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amulav•cla AnlaLva ve İsLenderun el avası 
Dün Kamutay'da Dış Bakanımız T. R. Aras, Fransa'nın iki 

teklifinden, Milletler Cemiyeti ·Konseyine müracaat 
hakkında olanını hükCimetin niçin kabul ettiğini izah etti 

Türk 
Bu nıünasebetle mebuslarınıızdcln bir kısnıı, 
milletinin bu nıeseıe hakkında hassas dikkatine 

nutuklariyle tercüman oldular. 

Dış Bakanımızın beyanatını tasvib takriri iffif akla kahul edildi. 
Kamutay diln B. Fikret Sılay (Kon• 

ya) nın reisliği altında toplanmı~tır. 
Yeni mebuslar BB. Fazıl Nazmi ve A· 
laeddin Tiridoğlunun seçim mazbatalar 
rx kabul ve kendileri yemin ettikten 
sonra ruznamenin, ikinci defa müzake· 
resi lazım gelen maddeleri olan kambi· 
yo, esham ve tahvilat kaçakçılığının 

takibi hakkındaki kanuna ek layiha ile; 
Sıvas atölyelerine verilecek 2,5 milyon 
liralık tahsisata aid layihalar görüşüle
rek kabul edilmiştir. 

Bundan sonra Reis hükümetin San· 
cak hakkında beyanatta bulunacağını 

Umumi Heyete bildirdi ve celse yirmi 
dakika için tatil edildi. 

. İkinci celse dörde ori kala açıldı ve 
Reis sözü Dış Bakanımıza verdi. 

Dı!J Raf.anımızın izahları 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras 

(İzmir) 
- Arkadaşlarım, 

Bugün size İskenderun ve Antakya 
meselesinin ne halde bulunduğundan 

bahsedeceğim. Herşeyden evvel, hergün 

Donanmamız 

Faler yolunda 
t~i.Jomuz hur.;ın dost 
elen sularında olaeak 

-Londra, 27 (A.A.) Royter Ajansının 
Malta muhabiri bildiriyor : 

.Mürettebatın ve subaylarrmn disip
lini, kibir tavurları ve dostça harelCet
leri" ve centilmenlikleriyle çok "güzel 
bir· intiba bırakmış olan türk" donanma• 
ır, · altı gün" devam eden bir ziyaretten 
Bonra dün adadan hareket etmiştir. İn
giliz amiralı Pound ile türk amiralı 

ŞükrU Okan arasında dostca nutuklar 
teati edilmiştir. 

Valetta, 26 (A.A.) - Dün iki do
nanma futbol takımları arasında bir 
lnaç yapılmış ve tak1mımız çok güzel 

bir oyun çıkarmış olmasına rağmen ye
nilmiştir. Bununla beraber maçta hazrr 
bulunan ingiliz amialı takımımızı gü· 
tel ve centilmence oynundan dolayı 

l obrik etmiştir. 
Maçtan ıonra amiral Queen Eliza· 

tiette evvelsi günkU kürek yarııiarını 
bzanan takımımıza galibiyet ve futbol 
takımımıza da bir hatıra kupası vermiı 
llte tebr ik etmiıtir. 

'Askerlerimizin mezsarlarına 
çelenk 

Valetta, 26 (A.A.) - Dün öğleden 
lonra amiral Şükrü Okan maiyeti ve 
l.laıta fahri konsolosumuz olduğu hal· 
de Maltada yatan tlirk askerlerinin me· 
zarını hususi olarak ziyaret etmi~ ve 
bir çelenk koymuştur. Fahrt konsolosu
lbuz da bir çelenk koymuştur. 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

l bana rast geldiğiniz her yerde hep bu 
meseleyi sorduğunuzu düşünerek ne ka
dar sabırsızlıkla beklediğinizi bildiğim 

bu husustaki izahatımın biraz gecikdi.. 
ğinden dolayı 

mazur görmeni· 
zi rica edece· 
ğım. 

Büyük Şefiı1. 
bu meseleye da· 
ir sarih beyana· 
tını duyduktan 
sonra cumhuri· 
yet hükümeti• 
nin bu işle, na• 
sıl can ve başla 
iştigal etmekte 
olduğunu söy• 
lemeğe lüzum 
var mı? 

ğimizi açık gösteren vesikalarla dolu.. 
dur. 

Taahhüdlere riayeti seven ve isteyen 
Türliiye cumuriyeti hükümet i, dostluğu-

ne, komşulan olan Suriye ve Lübnanla 
birlikte tekrar kavuşmasmİ bekliyordu. 
Arzet~iğim beya.1 kitablardaki vesi· 

kalara şöyle sadece bir göz atanlarca a
yan olsa gerek· 
tir ki her vesi· 
kada ve her vesi
le ile bu görü· 
şümüzü hsrih· 
ten asla fariğ 

olmadık. S o n 
günlerde teati 
edilen notalar 
muhteviyatı bu 
hakikati a ç ı k 
göstermektedir. 

Harbı umumt 
felaketinin ha· 
şımıza yığdığı 

ve tasfiyesini 
neslimize bırak• 

Kamutayrn- dünkü .toplantısında A ntakya ve l skenderun davasını tahlil 
-eden dış bakanımız Tevfik Rüştü Aias 

İskenderun 

ve Antakya me
selesi hakkında 
Paris büyük el· 
çimiz marifetiy· 
le Fransa bükü· 
metine verilen 
9 teşrini evvel 
1936 tarihli no-

tığı binhir tür• 
lü elemli hesablarım, Möskova • 
da, Ankara'da, Lozan'da, ve onları 

takib eden konuşmalarda ve konfe· 
ranslarda, görüşerek ve eski anlaımaz-

na ehemiyet verdiği Fransa ile konuşmak 
suretiyle, bu tilrk mıntakasınm; müm

kün olsaydı biran bile mahrum olmasına 
nza göstermiyeceği; hüriyet ve istiklfili. 

Dış işleri bakanı B . Tevfik Rü~tü Arasıa 

lıkların yerlerine sağlam dostluklar ika-

me ederek, hallettikten sonra İskende-

run ve Antakya mukadderatının h enüz 
tatbikatta esaslı bir ıekle bağlanmamıı 

olması, t ürk milletini gece gündüz dü

şündüren tek milli mesele olarak ortada 

duruyor. Bu işin sona kalmaaı nazan· 
mızda ehemiyetinin diğer hal olunan iş-

lerimizden farklı olmasından asla değil· 

dir. 

Büyük meclisin yüksek azisına bari. 

ciyenizin takdim ettiği bir ve iki numa
ralı beyaz kitablar, bu işle 1921 denberi 
ta§makaızuı mütemadiyeıı iftiğal etti-

Bugün 
İç sayfalarımızda: 

iKiNCi SAYFADA: 
Hatay haberleri - İç haberler. 

OÇONCO SAYFADA: 
B. Stalin'in raporunun mabadi -
İspanya ihtilaline ait haberler -
Son dakika - Dış haberler. 

AL TiNCi SAYFADA : 
B. Bela Bartok'un gazetemize be
yanatı - Alman· J apon anlaşma· 
aının akisleri 

tada: Milletler 
cemiyeti konseyinde tarafımdan ve Fran
sa hariciye müsteşan M. Vienot tarafın. 

dan yapılan beyanata iıaret edilerek 
Fransa hükümetinin Suriye ve Lübnan 

ile yapmakta olduğu muahedelere mü
masil bir muahedenin İskenderun ve An
takya mıntakalan türk ahalisi ile de mü-

. zakereye Pranaarun amade olup olmadı· 
ğı hakkında ne karar ittihaz edeceği so
rulmuş ve bu ıualin iradında Amil olan 
eaasatı hukukiye mücmelen ifade edil- · 
mişti. Bu notamıza Fransa bükümeti 10 
teşrinisani 1936 da cevab vermiştir. Bu 
cevabın ihtiva ettiği başlıca noktalan 
hülasaten arzedeceğim. 

1 - Fransa hükümeti 1921 itilafna
. mesi çerçevesi dahilinde müzakereye a. 

madedir. 

2 - İtilifname ahkamını, Fransa !&-

kenderun sancağına Suriye devleti çer-
1 

çevesi içinde bir huauai idare bahşetmek 
suretiyle tatbik etmiştir. 

3 - Fransa, 1921 tarihli Ankara iy· 
tilafnamesini, 25 nisan 1920 tarihinde 
kendisine Suriye için verilen mandaya is. 
tinaden yapmıştır. 

4 - 1922 tarihli manda yasası Suri-
. ye ve Lübnan namiyle andığı iki devlete 
karşı Fransanm, bunları istiklale doğru 
götürmesi ve bu memleketlerin her han
gi bir suretle parçalanmasından ve ki· 
ralanmasnıdan vikayesi gibi vecibelerini 
tesbit etmiştir. 

S - Fransa hükümetinin, Ankara i· 

tilafnamesinin İskenderun sancağına mü

tedair hükümlerini tatbik için aldığı ted. 

birler bu manda yasası esasları dahilin· 
dedir. 

6 - Mandater sıfatı ile şimdiye ka· 
dar deruhte ettiği teahhüdleri Suriyeye 
devrederken Fransa hükümeti, gerek Su· 
riye ile yaptığı bir anlaşma sırasında ve 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Fıkra. 

Fransız hükümetinin yeni milli mü· 
dafaa büdcesinin rakamım dünkü nüs· 
hamnda okumuşsunuzdur. Bizim para• 
mrzla 660 milyon küsur lira/ 

19 uncu asrın en büyük harbların· 

dan birinin fiatıl 
Çünkü yeni cihazlarla makine asrı

nın askerini donatmak, bir ortaçağ şö
valyesini ~deınırnağa-rrrhlamak pa
hasına geliyor. 

Geçen sene Almanyada iken en kÜ• 
çük· tezgablardaa. en büyük fabrikala• 

j ra kadar; bütün alman tekniği kudre. 
tinin milli müdafaaya hasredilmiş ol· 
duğunu duymuştum. Ora büdcesinia 
ne olduğunu bir Hitler, bir de Şaht bi· 
lir. Zengin lngilterenin kendi fabzika· 
!arına zsmdrladİğı harb vasıtalarının 
kıymetini ise, altın külçeleri ile ölç
mek lazım. 

Bu yarış, Taymis sularında seyr'.t• 
tiğimiz kik yarışlarını andırmadığı gi• 
bi, yeni bir barbı, ingiiizler dahi, An• 
dre Maurois'mn bir romanında Kolonel 
Bremble'in yaptığı üzere, asla bir fud· 
ITıol maçına benzetemiyecekler. 
Doğrusu, büyük devletler arasında 

yarışa son lcatılanlu,. silahsızlanma da• 
vasında samimi idiler. B u davada sami
mi olmalar.ının sebebi, fina ns kabiliyet• 
/erinin azlığrndan gelmediğini ~imdi 

anlıyoruz. Çünkü zaruret gelip çattı• 
grnda, tayyareyi hangar hangar, harb 
gemilerini filo filo sipari~ etmekten 
çekinmediler. 

Acaba, bir harb herkes için mutlak 
ve korkunç bir felaket olduğu muhak· 
kak olduğu zaman mı, devletler harll 
meydanı yerine Milletler Cemiyetı sa• 
/onuna gelecekler? Nihayet bu silahlar 
ate~ alacaksa, ne müthiş harbi işleme
den duracak.)a ne pahalı sulh/ - Fatay 

. , 
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TAY E 
l\liintelıihi sani er istifa ediyorlar · Türk-. 
lerle ale"ilerin işhi .. liği · İstanhuldaki ar-
l'-adafm;ımız l•İ7~ dün telef onla su haberleri , 

bildirdi . Tazyik bazı yerlerde devam 
ediyor. Tevlcif edilen türkler 

Müntehibi sanilerin istifalan devam 
etmektedir. 

~*~ 

Alevilerle türkler arasında işbirliği 
gittikçe kuvvetlenmektedir. Suriye 
meclisine iştirak edecek olan mebus 
namzedleri tarafından arapça bir be
yanname neşredilmiştir. Bu beyanname 
aleviler arasmda İlmiddin namında bid 
tarafından dağıtı•mak istenmiş ise de 
aleviler bu adamı dayakla aralarından 

kovmuşlardır. 

:(. * ~ 
İntihabata iştirak etmiyenlere yapı· 

lan tazyik Antakya mıntakasında bil· 
hassa Karamut, Rebiye, aşağı, yukarı, 
orta Kuscyr ve Ordu nahiyelerine tabi 
köylerde tekasüf etmektedir. Bu taz• 
yikin sebebi de }:>asittir. Çünkü ordu na

hiyesindeki 2250 müntehipten ancak 
60 kişi, yukarı kuseyr nahiyesinin mer
kezi olan şeyh köyü intihap merkezin
de 1626 müntehipten 260 kişi, orta ku
seyr nahiyesinde Babültüron mmtaka· 

Donanmainız 

sında 1648 müntebipten 260 kişi, aşağı 
Kuseyr mıntakasında Korso merkezin· 
de 1000 müntehipten 125 kişi intihaba
ta iştirak etmiştir. 

Karamut mıntakasmdaki türk köy
leri ise intihabata katiyen iştirak et
memişlerdir .. 

Bazı türkler tahrikat yapmakla it
ham edilerek tevkif olunmaktadırlar. 

Karakisi ve Kisecik köylerinin muhtar
ları bazı köyleri tahrik ettikleri iddia
siy le hapse atılmışlardır. 

* • * 
Sancakta henüz sükun tamamiyle te-

essüs etmemiştir. Bazı mmtakalarda in
tihabata iştirak etmiyenler hakkında 

tazyik hala devam etmektedir. Bilhassa 

Antakyanm 11 nahiyesi dahilinde inti· 
!ıabata iştirak etmiyen türklerin vaziye
ti elimdir. Karnuk, Reyhaniye, ve şima. 

tinde bazı mmtakalarda askert kuvvetler 

toplanmaktadır. Bundan maksad türk 

halkmr tedhistir. 

Faler yolunda 
Filomuz huiün dost elen sularında olacak o 

(Başı 1. inci sayfada) 

J" eda ziya/ eti ve nutuklar 

Valetta, 26 (A.A.) - Amiralımız 
Şükrü Okan dün gece Yavuzda verdiği 
veda ziyafetinde ingiliz donanması ku
mandanı Amiral Sir Dudley' Pounda 

hitaben türk donanmasına karşı göste
rileIJ. büyük ve samimi hüsnü kabulden 
dolayı teşekkürlerini bildirmiş ve de
miştir ki : 

"- Gördüğümüz bu ya.lunlık ümid 
ettiğimizden daha fazla olduğunu ve 

b~ dostluk ve yakınlığı gerek cumhur 
Başkanıma, gerek milletime anlatma

yı bir vazife bilirim. 
Amiral hazretleri, sizden de subay 

ve efradımızın teşekkürlerini kuman
danız altındaki suıbay ve erlere iblağ 

etmenizi diler ve size tekrar görüşe

lim. Derim.,, 
1 Şükrü Okan Sekizinci Edvard'ın 
1 şerefine içmiş ve ingiliz amiralı da a
şağıdaki nutku vermiştir. 

"- Sözlerime baslamadan evel Ami· 
ral Okana teşekkürİerimi beyan ede· 
rim. Amiral Okan geldiğinizin ilk ak· 
şammda toplandığımız zaman sözlerimi 
iki esasa bağlamıştım. Birisi milletleri
miz arasındaki anane ve münasebet. di
ğeri de miletlerimizin birbirine karşı 
duyduğu hayranlık. Siz on senedenberi 
ınilletinizin ilk defa tam bir surette-ba
kim olduğu Boğazlardan geçerek gemi
lerinizi ve efradmızı Akdenize çıkardI· 
mz. Ve Maltaya geldiniz. Bu hadise
nin fevkalade mühim bir ~ey olduğuna 
hassatan işaret ederim. Beş gündenberi 
tüik ve ingiliz filoları yanyana yatıyor. 
Her ikimiz de eski gemici adeti olmak 
Uzere birbirimize ihtimam ettik. Ve si
ze beyan edebilirim ki biz gördüğümüz 
ihtimamdan çok memnunuz. Her iki ta
rafın yaptığı bu ihtimam yalnız sözle 
kalmadı. Filiyata da intihal etti. Bu"l
dan yaptığımız kürek yarışını ve fu ;ool 
maçlarım murat etmek istiyorum. Bu • 
gün öğleyin kupaları verirken söyledi
ğim gibi kürek yarx~ınd:ı bize tam bir 
surette galib geldiniz. Futbol maçını da 
kaybettiğinizden dolayı müteessirim. 
Fakat öğleden sonra futbol maçında 

söylediğim gibi bir galibiyetten daha 
büyük bir şey kazanarak menıleketinize 
götürüyorsunuz ki o da spor centil
menliği ile oynamış olmak şöhretidit. 
Amirla Okan, pek krsa olan bu beş guıı
lük müddet zarfında size arkadaş olduk, 
der!em buna itimad edersiniz. değil mi? 
fimid ederim ki geride dostlar bırak· 
tığınızr daima hatırlarsınız. Size iyi 
bir seyahat temenni ederim. Ve Türki
ye Cumhur Reisi şerefine kadeh kal
dırmaya davet ederim., 

Donanmamızın ~f altadan hareketi 

Yuvuz, 26 (A.A.) - Donanmamız 

bu sabah saat dokuzda V alettadan ay
rılmı§tır. Evvela Erkin depo gemisi ve 
deniz altlarımız sonra da torpido fil~ 
muz ve nihayet Yavuz ingiliz harb ge
milerinin selam ve boruları ve borôa
larda dizilen ve resmi selamı yapan as
kerlerin "Hurra,. sesleri arasında Mal
tadan çıkmıştır. Bu esnada ingiliz ge
milerinde İstiklal Marşımız çalmıyor
du ve Yavuz bandosu da ingiliz mar
şiyle mukabele ediyordu. Askerlerimiz

de ingiliz askerlerinin seiamlarrna 
"Yaşa,, avazelerile mukabele ediyordu. 

Dost memlekettc. çok derin ve müteka· 
bil bir hürmet ve samimiyet iç.inde ge

çen altı günlük bir misafirlikten ve bu 
müddet zarfında Cumhuriyet Türkiye-

si bahriyesini tam manasiyle ıercfle 

temsil eden ve her taraftan takdir ve 

tebrikler toplıyan donanmamız pnlı 

bayrağımızı dost ve müttefik yunan 

sularına götürmek üzere şimdi yola çık

mış bulunuyor. Donanmamız cumartesi 

sabahı Yunanistanın Faler limanına gi

recektir. 

Elen basınının filomuz hakkında
ki dostça yazıları 

Atina, 27 (A.A.) - Gazeteler, cu· 
martesi günü Faler limanına gelecek 
olan türk filosunun Yunanistanr ziya· 
reti münasebetiyle hararetli yazılar ncş
retmektedirler. 

Gazeteler, türk bahriyelilerinin yu
nan sularında coşkun tezahürlerle kar
şılanacaklarını bildiriyor. İki yüzlülük 
nedir bilmiyen yunan milletinin coşkun 
karakteri bu tezahürlerde kendini gös
terecektir. Yunan milleti, her iki mem
leket arasında dostça işbirliği siyasası
nı bütün varlığı ile kabul etmiştir. 

Türk bahriyelileri, türk. yunan dostlu
ğunun Yunanistanda kuvvetli bir şe

kilde kök saldığını göreceklerdir. 

Gazeteler, öteki müttefik ıbalkaıı 

donanmaları ile birlikte türk ve yunan 
filolarının şarki Avrupada hakiki birer 

sulh unsuru olduklarını yazmaktadır. 

Türk filosunun ziyareti bu bakmıdan 

da büyült bir dostlukla karşılanacak

tır. 

