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8 NiSAN 1937 PERŞEMBE 

s incide 

Memleket röportajları; 
Kayseri şehrinde bir 
gezinti, bez kombinası. 

HER YERDE 5 KURUŞ 

aldık 
ON SEK1ZINC1 YIL. No: 5636 
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iç işler Bakanı ve Partİ Genel Sekreteri B. Şükrü Kaya son cenub seyahatı'nde Mardinde 

Kamutayda hararetli müzakereler oldu 

Hataya bedevi akını 

Hatayd~ kasdi 
türk düşmanlığı 

Halep, 7 (Hususi) - Kuraklık yüzünden Amik ovasına gelecekleri 
bildirilen Muhcem ve Nevvaf aşiretleri Hatay arazisine gelmekten vu 
geçmişlerdir. Bu aşiretler Irak hududuna doğru ilerlemektedirler. 
Muhcem ve Nevvaf atiretlerinin bir denbire yürüyüf istikametlerini de. 
ğiştirmelerinin sebebi vatanilerin sözlerine kimsenin inanmaması ve 
bu politikacıların arapların itimadı 
nı tamamen kaybetmiş olmalarıdır . 

Sancak halkını tethiş için Emir
zeyt, Ebu Hamis, Şeyh llya.s aşi· 
retlerinin Amik mıntakasma sevki 
için teşebbüslerde bulunulmakta
dır. 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
• • : Logari tına anketine : 
• • 
: cevab verenler : • • • • • • 

• • 
Ankara, 7 ( A.A.) - • • Türk Dil Kurumu Genel Sek- • • 

Askeri vaziyet ehemiyetli 
t k 

e d·ı e 

1
. Manda zabitlerinin bir oyuncağı 

e a · vıve e 1 Mll 1 halini almış olan vatani memur ve po· 

., __.... ·--,~~-,==~~~~~~;;~~;:;~ ·ı 

• ! reterliğinden: • • • Logaritma müıabaluuına müd·: 
: deti içinde,Jnernl!;kıetin muhtelil : 
! yerlerinden ı'f ya~uı-.,. mektubla ! 

Aldığımız tedbirler kafi gelmezse dalu); 
vasi tedbirler almakta geçikmiyeceğiz · :f 

Mebusların 
Heyecanu 
Sözleri .. 

Kamutay dün B. Refet C:tnitez 
(Bursa) nın reisliğinde topl~nmıştır. 
Dış baaknlık siyasi müşteşarlıgma Q~ .. 
zianeb mebusu B. N ııınan rvfenemencı .. 
oğlu'nun tayini hakkındaki h~kü~:.t 
t ezkeresi okunduktan sonra reıs sozu 

iç bakanımrza vermiştir: 
- Arkadaşlarım: . . 
Son zamanlarda bazı vilayetlerımız· 

de çok senelerdenberi alışmadrğnnız 
vakalar oldu ki bunlar üzerine hem 

· "sterdi hem memleket çok hassasıyet go _ ' 
hükumet hususi tedbirler almaga mec· 

bur oldu. 
( Sonu 4. üncü sayfada ) 

i ç işler Baka nı ve Parti Genel Sekreteri 
B. Şü · •ü Kaya, K amu tayda cenub hudu· 

dundaki vaziyeri anlatırken 

B. Şükrii Kaya lıatihlertlen

sonra ikinci ftefa söz aJiriış

tır. lç sayfalarımızda ta{si

latiJe ~öreceğiniz ısözlcrden 

şu ciimleleri alıyoruz: 

Arkadaşlar, sayın hatiplerin 
cenub hududundaki vukuat 
üzerinde gösterdikleri hassa
siyet gayet tabiidir. Aynı 
hassasiyet memleket elkarı 
umumiyesinde de vardır. 

Türklerin huzur ve hukuku
nu ve memleket hududuııu 
mahfuz bulundurmak için 
türk .milleti Büyük Millet 
M eclisine ve onun itimad et
tiği Jıükümete verdiği kud
reti en müessir surette kulla
nacağımıza kimsenin şüphesi 
olmamalrdır. Bunun huzuru
nuzda bir defa daha açık ola
rak ifadesini cihan sulhu için 
de bir yardım telakki ederim. 

iizerindeki bu köprüden 

halde bu l\Jin propagandası birinci de· 
\tec~de tethitı vasıtasr sayılmaktadır~· 
}itte~ Kır.d<han istıhbarat zabiti Ga· 
ltut~aiı ve Amik köyleri m\lhtarlllrıth 
tqplayarak aşiret akınları ihtimalinden 

. ~1ı!lctm1ş ve <lemiştk ki: 

.. _ lcab ederse, lüzum görülürse 
pükilmct aşiretlerin Sancağa gelmesitıe 
ınüsaade edecektir.,, 

• . fsdhoarat zabiti bu sözleriyle aŞi-
;etlerin Sancağa bir takını maksatlarla 
sevkedileceğini anlatmıştır. Muhtarları 

bu beyanattan sonra tekrar kabul eden 

istihbarat zabiti türk davası aleyhinde 

aklına geleni ı;öylemiş ve muhtarların 

bunları köylülere anlatmalarını ve ha· 

reketlerini bu sözlere uydurmalarını 

emretmiftir, 

Maliye vekili 
Viyana, 7 (A.A.) - T ürkiye maliye 

vekili Fuad Ağralı buraya gelmiştir. 

• • 75 kifi İftirak etmiıtir. lıtirak "" ! 
: Jenler: 1 saylav, 3 profeıör, 2 ! 

. ! emekli subay, 1 noter, ? öirıet· ! 
:. .: men, 12 memur, 2 mühendi., 1 ! 
· • avukat, 1 kimyaher, 3 muharrir, ! • • · ! 18 talebe, 1 sanatkar, l iıçidir. ! 
! 22 z;at de yalnız adrea vermiı, ! 
·: mesleğini bildirmemiıtir. ! 
! H. Reıit Tankut ! 
• • • 
• DÜZELTME - Türk Dil Ku· • • • • rumu Genel Sekreterligw inin Lo- • • • 
• garitına hakkında dünkü yazısı· • • • ! nm nihayetindeki cümle ıu ınıret- ! 
: Je tashih olunur: ! 
: ' 'Bu islorik bilgi karırsmda ar·! 
! tık Logaritmanın icadını bkoçya- ! 
: 1. Baron Jean . Neper'e medyun ! 
! olmadığımızı söyliyebiliriz. Bu : 
: yükııek İngiliz metamatisyeoi Ol- ! 
: harezmi'den yüz l er c o ae- ! 

. : ne sonra dünyaya gelmiıtir.'' : 
: (A. A.) : 

• • 
• ••••••••••••••••••••••••••••• .. 

Bazı Alman Viliyetlerinin 
Polonyaya ilhakı istendi 

Berlin, 7 (A.A.) - Polonyanın garb cemiyeti tarafından birçok 
resmi teşekkül mümessilerinin de iştirakiyle Grandenz' de tertib edi .. 
len ve bazı alman vilayetlerinin Polonyaya ilhakını taleb eden bir ka.. 
rar suretinin kabulü ile neticelenen miting, alman basınının tiddetle 
dikaktini çekmektedir. 

Doyçe Allgemayne Saytung diyor ki: 
"Alm;ınya polonyalı miıteasıoıplara ve 

Polonyada yaşayan almanl:ıra yapılan 
birçok taşkrnlıklara karşı en geniş bir 
mlisamaha gösteregelmişti r. Bunun Po· 
lonyada suiistinrnle u ğradığ ı intibaı 
bi~dc has ıl oluyor. Grandenz'<la kabul 
olunan karar surctı kepazcce l:ıir tahrik
tir ve iki memleket aı asındaki münase
betleri zehirliyccek mahiyettedir. Bu 
mrn takaların Polonyaya ilhak nı iste
menin şuursuz hır hareket oldu ı:;unu is
pat için Şarki Prusyanın eski garlı vi
layetlerinde yapılan reyiam neticeleri· 
ni hatırlatmaya lüzum yoktur. Alman
ya şu mütaleadadır ki, koınşu memle· 
ketler birbirine lıürmet etmelidir ve iki 
tarafın da menafilni korumalıdır • ., 

Türk-Mısır 
dostluğu 
~~n Dış Bakanlı ğında, H ariciye 

Vekılı Doktor Tevfik Rüştü Aras ile 
Mışır Orta Elçisi S. E. Mohammed E L. 
mohti Elcezairli, Türkiye .. Mısır ara
sında bir dostluk muahedesiyle ika. 

met ve tabiiyet mukavelesi ımza etmiş.. 

lerdir. Bu muahede ve mukavelelerin 

m .ınleri yakmda iki memlekette aynı 

zamanda neşredilecektir. (A.A.) 
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Sözün gelişi 

es t 
M. E. Wernert tarafından yazılıp Paris'te Centre d'etudes de poli

tifl '? Etrangere tarafından basılan ve nazi Almanya' da sa:natın ne 
yo.da yürüdüğünü anlatan bir eserin liberal bir İngiliz gazete.inde çı
kan tenkidi ULUS'un dünkü sayısında tercüme edildi. 

Tenkidin nasyonal sosyalist rejimini didikleyen tarafları bizi ilgi
lendirmez. Fakat Wernert büyük bir inkılap memleketinde sanata ve
rilen istikamet hakkında söylediği sözler üzerinde biraz durmayı fay
dalı buluruz. 

Almanya'nın propaganda bakanı Bay Göbels, nazi artistlerinin ya
ratıcılık hürriyetini kabul etmeklt- beraber ona bir çevre çizmektedir. 
Bakan diyor ki: ''Fakat bu hürriyetin hududlarını estetik olmaktan 
ziyade politik bir zihniyetle çizmek İcab eder." 

Alman lideri Bay Hitler de nazi sanatı hakkında şu sözleri ıöyle
miştir: ''Hıristiyanlık devrinin sanatı hıristiyan olabilirdi; nasyonal 
sosyalist devrinin sanatı da nasyonal sosyalist olmak zaruretindedir.,, 

Bu satırları, nasıl, liberal bir gazetenin tenkidlerini ho§ görme!< ve 
yahud görmemek için yazmıyorsak, memleket dışında yabancı bir in
kılap şefinin telakkilerinden yana ve yahud ona karşı durmak için de 
kaleme almıyoruz. 

Maksadımı z, uzun zamandan beri memleketimizde münakaşa saha
sına giren bir mevzua, sanat ve inkılap mevzuuna, bu vesile ile de 
bir defa daha temas etmektir: 

Senenin sayılı mevsimlerinde açılan resim sergilerini dolaşıp çık
tıktan ve bir takım edebi eserleri okuyup bitirdikten sonra içinde ya
şadığımız inkılap hamlelerinin renk, ses ve ışık haline gelmiş izlerini 
göremediğimizden dolayı az mı esefleniyoruz? 

Sanatın bedii heyecanlardan doğduğunu, bir artistin yaratıcılık 
elanının üzerine herhangi bir baskı konulmasmın doğru olmadığını 
söyliyenlerin bu iddiasında, mücerred düşünülecek olursa, hakikat 
yok değildir. Fakat inkılabın gerçek artistini biz, herhangi bir baskı 
altında değil, kendi içinden gelen öz, temiz ve pürüzsüz bir heyecan
la Kemalizmi terennüm edecek bir kudret olarak tanımak istiyoruz. 

