2 - Tahmin edilen bedeli yirmi dokuz bin altıyüz seksen lıra o

lup ilk teminat parası 2226 liradır. 
3 - İhalesi 28-12-936 pazartesi günü saat 15 dedir. 
4 - Nümunesini g-örmek ve şartnamesini almak istiyenler l!ıO 

kuruş karşılığında M. M. V. satın alma komisy~nundan alabilirler. 
5 - Eksiltmeyı: gireceklerin 2'190 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad· 

delerinde istenilen belgeleriyle birliYte teminat ve tklif mktupları· 
nı ihale günü en geç bir saat evveline kadar M. M. Vekaleti satın al· 
ma komisyonuna ver.meleri. (2031) 2-5924 

BİL İT 

Hepsine biçilen ederi 570 lira olan 250 tane belleme, 250 tane ip 
yular başlığı, 250 tane ip yular sapı ve 250 tane gebre pazarlıkla alı· 
nacaktır. Pazarlığa gireceklerin 43 liralık ilk teminatları ile birlikte 
26.12.1936 cumartesi günü saat 11 de M. M. V. SA. AL. KO na gel· 
mcleri. (2149) 2-6096 

Oda Ankara Defterdarlığından: 

Y enişehirin en güzel bir ye
rinde, güneşli güzel iki oda aile 
için kiralıktır. 16 Selanik caddesi. 

2-6134 

Kiralıl~ Daire 
Maltepe (Bomonti bahçesi 

arkası.) Akrncılar sokağı "dört 
odalı daire., kaICrifer, sıcak su. 
"Tel. 3948" 2-6091 

- Balık Yağı -
Taze Kıl. 85 K. Tıize 

Bu senenin 
SAKARYA ECZANESİ 

Ankara Müdafaai Hukuk 
caddesi 

l{iRALll{ 
Havuzbaş.ında, Karanfil soka

ğında, 3, 4, S odalı daireler kira-
lıktır. Tel. 3079 2-6107 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 

eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basımevinde basılmrştır. 

Mükellefin 
ismi 

Nevi 
iştigali 

1stanko O. inşaat 
Boris müteahhidi 

Kazanç ver
gisi 

Lira K. 
48 o 

% 15 zam 

Lira K. 
7 o 

% 20 buhran 

Lira K. 
11 4 

Tarh 
No. 

155 

senesi 

1935 

İhbarname cilt 
varak No. 

3/39 

Tarh olunan vergiye dair ihbarnamenin muhteviyatı yukarıya çıkarılmış ve mumaileyhin adres ve 
mahalli ikameti meçhul olmak hasebi le işbu tebligat ilanen yapılmıştır. Tarihi tebliğden itibaren otuz 
gün zarfında mükellefin itiraz hakkı olup bu müddet zarfında itiraz etmediği takdirde verginin vacibül-
ifa olacağı itan olunur. (2089) 2--6124 

Anl~ara Defterdarlığından: 
Mükellefin 

ismi 
Hüseyin oğlu 
Niyazi 

Nev'i 
iştigali 

Otelci 

Kazanç vergisi 
Lira K. 

61 1 

Tarh No. 

2016 

Senesi 

1935 

İhbarname cilt 
varak No. 

9/ 8 

Tarh olunan vergiye dair ihbarnamenin muhte viyatı yukarıya çıkarılmış ve mumaileyhin adres v~ 
.mahatli ikameti meçhul olmak hasebile işbu tebligat ilanen yapılmıştır. Tarihi tebliğden itibaren 30 
gün zarfında mükellefin itiraz hakkı olup bu müddet zarfında itiraz etmediği takdirde verginin vacibül .. 

. ifaolac;ı i!ı itan olunur. (2090) 2--6125 

Yeııi 
SİNEMALAR Halk 

BUGON BU GECE 

YEŞİL DOlVIİNO 
Baş Rolde : 

Danielle Darrieux 
Seyircilerinde derin bir me~ak uyandı· 

ran aşki, hissi çok güzel bir film 
Programa ilaveten: 

EN YENİ DONY A HABERLERİ 

BUGÜN BU GECE 

AMERİKA İHTİLALİ 
James Cagney - Margarete Lindsey; 

Lili Damita 
Aşk, ihtiras, isyan ve ölüm 

mücadeleleri 
Ayrıca : 

2 KISIMLIK RENKLi REV O 