Donanmamız Faler yolunda 

Yavuz, 27 (A.A.) - Yarın Sıabah dost 
elen donanmasma iadei ziyaret etmek 
üzere Faler limanına girecek olan do· 
nanmamız, Akdenia:de seyretmekte bu· 
Junduğu şu saatlerde Maltada karşılaş· 
mı§ olduğu ingiliz deııi.z kuvvelteri.niıı 

ISTANBUL TELEFONLARI: 
"' 

Meshud cürümler , 
l(.anununun 

Büyük fay daları 
İstanbul. 27 - Bugün İstanbulda 

meşhud cürümler müddei umumiliğin~ 
hiç bir hadise gelmemiştir. Sultanah 
med birinci ceza mahkemesine bir bu· 
çuk aydanberi gelen davalann sayısı 
ancalt 37 dir. Meşbu~ cürümler kanu
numtn tatbikinden önce aynı mahkeme
de bu kadar davaya üç günde bakılırdL 
Umumiyetle lstanbulda yeni kanunun 
tatbikindenberi meşhud cürümler ve 
ceza mahkemelerine gelen davalar yüz· 
de seksen nisbetinde azalmıştır. 

Belediyenin alacağı 
otobüsler 

İstanbul, 27 - İstanbul beiediy::si 
satın alacağı otobüslerin giimnikteı;, i:.· 
tlsnasr için Ankaraya müracaat etti. İs
tisna kararı verilir verilmez otobüsler 

ısmarla nacaktır. 

Afgan hariciye nazın 
İstanbul, 27 - Efgan hariciye nazı

rı üç gündenberi İstanbulun misafiri
dir. Dün üniversiteyi ziyaret etti. Ve 
B. Hikmet Bayur'un inkıtab dersinde 
bulundu. Nazır bugün Toros ekspre
siyle Ankaraya hareket etti. 

B. Hüseyin Cahidin 
açtığı dava 

İstanbul, 27 - B. Hüseyin Cahidin 
vali aleyhine açtığı dava evrakr İzmit 
müddei umumiliğine g-Onderildi. Dava 

kararını orası verecektir. 

Parti kongreleri devam 
ediyor 

İstanbul 27 - Parti kaza kon~ele· • 
ri devam etmektedir. Eminönü ongre-
ainin dünkü toplantısmda vali söz al
mış ve nakliye vasıtalarında çekilen sı· 
kmtılarm vaktiyle şehi riçindeki tevzi 
§eklinden doğmuş olduğunu, Gazi köp
rüsünün inşasından sonra vaziyetin ta
mamiyle düzeleceğini söylemiştir. 

Çocuğunu ve kaynanasını 
öldürenler 

İstanbul, 27 - Kaynanasını balta i
le öldüren SülHi ve çocuğunu bıçakla 
kesen Elif ismindeki iki kadın tıbbı ad
liye gönderildi. 

gösterdiği dostluk alakasının kalpler· 
de bıraktığı sevgi heyecanı içindedir. 
Filhakika amiral Okan'dan başlıyarak 
en küçük deniz erimize kadar herkes, 
Ma1ta'da geçen günlerin en tatlı hatI
ralarını ve bilhassa bu arada va
lin in konağında duvarları Mal • 
tada türk şebametini tasvir e • 
den tablolar önünde bahriyelileri
mızı İstiklal marşiyle selamlamak ve 
ayrılırken her biriyle ayrı ayrı veda
laşmak suretiyle gösterıni~ olduğu dost· 
luk tezahürü bütün dekoruyle gözümüz 
önünde yaşamaktadır. 

Filomuzu karınlama programı 
Atina, 27 (A.A.) - Atina ajansı bil· 

diriyor: 
Amiral Şükrü Okan'm idaresindeki 

türk filosu yarın sabah saat 8 buçuk
ta Faler limanında beklenmektedir. 
Türk filosu limana girince, Yavuz ile 
A verof arasında sancak merasiminden 
sonra, yunan donanması kumandanı a
miral Sakelaryu Yavuza giderek, türk 
amirali Şükrü Okan'a "Hoş geldiniz" 
diyecektir. 

Öğleyin amiral Şükrü Okan erkanı 
harbiyesiyle birlikte meçhul asker abi
desine giderek bir çelenk koyacak ve 
ondan sonra sarayda defteri mahsusa is· 
mini kaydedecektir. 

Cumartesi akşamı, başvekil Metak
sas, bahriye nazırı sıfatiyle türk filosu 
kumandanı şerefine bir ziyafet verecek 
ve onu bir kabul resmi takibedecektir. 

Bütün elen matbuatı. halkın türk do
nanmasının elen donanmaama siyare· 
tinden mlitevellit sevincine tercüman 
olmaktad[r. 

Atatürk 
r 

İngiliz ve İran büyük 
elçilerini kabul 

buyurdular 
Reisi Cumhur nezdlerinde Harici

ye Vekili Doktor Tevfik Rüştü Ar as 
bulunduğu halde dün İngiltere büyük 
elçisi Sir Persi Loren'i kabul buyur
muşlardır. (A.A.) 

Reisi Cumhur Atatürk dün İran 
büyük elçisini kabul buyurmuşlardır. 

Büyük elçi Şehinşah hazretlerinin bir 
mektubunu Atatürk'e takdim etmiştir. 

(A.A.) 

General Ali Hikmet 
Ayerdem 

İstanbula gitti 
Rahatsızca olan Türk Spor Kurumu 

Başkam ve 'Gaziantep mebusu General 
Ali Hikmet Ayerdern tedavi ve istira
hat için iki ay izinli olarak İstanbul ve 
oradan Balıkesire gitmek üzere şehri
mizden ayrılmıştır. 

Kendisini Baş.bakanımrz; birçok me
bus arkadaşları, Başvekalet müsteşarı, 

spor kurumu rükünleri ve dostları u
ğurlamıştır. 

Sayın Generale szhat ve afiyet dile· 
riz. Türk Spor Kurumu başkanmın An· 
karada bulunmadığı sıralarda başkanlık 
vazifelerini ikinci başkan Bayazid me
busu B. Halid Bayrak görecektir. 

B. Svetovski gitti 
İstanbul, 27 - Vreme gazetesinin 

diplomatik muharriri B. Svetovski dün 
Belgrada gitti. Yugoslavyalı dost mes
lekdaşnnrz Türkiye ziyaretniden, bil· 
hassa Ankarada gördüğü iyi kabulden 
mmenuniyetle bahsetti. 

İstanbul halkının 

içtiği su 
İstanbul, 27 - Yeni neşredilen bir 

istatistiğe göre İstanbul şehri bir yıl i
çinde 310 • 350 bin ton arasında memba 
suyu, 6.574.000 ton terkos, 5.580.000 ton 
çeşme suyu sarfetmektedir. 

Kadıköy su şirketinin senelik sar
fiyatı 1.200.000 tondur. 

Barbarosun mezan 
İstanbul, 27 - Belediye Barbarosun 

mezannın tanzimine başladr. 

İstanbulda soğuk ve 
f rrtma 

İstanbul, 27 - Eveli gece başlayan 
ve iki gün süren kar ve frrtma yüzün • 
den İstanbulda deniz seferleri geç ka
larak yapılmış, limanlarda bazr kazalar 
kaydedlimiştir. Karadenize çıkamamış 

olan vapurlar Kavakalrda havanın iyi
leşmesini beklemişlerdir. 

Fırtına durmuşsa da havanın so
ğukluğu devam etmektedir. 

Halkevinde konser 
Halkevinde dün akşam verilen kon. 

ser bu akşam saat 20.30 da tekrarlana
caktır. Giriş karttan balkevinde veril
mektedir. 

Çağrı 
28-XI-1936 cumartesi günü saat 10 

da Milll Müdafaa Encümeni toplana· 
caktır. 

~ Hukuk İlmini Yayma Kurumunun 
serbest konferanslar serisinden 

birincisini 

İstanbul Üniversitesi Rektörü 
Prof. B. Cemil Bilsel 

Ankara Halkevinde 28.11.1936 
cumartesi günü saat 15 de verecektir~ 

Devletleri ve hükümetleri 
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General Süluü Naili 
' 

Gökherlc 
Bütün İstanbulun göz 

yaşlan içinde gömüldü 
Edirne, 26 (A.A.) - Geceyi büyült 

bir teessür içinde geçiren edirneliler 
bugün general Şükrü Nailiyi geniş bir 
program altında hazırlanan törenle has
taneden alarak şehir istasyonunda say• 
lavlardan ve generallerden mürekkep he· 
yetin ellerine tevdi etmiştir. Törene 
bütün edirneliler iş~;r,•k ttmış bulunu
yordu. Saat 14.30 da Edirnenin bütün 
dükkanları kapanmış ve sokaklar geçil· 
mez bir hale gelmişti. Törene saat on 
beşte başlanmış, binlerce halkın göz 
yaş.lan arasında önde matem havası ça• 
lan şehir mızıkası olduğ'u halde büyük 
cenaze alayının şehir ıstaı::yonuna geli· 
şi bir buçuk saat sürmüş ve saat 16.30 
da ölünün b .. yrağa sarılı tabutu hazırla
nan hususi trenin vag,r.una konulmuş

tur. 
Saat 17 de generali taşıyan hususi 

tren sayısız çelenklerle halkın göz yaş· 
ları arasında Karaağac-t harei-.ct etmiş• 
tir. Törende bulunmak üzere Knklar
elinden de bir heyet gelmiştir. 

Edirne, 26 (A.A.) - General SükrU 
Nailinin cesedini taşıyan vaf{on bu ak
şaru saat 10.40 da Karaağaçdan geçen 
konvansiyonele takılarak büyük tören
le istanbula hareket etmiştir. Trende 
Edirne kurtuluşuna gelen saylavlarla 
generaller vardır. Tabutun iki tarafın· 
da türk ve yunan jandarmaları haztr ol 
vaziyetinde mevki alınış bulunuyorlar

dı. 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Ölümü 
bütün İstanbulda büyük bir teessür u
yandıran Korgeneral Şükrü Naili Gök
berkin cenazesi bugün Edirneden kon
vansiyonelle geldi ve Gülhane hasta• 
hanesine götürüldü ve şehidliğe gömül

dü. 
Törende Orgneet'al Cev~d. Muhid

din, Ali Said, Ali Fuad, Fehmi, Abdur
rahman Nafiz, Halid, Hüseyin Hüsnü, 
Nazmi, Emin, şehrimizdeki bütün me
buslar, vali, daire müdürleri ve çok ka
labalık bir halk kitlesi bulundu. Cev
det Kerim bir nutuk söyledi. Kolordu, 
Kamutay, Parti ve birçok diğer çelenk
ler gönderilmişti. 

İstanbul çok büyük bir teessür için· 
dedir4 

Ziyafet 
Geçen yrl tertib ettiği hukukt lion• 

feranslar serisinin Ankara muhitinde 
alakayla karşılandığını gören Hukuk 
İlmini Yayma kurumu bu yrl daha ge
niş bir programla işe bc:..şlamış bulunu
yor. Her hafta cumartesi gi.inleri Anka
ra Halkevinde verilen bu konferansla· 
nn birincisi bugün saat on beşte İstan
bul Üniversitesi Rektörü Profesör B. 
Cemil Bilsel tarafından verilecektir. 

Konferanstan evel kurumun tahtı 

Başkanı Adliye Vekili B. Şükrü Saraç• · 
oğlu; Anadolu kulübünde elli kişilik 

bir .ziyafet verecektir. 

Ziyafete Dahiliye ve Maarif Vekil· 
teriyle B .M. M. Adliye ve Dahiliye en
cümenleri reis ve mazbata muharrirle • 
rinin temyiz ve şura ve askeri temyiz 
reislerinin Hukuk 'Fakültesiyle Sıyasal 
Bilgiler okulu dekanlarının ve konfe
rans verecek zatların Ankara Barosu 
reisinin davetli bulunduğu haber alın
mıştır. 

Deniz ticaret kan1ınu 
haklrnıdaki tetkikler 

Deniz ticareti kanunu hakkındaki 

tetkiklere başlamış olan komisyon Ad· 
tiye vekili B. Şükrü Saraçoğlu tarafın• 
dan verilen direktifler dairesinde me
saisine devam eylemiş. yeni projenin 
tanziminde takib edilecek sistem, ilk 
içtimaın müzakere mevzuunu teşkil et• 
mi§ıtir. Bu komisyona isimleri dünkü 
sayımızda yazılı zatlardan başka Anka
ra hukuk fakültesi deniz ticareti profe· 
sörü Mazhar Nedim Göknil de iştirak 
etmektedir. Komisyon her hafta muay• 
yen günlerde toplantılarına devam ede
cektir. 
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Sovyet fevkalade kongresinde 

B. Stalinin okuduğu rapor 
Ajansın notu: T ass ajansı, B. Stalin'in raporunu dokuz bin keli

melik 35 den fazla telgrafla nakletmiştir. Bültenlerimizin ha:cmi, e
hemiyeti büyük olan bu vesikayı olduğu gi.bi ve bir defada ~e§ret
meye maalesef müsai.d değildir. Maamalih, gerek gazelelerın ve 
gerek abonelerin bu rapor metnini tamamiyle okuyabilmeleri için, 
onu bir kaç kerrede neşretmeye karar verdik : 

"- Sovyetler birliği milli ekonomi. 
inde vuku bulan bütün bu değişiklikler 
izerine, şimdi, buhran ve işsizlik, sefa
let ve iflas nedir bilmiyen ve vatandaş· 
lara rahat ve kültürlü bir hayatın bütün 
iınkanlarınr veren yeni bir sosyalist eko
nomiye sahibiz. İşte, 1924 • 1936 devre
si içinde ekonomimizde vuku bulan e
saslı değişiklikler bunlardır. 

Sosyete sınıf larırıın yapısı 

Ekonomi sahasındaki bu değişiklik

lerin yanında ve onlarla a!iikalı olarak, 
Sovyetler 1.>~rliği sosyetesi sınıflarının 
yapısr da değişmiştir. Bilindiği üzere, 
muzaffer dahili harb neticesinde büyük 
mal sahil·ll'ri sınıfı dağıtılmıştır. Öteki 
tnüteahhid sınıflar da büyük mal sahib
leri smıfnırn ~kibetine uğramıştır. Ar
tık endüs•ri sahasında kapitalist, zira
at sahasında istismarcı sınxfr, mallarm a
lış verişinde tüccar ve ihtikarcı kalma
nııştrr. Bütün bu istismarcı sınıfları ·,öy
lelikle tasfiye edilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi bizde işçi, köylü ve entellektüel 
sımf kalmıştır. 

Fakat bu sosyal grupların bu müddet 
içinde hiç bir suretle değişmiyerek ka
pitalizm devrindeki şekillerini muhafaza 
ettiklerini sanmak yanlış bir hareket o
lur. 

Sovyetler birliğinde iş<:i sınıfı 

Mesela Sovyetler birliğinin işçi sını
fını ele alalım. Bu sınıfa eski bir itiyad 
neticesi evvela proletarya sınıfı denir. 
Fakat proletarya nedir? Proletarya is
tihsalci alet ve vasıtalardan tamamiyle 
mahrum bir sınıftır. Bu vasıtaları elle
tinde bulunduran kapitalistler proletar
yayı istismar etmekte idi. Proletaryat 
kapitalistler tarafından istismar edilen 
sınıftır. Fakat malumdur ki, bizde kapi
talist sınıfı çoktan tasfiye edilmiş bulun.. 
tnaktadır. İstihsal vasıta ve aletleri kapi
talistlerin elinden alınarak, idare kuvve
ti işçi sınıfında devlete verilmiştir. Bu L 
tibarla, işçi sınıfını istismar edebilecek 
kapitalist sınıf artık kalmamıştır. Demek 
ki amele sınıfımız istihsal vasıta ve alet
lerinden .nahrum bulunmak şöyle dur
sun, bu alet ve vasıtalara müşterek bir 
şekilde maliktir. Kapitalist sımfın tas
fiye edilmesi ve amele sınıfının bu alet
lere sahih olması ile bu sınıfın istis
tnarr imk~n 1arr tamamiyle bertaraf e
dilmiştir. Bu vaziyet karşısında amele 
sınıfrnızza prolctarva demek mümkün 
tnüdür? Pek tabii ki hayır. 

Sovyet proletaryasının tarifi 
Karl Marks, proletaryanın, hüriyeti• 

ni elde etmek için, kapitalist sınıfım ez
nıesi, bu sımfın elindeki istihsal vasıta 

\'e filetlerini alması ve proletaryayı vü
cuda getiren istihsal şartlarını lağvetme
si lazım geldiğini söylemiştir. Sovyetler 
birliği işçi sınıfının kurtuluşunun bu 
§artlarını yerine getirdiği söylenebilir 
ıni? Hiç şüphesiz ki, bu söylenebilir ve 
söylenmesi lazım gelir. Bunun manası 
nedir? Bunun manası şudur ki Sovyetler 
birliği proletaryası, yep yeni bir sıruf 
§eklinde tecelli etmiştir. Ekonominin ka
pitalist sistemini ezmiş, sosyalist istih
~l alet ve vasıtalarını tahkim etmiş o
lan bu smrf, sovyet cemiyetini komünizm 
~Plunda yürütmektedir. 

Köylüler meselesi 
Şimdi de köylüler meselesine geçe. 

lhn: 
Köylü smlfını tarif etmek için şimdi

~e kadar şöyle bir izahta bulunulurdu. 
l{öylü sınıfı, bütün memleket arazisine 
dağıtmış iptidai teknikle küçük ve dar 
8ahalarda her biri bir köşede çalışan kü
Nk istihsalci sınıfıdır. Hususi mülkiye. 
tin esiri olan köylüler, büyük mal sahib
l~ri, işleticiler tüccarlar ve ihtikarcılar 
tarafından serbestçe ve cezasız istismar 
~itmektedirler. Filhakika heyeti umu
~Yesi bakımından kapitalist memleket
lerin köylü sınıfı böyle bir sınıftır. Bu· 
gUnkü köylü dünyasının böyle bir dün
l'a olduğu söylenebilir mi? Hayır. Bunu 
80Yletnek mümkün değildir. Böyle bir 

B. Stalin 

köylü sınıfı artık bizde mevcud değil

dir. Bizim köylü dünyamız, azim bir ek
seriyeti ile, kolkhoz dünyasıdır. Köylü 
sınıfımız mesaisini ve mülkiyetini ferdi 
çalışma ve geri tekniğe değil. fakat kol
lektif mesaiye istinad ettirmektedir. 
Köylü dünyamızın ekonomisi hususi 
mülkiyet esası üzerine değil, fakat kol
lektif mülkiyet esası üzerine teşekkül 
etmiştir. 

Entellektüeller sınıfı 
Şimdi de entellektüeller, mühendis 

ve teknisiyenler, kültürel cephe işçileri 
bilumum memurlar meselesini ele ala. 
lım: 

Bu sınıfta da büyük değişiklikler ol
muştur. Artık bu sınıfı öteki sınıfların ü

zerinde yer almaya çalışmakla beraber 
hakikatte büyük mal sahiblerine ve kapi
talistlere hizmet eden eski ihtiyar entel
lektüeller sınıfı değildir. Yepyeni bir 
mahiyet göstermekte olan bizim entel
lektüellerimiz bütün mevcudiyetleri ile 

işçi ve köylü sınıfına bağlı buh.nmakta
dırlar. Entellektüel sınıfın yapısr tama
miyle Jeğı§miştir. Asılzade ve burjuva 
sınıfının mahsulü olan unsurlar sovyet 
tntellett-':iiel dünyasının pek etı ~miyetsiz 

bir kıs~ln~ teşkil etn.ektedir. Sov_{et en
tellektüellerinin yüzde seksen veya dok
sanı köylü, amele ve öteki işçi sınıflan 
çocuklardır. Nihayet, entellektüellerin 
faaliyetinin mahiyeti de değişmiş bulun
maktadır. Eskiden zengin sınıfa hizmet 
etmek yolunu tutmak mecburiyetinde o
lan entellektüeller şimdi millete hizmet 
etmektedirler. İşte bunun içindir ki sov
yet entellektüelleri sovyet cemiyeti i_ 
çinde ötekilerden ayn bir sınıf teşkil 
etmemektedirler. Amele ve köylünün ça
lıştığı yollarda çalışan entellektüelleri
miz, sınıfsız yeni sosyalist cemiyetinin 
inşasına çalışmaktadırlar. Görülüyor ki 
bunlar, yepyeni bir mahiyette ve dünya. 
nın hiçbir memleketinde eşleri bulunma
yan "entellektüel işçilerdir" İşte geçmiş 
olan devre içinde sosyalist cemiyetinin 
yapısında vuku bulan esaslı değişiklik

ler bunlardır. 
(Devam edecek) 

lNGlLTERE'DE: 

B. Van Zeeland Londrada 
Londra, 27 (A.A.) - Belçika baş

vekili B. Van Zeeland, dün buraya gel
miştir. Kendisinin buraya muvasalatxn
da fotograf muhabirlerinden birinin fo
tograf lambası infilak etmiş ve cam par
çaları nazırın ayak ucuna kadar gelmiş
tir. 