Geçenlerde ressamlarımıza devlet haznesinden maaı bağlanması 
ha <lunda gazetelerde bir takım yazılar çıkmıjtı. Bir inkılap devletinin 
sanatı beslemesi ve koruması kadar yerinde bir düşünüş olamaz. Fakat 
inkılap artistinin de hak ve vazifesi, yalnız devletten ve inkılaptan al
mak değil; aynı zamanda yaratıcılığından ona vermektir de. 

Eski devirlerin tarihfni araştırır, incelerken o devirlerin huıuasiyet
ler :ni edebi eserlerinden, resimlerinden ve heykellerinden de öğren-
miyor muyuz? Bugün kurulacak bir yapının ne bir Sen Pol kiliseşi, ne 
de bir Süleymaniye camisi olmasına imkan ve lüzum vanm dır? 

Biz, artisti duygulu, samimi ve verimli bir cumhuriyet ve inkılap va
tandaşı olarak tanımak istediğimize göre Kemalizm ona birçokları • 
mızdan daha geniş bir ufuk açmamalı ve onu bu sahanın içinde bir 
yaratıcı!rğa doğru götürmemeli midir? .. 

Sözün kısası şudur: Kemalist artistin sanatı da ancak ve ancak Ke
malist olmak zaruretindedir. - N. A. 

Gazetecilerimiz 
Yugoslavyaya gittiler 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Yugos. 
lavyaya gidecek olan gazetecilerimiz 
bu akşam hareket ettiler. Heyetimiz 
BB. Falih •Rıfkı Atay, Ahmed Emin 
Yalman, Asım Us, Muhiddin Birgen 
'\1e Feridun Osman'dan mürekkebtir. 

Atina üniversitesinin 
yüzüncü yıldönümü 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Atina 

üniversitesinin yüzüncü yıl dönümü 
dolayısiyleProfcsör Bay Muzaffer Tez 
ve iki doçentten mürekkeb bir heY,et 
A tinaya gidecektir. 

Taşın vasıtalarının list~si 
1~tanbul, 7 (Telefonla) - İstan-, 

bul ticaret odası, Ankaraya göndermek 
ü zere İııtanbuldaki bütün ta~rn vasıta
larının vaziyetlerini gösteren tafsilat. 
Jı bir liste hazırlamaktadır. Bu listede 
taşm vasıtalarının ne kadar kazandığı. 
da gösterilmektedir, 

Gümrüklerden ucuz resimlerle 
girecek eşya için 

Devletlerle şimdiye kadar yapılan 
anlaşmalarla bir takım tarife numarala
nna giren eşyaya tenzaat yapılması ka
bul edilmişti. Bu ucu:zlatmalar ayn, ay
rı ticaret anlaşmalarına dayalı bulun
duğunda">. tatbiklerde güçlilk çekilmek· 
te idi. Gümrükler genel direktörlüğü iş 
düzenliği ve tüccar için kolaylığı sağ
lamak maksadiyle tenzilat tatbik edile
cek eşyaya aid bir cetvel hazırlamıştır. 
Cetvelde geniş izahlar olduğundan bir 
çok hadiseler için de merkeze danışma. 
nm da bu suretle önüne geçilmiş ola
caktır. 

Kamutay çağrıları 
~ Adliye Encümeni bugün saat 

14.30 da toplanacaktır. 
* Arzuhal Encümeni bugün saat 

15 de toplanacaktır. 

Yılların yükü 

.. Yılların yükü altında kamburlafıtılf 
omuzları .... " bir amerikalı doktora gö
re bu teşbihin doğru olmamaıı lazım
dır. Zira doktorun yaptığı tetkiklere gö
re yıllar İnsana yük yüklemez, bilakis 
yükünü hafifletir. Mesela karaciğerin 
normal ağırlığı 1500 gramdır, ihtiyar • 
larda ise 800 grama kadar iner. Böbrek 
200 gramken 100 grama kadar düıer 
ve ilaahre... Yalnız büyüyüp ağırlntan 
lkalbtir. 

Demek ki yılların getirdiği iıtirabın 
ağırlığrru hep kalb çekiyor! 

Çiçekler ve hastalıklar 

Çiçekleri seven ve ayni zamanda 
hekim olan bir zat, çiçeklere dair yapb
ğı tetkikin neticesini "tee&&ürle" neşret
mektedjr. Bu zata göre gül, bazı kim&e• 
lerde müzmin nezleye ve bazı kimseler
de de göz iltihabına, yasemin, menekıe, 
mimuza ise ses kısıklığına sebcb ol
maktadır. 

Ziraatte kuşlar 

Genç franıız ziraat vekili B. Monet 
bir sergiyi gezerken, haşerelerle yapılan 
mücadeleyi anlatan bir istatistik levha
sının önünde dum1Uf ve etrafındakiler
den sormuştur: 

- Bir milletin ne kadar medeni ol
duğunu neden anlarsınız? 

Herkes vekilin yüzünde bu sua1in 
cevabını ararken, o, sözlerine fÖyle de· 
vam etmittir: 

- Bu levhaya göre, kuşlanru koru
mamasmdan ve böceklerini öldürmek 
için de milyonlar sarfebnesinden .•.• 

Münevver misiniz? 
Evet, demeden evel fU kitabı 
okuyunuz: 

Bilinnıiyen lnau 

Son yılın en düşündürülü kitabı 
budur. 

Elektrik 
şir etiy1e 
konuşma 
Şirket şimdiye kadar 
yaptığı kusurları 

düzeltecek 
Nafıa vekaletiyle İstanbul elektrik 

şirketi arasındaki ihtilaflı meselelerin 
müzakere ve ıslahı yolunda son iki üç 
gün içinde §İrketin bağlı olduğu Belçi
kadaki Sofinanın murahhas azSsı B. 
Spesiyalın huzuru ile iki uzun i~tlma 

yapılmıştır. Her ~eyden evel geçmiş 
devirlerde aktedilmiş ve bir takım hü
kümleri değiştirilmiş ve hududl.arı ge
nişletilmiş olan itilafname ve zeyl mu
kavelenamelerin dolambaçlı usul ve ifa
delerinden kurtularak esas mukavele 
ve şartnamelerin ruhuna muvafık ve 
tatbikat ve icrada amme hukuk ve sela
metini kafil olacak bir tarz ve şekle ko
nulması esasında umumi surette muta· 
bık kalınmıştır. 

Bu esa.Slar bilhassa: her an mütehav
vil ve temevvücata tabi ecnebi parası i· 
le gösterilen sermayenin hakikate teva
fuk ve bugünkü iptidai tesisat kıy· 
metlerine tekabül edecek makul bir 
hadde indirilmesi ve türk liraaiyle ifa
desiyle, imtiyaz ve rachat müddetleri
nin yeniden tayini ve tahdidi ve tarife· 
terin de şirke\i tatmin etmekle beraber, 
halkın menfaatini koruyacak tertibler 
dahilinde bir formüle bağlanması hu
suslarından ibarettir. Bununla beraber 
tesisat ve telıekede bakımsızlık nokta• 
ıından mevcud kusur ve noksanların 
şirket hesabına düzeltilmrsi ve mukave• 
le ve şartnameler hilafına halktan alın
mış olduğu anlaşılacak fazla paraların 
red ve iadesi ve sair tali i'lere inhisar 
etmektedir. 

Murahhas aza B. Spesiyal prensip
leri üzerinde mutabık kalınan bu mese
leler hakkında on gün sonra mufassal 
tekliflerini vermek ilzere Ankaradan 
ayrılmış ve bu suretle müzakereye fası
la verilmiştir. 

Tüten ocak 

Bir yazlıkta, bir PÇ kiralık evin sa
hibi olan bir zat, bir ~abab, kiracıların
dan birini evin önündeki çayırda otur
muı, knhvaltı ederken gönnüı. 

- Hayrola, böyle sabah serinliğin
de, çayırda kahvalb ,dilir mi? 

- Ne yapayım, ocak tütüyor! 

Tüten ocağı bizzat görmek istiyen 
ev sahibi, kapıyı çalıp içeri gireceği sı
rada kalasına tiddetli bir süpürıe İnmİf 
ve kiracının karısı da bağırnuı: 

- Tjlkinin dönüp dolaııp geleceği 

kürkçü dükkanıdır; 

Hem~n geri dönen ev sahibi, kiracı-
11nı gene çayırda bularak, halden anlar 
bir adam tavriyle tüten ocak hakkında
ki fikrini söylemi~tir: 

- Evet, hakkın varını~, bazan bizim 
ocak da böyle tütüyor! 

Bulgaristanda evlenme iıleri 

Bulgaristanda, nikah kıyan papas
lar, bundan böyle, sıhhat vesikası ara
yacaklardır. Ancak küçük köylerin ço
ğunda hekim bulunmadığı için bu se
beble vesika tedarik edemiyen çiftler 

sıhhatlerinin tam .-,lduğunu yeminle 
tevsik edeceklerdir. Bunu haber veren 

gazetenin muharrin: "Mesela diyor, 
papasın karşısına veaikasız gidecek o

lanlardan bazdan ıöyle yemin edecek
ler: 

''- Evlenmek istemiyoruz ve yemin 
ederiz ki deli deiiliz." 

T edbirıizlik 

Sözde it seyahatine çıkan bir zat, 
kansiyle vedalaıırken hatırlabyor: 

- Şayed ifim bitmez de bir cün 
daha gecikecek olursam telsraf çeke· 

rim, merak etmezsin. 

- Bot yere para harcama; çekece
iin telgrafın müsveddesini, dün akıam 

cebinde buldum! 

Karsın kalkınması p o ra ı 

Beş yılda 2 
lira s rf lunac 

Kars vilayetinin 1937 büdce projesi İç Bakanlığa gelmiştir. Proje 
1936 senesine göre 23300 lira fazlası ile 420913 liradır. Bunun n 32 
lirası hususi muhasebeye, 103937 lirası Baymdrrhk işlerine, 141148 
lirası kültür işlerine, 20495 lirası ziraat ve baytar işlerine, 29896 lirası 
sağlık ve hayir işlerine, 53189 lirası da türlü işlere ayrılmıştır. 

23 nisan Çocuk Bayramı 
ve haf tası hazırlıkları 
23 nisan çocuk bayramı ile çocuk 

haftasının hazırlıklarına Çocuk Esir
geme genel merkezinde devam edilmek
tedir. 

Vilayet, belediye murahhaslariyle 
kültür direktörü, kız enstitüsü, liseler 
ve orta okullar direktörlerinden mü
rekkep olan tertip heyeti dün Çocuk 
Esirgeme kurumu başkanı B . Dr. Fuat 
Umayın başkanlığında Çocuk sarayın
da toplanmış, bayramla haftanın tören 
programlarını saptamıştır. Heyet bu yıl 
çocuk bayramının çok parlak kut:an
ması için mühim kararlar alm:ş, bir çok 
noktaları düşünmuş, ve gereken tedbir
leri almağa başhmıştır. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 580 
merkez ve kolu ülkenin her tarafın

da parlak törenlerJe Çocuk bayramını 

kutlarken ulusal büyük bir hareicet 
meydana getirmektedir. Bu ııayec!e ı;o
cuk bayramı memleketimizin her tara
fında büyük ehemiyet almağa başla

mıştır. 

Çocuk bayramı tertip heyeti pazar
tesi günü gene Çocuk sarayında topla
narak çalışmalarına devam edecektir. 

İzmir yakınındaki asfalt yollar 
İzmirden eski eserlere giden bütün 

yolların asfalt yapılmasını temin için 
kararlar almak üzere !ç bakanlıkta Fi
nans, Ekönomi, Bayındırlık ve Sağlık 

bakanlıkları mümessillerinin de iştira

kiyle kurulmuş olan komisyon bugün 
ilk toplantısını yapacaktır. 