B. Van Zeeland, yarın B. Eden ile 
görüşecektir. 

8000 işçj greve karar verdiler 
Londra, 27 (A.A.) - Manchester'· 

in 8.000 pamuk dokuma işçisi, 10 ilkka. 
nundan itibaren grev ilan etmeğe karar 
vermişlerdir. Amele, 1932 senesindenbe-

ri ücretlerde yapılmış olan tenzilata ar.1 
tık bir nihayet verilmesini istemektedir-
ler. · - · 

ULUS 

Fransada, patronlarla işçiler arasında 
yeniden anlaşmazlık çıktı 

Halk cephesi hükümetinin sarsılmasından ve umumi 
grevin yeniden patlak vermesinden korkuluyor. 

etmişlerdir. İşçiler mobilyeleri parça· 
lamışlar ve binada çalışan dört elek· 
trikçiyi yaralamışlardır. 

Bazı mahfillerde Fransada umumi 
grev çıkacağı kaygısı vardır. 

SAYFA 3 

POLONY A'DA: 

B. Antonesko şerefine ziya'tet 

Varşova. 27 (A. A.) - Dün akşam 

B. Bek tarafından B. Antonesko şere

fine verilmiş olan ziyafette iki harici

ye nazın, leh • romen dostluğundan ba· 

his nutuklar söylemişlerdir. . 
Gazetelerin bildirdiğine göre, Ro· 

manya ordusu erkanı harbiye reisi ge• 

neral Samsonoviçi, yakında Varşovaya 
gelecektir. 

Paris, 27 (A. A.) - B. Blum dün 
akşam üzeri Matinyon'daki ikametga· 
hında patronlar genel konfederasyonu 
heyetini ka'.:>ul etmiştir. Bu heyet ta
rafmdan başbakana tevdi edilen mek
tupta, patronlar "şimdiye kadar alınan 
taahhiidlere hürmet edilmedikçe Matin
yon anlaşm.:tsmın tatbiki için yapılacak 
görüşmelere iştirak edemiyeceklerini'' 
bildirmekte1irler. 

Bir Portekiz gazetesinin yazdığına göre 

Bunun üzt:.rine B. Blum şu kararları 
ittihaz etmiştır: 

.Asiler yeni bir tabi ye liullanmal{ Üzere 
Madriddeltl ,mevzilerini boşaltacali.lar 

1 - Bugün milli ekonomi meclısine 
bir kararname projesi tevdi etmek Bu 
kararname ıle hükümete, bayat pahalı
lrğmın artması yüzünden çıkabilnek 

anlaşmazlıkların tesviyesi iç in mecbu
ri uzlaşma .re tahkim usulleri tensik et
mek salahiY'eh bahşedilecektir. 

2 - Pa::lamentoya iş anlaşmazlıkla

rı için mecburi tahkim usuJünü tesis e

den bir kanun layihası tevdi eylemek. 

Radikal sosyalist mahfillerince de 

tasdik edilen hükümlere karşı B. Blu

mun takındığı vaziyetin halk cephesi 

hükümeti içı.n çok feci akıbetler doğur

masından Iorkulmaktadır. 

Marksist sendikalar federasyonu ge

nel sekreteri B. Juho akşama doğru hü

kümet erkanı ile temasa girmiştir. B. 

Juho işçilerin çetin bir şekilde muka

vemet niyetinde olduklarrm söylemiş

tir. Söylendiğine göre, bugün öyleden 

sonra topla.-ıacak olan kabine konseyi 

hükümetin vaziyetini gözden geçire

cektir. 

Paris, 27 (A. A.) - Patronlarla işçi 

sendikaları arasındaki anlaşmazlıklar 

dolayısiyle Jün akşam bir takım karga· 

şalıklar olmuştur. 2.000 işçi, Paristeki 

patronlar federasyonu binasına hücum 

SON ·DAKiK.4.: 

Lizbon, 27 (A.A.) - Royter Ajan

sından : 
Diario de Lisboa gazetesinin emni

niyete değer bir kaynaktan aldığı ma· 
llımata göre asiler, Madrid • Valansiya 
yolundan başlamak suretiyle paytahtm 
bütiin münakalat yollarım kesmekten 
ibaret yeni biı tabiye tatbik etmek üze
re Madirdd'!kı ileri mevzileri bırakacak-

lardır. Bu gazete, iki bin mitralyöze 

malik olan hükümet milislerinin, Mad

ridin methallerine hakim bütün sevkül· 

ceyş noktalarını işgal etmekte bulunduk

larını yazmaktadır. Asiler, üniversite 

mahallesinde yiyeceksiz ve susuz bir 

halde hakiki surette kuşatılmışlardır. 

Ve hiç kesilmiyen bir ateş altında nev

midana mukavemet etmektedirler. 

H ükümetçilerin muvaffakiyetli 

bir taarruzu 
Madrid, 27 (A.A.) - Havas ajansı

nın muhabiri, hükümet milislerinin A

ranjuez mıntakasında muvaffakiyetli 

bir taarruzda bulunmuş olduklarını ha

ber vermektedir. Milisler, Polan ve San 

Martin de Montalban kasabalarını ele 

geçirmişlerdir. 

Milisler, bir kaç kilometre mesafe-

B. Ruzvelt Rio dö J,aneiroda 
Rio - de • Janeiro, 27 (A.A.) -

Amerika birleşik devletleri reisi B. Ruz
velt, "İndianopolis'' krvazörü ile bugün 
buraya varmış ve Brezilya cumur reisi 
Vargas tarafından karşılanmıştır. Halk, 
B. Ruzvelt'i şiddetle alkışlamıştır. 

Amerika birleşik devletleri reisi, Rio_ 

da bir gün kalacak ve oradan Buenos • 

Aires'e hareket edecektir. 

B. Ruzvelt, Brezilya federal kongre

sinde, federal reisi hazır olduğu halde 

Amerika birleşik devletlerinin sulhculu

ğunu anlatan bir nutuk vermiştir. 

Naib Hortinin Roma ziyareti 
Roma, 27 (A.A.) - Havas ajansı bil

diriyor: Zara gemisinde verilen bir ziya
fette söz alan naib Horti, Adriatik deni
zinde Avusturya macarlarla İtalyanlar a
rasında geçen asalet ve kahramanlıklar
la dolu mücadeleyi hatirlatarak, bu mü. 
cadelenin merdce yapılmış olduğunu ve 
her iki tarafta da kin eseri bırakmamış 
olduğunu söylemiştir. 

Yeni ufuklarda ve daha büyük de

nizde daha şanlı bir yer tutunıaya nanı.. 

zed olan italyan denizciliğini kutlayan 
naib, iki eski düşmanı harekete getirmiş 
olan merd hislerin İtalya ile Macaristanı 
birleştiren bağları kuvvetlendirecek bir 
unsur olduğunu ilave etmiştir. 

İngiliz k~ahinesinin 

Londra, 27 (A.A.) - Bugün öğle vak
ti kabine hususi bir toplantı yapmıştır. 

Bu toplantıya o kadar büyük bir e. 

hemiyet atfolunmuş idi ki bir çok nazır

lar, bunda hazır bulunmak için başka 
yerlere gitmek ve başka işlerle meşgul 
olmak için girişmiş olduktan taahhüdle
ri bozmak mecburiyetinde kalmışlardır. 

Roma, 27 (A.A.) - İtalya kıraliyle 
macar naibi hükümeti ve zevcesi, saat 19 
da Napoliden Romaya dönmüşlerdir . .Kr
ral, naib ve zevcesi, BB. Musolini, Cia
no, Daranyi ve de Kanya dün akşam 
Kuirinal sarayında verilen bir ziyafette 
hazır bulunmuşlardır. 

Roma, 27 (.A.A) - .J3ugün öğle il· 

zeri Macaristan kıtal naibi amiral Hor

ti, papa 11 inci Pi'e tarafından kabul e
dilmiştir. Amiral bilahare papalık dev
let bakanı Kardinal Paçelli'yi de ziya
ret etmiş ve Paçelli bu ziyareti bir müd
det sonra Macaristan elçiliği binasında 
amiral'a iade eylemiştir. 

mühim bir toplanbsı 
Bu toplantının gayesi, beynelmilel 

vaziyetin derin bir tetkike tabi tutulma
sı olduğu zannedilmektedir. 

Londra, 27 (A.A.) - Kabinenin top

lantısında İspanyadaki vaziyetin müza

kere edilmiş olduğu sanılmaktadır. An· 

cak yeni hiç bir karar alınmamıştır. 

Bazil Zaharof öldü 
Monte Karlo, 27 (A.A.) - Sir Basil Zaharof, ölmüştür. 

de bulunmakta oldukları Toledo şehri 
üzerine yürümek tasavvurundadırlar. 

JUadrid r.eplıesinde 
Talabera, 27 (A.A.) - Havas Ajansı 

muhabirinden : 
Asi kuvvetler, dün Kuatro-Kaminos 

mmtakasmda ileri hareketine devam 
etmişler ve şiddetli muharebelerden 
sonra bir çok muhalleleri işgal eyle

mişlerdir. 

Üç motörlü on iki tayyare, paytah• 
ta bombalar atmışlaır ve milislerin mil· 

li saray arkasındaki mevzilerini tahrib 
etmişlerdir. 

Dün öğleden sonra geç. vakit, Mad
rid cephesinin her noktasında büyük 
bir faaliyet hüküm sürmekte idi. 

Asilerin tebliğleri 

Salamank, 27 (A.A.) - Büyük u

mumi karargah, aşağıdaki tebliği neş

retmiştir : 

Madrid cephesinde sükun hüküm 

sürmektedir. 

Hükümetçilerin Siguenza cephesin· 

deki taarruzları püskürtülmüştür. Kı· 

talarımız, Somosiera cephesinde biraz 
ilerlemişlerdir. 

Hükümet milislerinin Santander 
cephesindeki taarruzları püskürtülmüt 
tür. 

Sevil, 27 (A.A.) - Genral Kuepio 
de Lano, radyo ile yapmış olduğu be
yanatta ezcümle demiştir ki : 

"- Fena havalar, askerlerimizin 

ileri hareketine engel olduğu zamanlar 

kızıllar muzafferiyet kazanmış oldu:C

larmdan bahsetmektedirler. 

General, öte ta.raftan, tayyarelerin 

Kartagena deniz üssünü tesirli suret• 

te bombardunan etmiş olduğunu ilave· 

etmiştir. 

Bir italyan tekzibi 
Roma. 27 (A.A.) - İyi haber alan 

mahfillerin kanaatine göre, Valensiya 

delegeleri milletler cemiyetinin gele· 

cek toplantısına kabul edildikleri tak

dirde İtalya ile Cenev.re kurumu ara· 

sındaki münasebetlerin kati bir şekilde 

inkıtaa uğrıyacağı hakkındaki haberler 

tamarniyle uydurmadır. 

Jl alensiyada kurulacak hükümeı 
Valensiya, 27 (A.A.) - KortezleriA 

1 ilkka.nunda yapacakları ilk t.oplanbo 

da mıntakavi bir hükümet tesisine esaa 

itibariyle karar verecekleri söylenil• 
mektedir. 

Franko hükümeıi nezl:lindeki 
alman i§güderi 

Berlin, '1,7 (A.A.) - Almanyamn 
İspanyaya general Franko nezdine ta

yin ettiği işgüder general Faupel, bu-

gün 1talyaya doğru hareket etmiştir. Ge.' 

neral Faupel ,oradan da Salamankaya 
hareket edecektir. 

Ademi müdahale komitesinde 
Londra, 27 (A.A.) - Ademi müda· 

hale komisyonunun tali komitesi bu sa
bah toplanarak ispanyol limanlarına mü· 
şahitler gönderilmesi m~selesini ko
nuşmuştur. 



SAYFA 4 

(Başı 1. inci sayfada) 

gerek bu münasebetle her hangi bir a
har devletle yapacağı müzakereler esna. 
sında manda yasası ahkamından dışarı 

çıkamaz. 

Bu itibarla Suriyenin iatikbali mev
ıcuubahs olduğu şu sırada Fransa bükü· 
meti. Suriye bükümeti namuıı aldığı 

1921 deki teahhüdlerinin fevkinde tcah
hütlere girişemez. 

7 - Suriye cezasından olan Sancak 
ile ayrr bir ittifak muahedesi akdetmek, 
filen ve hukukan 3 üncü bir devlet tesi· 
si suretiyle Suriyenin par?lanması de
mek olur ki bu da manda yasasına mu

gayirdir. 
8 - 1921 itilfıfnamesi, Sa~ağa, Su

riye haricinde siyasi bir varlık imkanını 
derpiş etmemiştir • 

9 - Fransa hükümeti bu hususta 
Türkiye ile görüş teatisine memnu
niyetle 'lm5dedir. Ve bu müzakerelere 
Suriye hükümetinin salahiyetdar mü
messillerini iştirak ettirmek hakkını 

Fransa muhafaza eder. 

Fransa hükümetinin bu notasına Pa
ris büyük elçimiz vasrtasiyle 17 teşrlni 
sani 1936 tarihinde müdellel bir cevab 
verildi. Bu cevabımırm dayandığı baş
lıca esasları da hül!saten yüksek mec
lisinize arzediyoruz. 

1 - Milletler cemiyeti paktını ih· 
tiva eden Versailles muahedesinin akdi 
esZJasında Suriyedeki vaziyet, bir aske
ri i§ga1den ibaretti. Bu tarihte Türkiye
nin Suriyedel-i hakimiyeti, bukukan 
mahfuz bulunuyordu. 

2 - 1920 de San-Remoda Fransa 
mandasına tevdii kararlaştırılan Suriye 
sırf coğrafi bir ifadeden başka bir şey 
değildi ve bunun hududları takribi bir 
surette bile tahdid edilmemi§ti ve edi

lemezdi. Çünkii Türkiyeden ayrılacak 
arazi henüz hukukan meçhuldü. 

3 - 1921 de Suriye namını ta~ıyan 
siyasl bir birlik mevcud değildi. 

Türkiye: 1921 itilfıfı ve Lozan mua
hedenamesiyle çizilen hattın cenubun
da kalan era7.inin bir kısmını şartsız ve 
diğer bir kısmım bu vesikalarda zik
re;filen şartlar dahilinde terk.etmiştir. 

4 - !.,ozan muahedesinin 15 ıncı 

maddesi, Türkiyenin bu erazi üzcn"nde· 
ki lulkimiyetirıi srrf alakadarlar lehine 
olarak terkettiğini tasrih etmiştir. Bu
na nazaran Fransanrn Suriyedeki otori
tesine nihayet verildiği takdirde. 1921 

ve J92j mukaveleleri ile ~arta mua/JaJc 
ofarak terkedilen b:ı .erazi hakimiyeti, 
ancak lskcnderun ve Antakya türk a
•Jıalisine intikal edebilir. 

S - 1922 manda yasasında lskende· 
run ve Antakya süküt ile geçilmiştir. Bu 
sükuttan maksııd, işbu mrntakalarrn 
Sariye ve Ltibnan tabirleri haricinde 
brrakıldığı ise ba hal 1921 ahitnamesi 
ahkfımına muvafıktır. Değilse bu muka
veleye mugayirdir. 

Fransız notası bu ikinci şıkkı benim
sC'/iği görülmektedir. Halbuki böyle 
bir tefsir. ahdi nakzetmek demektir ki 
bıı takdirde Tiirikye, kendisini, 1921 
A nkar:ı mukavele namesi heyeti umumi· 
yesinden ve 1923 Lozan muahedesinin 
buna müteallik ahkamından beri addet
~k zaruretinde kalır. 

1921 imza protoko1unda. Fransa de
legesinin 1skeZJderun ve Antakya mın
takası için türk bayrağını ihtiva eden 
bir bayrai!ın kabulündeki faidcyi tas
dik etmiş ve bunu temin içı"n hiilrümeti 
nezdinde teşebbüs yapmağr vadeylemiş 
olması ve bunun Lozanda hiç bir kaydı 
ihtiraz1 serdeclilmeksizin teyid edilmiş 
bulunması, lskenderun menatıkına ka
bul edilen rejimin mahiyetini göster· 
mck için giizel bir delil te~kil eder. 

6 - Manda yasası ve 1930 teşkilat 
'kararnamesi, Türlciye bükümetinin mu
vafakati alınmak.srz:ıa tanzim edilmiş 
olduğundan. Türkiye burılara muhatap 
olamaz. 

'l - 1921 tarihime Suriye uanu al
tında siyasi bir teşekkül mevcud olma· 
dığına nazaran mukavelede mevzuubahs 
edilen muhtariyet, mevhum bir Suriye 
devleti çerçevesi dahı1inde değil, ancak 
f ransız otoritesi çerçeves.i içinde derpiş 
edilmiş ve Suriye ve buna müşabih ai
ier teşekküller gibi istikll.Je namzed 
addedilmesi ta.bil bulunmU§ olan bir 
muhta.riytttir. 

8 - Herhangı" bir devletin diğer bir 
devlet• karşı olan teahhüdlerini, o dev-

Jetin rızasını almadan ahar bir devlete 
devretmek mümkün değildir. 

Esasen lskenderun sancağI hiç bir 
zaman Fransaya ilhak edilmiş değildir 
ki bugün Suriyeye ilhak edilebilsin. 

9 - lskenderunun ve Antakyanın 

istiklaJi, Suriyenin parçalanması mana
sını tazammun etmez; zira bu yerler ü
zerinde Türkiye; Suriyeye hif bir hak 
tammış değildir ve şurası da kayda şa
yandır ki yeni muahede ile Suriye ca
miasına ithal edilen Alevi ve Cebeli -
Dürliz hükümetleri, lskcnderun hari
cinde Suriye vahdetini yeniden temin 
etmiş oluyor. 

10 - Suriye ve Lübnanrn istiklale 
kavuşmaları, Türkiye cumhuriyetinin 
her zaman ilan ettiği prensiplere uy
gundur ve Fransanın aldığı karaı haki· 
katen takdire pyandır. 

Türkiye hiikümeti komşusu Suriye 
ile münasebatrnm çok hayırlı bir şekil
de tecelJi edeceğinden şüphe etmez. 

lskeaderun ve Antakya hakkındaki 
türk noktai nazar'- türk ve Suriye mil
letleri arasında hakiki bir dostluğun 
mevcudiyetine hiç bir suretle mani te§
kil etmez. Bilakis bu dostluğun takvi
yesi için bir unsur olur. 

Birçok fedakarlıkla şimdiye kadar 
elde etmiş olduğu haklardan ve bunla
rın icabatı tabiiyesinden Türkiye cum
huriyeti vaz geçemez ve bu hakların 
mahiyetlerinin şu veya bu şekilde de· 
ği§ITlesini de kabul edemez. 

11 - 1922 yasası ve 1930 teşkilatı e
sasiyesini, Fransa. hükümeti ilk defa o
larak ileri sürmektedir. Bu iki vesika, 
Fransanın, Türkiyeye cvelce vukıı bu
lan teahhüdlerinden açıkça nükuliinü 
tazammun eder. Fransa hükümeti bun· 
!arı serdeylemekte devam ettikçe, Tür
kiye, mevcud mulcavel.elerin heyeti u
mumiyesinden kendini beri addetmeye 
mecbur olacaktır. Yalnız bu son halde
dir ki yeni müpkerata, Suriye delege
lerinin iitiraki ihtimali derpiş edilebi· 
lir. Çünkü o zaman iki memleketi ayı· 
racak budud hattım mü§tereken tesbit 
etmek Jazım gelecektir. 