Hatırlıyor musunuz? 
--- -·--·- --

1 - Selçuk türkleri ne zamar. 
Baidacl'ı alarak ialam dünycuın&l 
hakim oldular? 

2 - lstanbul ne .zaman türkler 
tarafından alındı? 

3 - Cengiz ne zaman öldü? 

4 - Ayıntab'a (Gazi) iami ne 
zaman verildi? 

5 - Türkiye ile Ruaya artJ$JnJa 
Moakova anlCJfmmı ne .zaman ya• 

pıldı? 

Dünkü suallerin cevabları 

S - Erzurum kongresi ne za
man açılmıştır? 

C - 23 temmuz 1919 da. 

S - · Atatürk Ankaraya ne za. 
man gelmiştir ? 

C - 27 ilkkfınun 1919 da. 

S - Anadolu demiryollarının 
devlet tarafından işletilme tarihi 
nedir ? 

C - 20 mart 1920. 

S - Kanunla Ankara nezrıman 
devlet merkezi oldu ? 

C - 13 ilkteşrin 1923 d~. 

S - Atatürk ilk cumhur reis 
liğine ne zaman seçilmiştir ? 

C - 29 ilk te~rin 1923 de. 
(Cumhuriyetin ilim) 

T ayyarelercle riirat 

Yüz kilometre üzerinde sürat rekoru 
saatte 476 kilometre ile fransrz tayyareci
si Arnoux'da idi. Son gelen Avnıpa sa· 

zetelerine göre İtalyan ihtiyat tayyare 

subayı Furio Niklo ayni meaafe üzerin· 

de, aaatte 517 kilometre 836 metre yap

mak suretiyle yeni bir rekor kunnuıtur. 

Mühendis Furio NikJo turizm tayyare

leri yükseklik rekorunu da bundan evel 
kınnııtr. 

Kars vilayetinin hazırladığı 
beş senelik kalkınma progı amı da 
Bakanlığa gelmiştir. Bu progra -
ma göre Kars vilayeti kalkınma 
programının tatbiki için beş sene
de (2365000) lira harcayacaktır. 

Programı yazıyoruz: 
Bayındırlık i§leri: 

1937 yılında Ardahan - yalnız Çam 
yolu inşa olunacak, Posho f - Hamak yo. 
lunun toprak tesviyesi yapılacak, 1936 

da başlanan yolların bit ir ilmesine çalı -
şılacaktır. Borluk suyunun K n:a g ti
rilmesi tesisatı tamamlanacaktı .. , 1 38 

yılında Akçay - Ağrı hududu, Uzun 
Zaim - Hudud yolu üzerinde1d ko u
ler tamir edilecek, diğer yolların ın a 
ve tamırıne devamolunacaktır. 19.)9, 
1940, 1941 yıllarında da yolların tamiri
ne devam olunacaktır. 

Kültür lıleri: 
1937 yılında merkezde Ismetpaşa 

mektebi tamir ve genişletilecek, Gi.ile, 
Selim, Poshof ve Tuzlucada birer 
mekteb inşa olunacak, Iğdırdaki mek • 
tebin yapısı bitirilecek ve Damal mek
tebi de yeniden infa olunacaktır. Kül • 
tür kadrosuna yeniden elli muallim ila
ve olunacaktır. 1938 ve 1939 yıllarında 
Sarıkamış ve Iğdırda ve Kağız ve Çıldır 
mektebleri tamir olunacaktır. 1940 yı
lında kadroya elli muallim ilave oluna· 
cak, nahiyelerde bütün mektebler yatı • 
lı mekteb yapılacak, kazalarından bi -
rinde yatılı yeni bir mekteb yapılacak
tır. 1941 yılında kadroya yeniden 50 
muallim ilave edilecek, kazalardan bi
rine yatılı bir mekteb ilave olunacak 
ve beş sene içerisinde Kars vilayeti i -
çinde ilk mekteblere giden talebe aayı • 
sı (25210) a çıkarılacakt1r. 

Ziraat ve Baytar igleri: 
1937 yılında merkezde bir ,;üt labo • 

ratuvarı kurulacak, Aygır alınacak; bir 
fidanlık meydana getirilecek, Kars. yağ• 
tarının ıtandardize ve pastörize edil -
mesi için tesiaat vücude getirilecektir. 
1938 yılında pratik südcülük kursları 
aç:.lacak, Karı, Ardahan ve Arpaçayda 
birer sıfat istasyonu inşa olunacaktır. 
1939 yılında Kağızmanda bir fidanlık 
kurulacaktır. 1940 yılında nazari ve a • 
meli konservecilik kursu açılacak. kofl.I 
servecilik te~vik olunacaktır. 1941 yı • 
tında südcülük satış kooperatifleri tı.ı· 
rulacak damızlık hayvan alınacaktır. 

Sağlık itleri: 
1937 ve 1938 yıllarında Kars ııasta· 

nesinin yatak sayısı fazlalaştırılncak 'e 
kadrosu genişletilecektir. 1939 ve 194° 

· ·deıı so yıllarında Kanı hastanesıne yenı 

yataklı bir pavyon inşa edilecek, Iğ~~~: 
da 25 yataklı bir hastane vücude gctı .• 
lecektir. 1941 yılında Kara hastancst 

(İli -nin yatak adedi arttırılacak ve A~ e· 
ban da 25 yataklı bir hastane tesııı 11 
dilecektir. Bundan başka ayrıca il'=,_>'trik 

. 1 • ıc .. merkez ve kazalarla nahıye erın Jc ve 
tesiıat projeleri tekemmül etirilecc ın 

. . tıarın müteakip yıllar elektrık tsısa 

tamamlanmasına çalışılacaktır. 

Suriye heyeti heyeti 
Adana, 7 (A.A.) - Suriye • 

bug:.in şehı imi"'ılea geçti. J{e'lc! ~.ı~te• 
den mülakat taleb eden A?a~a ~dirdi· 

·1 • go'"ru·· lmelerını bı cı erıne mazur 

ı~················~ı j HAVA ~ 
•••••••• ~ti 

Hava kapalı geç ·yc:tıc 
Dün tehrimizde hava ı.ııno ~:;'eec:)'~ 

. ancak 1 ... ıerı 
kapalı geçmıt ve ısı ıoji •r-
kaaar çıkabilmittir. Meteor~en ,,,aıo ,. 

.. d .. ı··ğ·· den verı d'" 1'. umum mu ur u un fırı .. 
d her tara .• ,,da 

mata göre dün yur un Qirdl>"' 
ğı~ olmuttur. En çok yağıJ63 ıcilo~f. bbaına •' ı olmu9 ve metre ınura uıtıek ıt1 JI• 
ıu bırakrnıttır. Diln ~n ye tırnir6C: di'· 

.. .. d 01--\, uı:er d .... ,c: rm ustun c [IJlU' 22 e1~ 51· 
Antalyada 19, Adanada 0 l{onY'' 
En düşük ııı Ulukışlada 'dir. 
vas ve Erzurumda l derece 



DIŞ HABE RLE R 

fl/ü1111lttill/IJ 

A Amerikadaki grevler, bazı en· 
düstri şubelerini felce uğrata-

cak bir raddeye varmıştır. Önce dok 
amelesi arasında başbyan gre\•ler, ame· 
rikaya bir milyar tüı k lirasına mal ol· 
duktan sonra otomob:I işçilerine sirayet 
etti. Cereral motors ı abrikalarmrn haf· 
ta)arca kapalı kalmasına sebcb olan 
grev biter bitmez, ford fabrikalarında 
İşçiler grev ilan ettiler. Şimdi de ana 
endüstrileri deni!en demir, çelik, pet· 

1 l~panyol _~~ileri ilerleyemiyorlar 

Hükümetçi kuvvetler birçok 
taarruzları geri püskürttüler 

Suriye Hariciye .. 
Nazırının sözleri 

SON POSTA'da, Pariıten dönen 
Suriyeli nazırlar heyeti lstanbuldan ge
çerken hariciye nazırının gazeteciicre 
vermit olduğu beyanatı okuyoruz: B. 
Sadullah Cabiri demi~tir ki: 

''- Şimdi Ankara yoliyle hareket e
diyoruz. Komşumuz olan Türkiyenin 
merkezini ziyaret etmek tabii bir arzu· 
muzdur. Emin olunuz ki biz Türkiyeyi 
kendimizin en büyük bir dostu biliyor 
ve tanıyoruz. Türkiyeyi cidden çok se
veriz ve Türkiyenin dostluğuna her 
şeye tercih ederiz • 

b ı · e sira· 
rol, kömür gibi sanayi şu e erın 
yetinden korku'.maktadır. 

Amerika işçilerinin yeni icad .ettik· 
. I '' t şagv ı grevı" adı lerı bu grev ere 0 ura 

verilmektedir. Bunun içindir ki grevl~
ri bastrrmakta zorluk çekilmektedır. 
Vaktiyle işçiler grev yaptıkl:U-ı zaman, 
fabrikaları boşaltıp giderlerdL Bunlara 
"kalk git" grevi denı.E;bilir. Yeni us~l 
grevde amele kalkıp gideceği yerde, ı• 
şinin başında oturup kalıyor. Fakat ken• 
disi çalışmadığı gibi, başkasının da ye· 
• • 1 kar"• mukavemet 

rıne gclıp ça ışmasma " 

ediyor. . 
Bu grevlerin funilı, liberal ekononu· 

nin hususiyetlerinden biri olan say ve 

d ki ·· esizliktir 
sermaye arasın a muvazen • 
On dokuzuncu ası·ın ;kınci nısfında AV• 
rupanrn endüstri memleketlerini en çok 
meşgul eden iktisadi ve içtimai mesele~ 
say ile sermaye arasındaki münasebetı 
tesbit işi olmuştur. Avtupada da bu. dalv~ 
budaklı ıneselenin bugün de halledıldıgı 
iddia edilemez. Fakat Amerika endüst· 
ri sahasında çok ileri bir memleket ol
makla beraber, say ile sermaye arasın· 
daki münasebetleri tanzim noktasında 
çok geri kalmıştır. Bu bir dereceye ~
dar da bolluk içinde çalışan Amerıka 
sermayesinin işçisini tatmin edecek üc
reti verebilmesinden İleri gelmi§ti. Fil
hakika Amerika işçisi ile Avrupa işçi
si arasında, hayat seviyesi itibariyle, kı· 
yas kabul ebniyen bir fark vardır. Fa
kat 1929 buhranından sonra vaziyet de
ğişmiştir. Amerika endüstrisi seneler• 
ce, ,müthiş bir buhran içinde kıvrandı. 
Milyonlarca amele işsiz kaldı. Bu buh
ran seneleri içinde de amele grevleri ya
pılmadı. Şimdi Amerika sanayü tekrar 

canlandığından Amerıkada da bir say ve 

sermaye mücadelesi başlamıştır. Müca· 
d e le · · • • •tçının sermayedar ile kollektif 
pa-ı;arlık yapab"lın ist . 1 esi için teşkilatlanmak 

enıesı ve l sernıayedarın da buna razı 
? ~.asından doğmuştur. Amerikada 
ışçı ıyı organize değddir. Eski bir "A· 
:tnerika İ şçi federasyonu" vardır. Fakat 
Amerika işçisinin aristokrasi sınıfı tara· 
fından kurulan ve işçinin ancak yüzde 
beş altısını aza olarak içine alan bu teş
kilat, amele menfaatini korumıyor. 