Bu acı ihtimalleri bertaraf etmeyi 
cidden arzu eyleyen Cumhuriyet hükü
meti, iki taralc:ı hiç bir kaydı itirazi 
tahtmda veya eve/den kararla~tırılmrş 
bir fikirle olmaksızın, meselenin heyeti 
umumiyesi hakkında müzakerata başla
masını Fransa hükümetine teklif eyle

miştir. 

Şimdi hulasasını söylediğim nota
lar .mızda görülüyor ki davamız bir a
razi (revision) nu meselesi değildir. 

istediğimiz muahedelerle bizim ve türk 
halkın kazandığı hakların fili ve ameli 

teminatım korumak ve türk mmtakası
n .n haklarının muahadelerle temin edil 
rniş olan inkişafını görmektir . 

H\&lasa: şurasını hemen taarih etme

liyim ki işi bilenler arasında teati edi

len bu notalar da esaslı deli11erimizin 

ancak bir kısmını söylemiş bulunuyo

ruz. İktisadi balmn<lan olanlara daha

temas etmedik. Manda şartlarını ifade 

eden vesika ile 1923 de tekrar mütead

di.d vesikalarla teyid edilen 1921 muahe· 

desinin mukayese ve tetltikine girişmi

yerek işaretle iktifa ettik. Mesela 1921 

muahedesinin 7. inci maddesinin son 

fıkrası sancak da resmi dilin türkçe ol

duğunu grahatle bildiriyor. Manda 

şartlarını gösteren vesikanın i6 ınCi 

maddesi ne Suriye ve Lübnanda resmi 
lisanın fransızca ve arabça olduğu tas
rih ediliyor. Ve gene 1921 mukavelesi
ne bağlı ve onun esaslı parçalarından 

birini teşkil eden imza protokolunun 
7 inci 8 inci, 9 uncu ve lO uncu fıkrala
rında İskenderun limanında Türkiyeye 
tamları haklar arasında Türkiyeye ka
fi 'bir sahanın uzun müddetle kiraya 
verileceği açıkça ifade edilmiştir. Man· 
da şartlarını beyan eden vesikanın dör
düneü maddesinde ise manılater Fransa· 
ya Suriye ve Liibnanda hiç bir saha
nın kira ile başka bir devlete verilmi
yeocğini temin etmek vazifesi veriliyor. 
Bu başkalıklar İskenderun ve Antakya 
ve havalisinin manda J3rtlarını tevsik 
eden ahkama dahil bulunmadığı bina- , 
enaleyh • sancak mmtakası 1921 muahe· 
desiyle istil;Iale kavuşmak üzere otono
miye tabi olduğu için bahse karı§tinl

madığını bizimle kabul etmek tabiidir. 
Aksi takdirde bu mütearız ahkam bi-

ULUS 

ribirini ifna e<1erek bizim muahed~mi
zin ortadan keyfi olarak kaldırılmış 

olduğunu anlamaktan başka bir çare 
ve izah bulunabilir mi ? 

Bu sonuncu takdirde ise 1921 muahe

desine mev.ıu olan bütün meseleler ol

duğu gibi açıkta durmakta ve bir hal 

şekli beklemekte bulunuyorlar, demek

tir. Asamble münasebetiyle Cenevrede 

bulunduğum sırada yaptığım mülakat

ların ve temaslarm neticesi olarak av

dette An.karada bu milli meselemiz i

çin Fransa ile aramızda konuşacağunı

zı tahmin ediyordum. Beyaz kitablarda 

gördüğünüz gibi müzakere yerine no

talar taatisi ve münakaşa oldu. Bunla

rın da dostane bir hava içinde cereyan 

ettiğini ayrıca kaydederim. Bu mühim 

mesele tabiatiyle böyle sürüncemede ve 

münakaşa halinde kalamazdı. Fransa 

büyük elçisi iki gün evvel, tercihini bi

ze bırakmak suretiyle, hükümetinin iki 

teklifini ifade etti. Bunları da işte ay
niyle arzedi}'orum. 

10 teşrini sani tarihli notasiyle Fran

sa hükümeti İskenderun meselesindeki 

hukuki vaziyetini, gerek manda yasasi

le bağlı bulunduğu Milletler Cemiye

tine karşı gerek Ankara itilafnamesi 

mucibince deruhte ettiği hususi mec· 

buriyetler itibariyle Türkiyeye karşı 

tcsbit etmiştir. 

Evvelce verilmiş olan izahat saye
sinde Fransa hükümeti mevzuubahis 
muhtelif taraflar için mucibi memnuni· 
niyet bir uyuşmaya atideki iki usulden 

birinin kabulü suretiyle varılabilece

ğinde şüphe etmez. 

1 - Türkiye hükümeti mandanın 

iptidasınd1.nberı tatbik edilmi~ olan san
cağın siyaseten Suriye tebaiyeti mese
lesini ortaya atmadığı takdirde Fran
sa hükümeti, işbu mmtaka türk unsur
larının lehine olarak 1921 itilafları çer
çivesi içinde Türkiye hükümetince ser· 
dolunması şayanı arzu telakki edilen 
teminatın tetkikine derhal başlamaga 

hazırdır. 

2 - Türkiye hükümeti sancak için 
mesela Suriyeye karşı istiklaliyeti ih
tiva eden yeni bir yasa talebinde israr 
ettiği takdirde mesele mandater hiikü· 
met sıfatiyle Fransa hükümetinin sa
lahiyetini tecavüz eder. Böyle bir hal
de manda yasasını tefsir etmek ve sa
lahiyetle rey vermek hakkı Milletler 
Cemiyeti konseyine aiddir. 

Bu iki telkin, aynı zamanda Türki
ye ve Fransa ile elyev-m Fransa cumhu
riyeti otoritesi altına konulmuş olan 
memleketleri alakadar eden bu mese
lenin hallinde yegane ilham kaynağr 

olması lazım gelen dostluk zihniyeti da

iresinde yapılmıştır. 

Bunun üıerine büyük şefimizin ve baş 
vekilimizin ve icra vekilleri heyetinin, 
milletimim arzularına uygun olarak ha
riciyenize verdiği direktifi telakki etmiş 
bulunduğum için birinci teklifi kabul e
edemiyeceğimizi derhal söyledim. Mil
letler cemıyeti konseyine müracaata 
muvafakatimizi, keyfiyeti fırkamız 

içtimaında bahse koyduktan sonra 
Fransa büyük elçisine ifade ettim. 
Şimdi ls':<enderun ve Antakya ve 
havalisinin mukadderatı meselesi mil
letler c~miyetinin tetkik ve müta
leasının ahnmasma tecil edilmiş olu
yor. Bu ıuretle milletler cemiyeti 
bizim için milli ve büyük bir me
selemizle iştigal etnıeğe, hale sulh 
ve iktisadi bakımdan şimali İranın ce
nub kısmından başhyarak Türkiyenin 
Van gölünün ve Diyarbckirin cenub 
mmtakasını teşkil eden büyük bir kı
tasiyle !rakın şimalini ve Suriyenin şi
malinde küçük bir mıntairnyı ihtiva et
mek üzere yabn şarkın kocaman bir 
sahasiyle Akdeniz ve Avrupa arasında
ki mübadelelerin tek esaslı bir liman o
lan hu türk mıntakasınm emniyet ve 
iJd>a.li hakkında mütaleasmı bildirme
ğe davet edilmiş oluyor- Hariciyenizin 
bu safhayı da dikkat ve itina ile takib 
edeceğini temin ederim. Şimdi bu su
retle harekete müsaade ve itimad bu
yurmanızı rica ederim. Huzurunuzda 
vaziyeti daima adnn adım olduğu gibi 
arzcdcceğir.ı. İcabında İcab eden kararı 
almak her vakit sizindir. 

D 
Dış bakarumızın sıksık alkışlarla ke

silen izahatindan aonra B. Rasih Kap
lan (Antalya) söz aldı: 

Rasih Kaplan (Antalya) ..::.. Aziz ar
kad<l§lar; Türk milletinin dünya sulhu 
üzerinde ne kadar titrediği ve düşünce
sini bütün milletlerle birlik olarak dün
ya sulhun ı • bozulmaması için 15 sene
dir ne kadar sabırla, ne kadar feragat. 
la çalıştığı hususuna bütün dünya şahid
dir. Mevzuumuz olan ve işte on beş sene 
evvel Fransa devleti ile akdettiğimiz mu
kaveJe ahkamının nasıl tatbik edildiğini, 
türk milleti gene bu on beş ser.e içinde 
günü gününe takib etmiştir ki, buna da 
bütün dünya şahidclir. 

Bizim taraftan gösterilen bütün hüs. 
nüniyet ve fedakarhklara rağmen, arka
daşlar, on beş senelik geçen günleri bir 
gözünüzün önünden geçirin, Antakya ve 
İskenderunda huhusi idare namına o 
muahedede derpiş edilen işlerden şimdi 
sayrn arkadaşımız, Hariciye vekilimizin 
izah ettiği veçhile, hangisi türkler lehine 
tatbik edildi? Fransa devletiyle daima 
dostluğumuzu, iyi münasebeti muhafaza 
etmeği şiar edindik. Fakat Fransa da bi· 
raz insaf ederek türk milleti denilen bir 
milletin de dünya üzerinde, oturduklan 
kendi evleri iç:nde, hakkı olduğunu ka
bul etmeleri lciznndır. 

İskenderun, Antakya, mebdei belli 
olmıyan günlerdenberi türklerin yuva&ı· 
dır. S.uriyede oturan insanlann da bi
ran evvel istiklale kavuşmalarını, kendi
lerinden evvel, istemekle beraber, An
takya ve İskenderunda oturan türklerin 
de kendi yuvalannda yabancı görünme
lerine biç bir zaman tahammül edeme

yiz. 

Siyasi ve iktısadi emrıiyet 
Arkadaşlar: Sayın Hariciye vekilimiz 

iktisadi işleri üzerinde izahata nöbet gel
medi buyurdular. Fakat arkadaşlar biz 
müntehiblerimizle her sene temas etti
ğimiz zamanlarda şahidi olduğumuz va

ziyetleri dünya müvacehesinde burada, 
söylemek mecburiyetindeyiz. 

Arkadaşlar; siyasi, iktisadi emniyet 
sanılan şey, bu Sancak etrafında, bizim 

kendi yurdumuzda, kalmıi mıdır? He~ 
gün gördüğümüz vakayile bu em=ıiyetin 
katiyen teessüs etmediğini görüyoruz. 

Orada her gün ka?kçılarla olan mü. 

sademerlerde ıürk yavrularını kaybet
meğe başlamı§tır. Dairei intihabilerimiz

de miintehioler!e temasım.uda; babala
rın, anaların ağızlarından işitmeğe baş

ladık: Bu hududda niçin lıu kadar yav

rularımız ölüyor, hali h,arbte miyiz? 
Her yere askerlerimiz gidiyor, burnu 

kanamadan geliyor. Fakat bu hudutta, 

gerek gümrük mu~ıafaza teşkilatından, 

gerek asker, gerek jandarmalarımızdan 

her gün bir ölüm, bir şehid haberi geli

yor. Hali harbte miyiz? 

İktisadi emniyetimiz iae hepinizce, 
bütün dünyaca malumdur. O cephede ne
ler olduğunu hep pekala biliriz. bun:ı ik 
tli>adi işlerde bütün dünyanın hocası o
lan fransızlar da elbette bilirler. Türk 
milletinin iktisacli hiç bir ha.k.k.ı yok mu
dur? Yaşadığı yurdunda, kendi müsta. 
kil yurrlunda iktisadi emniyetini isteye

mez mi? 
Bi?!im kendilerinden istediğimiz, o 

sancağın, sadece, istiklali ve muhtariye
ti idi. Onu da mı çok görüyorlar? 

Biz türk milleti başta büyük devlet 

reisimiz, Büyük Şefimiz Atatürk olduğu 
halde her halde bu Sancağın mebdei bel· 

1i olmayan günrienberi türklerin yurdu, 

yuvası olduğuna kani olarak biran evvel 
bütün dünyaca bu hakkının verilmesini 

bekliyoruz. 

B. Re/il; incenin ~öyledikleri 
Refik İnce (Manisa) - Sayın arka

daşlar, Davasında haklı olanların tuttu

ğu kuvvetli yolu gösteren ve bildiren i

zahati dinledikten, işittikten sonra, he

pimizin milli vicdanından kopup gelen 

sedaya tercüman olan ve milli vicdanı· 

mızda ezelden ebede kadar bize hediye 

edilmiş olan bir yurdun hatıratını, ve 

mevcudiyetini korumak için elden gelen 
gayreti yaptıklarını gi:>t>termek: itibariyle 
hükümetimizin bu husustaki enerjik fa
aliyetini memnuniyetle, şükranla karşı~ 
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av Si 
layarak sözüme başlamağı vazife tam • 
rıın. 

Hepinrlz yaşlarımızın icabı olarak, 
hayatın muhtelif tecelliyatı karşxsında biı; 
çok elem, keder, sürur ve heyecan devri 
yaşamış adamlanz. Fakat soranın 1iize, 
ikinci teşrinin ilkinde en büyüğümüz A· 
tatürkün Antakyadan bahsettiği zaman 
biran içerisinde husule gelen heyecana 
kaçımız bayatta kaç defa tesadüf ettik? 
Bu bütün vicdan ve müşterek duyğularc
mızın biranda elektriklenmiş olmasından 
doğan bir heyecandan başka bir şey de
ğildi. Bunu yalnız heyecanlarımızla de
ğil, gözlerimizin yaşı ile, vücudlamru
zın bütün asabının hareketiyle ifade et. 
tik. Bu haksız bir şeyin ifadesi değildi. 
O kadar haklı idik ki, Fransa dahi, ken
disiyle hali ihtilafta bulunduğumuz Fran 
sa dahi def.aatla tcyid etmişti. Fransa 
tarafından defaatla teyid edilmi1 olan 
bir hakk:ın tanınmamış olması .sukutu ha· 
yali, insanlar için hakikaten azab olu
yor. Fakat ne yapalım ki bazaıı hakla.. 
nn en açık hakların dahi istihsali için: 
insanların çok uğraşması ve uğraşa uğ
raşa bazan da hayatlanm feda etmesi 
lazrm geliyor. Muhakkak ki biz uğraş
mamın bildiğimiz gibi hayat meselesi 
mevzuubahs olduğu zaman zannederim 
ki. onu dahi feda etmekten çekinecek 
hiç bir türk vatandaş: yoktur. (Alkışlar)' 

Sancak iizerinde1ci lınkkımı::; 
ve Fransa 

4 
Arkadaşlar; dostluk sözünü en çok 

işittiğimiz milletlerden birisi fransızlar· 

dır. Hariciye vekilinden çok rica ede

rim, sözümde belki diplomatik noktai na· 
zardan noksanlar bulunabilir. Fakat sa

mimiyetle söyliyorum sürçü lisannm af 

buyursunlar; çok beyanatına rağmen 

dostluğunu filen en az gördüğümüz mil
letlerden birisi de Fransadır (Alkışlar) 

Bizim, Antakya'daki ırkdaşlarımızın 

idare şekli, oradaki milletimizin dili 1u 
veya bu iktisadi hayati, milli har&ı üze
rinde, kültürü üzerindeki hukukunu de
faat ve defaatla teyid eden bir milletin 
her hangi bir vesile ile dünyaya. Suriye 
ile akdetmiş olduğu bir muahedeyi ve. 
sile ittihaz ederek, bunu adeta başka 
yollardan imale tarzı esasını ben herke
se ve bütün dünyaya ilk defa hak dersi 
vermek iddiasında bulunan bir milletin 
şiarına ve onu idare eden hükümetin va
zifesine asla yakıştıramam. Çok ümid e
derim ki bugün irtikab edilen hata ya
nn hakaniyetle tashih edilmiş olsun. 

Ark.Waşlar; bu Antakya meselesini 

üç cepheden muhakeme etmek lazımdır. 

Bir defa beynelmilel vaziyetten, bir de

fa Fransa noktasından, bir defa da Suri

ye noktasından. Biz, Fransa gibi diplo

ma tlrkta üstad olduunu iddia eden bir 

milletin dostluğuna muhtaç olduğumuz 
gibi o da, i~inde bulunduğumuz siyasıe. 
ti umumiye dolayısiyle her halde ve her. 
halde türkün dostluğuna muhtaçtır. 

Türk bugünkü vaziyette, kendisinin kü· 
çük Antantmdan ikisiyle müttefiktir. 
Türk, kendisinin ittifak ettiği ruslarla 
daha evvelden müttefiktir. Türk, ~rlan 
bütün milletleriyle ezelden ebede kadar 
manen ve maddeten müttefiktir. (Bra
vo sesleri) (Alkı§lar). 

Manen ve maddeten bu kadar kuv. 
vetli olan bir milletin kendi tarafından 

tasdik olunan bakla, öbür taraftan da 
tasdik olunmalıdır ki, dostluğu bununla 
tahakkuk edebilsin. Bir taraftan dost· 
luk sözü, diğer taraftan dostlukla asla 
kabili telif olmıyan, hatta aksine olarak, 
her fili haziriyle, kalbimizi kırmakla 

kalmıyor, rr:.enfaatlerimizi ihlal etmekle 
kalmıyor, ayni zamanda kendi menfaat
lerini de ihlal etmiş oluyor. Fraı:ısa bu 
işlerden bir an evvel fariğ olsun. 

Beynelmilel vaziyet bugün . için yeni 

bir ihtilat çıkarmağa asla müsaid <kğil

dir. İspanyanın vaziyeti devletler ara

sında bir ihtilata sebebiyet veriyor. Rua
yanm Fransa ile itti.fakı karştsında şark:
lı ve vasati c.vrupalı bir kaç devletin bil. 
mukabele ittifaki cereyanı basıl o!uyor. 
Akıllı: diplomasinin ti.irk kuvvetinin, bu 
ihtil.5.tta oynayacağı rolden istifade et• 
mesi 1.aznn gelir. Bizim en hayati bir me
selemiz mevzuu bahs oHuğu zamanda 
bu dostluğu göstermezse, benim iyilik 

l 
zamanımda bana kandilli temenna etme1' 
suretiyle yapılacak kompilimanlarm hiç 
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bir zaman faydası olamaz. (Güzel ses- ı 
leri) 

Suriye ile alôluıl& ciMt 
Arkadaflar itin CD ebcmi:yetli ciheti 

Suriye'ye taalUlk eden cihettir. Suriye. 
yi düa türk viicuduun bir uzvu olan 
euriyclileri iatikWlcrini kazanmak iti
bariyle bizim ıibi iatiklilin tadııu ezel• 
den tadan fakat ODU kaybetmek tchlikc
lini ıördükten IODl'a tekrar bir defa da· 
ba tath tatlı tadan bir millet pnncderim 
ki dünyada pek U &öriililr. İadkli1inj 
bilea bWer, iatikljle mazhar o1aıı millet
lere maddi manevi müzahareti w oala
n sevmeyi vicdanlarımızın borcu telik.. 
ki ederiz. (Bra.o Hsleri, alkıtlar) Su
riyeBler bilmelidir ~ bugün kendileriy
le beraber faueUDderi Pransanm dost· 
luğmıdan daha evvel türkler kendileriy
le dostturlar. Mukadderatı tarihiyenin 
ve koqulufun çizdilf tabi! hududdan 
do1a71 :rahm türkler onlarla ebedi doat 
hatta ve hatta· madtlt olduğunu hilmi
yonun • fakat maaevt ıeJdlde müttefiki 
kalacaktır. 

lstikllline ulepna11 lhım ıelea ,.. 
nl Suriye çok cliilü"DJC:lidir ki fnw 
doıtlui&ma iatinad ederek türkün kal
bini kırmasın. Hak meseleünde bUim 
topraldarmıwa; tarihimiain tayin et
tiji maeleler ti.zerinde Suri7e baklrın 
tecelliainde kendi aiyut menfaatini, 
muide ve iltikbalde. tecelli edecek o
lan mll•Mbetlerin ve.reccii faidleri 
ıaz 6nilnde tutarak türk toprajaa 
Pi1nU diker vuiyet almaam. 