Bunun yerjne, uzun -zamanlar, kömür it· 
çileri teşkilatının başkanı olan Lewis, 

işçinin menfaatlerini koruyacak ıekiJ
de geniş teşkilat yapmak istiyor. Lewis, 
bu yüzden eski işçi teşkilatı ile karıı 
karşıya gelmiş ve sermayedarların hu
sumetini kazanmıştır WiUiam Green'in 
başkanlığında bu]unan işçi federasyonu1 

eski işçi teşkilatını muhafaza etmek 
istiyor. Sermayedarlar ise, her fobr:ka
da çalışan a.ıllelenin ayrı ayrı teşkilat 
yapmasını kabul etmekle beraber, bunu 
genişletmek istemiyorlar. Bu suretle ku· 
nılacak olan yeni j~çi teşkilatlarına ha· 

kim olacaklarına inaniyor)ar. 

Garibtir ki say ile sermaye arasında-
ki bu mücadelede Amerika hükümetl 
işçilerin tarafını iltizam etmektedir. Ro· 
osevelt bu kollektif pazarlık meselesini 

''N ew deaP' denilen iktisadi kalkınma 
kanunlaı·iyle halletmege çalışmıştı. Fa· 
kat Amerika tüksek malke • 

inesi bu lcanunların ııükümsüı: olduğu· 
na karar verdiğinden cumhur başkanı, 
tedbir almak salahiyetinden mahrum 
""'lrnıştır. Fakat prensip itibariyle kol· 

lektif pazarhğa inandığından Roose· 
\ı'elt, iş~iye mü~aid davranmaktadır. iş· 
çi de hunu bildiği içm serınaytdara d~
Y .. ıınıa:ü::ı.<l..r. Amerikd ha!,jk3tcn tar1· 

hi. .• in çok naz:k bir .1evrini yaşamakta• 
dır. Sermaye ile sfıy arasındaki ınü:ıa• 
8ebet tanzi."TI edilmemi~ Amer ka ınah· 
~ ~ . b" .. m l · esı, verdiği karadtır!a utun me • 
celıette bu ha··ati mP:;t>leyi tanzim ede· 
ek salalıiye • 'ar bir ı (ıakam mevcud ol· 

bı~~ığını iddia etmek istiyor. lş gene 
Re,1p A . ·ı c meı ika y:.iksek mahkeınesı ı e 

l.l.tnhu b · "h ·ı~ ç da· ~ r a kaaı ara~ındaki ı h.a a 
atım • - d'I" ~ a •tadır. Ve bu ihtil3f halle ı ınce• 
e kad 'k ~i}' ar da Amcri•·~~aki anarşı va-

et devam edecektir. 
A. Ş. ESMER 

Madrid 7 (A.A.) - Havas ajansının muhabirinden: 
Asiler, biri .Aravanca, diğeri Kara~anchel mmtakasında olmak ü

zere iki kere mukabil taarruza geçmışlerse de kaybettikleri erazinin 
en ufak bir parçasını bile geri almağa muvaffak olamamışlardır. 

f Bi~··i~"Qüi;·········""""l 
Çünkü milisler, düşnıanm ta

arruzlarını evelce tahmin ederek 
ihtiyatlı bulunmuşlardır. 

Hükiimet kıtalarr ]arama cephesinin 
cenup kısmında Brunete • Ciempozuelo 
hattına muvazi olarak şiddetli bir ta· 
arruza geçerek asileri dayanma hatla
rına kadar gerilemeğe mecbur etmiş· 

lerdir. 

Cumhuriyetçilerin bir zaleri 
Andujar, 7 (A.A.) - Cumhuriyetçi

ler Pozoblanco'nun cenubunda Vill· 
harta yolunun üstünde parlak bir taar
ruza geçerek 11 top, 1 tank ve 100 kadar 

esir almışlardır. 

Bilbao, 7 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
Asilerin Sargentes ın ntakasmda~i 

taarruzları püskürtülmüştür. 
Avala mıntakasmda Dima tepele

rinde asiler tarafından yapılmış olan 
bir taarruz da püskürtülmüştür. 

Biskayahesinde asilerin Urguiala ve 
Barazar tepelerine karşı tevcih etmiş 
oldukları taarruzlar da akamete uğra-
tılmıştır. 

F rankonun bir tebliği 
Salamanka, 7 (A.A.) -'Genel karar

gah tebliğ ediyor: Biskaya cephesi: kı
talarrm:zm ileri hareketi devam etmek
tedir. Basaguren, Urizta, Oyargan ve 
Amboto tepelerini, Zumela, Sevignan 
geçidlerini ve Barazar geçidine hakim 
olan Flormendi şimalindeki mevzileri 
işgal ettik. 

]arama cephesinde hükümetçilerin 
mukabil taarruzları püskürtülmüstür. 
Hükümetçilerin bu taarruzuna 15 ~ank 
iştirak etmiştir. 

T ayyarele~le gemiler arasında 
Alicante, 7 (A.A.) - Asilerin bir 

tayyaresi Alikantenin 50 kilometre ka
dar şimalinde Benidorm adası yakının· 
da bir yelkenli üzerine hırkaç bomba 
atmış, fakat hiçbir netice basıl olma
mıştır. Bir müddet sonra Gandiaya doğ• 
ru bir diğer tayyarenin geçtiği haber 
verilmiştir. Bunun, Gangia açıklarında 
bulunan bir İngiliz torpido muhribine 
doğru bir kaç bomba atan tayyare o!du. 
ğu zannedilmektedir. Torpido, tayya
reye top ateşiyle mukabele etmiştir. 

Öğleden sonra saat 17 de Benidorm 
adasından 15 mil kadar uzakta iki asi 
tayyare ile milliyeti meçhul bir gemi 
arasında muharebe olmuştur. Tayyare
ler vapura hücum etmişlerdir. Bu yeni 
hadise hakkında tafsilat beklenmek

tedir. 

Cumhuriyetçiler ilerliyor 
Andu1ar, 7 (A.A.) - Havas: Pozo

blanconun cenubunda harekette bulu
nan cumhuriyetçi kıtaat dün akşam, 
Galatraveno tepesini geçtikten sonra 6 
kilometre ilerlemişlerdir. Bu tepe Vil
laharta'ya doğru inen ve şimale giden 
yegane yol olan bütün vad;ye hakimdir. 
Bundan dolayı bu bölge münakalatın 

analı tandır. 
Tayyareler büyük bir faaliyet gös

tererek düşman tahşidatını bilhassa Vil
laharta ve Penarroyanın bütün istih
k~mlariyle Penorrayayı Pucnte Oveju
naya bağlıyan yolu bombardıman etmiş· 
lerdir. Mühimmat yül:lü bir kamyon 
koluna isabet vaki olmuş ve birkaç klm-

yon yanmrşt· r. 

Tayyarelere karşı 
Cebelüttarık, 7 (A.A.) - Tayyare

ler tarafından yeni ceve!anlar yaprlma
sından korkan asiler evvelki akşam 
Centa, Tarifa, Elcezire, Sanrek, Lali. 

nea ve Esteponada büt~n ışıkları sön-

dürmüşlerdir. 

İki vapur çarprştr 
d 7 

(A.A.) _ ı.soo ton hac-
Lon ra, .. 

. d k' Hairdsauoor isimli ingıJız va-
mın e l • • ·ı· . .. ··nden baska bır ıngı ız va-
puru, sıs yuzu . 

ri le çarpışarak batınıştır. 
pu Y . ·n kaptaniyle bir tayfa· 

Batan gernını 

ı t r Yolcularla mürette-
sı telef o muş u · 
batın bakiyesi kurtarılmıştır. 

Asiler tarafından harab edilen bir bina 

İtalyanın yeni 
deniz programı 

Roma, 7 (A.A.) - 1937 • 1938 sene~ 
sinin bahriye mesraflao 1.857.891.000 
lirete baliğ olacaktır. Bu miktar geçen 
seneye nisbetle 246 milyon fazladır. 

23.000 tonluk Giulio ve Coute-di
Tavour zırhlıları tamamiyle yenileştiri

lecektir. 

7.000 tonluk iki kruvazörle bazı kü~ 
çük cüzütamların in~ası yakında bite
cektir. 

Deniz bava kuvvetleri de tamamiy. 
le ıslah edilecektir. 

Yunan Kıralı 

ve Bas bakanının 
' son seyahatleri 

Atina, 7 (A.A.) - Kıra] ile başba

kan Metaksasın Peloponezya halkı ta. 

rafından gördükleri coşkun kabule, ga

zeteler, uzun sütunlar tahsis ediyoılar. 
Kıra! ve Başvekilin her tarafta göıdük-

leri kabul halkın kırala ve milli bükü· 

metekarşr besledikleri ıman ve itimad~ 
dan doğan bir bağlılık ve hürmetin bir i
fadesidir. Milli kalkınmanın amillerine 

karşı bu coşan duygular kıralın geçtiği 
bütün yollarda tezahür etmekte ve buna 
bütün Yunanistan da iştiıak etmekte. 

dir. 

1 f orpidosu 1 

1 bombalandı 1 

forpido toplarla! 
mul~abele etti f 
Londra, 7 ( A.A.) - Amirallık j 

lairesi Gallant ismindeki ingiliz i 
rorpido muhribinin Valensiya ile i 
Alicante arasında bombardıman ! 
edilmiş olduğunu bildirmektedir. ! 

Muhrib, tayyare toplariyle mu·! 
1 kabele etmiştir. lki taraf da hasa- l 
i. • ra uğramamış ve Gallant kendi- : 
J sine hücum eden tayyarelerin hü- ! 
~ viyetini tesbit edemeden yoluna i 
t d . . : ! evam etmıştır. i . . 
f Bir İngiliz gemisini durdurdular f 
~ Saint - Jean • de - luz, 7 (A. f 
; A.) - Bilbao'ya gibnekte olan : 
İ İngiliz Thorpehall vapuru ispan· f 
: yol asi harb gemileri tarafından : : ı 
i durdurulmuş ve vapura işaret için i 
j bir top atılmıştır. Bu hadise, bu- i 
! raya İngiliz Brazen ve Blanche J 
i torpidolarınm gelmesinden sonra i 
i öğrenilmiştir. Brazen torpidosu ! 
j Thorpehall'a sahile üç mil kalaya ~ 
i kadar refakat etmiştir. i 
1 ••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

Ludendorf ve 
gelecek harb 

Berlin, 7 (A.A.) - Ludendorf "al. 
man kuvvetinin mukaddes menbar,, i
simli mecmuasında ezcümle şu satırları 
yazmaktadır : 

"Şimdi gene] bir harb çıkacak olur. 
sa, kati neticenin Avrupa harb meydan. 
Jarında istihsal edileceği şüphesiz ol
makla beraber, Şimali' Afrika fevkalade 
mühim hareketlere sahne olacaktır.,, 

Cihan politikasının ufuklarını tet
kik etmeğe devam eden Ludendorf, sov. 
yetler birliğinden bahsederek bu mem
leket hakkındaki mütaleasını şu kısa 

cümle ile hülasa etmektedir: 
"Sovyetler birliği, bütün nazarlara 

kapalıdır . ., 

Fransada adliyeye verilen sağcılar 

Paris, 7 (A.A.) - Vatanperver 
gençler, aksiyon fransez, fransistler ve 
fransız birliği hakkzndnki adli tahkikat 
dosya&ı yakında cumhuriyet müddeiu
mumiliğine verilecektir. 

Biniciler Romaya gittiler j 

Birçok Avrupa memleketlerinde binicilik müsabaka/an yapmak üzere swvari 
ekipimiz eveli gün lstaııbuldan vapurla Romaya gitmek üzere Napoli'ye hare
ket etmişlerdir.: Yukardaki resimde binicilerimizdeıı kaymakam Saim, yüzbaşı 
Cevad, gene yuzbaşı Cevad, teğmen Saim, teğmen Eyyubu, general Şemsettinle 
beraber görüyorsunuz. 

Söylediklerimin samimiyetine ve 
ciddiyetine inamnız. T~rkiyeyi çok sev
diğimiz için Sancaktaki turkleri de se
veriz ve onların saadt'!İni isteriz • 

Cenevı·ede Hatayın anayasasını ha
zırlıyan komitede cereyan eden müzake
relerin verdiği neticeler malfununuz. 
dur. Son günlerde çıkan bazı mevzii ih
~lafl~ bizimle değil, fransrz ekspeı·le
ı-ıyledır. Bu gibi küçük şeylerin aıd a
na it~lafa tesir etmiyeceği ,üphesizdir. 
Ve bız artık geriye, Avrupaya d"" ~ 

1
.. onme-

ge uzum görmüyoruz Ankar d d v · a an og-
ruca yolumuza devam edeceğiz." 

RÜZGAR EKEN FIRTINA BİÇER 
CUMHURlYET'te Yunus Nadi bu 

ba~~ıkla yazdığı başbetkede S • . urıyen.n 

Cebelidüruz mıntaka:unda Şam harek . e-
tine karşı başlamış olan İsyan hareke-
tinden bahsederek diyor ki: 

"- Hatay i:iimizde fransız müstem
leke mcmurlariyle beraber adlanna va. 
tani vasfını takan bir talmn suriyelile
rin Hatay türklerini tazib ederken T tir. 
kiye türklerini de sinil'lendiren saldı

rıcı harektelerini düşündükçe, cebe)idü. 
rüzlülerin dahi buna t>tonzer tecavüzler
le çileden çıkarılmı' olduklarına hük
metmekten kendimizi alamıyoruz. Şam 
hükümetine karşı istil..13.llerinin korun
ması kaygısına düşen Cebelidürüz ileri 
gelenlerinin sözlerinden anlayabildiği

miz mana da bundan ibarettir. 

Cebelidürüze gönderilen Şam vali. 
sinin bu vazife ve vaziyeti nnıvakkat ve 
halta a\tı ayla mahdud olduğu baklanda 
verilmiş olan teminata riayet olunma• 

dıktan başka fena idarenin umumi ve 
hususi servet üzerinde tahribkar bir i
miJ rolünü oynadığından yana yakıla ti.o 
kayet olunuyor. Akdolunan muahede
lerde Cebelidürüze temin olunan hususi 
idarenin şimdiden tahakkuku ve tatbi. 
ki isteniliyor, ve bunun iç.in icab eder
se cebelidürüzlülerin kanlı mücadelelere 
atılacakları açık söyleniyor. Demek ki 
fena idare ile Cebelidürüz adeta cebren 
ayaklandmlmıştrr. Bunda ıuriyeliler 

kadar fransız manda memurlarının da· 
hi mesuliyetleri bulunduğunda fÜphe
mi;z; yoktur." 

SPOR ve DEVLET 

CUMHURIYET'de Nüzhet Abbaı 
sporumuzu devlet murakabe ve idaresi 
altına almak lüzumunu ileri sürerek 
devletin spor işlerini eline almau ıu 
faydaları temin edeceğini .söylüyor: 

A - Memleket sporuna bugünkün
den daha esaslı yardımlar yapılacaktır. 
Filhakika devletin kendi kontrolü a1bn· 
da olınıyan spora bundan fazla yardun
da bulunması mümkün değildir. 

B - Türk sporu kati nizamlara ve 
kayıdlara bağlanacaktır. 

C - Vazife ve mesuliyet sahibi ida
recilerin eline geçecektir. Şimdiki ida
reciler fahren çalıştıkları iç.in mesuliyet 
de yüklenmemektedir:er. 

D - T du:ik bakımdan bilgili ele-. 
manların yeliştirilmeııi ih :;y,ı.:ı d .ıyu. 

lacak ve §imdiki gibi herkeı spor nıü
tehııssısı geçincmiyeccktir. 

E - Spor, Ankara, İstanbul ve (z. 
mir gibi merkeı:lerc inhisar etıniyerek 

memle:•ct ölçüsünde bir faaliyet prog
rnmı ile yürütülecekti.-. 

.. F - Sporda memleket gençliğinin 
vucudca olduğu kadar karaktcı·ce de 
yükselmesi için çr.\ışıl:ıcak ve böyle bir 
çalışma imkanı doğacaktır. 

Komünist ve sosyalist partileri 

Paris, 7 (A.A.) - Sosyalist ''Po u

l.~r~,, v~ ~o~~'.ıist 'Umanite,. gazet:ıe. 
ıı.nın ~ı:~trdıgıne göre, iki partinin teş. 
kıl ettıgı birlik komitesi, oosyalist k .. . ve 
omunı~t partilerinin birle;;mc şartları-

nı kararl"ştır k ·· · ' ma uzere hır komisyon 
tesis etmişlerdir. 
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Cenub hu udumuzda emniyet tedbirleri aldık 
( B~ı ı. inci sayfada ) 

Bu vaziyetten Büyük Millet Mecli
&ini derhal haberdar etmeyi acil bir va· 
zife bildim. Her ay neşrettiğimiz mu· 
fassal vakayi raporları gösterir ki, se· 
nelerdenberi memleketimizde yol kesi. 
cilik, soygunculuk gibi vakalar görül
memektedir. 

Eski devirlerin, mütareke seneleri
nin anarşik idareleri al tında, şurada 
burada sık sık tesadüf edilen bu kötü 
itiyatlardan bugün eser kalmamıştır. 

Adi vakalar ise huzur ve sükuna nail 
olmuş herhangi bir memleketin asla 
fevkine çıkmayan adli hadiselerden iba· 
ret kalmaktadır. Türkiye halkı yüksek 
bir sükun ve huzur içinde, şahsi ve mil
li refahın inkişafına çalışıyor. Türk 
milleti mazinin ihmali ve yahut hadi
satın icbarı yüzünden olsun .iktısadi 

ve içtimai sahalardaki boşlukları, geri· 
likleri metodlu ve pliinlı çalışmalarla 

doldurmakla meşguldür. Bu vCTimli 
faaliyetin maddi ve fili eserleri herke
s.in gözü önünde her gün daha ileri bir 
tezayütle artmaktadır. 

Mütccavizlerden hiçbirisi cezasız 
kalmıyorlar 

Atatürk devrinin ana vasıflarından 
biri hariçte sulh, dahilde sükundur. 
Yüksek tedbirlerinizle ve büyük feda. 
karlıklarla elde edilen bu emniyet ve 
asayiş milletin tekafülü umumisi altın
da muhafaza edilen bir emanettir. Bu 
emanete tecavüz edenler daima ve her 
yerde cumhuriyetin çetin çehresiyle 
ve metin icraatiyle karşılaşmışlardır. 
Bu m~tecav1zlerdcn hiç birinin cezasız 
kalmadığınr söylemek, çıplak bir haki
kattir. Bundan sonra da her kimin ta
rafından ve her ne suretle olursa olsun 
böyle gafletlere düşeceklerin akıbeti 
böyle olar.akttr. (Bravo sesleri). 

İ<;erpe vaziyet böyle olduğu gibi 
aldığımız tedbirler ve iyi ve dürüst 
komşı1luklar sayesinde hududlarımızın 
büyük bir kısmında da senelerden beri 
emniyet ve sük\ın hükümfermadır. 

Sı.r.riye hududunda 
Suriye hududunda bize kaı~t yapı

lan hırsızlıl:, kaçakçılık, soygunculuk 
vakaları bizim aldığımız tedbirler sa
yesinde haddi asgariye indir\lmi~tir. 

1935 senesine kadar muhtelif zamanlar
da bize saldıran Yado, Ado, Seyithan, 
Ati can gibi soygunculuk çeteleri son 
hırsı71na kadar içerdc imha edilmiştir. 
Ve hix hir: geri dönmemiştir. 

19:'6 yılının son nısfında tekrar 
muhtelif çetelerin taarruzlarına şa 
hit olduk. Bu çete?er de ekseriyet
le tenkil olundu. Buntarm da hu
dud haricinde haurlanarak ve 
te~vik olunarak memleket dahiline 
c··~derildikleri delillerle st'lhittir. B .. 
vukuat 1937 yılı başındllnberi da
ha faal bir manzara aldı. Martın 
15 inci günü Oiyarbekirle Mardin 
arasında Ki\raköprü mevkiinde bir 
soygun vakası oldu. Senelerdenbe
ri P~'lyi~ bu yolda haleldar olma
mıştı. 

Ahalinin hakiki bir emniyet kayıt
sızlığı içinde bulunduğu b;r sırada bu 
soygunculuk yapıldı. Ayni tarihlerde 
Dersim'de takib ettiğimiz ısliihat pro. 
gramına karşı bazı eski ağaların hariç
ten gelme müşevviklerin tesiri ile hü
kümet tedbirlerine mukavemet etmek 
istediklerini öğrendik. Karaköprü va~ 
kasını yapmış olanları mahalli idari 
kuvvetler takibe başladıkları zaman 
bunların hududun öte tarafına geçtik
lerini ve caldıkları maJları, hayvanları 
sevinçli ve gürültülü nümayişerle ale
nen sattıklarını ve herkesin gözü öniin
de muvaffakıyet şenlikleri yaptıkları

m öğrendik. 

Diğer bir çete 
Hadisata hususi bir ehemiyet atfet

ti~ imiz bir sırada diğer bir hırsız çete. 
siyle Gercüş civarında temasa geldik. 
Çete, ölü ve yaralı bırakarak da~ıldı. 

Tahkikat neticesi anladık ki bunlar da 
ccnub hududlarımızın ötesine iltica ct
m;şler. Her iki çete efradının cenuba 
iltica eden eski şakilerden olduğu ve 
hariçte hazırlanarak memleket içine 
girdikleri anlaşıldı. 

Bu mütevali ve maddi misaller
le ccrıub hadudu:-nu;ı; haricinde ko
lavlıh ve cesaretle çete haztrlığı 

yapıldığı ue takib harekalımıulan 
kurtuldukları ve sıkıştıkları vakit 
hudud haricinde melce buldukları 
kar.- .. "ne ııardık. 

Hükümetimiz meseleyi ciddiyetle 
tetkik etti. Nereden ve ne suretle ge
lirse gelsin memleket asayişini muha· 
faza etmek için alınması lazımgelen 

tedbirleri aldık. İdare mekanizmasının 
ihlil edilmek istenilen vaziyeti süratle 
iade edildi. 