Balcl11•dan emin alcınlann 
INISiyeti 

Arkadatlar, bir milletin hayatına; 

tarihine tl9lhılr eden meselelerin neza· 
keti hepimizce ..ıe.idur. Pakat bu ne
zaked auarı .UJrJrw a1m Türtiye ld· 

kiimeti, çok teıekkiin ıa,iktir' iri. ... 
Jnpden eda llir WlliJette cemi,eti Ü• v- lıwrr ptwek ,.._.. tlltUllAlf
tur. Bizler emri vakileri nimet tellk· 
ki ... - .,...... tarafdan değilis. 
Şapm f6kra ot..a •aedelim ld Til'
kiyede lw'b ....... - wıra ,.., ... 
olaa ~ lhlbld .U~lcd
nl pM lmk1lld tckikle' il1: defa delit
thmele DNftfflk ola tiirk millelidir. 
Bu defa dabi. Jrndiıaine emrin1d illdD 
etmekdense hakkına emin devletlerin 
tuttup yolu tutmuıtur ve Md, ebemi· 
yet cemiyeti üwmıa mtı lzerinde
dh. 

~e o a.bi,ettcdir Jd beyneJ.. 
milel bk ebemiyn ~recektir. Eğer 
dünya ..n.a a.•..Jıtaç ite, bu •ulhu mu
hafaza için de fU ftya bu tedbirleri almak 
cenldyona ba tedbirlerden 1riri8İtıill

de, yad yeai iDfilüls ÇI ........... ol· 
duğunu bütün diplomatların bilmeal f· 
cabederi. Hakkı tecelW ........_ 

nin verecell brarda delil bir huauıta
ki dUtllnceliırin neden ibaret o14aiunu 
bildirea Tlrldfe cemiyeti akvaıma v .. 
receği kararı. klllbm mftn•Mt ola
caktır. Cemi)'eti almmun verecıeil bru; 
muahedelerila meriJetini kinin 70Iuı> 
da blitlıı tlnlederia miqaeıek dlfb· 
celerinl a&steımeal itibariyle l>undan 
eonra Mferlyetin bqına gelecek f ell
ketlerin lnUne ıeçmek Uzere dütilnülen 
tedbirlerdea birbi olarak verilmelidir 
ki bu IUl'etle -...ı m"Jdini kuV'ftte 
lendlrmlt olacaktır. 

Makiler ee-'Yedniıt f.ıiAalu 
Bl.Menaleyh cemiyeti akvam, içinde 

bulundağa mlfkll wuiyetten kendisi
ni bilyA bir imtihma Mba sekmit btl
lunuyor. Bu ct-... Tirkiye bir defa 
daha hakkım t.tlfa edecek ve bGtün 
milleti• arumda haiz oldup menii
nl yilblltmek 11U'e\fyle de o biJft .... 
eaeae llu hakkm tahaldwkuna fttirak 
etmiı olacakbr. lhr nohd nmn fnh 
ettikten IODJ'& hususi kanaatimi arzcde
Jim. Huaual delil hepinizin kanaatine 
terctımaa ~ llJllyeylm. 

... •ı(a bWunan Atatilrkıln en 
~ muiyetJerindeıı birial, tahaklnlk 

•tllltp1J!IC9ll -· .,1_1•ııitir. 
Bizim DUlll'lllllSda Antakya ve t.aa. 
laderuiı davl9l 1aadduatında melaJRJ
ftr. Çlnktl o, b8yWr. kati ft millete 
ndedllen .adlyle bu meHle lwilide 
ehemiyeıl• w ddcftred tnühf et
tllinl llJllJoc. On• tavülmfu bisfm 
mmlyetlaıbia tllDdldir. Çok ....... 
ed"1s ki. o .,..lı:ufa caıdydi an.. 
da 11111111 'ft ..., .... Del .uiyeti ken
disi ona ıar.e ı.bit etain... (Bravo aea-
leri. ADatls) . 

ULUS 

B. Hakkı Kılıçoğlunun 

.öyledikleri 
Hakkı Kılıç (Kocaeli) - Arkadat

lar, ilri uym arkaclapna hukuki ve ai
yae! nriltalealarma tamamlyle ortak ol· 
duktan sonra bunlara bapa bir teY kat• 
DllJlllC8iun- Ancak çok kıymetli hüldl
metlmize ftlml ll&ylemek isterim: 

l 
kaddea vazifesidir. Mesele, tıeebhilr 

kabul etmiyecek derecede önemlidir. 
Hak, mantı&, siyaset bizim lelaimize• 
clir. 

Eter bu maele,i beyu kitapla hal
letmiyeceklene bir kısd kitap çıkart• 

mak için türk milleti onlara istedikleri 
kadar kızıl mürekkep verebilir. (Alkıt
lar). 

SClllCXllc ıiiı-lderinin tJGSiyed 
Remzi Gtlre• (Gaziantep) - Arlra· 

daflar, bu Antakya • hbndenm me.
leai için bliktimetimizin tuttuğu yol ve 
taldb ettiği iatibinet taHHymea yeria
c1edir. Sayın Hariciye Vekilimiz notala
n bunda 1mı.a etti. Bizim içimizden 
doğan biaaiylltmma we fikrimi• tama
men terdlımn oldu. Benim yapacatun 
,ey, ceDDp vilayetine mensup bir •Y
lav mfatiylıe Hariciye nkilimize tut

tuğu bu kudretli ve doğru yolda yüril• 
muinden dolayı tetelddtr etsmktir. 

Arbdlııtlar; ba mhaaebetle tarihe 
teaWUıc edaa bir ild • .ciylemek 
iatiyonam. Gaziaatep mücadelesini yap
tığı zaman we iatikW airaa kail dölD
tiiğil zaman orada bkenderun ve Aa
takyalı kahramular da vardı. Onlar da 
Antakyaıım kurtulıq atınUnil o lll'ada 
llekliyerek kan dcUrmDJ1er ve qa ft 
'8tlariyle bizimle beraber pJiflDltla.rdı. 
Neticeyi bWyonunus; o zamanm lcabr 
camiayı kurtarmak için hususi bir mu 
bvele ile bir kıaım dirk toprağı hak· 
kmda tllrk Jıı:üramanlarmm dileklert
•l. ideallerini 6ylece bırakarak bir za. 
man sonra bunu t:a1ıakJnılc ettirmek flze
re fruasJula ..ı.ttr. Ancak ,ara ba
&ilae bdar' ••kta dnw etmiftlr. 
ır ....... nltleriıd, Melen bafı..tı• 
lan hiç bir ,eyi yerine ~rme4'iklerl 
sibi ttkkleri ..nt....tr edecek her dlrl& 
te~ pd blm·dılar, ellerindea 
celdili w.r oama tlrklerini tazyik 
ettiler. Tuyik mnevt ve llMddl old& 
Bualarm ne teldlcle oldulmm w naul 
mukaveleye riayet edilclilinl tafailatı 

ne llSyliyecek delilim- Ancak Fek ... 
riyeit memurlarm yaptıktan vergi ~ 
allltı, ldiltilr itleri ve diler meeeleler 
berinde ve ıerebe maııevt baknndm 
tlirk pmiqma yapılan tazyikler bir ce
nub dirklerin-in her an. her gün kulalı· 
mıa gelir ve bizleri mlltee..U eder teY· 
JenH. Arkadlflann heyecanlı eiJzlerine, 
sok fey ilive etmiyeecğim. Yalnıs An
takyalılaruı,_ kendi iatildillerini herhal
de bir gUn banacak lrudıet ve lnyme'9 
te bir dirk parçau oldulunu ben de .a,.. 
liyeceğia l'ransuı.r notalarm4a türlr 
ekalliyeti diye bir kelime sufediyodar. 
Onda ,tiirk ekalllyetl delil. tirk elne
riyeti de delil, hemen hep tilrk vardır. 
Snoraduı .gelenler hesaba kattlnazsa, 
terkten -•11 lmaba celmiyecek fCY• 
lerdir. 

Arlradlflar, an-.mlmns bir ,ey, 
l.nrriyet için. Jaak i~ mlcadde eden 
fraıms milletinin AJ.-lofta iıchı aene-
1-w ld..W.rla. ccmlJet w cmaa.tler
ıe. Jda ft lldlbm 1-Hren ba milletin 
kendisi neden ba lıükm IDlhi,.ethd llft• 
l•mamııttr?. (Btavo aealeri. aJJrqlar.) 

Anltqılmaa IUı1JI gelen hole 
Anlıyamadıiımız bir teY vara Fran

sa hilkilmeti neden Suriyenin, L6bna· 
nm iıtikWine doiru velev tö~le, böylr 
bir iki adım atarkm. aut türklerin is· 
tikWinl bilir. dttaya Jwrolalıdanberi ia.. 
tildlle alı.-., istiklil ~inde YllfUD'I 
Mr ttirk puçamuo neden hakkmı an-
h7mtf?. 

Rnfh ICaplan (Antalya) - Anlar, 
onu da anlar. O da alınır. Onun 1~ kan 
41Ameüai de itilir tirk milleti. 

Remzi QUrea {Guiantep) - O mil· 
letindçinde de ba hakkı anhyımtar el
bette vardır. HUJdimeti. de eqeç bu hak· 
h aıılryacaktır. 

Bis terkler, arbdaflar abretmeaini 
blldllfmls bdar Jıaklmnın müdafaa 
etııaeUal de bilidl. (Buavo selleri.) 
(Allnfh•). 

B. Bere rliıhrın aöyLHlilderi 

Biz daima haklı iflerde metanet ıa. 
ririz, taleplerimizi dostane 111rette hal· 
letmek iıterb. 

Doatumuz f ranaaıun haqinulıiın· 
dan eminiz. Ancak, bu doat devlete an· 
latmak lizımdır ki lıkenderun -ve An· 
takya meselesi bizim için hayat! ve mUa
tacel bir moeseledir. 

Memnuniyetle gC>rilyonıs ki pek 
muhterem famet İnönü hükUmeti un
cak meselesini ~ok ciddi surette takib 
ediyor ve franaa hüldbnetiyle milza
kerat devam ediyor. Ancalc ıiyul ko
nupnalar, notalar teatisi, ve Pnnaa ta
raimdaa ileri .Uriilen teklifler, dolayı. 
siyle takendenm ve Antakya meeeleal 
~rbal halledilecek mahiyette delil et 
bi a&Bn81or. 

Görii,,ıaeJ.,. ........ ~ 
Binaeaale1Ja. bizim iddim• mma 

ve armJanmua rajmen. yilbek cliplo
m..ı kaidelerine .... ~ 
ler de-nm edene Sancaktald 300 biD • 
sis lrardef1erimizi ....ı,ed .. olacak 
tul B..ı.r ıaqik altmda '" eadife i
pnde - ,...,......,.1 

,__ devletinia. --ter ftd. 
Jetial terkeımek bere o1dııaimm da ... 
au...,.ıım. 

lleaele halledilillci,. w.r SancaJ.. 
takl ~ tuJl1ı edi1miye. 
ceklerine dair acella ..,.. laölkDCti
mls doR fna .... ı t le•t elmıpn• 
dır? 

Hiç filphe yoktur ki, bfzl ehemlyet· 
le iyal eclea bta öaemll maele bizim 
lehimi• olarak hitam balacalttır. Çin
kii çok muhterem !azqet !nönii hüJdl.. 
meti Ulu &ıderbı JWaek direktifleri 
altında ve au1la sezıevai içiDdıe daima 
aiyaai zaferler kazanmıttır. ve bu defa 
dahi baldan aferi olacaktır. Ve fama 
devleti, tflrldye cumhuriye·tine karfl 
umimt doaluiunu llbat etmif olacak· 
tır. (Alkqlar) 

B. Aı.. Giindiisiin -,.etllclerl 
Alra Gtlndttz (Anbra) - Ben yal· 

ara bir noktayı ~ Ba ~ 
zllm aynı ........ Tkk_.e bir ceftb 
olacaktır. 

Hatay meteleaini Atatürk konupu. 
Batay =ını..ini ce...._ri79t hlldlee
ti konuttu- Hatay maeleai•I Tiddye 
Büyük llill=t lledilli kaautta. Bu iç 
lronuama bir ara,. p14ikten .oma bta 
JronUfUf& karfllık bugi1ıı bqlıyaca
ıına kani oldupmuz franaız doatlu• 
lu da cevab verdikten sonra ve bu 
mesele hakir olarak milletler cemi· 
,etine tevdi edildikten ıonra, mn
letler cemiyetinin de milletleraraaı 
haklarına, ıulhlerine ka111 olan endite 
ve dikkatini bildikten ~nra bu mesele, 
artık arbcf-.Jar• çantada bkHktfr me
sele yoktur. (cllllpaeler) 

R..ıJa Ksplr (Aıatalya) - S- pli• 
ba kekliil 111a1wıs avhJ'onaa. 

Aka GUndUz devmala - Keklik 81-
llhla avlamr. Hata71 da icabedene ai· 
Wı1a avJıyacalıs. 

Baıaylılai'aa eınniyeıi içiıı 

Bir nokta var aı'kadatlar, milletler 
cemi7etine pdea bir 111C8ele ne kadar 
•iiıatll ne kaaar çabalı: oluna olawl Yi
ne u çok bir anmı mesafesine muh
taçtır. Bu zaman mesafesi dahilinde 
Hataym vaziyeti ae olacaktır? Ona bl· 
liyonu ki, buıust idare baki kalacalr, 
fakat bu ~ idare 15 aenedenberl 
bakidh. Ve 15 ıeneden beri 15 an nl· 
mıyacak mUnuebeta~likler oJmuftar. 
Onun için cemiyeti akvamdan alınacak 
netice,e ~- maele ile oı.cak1 11-
sU uzatmryaiım. buna eminiz ld hilkG
metimiz bwıu dabi na.an dikkate üh 
ve banwı tuerisıde hergiin ,hTT'Mi,ede 
dikladial ..-fettl Yalma 1* -.... 
Hataylı mdetledmiıe l'lll1l tıemia .. 
delim ld "ey Hataylı kardefler, ey Ha· 
taylı~ •is~ olla kur 
tulacabınız? Fakat kurtulacatınıs cll
ne kadar e9lia elaa• ki bk kıl.._ 
halel ceımtyecektir. Krhma ı.w aet
diii aman le.._ Atatln devleti 
yapacaktlr.,, Bunu onlara temin ecll109 
rum. BI,... .-liain bir ferdi .mtiyle 
ft biida adıılıdatlar IUlft .... 

millftdqlumma ıelimlar. (B
Maleed alklf]ar) 

bdaflar; g8niU arzu ederdi iri franaız I 
Jar bizimle 15 aene enıel yaptıklar. mu-
kaveleye riayet ederek bu meseleyi der· 
bal ı.aııetainler we bizim aenelerden
beri bekledillmiz maat .ticeyi bin 
bahfetainler. Maalesef vui,et "5yle ol
IDUlllftlr. Frmw1ılu urib amkneleyi 
bir takım mtlzakeratla, notalarla, cevab 
lada ibJll etmek iatemiflerdir. Halba 
ki onlar haklı oldağumaza ve tllrk eJD.. 
1eriyetini o aman bizden daba iyi an
lamıflardır ki bu mukaveleyi ,.,...,. 
lardı. Binaenaleyh memleketimisin fran 
•ya kartı ötedeaberi muhabbeti., Rmplt

tıai nrdar. Hiikiimetimiz de framW.. 
la daima bu tekilde lronapaktadır. 
Gerek Bat vekilimiz. prek Hariciye 
vekilimiz beyanatlariyle bizi aon de
rece ıevindirmiflerdir. Son giinlerde 
fnDaıslana a!dılı vaziyeti hepiniz g6-
yoraunuz 1d bizi pek memnun etU1ıemif 
tir, gerek mecHai alinizi, cerek milled 
memnun etmemiftir. Fakat biz cemiyeti 
akvama &itmekle mevcad mukaftledea 
lıiç bir zerre kaybetmiyecells zannede
rim. Nihayet mukavele mukaveledir. 

Bllhaaa B .K. Meclisinia ba sene 
açılma cUnUnde Atatilrk'ün iN it hak
kında g&terdiji alAlra bizi ve bildin 
ttlrk milleti4i ıürura prketmfttir. A· 
tatllrk bu mıraeleye vaziyet etmekle m
aun iyi bir .neticeye vud olaalma emin 
bulunuyoruz. &imdiye lradarld ıaiyad 
temularda bWdimetimiıin ft bil\•111 

deierli ve muktedir Hariciye vekili· 
mizin muvaf fakiyetlerini daima lir• 
dllk. Biaaenaleyh bu mesele de onun 
lnemH faaliyetinin cemiyeti akvamda 
iyi netice verecetlnl çok Umit ederiz. 
Ondan dolayı bendeais de bu ı.bda bir 
iki ıöz aöyliyeceiim. 

Simdikl luidud 
Arbc!qlar, hepiniz bDinlnlz td 

fimdilri Mldad tabii bir hudud delfl· 
dir. BUDdma bilba- dırk milletinin ne 
kadir ıwanarilt oldaimı• Yl lmet «le 
Mz de heqln g&mekteyis. Bmm fraaa 
aular da gkilyorlar ve bili,orlar mm• 
aederim. Bu meselenin artık balledile
cek ammı relmiftlr. Bunu franaa hU· 
kOmetl lnaafla ıGrmeHcllr. 

Aıbütlum buıllrrı meeelenin 
ıürlneceiiDden endqe ettiler. Bu _. 
diteJerinde çok lalrlrdttlar. ÇW me
aele aüriinilne oradaki türk kardatJa
rıınız hakikaten iztirab çekeceklerdir. 
Ben de onlar &ibi ıilrümncsinden endi
,. ediyorum. 

Fnnsızlarm itirazlwlndan * ta
•eai fazla oJıarak nazarı dikkatimi cel· 
betti. Sibiyede 6çilncü bir biildimetin 
teıeükülü manda kaidesine muhalif i· 
allf. 

Biz Suriyede Uç hüldlmetin teıektdl· 
lilnü iıtemedik ki bise -.. aöyliyor. 
Lilbn•ela bütibı Suriye aevabiliıli bir 
JaWdimet yapaııflar. aariyelileri arkada 
bırakautlar. BiDaepaleyb timdi aanne
derim Suri7ede dirk J'U.fdu o1aa Uken
derun limıo•• kıendileriae mahreç 
yapmak istiyorlar. Bunda fransuJar 
sak habudırlar. Ananevi dostlufumu· 
sun fnandara emniyet telkin etmif 
oldulunU zannediyordum. Halbuki g6-
rtı,_.. ki bir talam doJ.ri-sh yollar· 
la biziuıle yaptddarı makaveleyl ba
ldbmüz bll'akmak iıtl7odar. Tekrar • 
diyorum Türk milleti Atatllrk'den vait 
alml§tır. Her meselede olduğu ıibl da
lma türk milleti kendiaiyle beraberdir. 
Ve bu mesele türk milletinin iıtediii 
gibi hal olunacaktır. (Bravo sesleri, al
kıflar.) 

B. lbralıim Meıenin ıöyledilderi 
ihsaün llet:ıe (s.,tu) - Ulu 0.. 

der •e cumlıuriyet bWdimeti bu me.. 
leye el koydukları için. Atatilrke ve 
hilldhnetünbe tetekkürlerimi aueder
ken bwla daba kuvvetle mibahir olan 
Bilytik lılWet Mecliaiue de tqekldlr e
derim. 

nu framızlar siyasetleri icabı olank 
ip oyalarlar. Akpnıleyin aös Yerirler, 
ul>ahleyin OD4an dönerler. Ba biiyiik 
vuıflan budur. BCS,.Je dol~lı dolltıı 
tan f9e mert Mpıwm 8ffeılim. Oıalmm 

Al..,.Lonni delil Parla ae bdllr JPım. 
.,. gerek• Antüya ft lskenctenul 
da bize o kHar cereJdir. Pula 2-3 bia 
senelik yurtlan iae Antalt,.a we tllreaı
denm de tilrklerin 4-5 bin aenelik·J\lf
ductm. (Alkqlar). 

Ben muhtariyet filan mlamıyon11& 
Antakya ve t.kenderunun doğrad• 
dolnıya 1118fttana llhakmr istiyorum. 
(Bravo sesleri, ADaflar). 

B. 'fuarı/ Keınal Tenglrıenllin 
aöyledilderi 

Yuauf Kemal Teagirtenk (Sinop) -
On bet .aıe aoma lakencleru • All~ 
ya me.eleaiaia milletler mecliaine cit
tipm görii7---. Bizim lclıimizde bal
ledileceğini liatiyen timid ederek. o za. 
man arkadqlar, 921 tarihli Ankara iti-

1'fnammi. franaa aakerlerinin AGanlı-

dan çrlnmwm intaç ettiii için iyi bir it
tir. Falrat muakkat hüküm g1meı.. 

la beraber, Antakya71 o birtarafa blllllr 
tığı için. o ...... ...aıaleaia altla 
YUife icabı olank ima lroJaa içia pek 
acı, pek ,.m ,aba bir ftka idi. 

:a.ıll K ....... (Antalya) - Çok u
b .... O IÜla atladı. ODU biliris. pbi
diJÜ. 

Y..-f Kemal Teagiqenlr (nn-. 
Ja) - Her Vllldt hariciye veHletiaaın 
bir temennim "VU'dı: fU laUdad lralb&c 
ıu lıudud lraHııle dlJW (Bravo 9"1eri). 

Arlradqlar; o R"'9D mecliste bul• 
nan we pndi fsinizde olanlar IJnirler, 
Ankara itlllfnameıl, Biiyü1ı: Şefin ıeftl 
ldarai altında, o .zamanki icra ..ekilleri 
refd, fimdiki Büyik Brkinı Hadriye 
Relslmizhı c1e fttinklle mlbakeıı .... 
di. Ankara itillfnameafnfı gene Bll)'lll 
lefin emriyle noktası noktaaına,harfi
yen tutulan abrtlan mecftate hemen h• 
ciln okutturuldv. D17ebilim ki. Aab
r • ltlllfnwnnl lyle bir ltillfmmedlr ~ 
meclla bunun kadar hiç bir itfWmme
ain her dhetine vakıf buJanmamqtır. 

Fakat zaruretlor vardı, arbda§lar"4 
Zaruetler vardı.. O zaruretlerdir bu fe
aa hududu bize kabul ettircU. 

Fakat Wihe kup ve • kendisi l'raa
aadadır. Famlden Buyyon'a karp açalt 
ıöyliyorum: müzakerenin ba'mdan ni· 
laayetine kadal' türk müralıhaıslan (Aa
takya. lakendetun hanliu ttlrldtwl• 
tiirlı: buayı bchemmaha1 alacaktır.) 18-
sünü tekrar etmiı dumwflardır. 

Evet, lakendcnm havaliai tlkktGr. 
Türk burayı behemehal alacaktır, l8dl 
llitbakerelerbı blfmdarı nihayetine Jra. 

dar tekrar edlİmiftlr. ltllafaamenin Ye 
merbutlarınm lafslarmda w ruhlarmıcla 
bu açık görilUyor mu Niçin o zamm 
bu yerler ahmmldL O ıwen, arzetti• 
lim pbi, bin tildü zaruret. bin ti1rlil .. 
t.iyaç vardı. 

Hariciye •eln1i, meaele Milletler ce
miyetine 1icli7or. b11aa itimat verin, di
,or. Ben kati aöyliyebilirim ki. blda 
tlirk milleti bu meaelede. hWdlmetle. 
t..riciye vekiliyle beraberdir ld bllt8D 
tllrldütün kalbi bu itte eııdite ile atı-. 
yor. Şiir yapımyorum, hakllrat budur, 
arkadaflar. 

Türkiye Planla ile a6ırlltt6ill o za
man imparatorluiun dörtte Gçilnll ve&'• 

mitti. Niçin Şam h81ckmda kayıdlar 

koydurmadı da Antakya ve lsknedeı 11'\ 

hakkında byrdlar koydurdu, rıiçin1 

Çünkü ti o zamandan bu mmtaka lslD 
Jiirep titriyordu. 

Anbra ftilılf- O Hlnia muı.tdi • 
melinde bir fCY vardı: Pnma n itiW
aame bma ectildik+ea IOIU'& bize. .,.._ 
b milletlerle ele halledilecek btltiba ... 
leleler Uzertnıde. lla~balilne muame'e. 
de bulunac•, bize yardmı edecekti. 

Birçok alılldqlanmm .ledlll al• 
ld aenel•rce AlluJeın.ııa lçla •llıyu. 
hey1rıellerlıdn ilnrlıicten siyah 6rt3Jil 
bkhrmıyaD l'nnsa tlirkJerin ba dUJ
planm ctaywyor anıl lttçla 41Q"IMI .. 

'°'' Pek ı.tleD dıpn ~ .._ 

Berç Tilrku (AfJıoa mlllıiılar) -
a.,m ......... hcln hltenderun ve 
Antakyadald 300 hin tllrk Jrardetleri• 
mis •newatana lt.aa,mak illa &öz yq
lan tllkll7o:IM. Ve ...... 18 milyon 
tUrk t••rhrz '- MTgill brdef1eri
ilhı feci vufretfnl &fSrerelr. kalpleri 
heJecaıı lçi.aıdedir. 

B.a.. u.nu-k 1aepimizin mu· 
8. MelunBıf Soıneriıt ..,._.,eri 1 

Melımet Soms (itil ... ) - Ar· 

Fransızlar ~ında bir kaç aös tay· 
1,.Jr isterim. Biz au1atc!aaberl ve 
kendimid bileli. çoc:~ • 
beri fransrz medeniyeti dip onu temall 

edea milletiıı Ye medeaiJ9tledıüa --
anıdan koprız. Hiç hidnls 7~ ld 
u çok framızca bilmain hiç bllml~en
ler bile bir bç kelime fnnusca bilir. 
Bu derece medeni tmılılamı mlDetln 
mılıııt telUddleriat W. gardWr. lhlna 
ben kendilea-de ft ıı..& Gıaıral 0.
roya da, bllyUkJedae de ~ Ba · 
tarihe ele pçmiıtir. Yalnız anlı)'...,. 
cbimı bir meaele var. Cemiy~ akvam 
denitea mae11e1e hukukumun vermes• 
ae dahi ttlrk mlDed onu a!acaktır. Tal-

tracte bir -avete üdettik. O ma1ra 
velenin h6klmleridl ek 6nlu-cetlrbıa 
eek Pnn• im &ibi teılen19 Wd lncilııs 
memelidir. H&ilmetln bize verdilf U.. 
Uta &6te blHm ytlrtltlyorum. u.ı. 
iç ytbtlntl tabii bilmiyorum. veyahut 
maf ... t alntlar geldllten fOiıra oklı
yaca~ 1Waıt Montrl llhl•ı••,.r .. 

- .,,,,,. ~-· -
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kunduğu zaman • biz demiyoruz - hariç ı 
diyor ki, ~ür~~e de de facto fransız, rus 
paktına gırmıştır. 

Tabii ilerde ne türlü hareket 
edeceğimiz belli değildir. Nasıl menfa· 
atimize elverirse öyle hareket edeceğiz. 
Ve gene tabit ben burada Sinop mbusu 
sıfatiyle söz söylüyorum, bu sözlerim 
hiç bir vakit hükümeti angaje etmez ve 
hiç bir vakit hükümetin yapacağl 

şeylere ilişmez. Fakat rica ederim, me· 
sela ,19 uncu maddeyi okursak, mesela 
harb zamanında Türkiyenin bitaraf ol
duğu sırada Türkiyenin teahhütlerini 
göz önüne alırsak • ki fransızlar Pol 
Bonkurun mehareti ile akdedilmiş di
yoralr ve Fransayı memnun eden bir 
maddedir· o maddeyi mevkii file koymak 
lazım gelirse türk kalblerinin Fransa
ya müteveccih olması icl\b etmez mi? 
Niçin Fransa böyle yapıyor, niçin? 

Vaktiyle diyorlardı ki Fransamn İs· 
kenderun limanında şu iş.i vardır. Öte· 
de bu işi vardır. Bunların hepsi kalk· 
mıştır. 

Belki demiryol, hattının elde bulun
durmakla bazı menfaatler bekleniyordu, 
ikinci bir hat yapılması ile de bunların 
hepsi suya düşmüştür. 

Sonra, Irakın petrolları Lazkiycye 
inmiştir. Fıansanın yukardaki hayati 
menfaatına k'\rşr, o haayti menfaat tür
kün menfaatına da uygun düşmek şar
tiyle bence hiç lıir menfaati kalmamış 
olan İskenderun ve havalisinde bizim 
istediğimizi vermemekte Fransanın IS· 

rar etmesindeki manayı anlayamıyo· 

rum. 
Dahasl var: türkün haysiyet nokta

sına ili~iliyor. Türk, bir türk kıtasını 
hiç bir zaman hiç bir manda altına ver
medi ve vermez. (Bravo sesleri, alkış
lar). Türkiye bunları misakı millisine 
yazmıştır, bizden olmıyanlar, mukadde
ratını kendileri idare eder, demişizdir. 
Cumhuriyet zamanında biç bir muahe
de yoktur ki türkü filan manda altına 
koysun. Ve gene hiç bir muahede yok
tur ki bir türk, bir türk kısmına başka
srnm vilayetini kabul etsin. Biz böyle 
bir şeye alışmış bir millet değiliz. (Bra
vo sesleri, alkışlar). Fransanm, mallım 
şartlar aıtrnda idaresinden el ç~ktiği o 
parçanın idaresi başka 'bir mandaya gi
derse .... 

Rasih Kaplan (Antalya) - Ne uza
ğa gidiyorsunuz? Maraş, Gaziantep mey. 
dandadır. Halk kendisi mücadele etmiş· 
tir ... 

Yusuf Kemal Tengirşenk (devamla) 

- Ben öyle bir manda kabul etmiyo. 
rum, hiç bir türk de kabul etmez. İnsan
lığın böyle mümkün olduğu mertebe 
şartları da nazarı dikkate alarak duygu
larını gösterdikleri zamanlar, en yük· 
sek zamanlardır. Orada akıl vardır yok· 
tur diye artık düşünülmez. Bence akıl 
oradadır. (Bravo sesleri) 

E'iki bir lıat:ra 
Size bir hikaye arzed-.:yim. Ben bu

radan hariciye vekili sıfatiyle Parise git. 

miştim. 

Pariste o zaman bizim bu itilfilnameyi 
akdettiğimiz zamanki l1ükümet reisi O· 

lan M. Brian hükümetten ~ekilmiş, ye
rine Poincare gelmişti. Hükümetimin 
muvafakati ile Brian ile gittim görüş· 
tüm. Kentlisi o zaman Faris civarında 
bir köyde oturuyordu. İtilafnamede 

Fransa devkti bizim için hayırhahane 

davranacak demiştiya, görüşürken ken
dine sordum, buradan Londraya gide
ceğim ve ingiliz nazırları ile görüşece
ğim, ne gibi bir hattı hareket tavsiye e
dersiniz? dedim. O zaman daha zafer 

olmamrştr. 1922 filan.. General Mujen 
de yanımızda idi. Şarkda tek kuvvet siz 
varsınız. Çünkü filan devlet şöyle ol
muş. filan devlet böyle oldu. Şimdi yal
nız kuvvetli sizsiniz. 

- İngiliz nazırlan da sizin gibi mi 
düşünüyor. 

- Tabii değil mi? Onların bizden da· 
ba ileriyi düşünmesi lazım gelir dedi. 

- Teeşkkür ederim, dedim. 
O zaman daha zafer olmamıştı. Böy

le bir zamanda Briyandın şarkta en 
kuvvetli gördüğü Türkiye idi. vet bu o 
günkü halde mesela büyük komşumuza 
nazaran en büyük kuvvet denemez. Fa. 
kat çok hatırı sayılan, çok ehemiyetli 
bir kuvvettir. 

Tii rkivenin cleğeri 
Arkadaşlar, şükranla görüyoruz, Tür

kiyenin değeri çok ileri, çok yüksektir. 

Hatta bütün büyük devletler Türkiye. 
nin dostluğunu elde etmek için birbirle· 
riyle rekabet etmektedir denebilir. Şah· 

tın niçin geldiğini ingiliz gazeteleri tet· 
kik ediyor. Şiddetle meşgul oluyor. İtal
yanın bilmem ne meclisinde Türkiye ile 
dost olalım deniyor. Bundan on beş se
ne evvelki alacağım dediği şeyin bu
gün Fransarun şu suretle bu suretle ta
vike uğraşması hiç anlaşılmaz bir hare
kettir. 

Şimdi hariciye vekilinin söylediği no
tadan onu ,ıkardım • Fransa diyor ki 
madem ~:. ;iz, mukavelenin hududundan 
dışarı çık<lımz o halde akvam cemiyeti
ne gidelim, kuvvetle ümid ediyorum,. 
akvam cemiyeti hakkımızı teslim etsin. 
Fransa da kendisinin mandası altında bu
lunanlara, muahede akdetmiş olanlara • 
Fransada bizim ananevi bazı düşmanla
rımız vardır, bugün belki de kalmamış
lardır, Fransa halkının ekseriyeti de. 
ğil, bunlara • karşı da demiş olacaktır 
ki ey ne yapalrm, cemiyeti akvam böyle 
takdir etti. Türkiyenin istediğini yaptik. 

Amma bence hangi istediğini? Ben 
açık söylüyorum. llükümet kabul eder, 
tekzib eder, başka türlü hareket eder. 
onu bilmem. Akdenizden başlayarak A
si nehrinin dirseğindeıı Fratın dirseğine 
gidecek hudud istiyorum (bravo sesleri). 
Tabii hudud budur arkadaşlar bu. (Al
kışlar, bravo sesleri) Demeyin ki Yusuf 
Kemal sükutundan çıktı, kendini aştı, ile
riye gidiyor. Hayır bunlar türk tarihinin 
hakikatleridir. 15 senedenberi her gün i
lerlemekte olan türk gücünden gerilik 
beklenemez, ilerilik beklenir. heriledik 
diye fazla bir şey istemiyoruz benimkini 
bana versinler yeter, bundan başka bir 
şey istemiyoruz. 

Dış Bakammızın söyledikleri 
Hariciye Vekili Dr. T evlik Rüş

tü Aras (lzmfr) - Söz söyliyen 
arkadaşlarımın beyanlarının hep
sinde acil miişterek bir endişe var. 
O da lskenderun ve Antakya ve 
valisi halkının içinde bulunduğu
muz müzakere devresindeki em
niyetidir. Hükiimetiniz bu mü
noktayı daima göz önünde tut
mu§tur. Sayın BQJvekilim, bu ehe
miyetli me1Jzua, Fransa büyük el
çisiyle mülakatında ehemiyetle 
temas etmiştir. Büyük meclisin bu 
hususta bugün gösterdiği iztirabı 
bir direktif olarak telakki ettiği
mi arz.ederim. (Bravo sesleri). 

Kamutay dı§ bakanmuzm 
b~yanatmı tasvib etti 
Başkan - Kifayeti müzakere hak

kında takrir vardır okuyorum, 

Yüksek ba!}kanlığa 

Hariciye vekilinin izahatı Büyük 
Millet meclisi tarafından derin dikkat 
ve yakın alaka ile dinlenmiştir. Veki
lin be;yanatı tasvib olunarak ruzna
meye geçilmesıni teklif ederiz. 

Damar Arıkoğlu (Seyhan), Yusuf Baş
kaya (Denizli), Faruk Güpgüp (Kay
seri). 

Başkan - Takriri reyinize arzediyo
rum: Kabul edenler ... Etmiyenler ..• 

Takrir kabul edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka 
bir şey kalmamıştır, pazartesi günü saat 
15 de toplanılmak üzere inikada nihayet 
veriyorum. 

FRANSA'DA: 

3000 üniversiteli grev yaptı 
Paris, 27 (A.A.) - Paris üniversite

si mahallesi talebesi perşembe günü 
grev ilan ederek mahalleyi işgal etmiş
lerdir. Üç bine yakın olan bu talebe, 
site lokantaları flatlarrnın pahalılığını 
protesto etmektedirler. 

Nöbetçi eczaneler 
1-11·936 dan 31-12-936 ak:şamma kadar 

eczaneler gece nöbet cetveli 

1 - Pazar Merkez Eczanesi 

2 - Pazartesi Ankara Eczanesi 

3 - Salı Yeni ve Cebeci eczaneleri 

4 - Çarşamba Halk Eczanesi 

S - Perşembe Ege Eczanesi 

6 - Cuma Sebat ve Yenişehir 

eczaneleri 

7 - Cumartesi lstanbul Eczanesi 

Bela Bartok ı 
memleketine döndü 

Türk köy musikisi üzerinde tetkik· 
ler yapmak ve bazı köy türkülerini pla
ğa almak için, şehrimizdeki konferans
larından sonra, Adanaya gitmiş olan 
kıymetli macar musiki alimi Bela Bar. 
tok dün şehrimize dönmüş ve akşamki 
ekspresle Budapeşteye dönmek üzere 
Ankaradan ayrılmıştır. 

Profesör, kendisiyle görüşerek inti
balarını rica eden arkadaşımıza demiş· 
tir ki: 

- Adana ve civarı.na yaptığım seya

hatten pek m '•mnun olarak dönüyorum. 
Bu fırsatt.m istifade ederek çok güzel 

B. Bela Bartok 

köy türküleri topladım. Macar köy mu
sikisiyle yakınlığı ve benzerliği ilk ba-

kışta göze çarpan bu parçalar benim i· 
çin kıymetli bir tetkik mevzuu olacak
tır. Bu münasebetle türk müzik folklo-

runun güzellik ve zenginliği hakkında 
da bir fikir edinmiş bulunuyorum. 

Memleketinizi ziyaretim esnasında 

gerek Ankarada ve gerekse Adana hal

kevlerinden görmüş olduğum büyük ko· 

laylıklan ve samimi kabulü burada şiik· 

ranta anmalıyım. Bu kıymetli yardım 

sayesinde, köylerdeki seyahatim, Maca

ristanda musiki araştırmaları için yap
tığım seyahatlerden bile daha müsaid 

şartlar içinde geçmiştır. Halkevlerini· 

zin, memlekette l·ii'türel çalrşmal:u: İ· 

çin ne kadar faydalı ve kıymetli bir teş
kilat halinde çalışmakta olduğunu gör· 
mek beni çok sevindirmiştir. 

Türkiyeyi yakından tanımak fırsatı

nı bana vermiş olan bu ziyaretim, bu se

ne en fazla zevk duyduğum bir hadise 
olmuştur. 

HABEŞtSTAN'DA: 

İtalyan kıtaları Gore'yi işgal ettiler 

Roma, 27 (A.A.) - Salahiyettar bir 
kaynaktan bildirildiğine göre, general 
Malta kumandasındaki italyan kolu, 

Goreyi işgal etmiştir. 

..oJlP ... o ..., '1t:JJ[OJ? o • o • uaın 

Prof. k.. KÖMÜRCANIN 
Modem ve herkeı.e elzem kitaplan 

Ameli ve tatbiki kambiyo 
Yeni muhasebe usulü 
Ticar1 malumat ve bankacılık 
İktisad ilmi 
İhtisas muhasebeleri (Şirket, 

Krş. 

35 
122,50 
105 
87,5, 

sanayi, z1raat, banka) 175 
Ticari ve mall hesap ı.ci kısım 70 

Zihni hesap kaideleri 20 
Logaritma cetvelleri 
{yeni rakam) 56 

Yeni hesabı tioari (mufassal 
eser) 200 
Mali cebir (istikraz ve 
sigorta hesaplan.) 100 

Başlıca satış yeri: lkbal Kitapevi 

----- -.-- ' .- -- - - -wıwvı WL 1-~atJFLWL 

Sadakai Fitir 
Diyanet işleri reis

liğinden: 

Cinsi Kuruş P. 