Doğru yoldan §a§anlara karşı 
Tuncelinde takib ettiğimiz ıslahat 

programını doğru yoldan şaşan aşiret
lere asla cesaret vcrmiyecek bir suret· 
te tahakkuk ettirmek kararını teyit et· 
tik. Tuncclinde birkaç senede yapaca· 
ğımız ıslahatı tacil ederek vücuda ge
tirmeğe tevessül ettik. Buradaki pro. 
gramımız Büyük Millet Meclisinin ma
IUmudur: Yol, mekteb yaparak ihmal 
edilmiş olan bu mıntakayı medeni ve 
iktısadi b3kımdan yükseltmek ve bu
nun kuvvei teyidiyesi olarak jandarma 
ve idare teşk.iJatını şimdiye kadar gir
mediği yerlere sokarak devlet otorite
sini yerleştirmek ve vatanın her tara
fında cari olan medeni ve kanuni ha
yatı tesis etmek. Umumi hatlarını çiz
diğim bu programı Tuncelinde derhal 
tatbik için Dördüncü Umumi Müfettiş· 
liği tekrar yeni kuvvetlerle teçhiz et. 
tik. Program tereddüdsüz ve tehirsiz 
tatbik olunacaktır. Orada da cumhuri
yetin kanunları behemehal tatbik olu
nacak ve ora halkının her ferdi de bü
tün türk vatandaşları gibi cumhuriye
tin irfanından, umranından, medeniye
tin icablarından behemehal müstefit o
lacaklardır. (Alkışlar). 

Birinci umumi Müfettişlik dahilin
de halk umumiyetle cumhuriyetin tesis 
cttiğ! asayiş ve nizam politikasına can
dan taraftardır. Çeteleri ve çete cfra. 
drnı takib müfrezelerimizle birlikte im
ha etmektedirler. Huzur ve refah için
de çalışan bu vatandaşları sürprizler
den korumak için vaziyeti takviye et
meğe karar verdik. 

Normal idare ve umumi jandar
ma tedbirlerinden ba§ka husu.si 
tedbirler de aldık. Bir lırkamı;ı;ı ih
tiyat elradiyle yüksek mevcuda ib
lağ ederek muhtemel hadisata te
kn.fdüm ue tefevuuk etmenin lay
Jnlı olacağına karar verdik. Bu 
maksatla bir halta euel celbettiği
mi% ihtiyat efradı mahallerine va
sıl olmuş ue a.skeri Ua%iyet ehemi
yetli surette takuiye edilmiş bulu· 
nuyor. 

İhtiyat efradının böyle mahdud bir 
sahada celbedilmesi esbabını izah eder
ken aHığımız tedbirlerin mahiyetinden 
Büyük Millet Meclisi huzurunda mem. 
leketi açık bir surette haberdar etmiş 
olu}•oruz. Bazı haberlere göre cenup 
hududu haricinde diğer çeteler de ha. 
zırlanmış veya haz,rlanmaktadır. Bü
yük Millet .Meclisine ve büyük milleti
mize emniyetle ifade edebilirim ki ha. 
zırlıklarrn ve hadiselerin mahiyeti ne 
olursa r.lsun vaz;yet tamamiyle devlet 
kuvvetlerinin hakimiyeti altındadır. 

Gayri talıii bir hududun arzi ve 
tabıi kolay!ı!:l::rıi1d::n istifade ederek 
içeriye girebilenlerden bir çoğu tekrar 
Suriyeye sığınmak fırsat ve imkanını 
bulamamışlardır. Cumhuriyetin huzuru 
içinde kanun ve medeniyet şartlanr:ı 
uygun olarak bugünün ve yarının mü_ 
rcffeh hayatını kazanmaya çalışan va. 
tandaşların haklı olarak ve hak ola
rak istedikleri himaye ve emniyet şart
larının tamamiyle mevcud ve müesses 
olduğunu söyliyebilirim. Meselenin da. 
bili cephesi budur. (Bravo ~esleri) 

Har;ci cepheye gelince 
Harici cepheye gelince: Harici cep

henin vatandaşlarda hakiki bir elem 
ve hükümete karşı onlar da ciddi bir 
taleb uyandırmış olduğunu gizlemek 
ve örtmek elimden gelmez. 

Türkiye _ Suriye hududu (800) ki
lometrelik her türlü tabii hudud kolay
lıklarından mahrum bir fasıladır. 1 ür
kiyc Büyük Millet Meclisi Hiikümeti, 
kuruldugu ilk günden itibaren bizim 
Suriye ve mand ter hükümetle ınüna. 
sebatımızın temel noktası hudud üze
rinde asayiş ve emniyetin tesisi olmuş • 
tur. Bu neticenin ancak iki tarafın 

hüsnü niyetle samimi olarak teşriki me
saisinden başka suretle temin olunmı. 
yac~ğına daima inandık. Bu mak1>atla 
bir çok mukaveleler ve protokollar tan-
zim olunmuş ve bunlara göre böyle 
hudud vakatarında iki taraf memurları. 
nın teşriki mesaisi derpiş edilmiştir. 

Bu gibi hadiseler "vukuunda mukavele. 

teri işletmek için vaki olan teşebbüs
lerimiz karşı tarafın mahalli memur. 
larr tarafından zamanında ve müsbet 
olarak karşılanmamıştır. 

Hükümet, hudud haricinde mcmle· 
ketimizin emniyeti aleyhinde vukubu· 
lan bu teşebbüslere mandater devletin 
ciddiyetle nazarı dikkatini celbte teah· 
hur etmedi. Ora memurlarının maksatlı 
veya hatalı tesirleri yüzünden memle· 
ketimizin ve halkımızın emniyeti ve 
serveti aleyhine vukubulan taarruzla. 
rın bizim yalnız ve bizzarure pasif ted
birlerimizle izale olunamıyacağını mü
şahedede hükümetiniz gecikmedi. Fil
hakika hudud haricinden vukubulacak 
taarruzların beynelmilel vazifeler hare
kete gelmedikçe zararlarının ve tesirle
rinin tahdit olunacağını tasavvur et· 
mek imkfinsızdır. 

Hatay davasından ıonra 
Hatay davasının meydana çıkmasın

dan .itibaren hududun öte tarafında 
kasdi ve sun'i bir surette körüklenen 
türk düşmanlığı, propagandası bu sal· 
gın teşebbüslerinin menşei ve besteyi. 
cisi olduğunu reddetmeye mahal yok
tur. Biz davamızı bütün ciddiyetiyle, 
fakat beynelmilel usuller.in müsaade ve 
cevaz verdiği esaslar dahilinde ortaya 
koyduk. Cemiyeti Akvam Mectisinae 
varılan netice ile bu memleket mütcsel· 
li ve kanaatkar olmuştur. 

Aleyhimizde gayri meşru 
propaganda ve haksız salgın
larla, Cemiyeti Akvamda istih
sal ettiğimiz neticeden vazge
çeceğimizi zannedenler vana 
bunların en nihayet beynelmilel 
münasebetlerin bozulabileceği
·ni, fakat bizim hakkımızdan ve 
kazandığımız haklardan asla 
feragat etmiyeceğimizi bilme
leri faydalıdır. (Şiddetli alkış
lar, bravo sesleri). 

Naşid Uluğ (Kütahya) - El
bette, elbette .. 

İç Bakanı Şükrü Kaya (de
vanııa J - Hu mülahazaları söy
lemcKlen maksadım, Hükümc
tin Hatay da vasıııdaki açık ve 
meşru hareketini bizim aleyhi
mize taarruzlar hazırlanmasını 
asla muhik göstermiyeceğini te
barüz ettirmektir. 
Meselenin bu cephesi yani Suriye 

ile aramızdaki münasebet noktasından 
olan kısmı hariciyemizle Fransa arasın
da münakaşaya konmuştur. Kendi ha
reketlerimizin dürüstlügüne o kadaı gü
veniyoruz ve Fransa ile iy.i münaseba
tın idamcsi için muharriklerin bütün 
zıd tenıayüllerine rağmen gayret etmek 
azminde o kadar s:ımimiyiz, k.i bu çete· 
!erin hazırlıklarının ne şerait altında 
vukubulduğunun beynelmilel bir usul 
ile tetkik edilmesine bile hazır bulunu. 
yoruz. Hükümet namına olan bu maru
zatım, vaziyeti olduğu gibi söylemek, 
içerdc aldığımız tedbirlerle hariçte ta
kib cttiğmiz hattı hareketi açık bir su· 
rette memlekete bildirmek içindir. 
Memleket asayişinin emniyetle muha
faza olunacağına kandatimiz vardır. 

Eğer aldığımız tedbirler kafi 
gelmeue daha vcui tedbirler al· 
makta bir an teahhur etmiyeceği. 
mi:ı:len Büyük Millet Meclisinin 
haberdar olmasını isteri%. Harici 
.sahada da va:ıiyetin İcab ettirdiği 

taşebbü~lerden ue müteakiben alı
nacak tedbirlerden Büyük- Millet 
Meclisini daima haberdar edece
ği%. 

Arkadaşlar; 

Hiç bir kimse tarafından gaflet edil
memesini hatırlatmak istediğim bir ha· 
kikat da şudur: 

Türk miJleıinin kun•t•ti, • 
Jıer ııert•clc ve her kime lıı.ar-
şı olursa olıo;un hakkını ''e 
haysi} etini korumaya daima 
hazır w• kadia·,Jir. (Siirckli 
alkışlar) 
İç bakanımızın nutku çok sürekli al

kışlar arasında bitti ve B. Mazhar Mü. 
fid Kansu (Denizli) söz aldı: 

" -Arkadaşlar, muhterem vekilin 
mufassal izahatından, beyanatından an· 
lıyoruz ki yakınlarda Diyarbekirde hu· 
sule gelen vakanın, hadisenin tekerrü
rünü men için çok kati tedbirler alın
mıştır. Fakat bu hfıci:senin vukuundan 
evet Tur;.iye hucludı. n.ıı tecavüz et
mek .için çeteler hazırlandığını, silahlar 

1 tevzi edildiğini gazeteler uzun uzadıya 
yaznut iken ve bu çetelerin hazırlan

makta olduğu malum iken elbette bu ha
diseden evci de tedbir almak lazım ge
lirdi ve alındığına da şüphe yoktur. Hadi
senin vukuundan eve) tedbir alınmış i- J 
sc iki vatandaşın §enadeti, 700 • 800 
kişinin soyulması; vazife dar olanların 

ifayı vazifede müsamahaları, teseyyüb
leri, kayıdsızlıklarını açıkça isbat et
mektedir. Binaenaleyh hükümetin aldı
ğı ve alacağı tedbirler meyanında en 
müessir bir tedbir de, zannederim ki ib
reti müessire olmak üzere vazife.sini su
iistimal edenlerin tecziyeleri olmalıdır. 

(Bravo sesleri). 

Arkadaşlar, kanun, nizam, talimat, 
usul, tedbir.. Fakat bunlar ne kadar 
mükemmel olursa olsun, bunu icra ede
cek ellerde müsamaha bulundukça, bu· 
nu icra eden eller kayıdsız bulunduk
ça •... Bu güzel ve mükemmel kanundan 
ve tedbirden bir fayda memul değildir. 

Süah dağıtan kimdir? 
"- Muhterem Vekil 935-36 senele

rinde de hududun haricinde çetelerin 
hazrrlandığınr, silahlar tevzi edildiğini 
ve hududdan geçirilmek istendiği hak· 
kında malıimattar olduklarını beyan 

·buyurdular. Bunları kim hazırlıyor,? 
Arkadaşlar: bu silahlarr dağıtan kim· 

dir, memleketimize bunları sevkeden 
kimdir? Bunlara para veren kimdir? 
Bizim gerek iç ve gerek dış siyaseti
mizde bir prensipimiz vardır; açrk ve 
samimi olmak ve hakikati olduğu gibi 
söylemek. 

Açık söylüyorum, bunları hazırla

yan, bunlarr teslib eden dost pndesi 
altında hareket eden Fransadır (Bravo 
sesleri). Arasrra görüyoruz, Blum ka
binesinin bizimle dostluğa temayülü 
var. Her fırsatta bu dostluk temayülü
nü gösteriyorlar. Fakat bu dost mas· 
kesi altrnda, dostluk perdesi altında 

hududun hemen karşısrnda yapılmakta 
olan ihzarat, verilmekte olan silahlar, 
teşvikat, paralar, bunun dostlukla nasıl 
kabili telif olabileceğine ben hayret e
derim. 

Asla susamayız 
Denilebilir ki müstemle • 

ke memurlannm hulundukla • 
rı yerlerde çok vasi menafii 
şahsiyeleri vardır, onlar yapı
yor. Nasıl olur? Koskoca Blum 
kabinesi kendi memurlarının bu 
gibi ahvalü harekatından ha
berdar değil midir? Binaena
leyh bunun müsebbibi Fransa 
ve onun peyki elan suriyeliler
dir. Fakat arkadaşlar takdir bu
yurursunuz ki bizim hududu
muza tecavüzlerle, memleketi
mizin refah ve saadetini ızrar 
edecek, vatandaşların rahatını 
bozacak, bilhassa ve bilhassa 
Hatayda türk kanını akıtacak 
zalimane hareketlere karşı asla 
susamayız. (Bravo sesleri). 

Biz mertlik isteriz 
Gönül arzu eder ki böyle maske ve 

perde alt;nda dostluk sözleriyle rot oy· 
nıyacak bir dost olacağına keşke mert 
bir düşman olsaydı biz onu tercih eder
dik. Çete mi arkadaşlar, biz onu Fnn
sadan, Suriyeden daha iyi biliriz. Fa
kat biz perde arkasında karagöz oyna
tacak çete yapmayız. Tecavüz etmeyiz. 
Biz hareketimizi bütün cihanın gözü ö
nünde apaşikar yaparız. Ben anlıyorum 
ki birçok protokotlar, birçok hudud 
mukaveleleri yapılmıştır. Fakat buna 
mukabil birçok tecavüzler ve menfi ha
reketler görülmüştür. Muhterem Veki
lin söylediği gibi, biz artık türk kanı 
dökemeyiz, artık maske altında dostluk 
oyunlarına gelemeyiz. Sabır ve taham 
mülün de bir derecesi vardır. Bu dere
ce artık aşmıştır. Hükümetten rica ede
lim; cezri ve kati hareket i~in adım at
sınlar. Bizim hüküme.e tam bir itima· 
dım z vardır, tam bir itimadımız ol~u
ğuna hiç şüphe yoktur. O itimadın ba· 
na verdiği kanaatle söylüyorum ki hü· 
kümet artık ) azmakla, çizmekle politi
kaymış, yok bilmem beynelmilel müna
sebata halel iras edermiş falan G .. T.e
sin. Bundan sonra hükümet cezri ted
bir almalı, kati harekete geçmelıdır. 
Ve Hatayda ne bir türkün zulme uğra· 
masma ve ne de bir türkün kanının dö
külmesine ve ne de hududdaki ırkdaş
larımızın refah ve saadetlerine halel 
iras edilmesine ve kanlarının dökülme
sine meydan vermemek için yap.laca1c 

şey kati ve cezri bir şekilde hareket et,,. 
moktir. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar; tekrar ederek başınızı 

ağrıtmamak için sözüme nihayet vere•f 
ceğim. Bu çeteleri hazırlıyanlara, teş· 
vik edenlere ve onlara para verPnlere 
söylüyorum, milletimin muvacehesinde 
söylüyorum. 

Perde altrnda, dost maskesi altında 

böyle klllıkışlık yapacağınıza karşımı· 
za mert düşman gibi çıkınız, türkicr 
mertlikten hazzederler. (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

B. Relik ince kürsüde 
B. Mazh,ar Müfid Kansu'dan sonra 

B. Refik İnce (Manisa) söz aldı. Cum~ 
huriyetin yeni nesilde, asayişsizlik hali .. 
kında hiç bir fikir vermiyecek kaclaı; 

sükun ve emniyet kurduğuna işaret e
den B. Refik İnce, genel kanaatle alay 
eden bu hadisenin çok fena tesir yaptı .. 
ğını ,hadisenin alelade bir vaka tel k .. 
ki edilemiyeceğini söyliyerek dedi ki 

Vasıta olanlar •• 
"- Dahiliye vekilinin beyanatından 

anlıyacağımız şu oluyor; bizim budu. 
dumuzun cenubunda hakikaten bizimle 
meşgul olan sivil namı altında fakat res11 
mi müesseselerin elemanı olan anasır 

vardır. Bu anasır ya bizim kovdukları. 
m.z, ya bizim tutarsak öldüreceğimi.a 

yahud bize evvelce hi.yanct etmiş olan .. 
ların teşkil ettikleri bir kafile şenaat 
veyahud tıpkı bugün olduğu gibi ecne .. 
bi bir devletin vasıtai siyaseti olan sun 
yelilerdir. Suriyelilere acıdığımı bir 
defa daha huzurunuzda ifade etmekle 
teessür duyuyorum. Kendi akıllarının 
ve mantıklarının çerçevesini tanzim e .. 
denler, dün bizden ayrılan bir zavallı 
millet ki, bugün akılsızlıklariyle büyük 
bir devletin kör aleti olarak emellerini 
tecelli etirmek istiyorlar. Çok zannede· 
rim ki bu körlükleri kendilerinin haya .. 
tına malolacaktır. 

800 kilometre uzunluğunda bir hu .. 
dud üzerinde çapulçuluk yapan bir ka .. 
fileyi hoş gören bir hükümet karşısın .. 
da bulunduğumuzu söyliyen B. Refik 
İnce sözlerine şöyle devam etti 

Medeniyetle alakası olmıyan 
bir hareket 

"- Ardakaşlar; öyle bir devirde 
bulunuyoruz ki mücrim denilenlerin 
siyasi kısımlarını devletler mütckabilen 
affetmek usulünü şimdiye kadar yap
mışlar iken suriyclilerin husule getir• 
dikleri bütün feci vaziyetleri beyne} .. 
mılel hadisatı hukukiyeden saymak is· 
tiyorlar. 

Nitekim Dahiliye vekilinin dediği 
gibi eğer beynelmilel bir cürmü meşud 
mahkemesi olsaydı bu eşkiyanrn heye .. 
ti mecmuasınrn o mahkeme huzuruna.: 
mahküm olacaklarına dair ellerimizde 
deliller vardır. Bu eşkiyayı ve hırsızları 
siyasi mücrim olarak tanımak, bence, 
hakiki katiIIeri muhafaza etmek doğru .. 
dan doğruya medeniyetle hiç alakası ol• 
mıyan bir harekettir. (Bravo sesleri) 

Fransız d oıtluğunun del ili 
"-Beyanatın içersinde ~ok tevak· 

kul edilmesi lazım gelen ve doğrudan 
doğruya Fransa kanaati siyasiyesinil1 
Türkiye hakkındaki tece/Jisinin bir de• 
/ili olmak üzere söylenen bir fıkra var .. 
dır. "Siyasi te~ebbüslerimiz müsbet kaf• 
şılanmamrştır.,, O halde menfi karşı/arı· 
mıştır. Bütün eşkiyalar hakkında Tüt• 
kiye şikayet ediyor, manda zabit ve ıııt• 
murlarrnın bunlar hakkrnda tedbir al" 
madığınr, iğmazlarrnı deli/Jerle ve ve• 
sikalarla gösteriyor, buna karşı Frarıs~ 

M··ı·d· d d·~· gıbl hükılmeti Mazhar u ı ın c ıgı b 
iki yüzlülük yaparak bize müsbet ceva 

k tŞI" vermiyor. O halde menfi cevab a 
· kst~I 

sındayız. Bur.un manası da bıze 'C" 
· • sm t" yapılan bu hareketlerın gene uc.- tJ 

ceğidir. Zahiren ve filen tecelli e~e .. r· ktfeı bu iki yüzlü siyasete; mıllı ur . 
0 . ti .. 

miJJici ve davalarrnda açık sıyase 
deJllCZ•· lan Türkiye asla muvafaJrnt c ·ııe• 

· · Je ını İç bakanının beyanatı ıçın uıel 

tin ruhuna tercenıan otan çok ~efil< 
sözler olduğuna işaret eden B. 
İnce dedi ki : 

Fransa §Unu öğrensin ki.. ıci· 
1 ıl yor 

- Arkadaşlar, öyle an aş ttıığil 
Fransa haricte haksız olarak tu ~-ıı· 

• ıaızlna.ı•-
davayı siyaset noktasından . e ıııı• 

. rı bıt 
yınca elindeki cahıl anası '. t.. •• 11arı• 

.,,... · ıze r-.. ı 
sım olan unsurları alc, .. ım .• k3sırı 

· polıtı mak suretiyle eski devrın . i jrıcle" 

Yapmak istiyor. Yani kaleyı ç .,.,r· 
b" manası 

yıkmak istiyor. Bunun ır ) 
(Sonu 6. ıncı sayfadf' 
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K8yseriVi ~!~.~!:~.!.~.~ 
- Erciyas gelir. • • 

Kayseri deyince hatıra daıma da halk türkü· : Cemal Kutay : 
Kayseri'ye ilk gidişimde, ora .. aşan türkü : : 

leri toplayan bir muallim, ~a, 2':fnz:1'Erciyas'" ve ~. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
arasında rastladığı en bol ~eı~:.e ·yas'ın asırlar
"'gurbet" olduğunu söylemı~tı. ha~atiniz biraz ge
'danberi, başı dumanlı_dır .• ~ger 1 btlşına yakın gün
nişse onu, çocuk dergilertnli e t1eyu uzun sakallı 
lerde görülen beyaz ta~~~. Yalnız bizim Er~i
Nocl Babaya ~ete1:r değildir. Kayserinın 
yas, Noel ba~ gıbi Y. gun haşmetli fakat biraz 
halk türkülennde Ercıdy~~ ·n saygı ile karrşrk kor-

• aşılama ıgı ıçı . . . 
merhametsız, • • da yaşayanları binbınn-
ku hissi veren, ıkı yamabcmt hasretin ifadesi idi. 
' d .. için de gur e ve 
<fen ayır ıgı. ,. . biatın elinden fethe çıkan 

Anadolu yu, ası ta b ğrına da demiryolu-
Cumhuriyet çocukları, onEun ·yaas daha rok bizim ol· 

. d'kt n sonra rcı Y 
nu yerleştır ı e k' h lk türkülerinde Erciyas, 
muştur. Bundan s~nra. ı 3 

rak par ası üzerinde 
ik. 00·1d .. gu .... genış hır top 1 ıye . u "n sembolü ola- Başbakan lnönü Kays~ri yolunda, 
gurbetın ve ha~~etı onun yanından kendisini saatl~rce bek/iyen 
mıyacak... Bugun .. k ,.ocuklan halkla ba§başa 

Ç• yoruz. yarın tur y 

ge ı 1 •. lanörleri ve kayakla
tayyare en, P d w apacak • 
n ile onu da bir Ulu ag Y • kar-
lar. Eteklerinde kurulup ~elik Er· 
tallar yapan tayyare fabrı~a:ı, ka· 
Cı·yas'm dumanlı başını tu~. . . 

d .. rt koşesını nadları için yurdun o h r 
kollıyan bir kartal yuvası a ıne 
koymakla meşgv1 ctür. 