Buğdaydan 6 20 

Undan 16 20 
Arpadan 10 00 

Siyah üzümden 40 00 

Çekirdeksiz üzümden 83 20 

28 SONTEŞRIN 1936 CUMARTF...~f 

Alman -Japon . paktının 
akisleri devam ediyor 

Moskova, 27 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: Komünizmle mücadele hak· 
kındaki alman - japon anlaş_.masmı mev· 
zuubahs eden İzvestiya gazetesi diyor 
ki: 

"Berlin anlaşması, iki mütearrrz dev
let arasında yapılmış gizli bir askeri it· 
tifakın maskelenmiş şeklinden başka bir 
şey değildir. Faşist Almanya ve milita· 
rist Japonya arasındaki bu ittifak, yal
mz Sovyet Rusyaya karşı değil, faakt, 
aynı zamanda başka memleketlere kar
şı da çevrilmiştir. Bu Japonya ittifakı 
doğu Asyası ve Pasifik denizi üzerinde 
kurmak istediği inhisarlı egemonyası
nın, Almanya ile Avrupayı istila emel· 
lerinin tahakkukuna yarayacak bir alet 
olarak telakki etmektedirler. Alman • 
japon anlaşmasının hakiki manası bu· 

dur.,. 

Pravda diyor ki: 

"Japon hükümeti şimdi Almanya 
ile hiç bir gizli muahede olmadığını 

söyliyerek kendi milletini aldatmıya 

çalışacak, fakat buna muvaffak olamı
yacaktır. 

Sulh dostları bu hadiseden bir tek 
netice ve ders çıkarabilir. O da şudur: 

Sulh ve kollektif emniyet için ve 
harbı feci entrikalarla hazırhyanlara 

karşı gelmek için daha şiddetli bir mü
cadelenin açılması lazımdır." 

Fransız sağcı gazetelerinin 
fikirleri 

Paris, 27 (A.A.) - Bir çok Faris ga
eteleri bugün, bazı sol cenah gazetleri 
tarafından yapılan şayialar aleyhinde ya· 
zılar neşretmektedirler. 

Maten gazetesi, alman - japon anlaş
masının mevcud muahedelerin hiç birine 
muhalif bulunmadığını ve milletler ce
miyeti nizamnamesini hiç bir şekilde mu
tazarrır etmediğini yazmaktadır. Bu iti· 
barla, bazı memleketlerin beslemekte ol· 
duklan endişeye karşı hayret etmek ge
rektir. 

Komünizme karşı mücadele başladığı 
ve Almanya ile Japonyarun milletleri bu 
mücadeleye iştirak etmeye çağrıldık.lan 
söylenmektedir. 

Bir amerikan gazeterlnin fikirleri 
Nevyork, 27 (A.A.) - Alman· ja· 

pon anlaşması hakkında fikir yürütmek 
te bulunan Nevyork Herald Tribun, di· 
yor ki: 

"Japonyanın Asyadaki mevkiini tah
kim etmekte bulunan ve Japonyamn Fi· 
lipinlere ve daha ötelere doğru tevessüü 

hülyası sahasında atılmış bir adım ollh.. 
bu itilafa karşı kayıdsızlık göstereme
yiz. Almanya, Amerikanın eski mütte• 
fikleri tarafına bir kere daha dönmesi• 
ni istemek çarelerini aramış olsaydı 

bundan daha eyisini bulamazdı. Ayman· 
ya, Avrupanın umumi bir harb olacağı 
hakkındaki iddiaların pek doğru oldu
ğunu isbat etmiştir. 

Bir ingiliz tekzibi 
Londra, 27 (A.A.) - Salahiyettar 

mahafil, B. fon Ribbentropun alman -
japon anlaşmasını imza edeceğini B. 
Baldvine evelce haber vermiş olduğunu 
kati usrette tekzib etmektedir. 

Japon - alman anlaşması ve I tal ya 
Londra, 27 (A.A.) - İyi malumat 

almakta olan mahfiller, B. Grandi'nin B. 
Eden ile görüştüğü esnade İtalyanın k0o 
münizme karşı Japonya ile Almanya a. 
rasında akdedilmiş olan anlaşmaya işti· 
rak etmiyeceğini söylemiş olduğunu bil
dirmektedirler. 

Ayni mahfiller, gerek İspanya işle .. 
rinde ve gerek komünizm aleyhdarı cep• 
he meselesinde İtalyanın ingiliz - ital· 
yan yıKınlaşmasına engel olabilecek her 
türlü hareketten sakınacağını bildirmek· 
tedirler. 

Öğrenildiğine göre, Burgos hükümetl 
İtalyanın tavsiyeleri üzerine Barselon'
da bir bitaraf mıntaka ihdasını kabul et
miştir. 

V arşovadaki alman elçisinin 
teşebbüsleri 

Paris, 27 (A.A.) - Havas ajansının 

V arşova muhabirinden: 
Almanyanın Varşova elçisi B. dö 

Moltke, dün mare~al Rydz-Smigly ile 
görüşmüştür. 

İyi malumat almakta olan mahfiller, 
elçinin Lehistanın alman - japon anlaş
masrna iştirak etmesine ve ayni zaman
da Burgos hükümetinin tanınmasını iste
miş olduğunu bildirmektedir. Bu mah
filler, mareşalın bu iki talebi açıkça red
detmiş olduğunu ilave etmektedir. 

B. Hiılerin, japon elçisi şerefine 
verdiği ziya/ et 

Bedin, 27 (A.A.) - Alman • japon 
anlaşmasının akdi dolayı:siyle Führer, 
japon büyük elçisi şerefine bir Gala zi
yafeti vermiş ve bunda japon sefareti erı 
kanıyle nazırlardan BB. Göring, Fon 
Noyrat, Hess, Göbbels, Fon Ribbentrop 
ve bir ~ok siyasi rical hazır bulunmuş.. 
tur. 

~ 

~~ 
~ KREM 
:~ 
f~ Kumral, Sanşın, Esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi 
~ kremlerdir. Cildi besler, Çil. Leke ve sivilceleri kamilen izale 
~~ eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan· 
~~ dıklan sıhhi güzellik kremleridir. ~ 
~~ KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM ED1L1f ~ 
~~ 1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
"' 2 - Krem balsamin yağslz gündüz için beyaz renkli 

3 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için penbe renkli. 

1NG1L1Z KANZUK ECZANESİ, 
~ Beyoğlu - İstanbul 
~~z~ ~~~-~· ~~-~~QCl~~~~9rJ~tır'1.l~~~211~iRıilam~_. .. ,I 

i l{tisat V elcaletinden: 
ı - Vekiletimiz kaloriferleri için alınacak olan 240 ton SömikolC' 

(Türk Antrasit) kömürü kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli {7200) liradır. 
3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi Vekalet leva.zmı mUdUrlU• 

ğünden alabilirler. 
4 - Eksiltme 8-12-936 tarihine rastlıyan salı günü saat (10) d& 

Ankarada İktısad Vekaleti binasında toplanacak olan komisyonda 
yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat bedeli (54-0) liradır. 
6 - Eksiltme 2490 numaralı kanuna tevfikan yapılacaktrr. 
7 - İstekliler teklif mektuplarını ihale günü saat ona kadar mak' 

buz mukabilinde komisyon reisliğine vereceklerdir. Posta ile gön• 
derilecek teklif mektuplarının iadeli teahhütlü olması ve nihayet bu 
saate kadar komisyona gelmiş bulunması lazımdır. İhale saati olan 
bu saatten sonra gelecek teklif zarfları kabul edilmiyeceği l{ibi pos
tada vaki olacak gecikmeler de kabul edilmiyecektir. 

8 - Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin vekalet leva-
zım nıüdürlüğüne müracaat etmeleri. (1832) 2-5611 



2ll! sa EY 

ANKARA LEVAZIM AM1RUG1 
SATIN Al MA KOMlSYONU lLA-'NLARl 

iLAN 
Trakyac:tald btut ihtiyacı içim-3745811 1riJ. em.Mık .. kapalı 

.zarf u•ulU ile .. tm .ı-caktır. Zafls c;_.rlu'daka uloria satın 
alma komi•yonunda L U.135 ..ıı. dd -t 15 e W.. abnacaktır. 

Ke.sktır ua.1arm. evsaf ve terait ve teslim yerleriyle muvakkat te-
mim& ·•-·w ecmas ttaere iateldiluln bıtmltal • ..., ..... ı.e
Y.UDll Amirlili atm alma komisyonu bqkanlıklsriyle Çorlu. Te • 
kfNat. Belime. ltırtla:reli, L&lcbuq.m ..._ almlt ......,...._ mU· 
racatrarr. (rm) 2 _. 

iLAM 
ı - Ankara barrt ol:nltr lttiyıaa ~ mo metre yedi ıml 1rdıılr· 

din kumqı 7. 12. 936 tarihine miisadü .,._teli .... -* 15 dıl m;ık 
eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Kumapn tutan 411t Bra et.p ___..... ,_. tr iri lira 50 

lmruftUI'. 
3 - Şartnamesi eksiltmenin yapılacalı ~ 1 ' itil ..._ .ıma 

Jillmiqonuada paıaau 1törU1ür. 
4 - fdeldfterill bmlmm 2 ft' J lacl •• ttıduWelll,..... ve 

-1111•nat- makbmluı ile belli Kiln ve 111ıtte iP ' ; ı H =i'nc,,.ıML. 
(18SS) ... s-.. 

IJA1' 
1 - AnbR palmıa et.,._ kiJllD ~ •pD: _..mim.. 

Jıuac:ta hlamn 5290& kilo nolNdaı wJilaa 8tıt ,.W.. a&"MBjillıien 
puarttl'a almaca••· 

2 - tık puarbğı 5 birinci kiııun 935 •D· 2 atM ..--teli 
&bil saat on !ııfnfe M• ... ll!lııirqi AID alla& b · ı •• • ,.pı. 
tacaktn". . 

3 - Nohud tutan 7800 lira olup muvakkit teminatı 585 U--.. 
~ her &Un paran lıemi ; i• prilk 

• - ~lleBf ıh .. .-ne.__ a ... 3 _.ıınadde'le-
ıhleti ftlhhr'n temımadwi;k.......,... 2 11tlM1L 08"') 

a-594 
11.Alf 

ı -~ mMI ~tuh mtiyaa ip kap.tı .aı. 412500 
tifo yalaf ...... , •• , .. t •• 

ı - Talıafm beher Wlee•H 5,5 lıuruttia..., ika SC> ıa..t W.. 
çilmiıtir. 

3 - lhaleal 1. 12. ttB6 salı pil uat U de Çanakkal& mtlstah· 
kem mevki llllt.ı:a l1aa Jııamisyoaıwıla; ,....tmcaktıt 

4 - fatekliler ihaleden bir saat evvel teminat akçalan olan f702 
lint n ihale ..._.... 2 va 3 iinıdl maıılddlria6ki vemik ile ko-
misyona mllra~ etmeleri. 

en~) 1r-5ı4&7 
b-U --

, - (-»ata .Uaahlmm 9"kl au,aa itin blab adi& 
~ ftt"fo. ~ı.t mm alıucaktzr. 

2 - Y111afıa lılk kilom~ bnıt 5a ...a-+= 19'W 1iA bf91r 
mittir. 

3 - ihalesi 2.1U936. çarpmba gilııU saat 15 de ~kale mtı .. 
tahkem mev.- utıa ab& la:ımia,......,,. yapıl"Mec. 

4 - latekliler ihaleden bir uaat evvel ta&ımt dçafan olan 
M9IJ W..,. .._. i..._, k aa-1 • 3 indi ..-.ıeJııahMlvlrl vemaik 
uı. , •• ı.,_. ..,.. .. .._JBL (1738) a ıw 

lLAM 
,,_.Mlıt 1111 lmpalı ad e1-alı elılli1tıKye ..._..-., 'ta)vnin. 

...... IMll!i..,. ...... R'Leill il •• ı. ........ ~ama& ,pllli1 
mi 1Sdır t ;! e,,...ı..tt.._ 1' ıMmt v=•a ™U.Z.S Jmnaia 
tM. ~-... -·a ı' n illlllle ...-c1ea Wır ..- eweliaiw kadar 
•tw' Hl - ... ıııı.u.,... Mıahnhjr• wriı.it olccek!v 

(Ullı) 2ı SS» 

tLAN 
1 - BblJ'tmeye lonan ft : V&min 811JOm' H1'1 nRır- etf. 
2 - lhaleal 1lllgah zarfla J811l&caktır• 
3 - Sıimz etinin mulııammetı f>edelf zı• 1fnıdır. 
4 - rnc teminatı 162~ Jfradır. 
ı .- ihalesi 15 L klııun 1936 ..ıı C(lnll uat ıs cl'e Vi'sed'e J&Pt· 

lacaktır. 
G - Şartnameyi ar.su edenine-hr ... Tise lllfla aı.. komlm-

7onuada ıa.terilir. (1919) 2-5734 

iLAN 
l- 1I ••• !1 ., 2 m iW,_alfa ..... w:fJa 

el ll ;o 1 '• ,.. illi tita lııilo,..... tlWtıf- .-... f1la .. 
... .-..4118 T W. ., •ti la ,wı.w. ıJ=ıe' ıw ·-·· .•• Mıilld......... . ........... 
..... ... 1 - , S't' ~ .... 1 • ,, ıda ,..ı 

1 

• 

3 - Pirinda - yiıml bin tart JGs lira olub w- 5 ' • tılıor 
mraatı arn &et ,._., ırua.tır. 

4 - hteldlleıla; bnunun 2 ve S inci madelerlndeld vnlb w 
teminat mühnJın Ue belli gGn " uatte komlayona mtı b t a 

(1888) 2-5732 

Birinei ntaka Kadastro 
Müd~ 

L. Ka1*.da 1ııMtMtros& ppı1aıı. nlerin w ıra1armW • ' nn 
ada•tro 1,1en bitirilerek buırlman pltn " cettel'ltı ........ ·
... ' .,.tne wlmlftır. Ba pllnlarda g8&terilen prrf ...-..... 
riD fahdrt w tabfdne itirazı olmlar iki ar içinde kudaJwca e• 
mOılacW ewde• ilh elunur. (1893) Z-5697 

Tl.lJ~ 

1 A.SKERı FABR&KALAR ~Ull llODOR 000 f} M. M. Vekildi o 

SATIN ALMA KOMiSYONU lLANLARl f Deniz Merkez SatmallT'~ ~omisyonundan 
6' Takmı lln kasket ubd talebe elbisesi 
• .Adet lltfmf talebe apuıta. - Muh8R'PMD Taniat J(i]daa .Pmt 

Tahmin edilen bedeli (3150) lira olan yukarda mikdan ve cinsi ~eff Lira -
yazılı. me'h-uıl Miat f abdlialM unmm miidllrlüiii satın alma ko • Lira Ton 
mııyommca 1-tt-986 tarihinde sah Piinü ıat 14 de pazarlık ile ihale ._,.. 2..!3K UM -..ı lıiSmUril 
•PettkdL ~ ,_... elauk llomiSJiwd .. 'V'ftiHır. Tlıliple- 1- ılullarda _..,,..,,.,, lledeliylıe temlılatı JMth 150CUaa kar4if 
na. mavakiat tıemi•• olaa (336) liaa (35>) 1nlnt " 34M Mrwala kömürü kapalı zarfla münakasaya konmu,iıt. 
kan-n•• Z ft J. maddelerirulelô ..... ~ ..uar ctım •t -* ]mı. miayona mıllnaatlan.. {1886) ı. 58 2 - Münakasa ı~ .. -..... __. .. ., ..ıilililtll IUI& M • ~ 

16 KALEll llUHTB.Llv CiNS. ~K. nda M. M. Vekaleti bfnasıncfa yaptfaesl~f. 
T...._ ..._ IMtleli 0588&) lira olan yukarda miktlrn w clnri 3 - (143) kuru• bedel mukabilinde pıhiimıafnf dnd. tatfyea. 

yazılı malzeme Aıked Fabrikalar Umum lıılidGrlUl& ata alma Ilı>- lerin her ıün. milnakuaya ........ imtiyalesia 6 ı••da. .,_ı11 "'" 

misyonunca 15-1-937 tarihinde cuam ıün& -t 15 de ~ Ari ile IDinatı havi teklif mektuplarmı 2490 sayılı b· ı lııiiu '81 d9o 
ihale edilecektir. Şartııame puuıs olarak komaiyondan verilir. ~ mi' d k -lipı.in mamut temifıat o!m (UZ!} linlJ'ı kft. tefllif .. ıı .... n• ın e müna asa mtmdan bir uat ewel. ,_. _. u • 1m1u ır.. 
n~ meakOr ıtınde uat 14 e kadar komisyona vermeleri ve lwıdileri· misyona vermiı olmaları (18645) Z 56la 
a.. w 2tfWı ......ır kanunun ~ ft J liıctl maddelerindeki •euikle 
mezkOi' gün ve uatte lı~ ml&ac:aatfarı (188) 

~ 
llUHTEı.tır RBllTWIK •ALZ&lWBLElll -

Tahmin edilen bedeli (35000) lira olan tahıla cini JD1fı mafse
me A•ked Fabrikalar Umum lıfildilrltlitl atm .ıam lc:ankyonmıca 
ll-t..., .aln6 .,_ twl dnG mf' U le bpalr arf lk mar. e
dBecekdr. tutn ı fBir) &a f15) hnıt ~ lomfa)on• 
cf;an verilir. 791~ mı.nalbt teminat olm (2115) 1fntr lllrd ~P 
1'f ......,._..mezttr R'h6J. ..e ı+ e-ır..lar' hmisyona nnne?eri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı lranunwr % ft ! lDll'Cfdeferfncfeti ve-
.mıkle ...ur ~ w -tte-hmiıtyma mOnıcatfarr. (!met Z--5644 

MlLLl M.0DAPAA VBKALBTl 
-;ATIN ALMA KOMlSYONU !LANLARl 

Nafıa Vekileıinden: 

1 - lılahcu olup atıJmHlftl kanr verilin Anbıama ı. 7 ' 
~:i::.~:,fn tt prim tfemlKI Ow .. ;' ._; a· kı m 
A fıltlr,. pıflelr ltıwa ....... ~ 11111' • ı
pamdhımr A1xfamlllmm 'blrfs p,.._ -tip~~ •nı eljıcom ....... 
ıı doktor Osman balı ile mabdud bat ~ jitdllr aüftlill6 
açık artırmaya çıkarılmlftır:' 

2 - Bal 10 Qn(im cıılup f~riiılnd'& bi'f ocfa bi'r IOfa Te J&lll Ilı(;. 
tında a oduıaiuitu iimel Ur ev vaıdır.. Zemini to)lrd Gstii li· 
remitliclh. Baid'a 7 ~ Wem ıs iiiÇ.itJd'ii 'ü'yüknt anmıf vard'ır 
bal a n harap • 'faa)gmmmW'. Bap ve e-. m lira b)met U. 
muatuL -

J.- s.&-. peti& .... Uıe olmak lua. ~ıa...gu --w-. ....uı p.,..... gülllL ... 14-1&,. katlar Mu. •11••' ppl. ......... 
memmlalamfa ,.,.ıua•br. 

4 - Taliple~ tddfr e.umq olaa p~ mdaımaen '1yme
tln yi1de- 'J,5' le llleiıl:titule pq ..... ;ij. ;Biıu 1tir bankama te
minat mektubu De kanunen teminat olarak kabul edilen buine tah
.tllert gelhıec ....... r 

! - Sntlf gtlill' ırrbzaa "'611 tddlr' edftew lıjımeda ,e..-. W 
~i bulduktan ve Uç defa m.lt ettfıildftren IDm'W mnHr c1f111n 
16 IDCI -dltlie - ç* --- t•bim ~ otıa:u ..... .. 

6 - t,bu arila6clıl aa• ••• teklif ~ ..... .... m 
kıymetin % 75 tini buln f p tdıdis.te ,...~ .• ....._ ll6acllf 
perp,.J,, ıtlaiL saat 14-16. ıra kadac JatılMııik iWml ---- -
Fk KUll"m ibak Oh'PH8kt'&ı (Kea ..... - Uj-tia "!. 75' .. 
ni bulmak prtile en çok artıran talibine iWe MJMCak 9C IMt n• 
beti l>WmHıiı takdim iM um Na.~~ ahkb11Pa tnfikm 
borç 5 sene mldd&tle tecil olmıacaitır.J 

7 - Birinci vc. ikiui. e::tıırm•1vda i.laMt. W •&a'q' mB•aldp 
nrilmedifi takdirde Uzerine ihale edileel• ·liıwü tberlıle o.le 
ıihinden itibaren kenc!Mae- be•d aa1eJ1 •timi vmne e.J'] 
için yedi gUn kadar mehil verllecektk. f.-Qriiddet zarfında ihale 
be*a jtlllli' JJll ~• • .., bnu'ı • w h tarifatnr ene! 
eır 1•• ttlıılifts bl*ı '--. telllill •••ne• it nu ehap 
olmadılı sorulduktan sonra teklifi •eçbilt aı.ıata ruı ise lbale -...ı 
b Mn.d tmliple• ...., ..._. İllel' .... -........ ~ 
Teklifi veçhile almaia ra. et w ..,.t i8cnlnd ,.111c1nt • ~ 
sttnla ildlıcl....,. ı' ..... •_.-ala• fıtUMw lbmle 
.-ıaıldır.. 

• - ............ • ll')'rl mıa.trtlflb• .. edffdate 
tapil lmRDs .. ....,. r...ı .... eriye ft ifııı* ............ 
mlllnaitm .-p" ınlm t. .. rçflljw llfftlf._ 

•- &rır- .... .-..ı ... fifer ~fana· p.yif ... 
kul tı.zerindelll hak1umı u ıuu.iyl& llıilllh murat& dalr olan. lıl-' 
diaJarim avrab mlt•tiftefedle 20 gUn içiıı8e: ilairemize bildirmeleri 
llnmchr. Akai takdirde bdlan tapa a.icilliyle sabit olmadıkç,a sa• 
... ..... Pl7llıttınlmamlclaa ~ ~Jdarcbr. 

m - AdtıımQa lttlrü ~ecelder .. 12. 'il tarilılnd..:u,~ 
De clalremiadeki yerinde birl:ne api'. WandurullD 
okuıabilider. ...S721 

İstanbul Jandarma 5ılbeelnw 
aallll8· yonundan: 

Beher mdrell 
Kuruı 
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SAYFA S 

Aydın Vilayeti Nazilli Elisiltme 
Komisyonu Reisliğinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydın ilinin Nazilli ilçesinde ceza 
evi inşaatıdır. 

Bu işin keşif bedeli (44796) lira 56 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 

D - Fenni şartname 
· E - Keşif metraj cetvelleri 

F - Projeler 
İsteyenler bu şartname ve evrakı Aydın nafia müdürlüğünde 

görebilirler . 
· 3 - Eksiltme 10-11-936 dan 30-11-936 pazartesi günü saat 14 de 

Nazilli de C. Müddei umumiliği odasında toplanacak komisyond:ı 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı ızarf usliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmiye girebilmek için isteklil .. rin 33.ı;9 lira 74 kuruşluk 

muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağ1d1ki vesikaları haiz 
olduğunu göstermesi lazımdır. 

A - Vekaletten alınan ehliyet vesikası 
B - Bu gibi yapı inşaatı yaptığına dair ehliyet vesikası 
C - Ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesikası 
6 - Teklif mektublan üçüncü maddede yazıh saatten bir sa

at evveline kadar komisyona getirilerek eksiltme komisyonu reis
liğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
nıektuplarm nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş ol
ması ve drş zarfın mühür mumu ile iyice kapatrlmtş olması lazım
dır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 1791) 2-5554 - ~ ·-----------------------

P T. T. Başmüdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için Ankarada ve şartnamesinde gösterilen 

yerlerde teslim şartiyle 207 ton kok kömürünün satın alınması kapa
lı zarf usulivle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tevdi edilecek kapalı zarflar 1 incikanrn 936 1 inci sah gü
nü saat on beşte başmüdürlük komisyonunda açılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 496 lira 80 kuruştur. 
4 - İsteklilerin muayyen saatten en son bir saat evvel teminat• 

larını başmüdürlük veznesine teslim ederek kapalı zarflarını komis
yona tevdi etmeleri lazrmtlır. 

5 - Buna aid şartname her gün baş müdürlük yazı işleri kale-
minde görülebilir. (1827) . 2-5601 

'- ·~~~~-----~-----------------------------------
Anli.ara V aliliiind ~n: 

'-

1 -Onuncu yıl, Etimesut ve Kızılcahamam yatı okulu talebele-
1 ri için aşağıda cinsi miktarı fiyatı yazılı on bir kalem eŞya alına
caktır. 

2 - Bu eşyanın muhammen bedeli 814 lira 60 kuruş olduğu için 
açık eksiltme suretiyle mübay aa edilecektir. 

3 - Eksiltme işi 10 - 12 - 936 perşembe günü saat on beşte vila
yet binasındaki Encümeni Daimi salonunda yapılacak ve şartname· 
de yazdı muhammen bedelin %7,5 nisbetindeki para, tahvilat ve ban
ka mektubunu ibraz edenler eksiltmeye iştirak ettirilecektir. Bu hu
sus hakkında daha etraflı malUmat almak ve şartnameyi görmek 
istiyenlerin Ankara kültür direktörlüğüne müracaatları. (1927) 

Cinsi Miktan Beherinin fiatı Genel tutarı 
1 

K. L. K. 
Bere ve kep 190 50 95 
Yüz havlusu 100 43 43 
Kısa çorap 460 20 92 
Uzun çorap 460 40 184 
Bel kayışı 85 50 42 50 
Mendil 920 12 110 40 
Fotin bab (grose) ıs 4 3 60 

Fotin boyası 115 15 17 25 
'Fotin cilası 105 20 21 
Diş macunu 1150 17,5 201 25 
piş fırçası 230 20 4 60 

! 2-5741 814 60 

·P. T. T. Genel Direktörlüğünden: 
./ Şehirler arası telefon santral memuru yetiştirmek üzere (10) ka· 

/öın staiiyer alınacaktır. Şartları öğrenmek için müracaat mahalli 
P. T. T. Muamelat müdürlü2:tidür. (1902) 2-5706 

ı Nafia Bali.anlığın dan: 
1 Yüksek müh~ndis okulunun 934 • 935 mezunlarından olup bu ke-

!te askerlik hizmetlerini bitirmiş oldukları anlaşılan 639 diploma No
h M Ali, ile 643 Emin, 647 Tevfik, 650 Refik, 651 Nezih, 657 Mu· 
zaffer'in meı.:bur1 hizmetlerini ifa etmek üzere hemen Bakanlığımı· 
za müracaatları ilan olunur . .(1850) 2-5651 

Elektrik münakasa ilanı 

~{ırklareli Belediye Reisliğinden : 
1 - Kırklar eli şehrinin Nafia vekaletinden musaddak elektrik 

'projesi mucibince mevcut elektrik santralına il~veten yapdacak 
tesisat 7·11-936 tarihinden itibaren 45 gün müddetle kapalı zarf u· 

1
suliyle münakasaya konulmuştur, 

i 2 -Münakasa 21-12-936 perşembe günü saat 15 de Kırklareli 
belediye dairesinde encümen huzurunda yaprlacaktır. 
1 3 - Mübayaa edilecek motör 200 efektif beygir takatı buhar ma• 
kinesi kazanı ile birlikte yarım sabit lokomobil tipinde iki silindirli 

1 (kompon tandem) olup metanjh kondansörle çalışacak, adedi devri 

1 takriben 300 ve %10 fazlı humulede sabit kalacaktır. Bu makine ile 
birlikte makinenin takatı ile mütenasip kayışla müteharrik bir alt· 
arantör maikaz dinamo• ve kayış verıleccktir. Adedi devri 750/ 

' 1000 dir. mevcut tevzi tablosuna bu altarnatöre lazım olacak nevi 
, ve mikdarlan fenni •artnamesinde yazdı elektrik mesaha aletleri 
~erilecektir. 

)
' 4 - Bedeli keş.fi 23800. lira olup %7,S teminat akçesi 1786 liradır. 

5 -Münakasaya iştirak/o edeceklerin bu teminatla ve teklif mek-
1 tublariyle ?1ünakasa saatinden ı saat evvel belediye riyasetine mü· 
racaat etmış bulunmaları gereklidir. 

6 - Münakasa 2490 sayılı kanuna göre yapılacağından teliple
rin bu kanunun 3 üncü maddesinde gösterilen vesaikten mada bu 
gibi işleri taahhüde sal!hiyettar olduklarını gösteren nafıa vekUe
tinin ruhsatnamesini ibraza mecburdurlar. 

7 - Bu işe ait fenni şartname, keşifnamesiylc münakasa şartna· 
mesini görmek istiyenler Kırklareli, İstanbul ve Ankara belediye
lerine başvurabilirler. 

8 - İhale ve montaj fennt ve münakasa şartnameleri dahilinde 
yapılır. .(1792) 2-5555 

biz a HALİL NACİ Anafartalar caddesi No: 111 Telef. 1230 

Anli.ara Esnaf Cemiyeti l(atibi 
Umumiliğinden: 

Lokantacılar cemiyetinin yıl ve genel toplantısı ve yeni idare 
heyeti seçimi birinci toplantıda ekseriyet olmadıgmdan ikinci 
toplantı 29. 11. 1936 pazar akşamı saat sekizde yapılacağından 
bütün esnafın mezkur gün ve saatte H:tcıbayram caddesindeki es-
naf cemiyetleri binasına gelmelerini dilerim. 2-5738 - --

Denizli Vilayeti 
Güney kasabası Belediv e R-1,.. 1 iğinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Denizli Vila·-etinin Güney kasaba-
sı h::tli hazır harita ve müstakbel plan tanzimi. 

Muhammen keşif b .. rı .. li 900 liradır. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: , 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Hali hazır vaziyetin alınması için yapıl .. cak haritaya aid 

fenni şartname ve müstakbel vaziyet için müteahhitlerin nazarı iti. 
hare alacakları ve yapaca~ları işleri bildiren talimatname. 

İstiyenler bu evrakı bedelsiz olarak Denizli Vilayeti Nafıa Mü
dürlüğünde inceliyebilirler. 

3 - Eksiltme 4-12-936 tarihinde. cuma günü saat 14 de Güney 
kasabası Belediye dairesinde beledıye encümeni huzurunda yapı
lacaktır. 

4 - Eksiltme kapalt zarf usulü ile yapıla]aktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 67.5 liralık muvak

kat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi lazımdır. 

A - Ticaret odası vesikası 
B - Hali hazır haritayı ve müstakbel imar pl§.nım yapmak için 

Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyet vesikası 
Türkiye dahilinde çalısmak için Nafıa Vekaletince tescil ediL 

miş bulunmak şarttır. ~ 
6 - Teklif mektupları yukard.a 3 cü. maddede yazılı saatten bir 

saat evveline kadar Güney Beledıye daıresindeki eksiltme komis
yonu reisliğine makbuz mukabilinde verecektir. (1718) 2-5456 -

Adliye V el{aletinden: 
Açık bulunan Temyiz Mahkemesi üçüncü hukuk dairesi üçün

cü sınıf katipliğine seçi iıe namzet olarak memur alınacağından 
memurin kanununda yazılı evsafı haiz olanların kanunda göste
rilen kağıtlarla birlikte seçme icra edilmek üzere 24. 12. 1936 ta
:i.hine ·müsadif perşembe gÜnü saat 10 da o daire baş mümeyyizli-
gme gelmeleri i'A "l olunur. (1922) 2-5736 ----

ANKARA BİRİNCİ SULH HUKUK HAKİMLİÖİNDEN : 

Devlet Demiry~llan ve limanı d 
k::ıt İbrahim Rauf tarafından Farı. umum mü ürlüğü vekili Avu-

evz} Paşa Mahallesinden 17 No. 
hanc;de İsmail Şevket aleyhine açtıgı alacak davasını cari muhake· 
mesınde dava olunan ikametgahı meçhu~ olduğundan evvelce ga
zete ile yapılan tebliğata rağmen davete ıcabet etmemiş ve bu ker
re hakkında gıyap kararı ittihaz olunmuş olduğundan muhakeme
nin muallak bulunduğu 22. 12. 1936 salı günü saat 10 buçukta mah
kemede hazır bulunmadığı takdirde gıyaben muhakemesine bakı· 
lacağı _ il~tebliğ olunur. 2-5730 

Veznedar 
aranıyor 

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

Orman çiftliği müdüriyetine 
müracaat. 2-!ıô04 

Ucuz fiatla 
KİRALIK EV 

Muhasip istiyorum 
Usul defteri üzerine devamlı 

çahşabileceklerin Bankalar cad. 
desinde No. 25 e baş vurmaları. 

2-5731 

Kiralık oda 
Yenişehir Havuz başında ka

löriferli bir oda kiralıktır. 1064 
Bay Galib'e müracaat 2-5739 

... 
Kapalr zarf usuliyle eksiltn1e ilanı 

NAFiA VEl(ALETi 
Van Su İşleri Etüt Heyeti Şefliğinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş : Van şehri civarını sulayacall 

Şamram sulama kanalının hafriyatı ve imalatı sınaiye inşaatıdır, 
Bu işin keşif bedeli 35505 lira H kuruştur. 

2 - Bu işe aid evrak ve şartname şunlardır, 
A • Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Keşif cedveli ve projeler 
E • Fenni şartname 

.. 

F • Kum taş grafiği 
İsteyenler bu şartname ve evrakı Van da Nafia su işleri etüt 

hey'eti şefliğinden görebilirler. 
3 - Eksiltme 27. 11. 1936 dan 11. 12. 1936 tarihine müsadif 

cuma günü saat 15 de Van'da su işleri etüt hey'eti şefliği daire• 
sinde müteşekkil komisyonda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2662 lira 93 kuruş 
muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları 
haiz olub getirmesi lazımdır. 

A • Nafia Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası 
B - Bu gibi inşaatı veya benzerini yaptığına dair ehliyet ve• 

sikası 

C - 936 yılına aid ticaret odası vesikası 
· 5 - Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı saat• 

ten bir saat evveline kadar Van'da su işleri etüt hey'eti binası 
içindeki artırma ve eksiltme komisyonu reisliğine makbuz muka• 
bilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet 
üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
mü'hür mumu ile iyice kapatılmış olması şarttır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. (1920) 2-5735 

Anl{ara Birinci Mıntaka 
l(adastro Müdürlüğünden: 

Su tepe mahallesinde at pazarı ve müneccim yokuşunda yedi 
parça gayri menkulün kadastro işleri bitirilerek tesbit şekillerini 
ve mal sahiblerini gösterir cedveli plan at pazarında çukur - han 
kapusuna asılmıştır. İtirazı olanların iki ay içinde kadastro ko· 
misyonuna müracaat etmeleri ilan olunur. (1905) 2-5733 

Emirdağ Belediyesinden: 
1 - 2500 lira keşif bedelli 1 - 5000 ölçülü sınır krokisi muci

bince 70 hektar meskun, 30 hektar imar sahası 70 X 30 = 100 hek
tar sah.anın hali hazır haritası yapılmak üzere 11. 12. 1936 gününe 
raslayan cuma günü saat 15 de ihale edilmek üzere bir haftalık ve 
yirmi b ir gün müdd etle açrk eksiltmiye konulmuştur. İsteklilerin 
umumi ve hususi şartnamesini görmek için ve eksiltmeye iştirak 
için de eksiltme günü muayyen saatten evvel bedeli keşfin % 7,5 
nisbetinde 187 lira 50 kuruş muvakkat teminat akçasını belediye 
veznesine yatırmak suretiyle encümeni belediyeye müracaat et• 
melerine. 

2 - İhale bedelinin nısfı peşin ve nısfı da 1937 mali yılı hazi· 
ranmda tediye olunacaktır. 

3 - İsteklilerin Emirdağı Belediye encümenine müracaat et-
meleri lüzumu ilan olunur. (1926) 2-5737 

M. M. Vekaleti 
Deniz Merkez Satın alna Komisyonundan: 

6-11-936 günU kapalı zarfla yapılan münakasasmda talibi çıkmı
yan 300 ton dizel mayi mahruku, bu defa pazarlıkla satın alınacağın• 
dan isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün ve pazarlığa 
girmek üzere 10-12-936 perşembe günü saat 14 de (1575) liralık te • 
minatlan ile M. M. Vekaleti binasında, komisyonumuza müracaat• 
ları. (1836) 2-5634 

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

Telefon : 2022 2-5740 

YENlŞEHİRDE 
KİRALIK EV 

Üç odalı banyo ve elektrikli 
alt kat. Telefon: 2655 

ZAYİ 
Talebe hüviyet cüzdanımı · 

gayıp ettim. Yenisini alacağım. 
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Y. z. E. Talebelerinden 
521 Muzaffer Ali 

2-5744 

lfualık Ev 
Müstakil, Bahçeli 

Yenişehir Bayındır sokağı 
No. 4. Görmek için içindekile~ 
re murar.ı::ıat. 

Kiralık daire 
Havuzbaşmda Kazım

paşa caddeSinin methalin -
deki Mükerrem apartıma • 
nında beş büyük oda ve bir 
salonu havi daire kiralıktır. 
Kalörifer, sıcak su ve bütün 
konforu vardır. 

Telefon:· 1350 kapıcıya 
müracaat. 2-5684 

lmtiyu sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umwnt Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çanlurı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılm~tır. 

Mahalle sokağı Cinsi Müştemilatı Kapu Tahrir MetrQke Aylık Depozit 
veya veya No. No. N o. İcarı Miktarı 

Mevkii Caddesi Lira Kr. L. K. 
Vattarin Foçin oğ Ev ( 4 oda 1 hela 6 245 128 50 00 45 00 

( 1 mutbah, 1 odunluk 
( 1 kömürlük 
(. 2 oda ı sofa • 

Boyacı Ali, Boyacı Ali Ev ( 1 mutbah, ı hela 6 
( 2 oda. 1 mutbah 

İçhisar Alaettin mektep Ev ( 1 hela, 1 sofa 22 

fçkale Kaledibi genç 
ka'J·: 

İstasyon Depolar 
mevkiinde 

İstasyon Arka 
sokağında 

İstasyon Arka 
sokağında 

Ev ( 1 oda, 1 hela 

Karğir mağaza 

Kargir mağaza 

Kargir mağaza 

3 

8/ 1 

20 

22 

39 

33 

55 · 

299 

440 

441 

247 10 00 g 00 

311 20 00 18 00 

365 2 50 2 25 

49 ıo 67 15 00 

40 20 00 18 00 

41 20 00 18 00 

MEVKıt Senelik icarı Depozito mik· 
darı 

, lira Kr. Lira. Kr. 

Kalaba köyünün Yanıklar mevkiinde Ali Toygar zadeler Halim ve 
Hark ile mahdut 62052,75 metre murabbamdan ibaret Kiyork Pavlx 
ve hemşirelerinden metruk tarlan m senelik ican.. 40 00 3 O 

Yukarda mahalle sokak kapu ve metruke No. lariyle müştemilatı ve aylık bedeli icarı muham· 
menleri yazılı gayri menkuller 3/mayı/937 sine kadar icarı açık arttırma suretiyle 4 • 12 - 936 cuma 
günü saat 14 de Defterdarlık satış komisyonunda ihalesi yapılacağından isteklilerin şeraiti öğren
mek ve pey sürmek üzere sözü geçen gün ve saatta hizalarında gösterilen depozito makbuzlariylı/ 
Defterdarlıkta kurulan komisyona müracaatları. (1784) 2-5553 

Yeni SİNEMALAR Halk 
BUGÜN BU GECE 

ÖLDÜREN GÖZLER 

MARIE BELL - HENRY ROLLAND 
Kuvvetli bir mevzu çerçevesi 
dahilinde emsalsiz bir atk ve 

ihtiras filmi 
Programa ilaveten diinya bandisleri 

BUGÜN BU GECE 

EHLl SALIP MUHAREBELERİ 
Tarihi kıymeti itibariyle şimdiye 

kadar çevrilen eserlerin en 
muazzamı dır 

Halk matinesinde: Büyijk Katerina 