* UmJ .. nu balaı .• amak: . 

T~~imiz saat 7,45 de Kayserıye 
d B '.)akan İnönü'\lün bu· 

ı ı. . b k 
)un ·uğu ikinci posta bizden hır u~u 
saat sonra gelecek. Son beş yıla .. sı~~n 
muhtelif zamanlarda dört defa gordu • 

b. kurul-•.. K seri'yi koca kom ına 
gum ay ' - . . la k görmek 
duktan sonra degışmış 0 ra . 
.. .d. bende hemen bir kanaat hahnde •. 
umı ı, .,d 

934 ün sonbahar oda idi. Kayse_rı . e: 
belediye reis vekilinin oda~ın~ bir ıki 
tüccar ve ,ehrin taıunımf ıımasıyle. ko
nu~uyorduk. O zaman kombi~ ınşa 
ha.inde idi. Kombinanın. Kayserı ye ne
ler kazandıracağını ve devletin bu bü-

Arabacı misalini; manifaturacıya, 

lokantacıya, bakkala, kasaba, küçük sa
nat sahiblerine ve tek bir kelime ile it 
hayatına teşmil ediniz: kombina, Kay
seri için bir hayat ve hareket kaynağı 
olmuştur. Hatta dahası var: kombina 
kurulduktan sonra Kayseride kitab ga
ze te satışı da artmıştır. 

Bütün bu sebeblere rağmen Kayse
ri acaba neden değişmemiştir? Arabacı 

diyor ki: 
" - Bizim zenginlerimizin çoğu dı

şardadır .Birçok zenginlerimiz ara sıra 
Kayseri ye gelirler; hepsinin evi var • 
dır ama, eski evlerdir. Onlar da kira • 
dadır .. , 

Bu hadise Kayserinin, hüviyetini 
geç degiştirmesi için bir izah değildir. 
Bugün Kayserde arsalar ucuzdur. işçi 
vardır. Burada inşaat, herhangi bir A· 
na.dolu şehrinden hiç de farklı değildir. 

Kombinadaki memurlarla konuştuk
tan sonra daha kati olarak anladım ki, 

y ük eseri karşısında kayserililere dü • 
güzel ve modern evler, pekala kira ge

... n itlerin ne olabilecegi mevzuumıız 
~ tirebilecektir. 
du. O sıralarda Kayseri valisi olan B. 
Nazmi Toker bir de imar planı hazır • 
lamıştı. 

baba tebre girerken bir umusaya 
ugradım: şehrin en büyük oteli olan ve h .. , .. • 

u •met meydanına bakan otelin • ki 
hatırımda kaldığına göre ismi İstanl;,ul 
oteli idi. - Biraz ilerisinde olan yıkıntı 
ve taş dıvar olduğu gibi yerinde duru • 
yordu. 

İstasyonla tehri biribirine bağlayan 
caddeden geçerken, sağ ve sol gene bof. 
gene pençerelerinin bile nerede olduğu 
ilk bakışta bulunanı yan evciklerle do
lu idi. Yannrdaki gazeteci ark:' h:-ım: 

" - Kayseri de ·-memiş. .• " diyordu. 

* K;: .. :;k bir kıya•,ama. 

A ralıacıya sordum: 
,, _ Fabrika sizin kazancınızı ar• 

tırdı mı? 
" _ Çok... Ben günde hiç olmazsa 

fabrikaya iki aefer yaparım. Bu benim 
h men yarıs: demek· 

kazancımın hemen e .. 
tir. Sonra fabrikada çahfinlar aza.d gun
lerinde hem bağlara, gezmelere gıder ~ 
ler. Pazar günleri boş araba hemen yo 

gibi •.• 

::::' ,, .ıkmdan ı: · 'er 

ot: · :u halde, de inşa işi çek 
,.,. .. _ . Bir tayyare fabrL ... andaD 
rnra, Ti..rkiyede ft 1 .ti Balkanlarda 
eti o•!Dıyan koca ko~n :. kavuf&D 
Kayseride, gCSnül, bir yeni zaman teh
ri görmek istiyor. Çünkü bir tarafta ta
:: .ıtın büy~ · ihtiş ıc.,an~.~·- .bir 
tarafta cumhuriyetin büyük eseri olan 
kombina ve ikisinin ortas nda Kayseri 
cidden bir tezaddır. Bu tezadın düzel· 
mesi. kayserililerin himmetiyle olacak· 
tır. Buradaki durgunluk bana Karabü· 
kü ve Durmuf Ati'nin babas nı hatırlat-

tı : 
" - Köylümuze yeni, güzel evler 

yaptı~ mız onu bol a~aç ve : .... ya ka
vuf urduğumuz zaman gelseydiniz ... 
-u kerp:ç evler ve kötü köy, bize artık 

* lı h'-lcmi na..l genifliyor? 

A rabacıya sordum : 
"- Fabrika açıldıktan sonra 

Kayseride işsiz kaldı mı ? 
"- Hayır ! Hatti köylerden bile 

gelenler oldu. 

es 

Bu arabacının üç yakını fabrikada 
çalışıyormuş : 

"- Ben on dört senelik araıbacıyım. 
Bizim yirmisine basmıyan yiğen ben
den çok kazanıyor." Kombinaya doğru 
giden yol üzerindeyiz. İşçi saray
ları asıl fabrikanm karşısına yapıl
mı,. Bu evler Kayseriye fabrika kadar 
verimlıdir. Fabrika bize dokumamızı 

yapıyor. Bu evlerde de iyi yaşama ı, 

sıhhi yaşamasmı, metodlu çalışmasını, 
spor yapmasını, okumasını öğrenmint 
işçi yetis.tirmektedir. Birincisinin başa
rısı, ikincisinin vücud bulmasına ba lı· 

dır. Bir doktor burada yaf3yan ıİfÇi ile 
tchirde yaşayan işçi arasında bir sıhhi 
kıyaslama yapmış : 

"- Sıhhat üzerinde topyekun tesir 
yapan aebe-bleri bir tarafa bırakırsanız, 
burada hastalık anormaldir. Bünyelere 
ve vücude göre hayat tekilleri tanzim 
ediliyor • ., diyordu. 

* Aradığımız Atatürk heykeli: K ombinaya güzel haz;.rlanmıf b~r 
parktan giriliyor. Yüksekçe hır 

yerde Atatürk'ün büstü durmaktadır. Ye. 
re çimle devletin ve partinin 6 vasfı ya
pılmış... Gözlerimiz burada, Bütün bu 
gördük1erimzin büyük ve eşsiz yaratı· 
cısı olan Milli Şefin birçok yerlerde 
rutladıtrmı• büstü yerlae dalla so• 
manAıı ve nerleriaden birinin 6nünde 
ona minaetıimJzi daha iyi ifade edebi. 
lecek bir heykelini arıyor. 

Sagda spor sahaları var. İfçiler gil· 
nün muayyen .. tıerinde burada spor 
hareketleri yapmaktadırlar. Kombina
nın, Kayserinin umumi hayatı iberin
de yaptığı ilerleme n gelipneler ara-
ımda bilhaaaa ıpor menuu da vardır. 
Yapılan spor temasları oldukça alika 
uyandınyormuf. 

* BQfbalıanı bek/iyen Kayıeri: 
Başbakanın Kayseriye gelip kom

binayı ve tchri gezeceği haberi tehre 

bir bayram manzaraaı vermif. Hele, i• 
tasyonla kombina arasındaki yol ve hU· 
kümet binaaiyle ıiataıyon araaındaki 

yolda canlı bir kaynapna var. Fabrika 
pazu olmasına rağmen çahııyor. Esa. 
sen bütün pazar günleri, kombinanın 

bUyUk bir kı1111ı çalıfD13 halinde bulu· 
nuyormuş. 

Bafbakanı beklemekte olanlar ara-

11nda bulunan bir byserili manifatu
ra tüccarı diyor ki : 

"- ÇabJm&yıpta ne yapsınlar ... be
nim Kırşehirde, Çankırıda, Niğdede o
)an bir sürü tüccar ahbabım benden 
durmadan Kayseri bui istiyorlar. Tilc
car, Kayseri fabrilcaamm bezini, aefer. 
berLilrteki ekmek gibi kapıJıyor. 

''- Köylü fabrikanın kumaflarını 
beğeniyor mu? 

.. _Beğenmezse tüccar arar mı biç... 
siz bir malın iyiliğini nya kötülüğünü, 
o malı satan tüccardan sorun .. biz bazı 
malları çefid bulunsun diye alırız. Ba· 
zısı da bizim geçinmemizi •ğlar. Kay
aeri fabrkasmm malı, kimin eline geç
ee para kazandırıyor.,, 

* Kürü(fün büyük gururu: K üme küme olan halk arasında en 
çok küçukler göze çarpıyor. Kas

keti ve gögüslüğunden bir ilk mekteb 

talebesi olduğu anlaşılan küçük bir 

yavı u; onu heyecanla dintiyen arka

daşlarına anlatıyor: 

"- Ben İsmet İnönün'ü, evelki yıl 

gelince de gördüm. Biz aıralanmış bek· 

liyorduk. Önümüzden geçerken benim 

çenemi okşadı ..• " 

Ona merak ve hazJe bakan gözlerde 

masum bir gıbta parıtlısı var. Bu kü

çük, BaJl>akanın çenesini okşamasını, 

ne kadar büyük bir sevinçle anlatıyor. 

sa, etrafını saran küçükler de, giınün bi

rinde kendilednin de, onun kadar ev

ladı oldukları İnönü tarafından çenele

rinin okşanacağmdan emin dinliyorlar. 

Yalnız arada bir zaman farkı var, o ka

dar •.• 

Hepsinin küçüğü soruyor: 

"- İnönü gene asker kıyafetiyle mi 

gelecek ... " 

Kendinden büyük olanlar ona gülü

yorlar. Belki on üçünde olan en yaflı• 

ları küçüğe anlatıyor: 

••- O eskiden Mkerdi. Atatürlrle 

beraber dütmanı denize döktükten son· 

ra askerlikten çıktı. Başbakan oldu. 

Ama, belki bir gün gene asker elbisesi 

giyer.,, 

Küçük, kendini müdafaa eder gibi 

bu ıuali nereder. sorduğunu anlatıyor: 

'"- Bizim okuma kitabında bir as. 
Jııer elbiseli rellDi YU' da...,, •tte !n&ltl .... delror ltfade Ka,....-l 
ftmbinumr ge&df. 
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türk teiiirleri: Haydar Tolun. Bernard 
Shav'ı zyaret: Giovanni Papıni, Aka
demide roman: Paul Bourget, Edirne 
sarayında hamamlar: Dr. A. S. Oaver, 
Şi.ir: Shelly, Çin edebiyatından niunu· 
neler: }"usul Mardin, Korku: M. At· 
sızyoldaş, Zalim su: (hikaye: A. Ke. 
venoiıu, İhtiyarlar (il§vc hikaye): Al
phonsc D.ıudet, Köylu zekası (hikaye): 
N~vile Jieııs.'ıaw. Behçet Kemalle ih
san Boron ve Osman Nurının şiirlerı ve 
bazı ufak sanat ve f.ikir yazıları. 40 
sayfa tutan bu degerli mecmuanın be-
deli 15 kuruştur. 

Havacılık ve Spor 
Her ayda biraz tlaha gu7.elleşen ve 

olgunlaşan (Havacılık ve Spor) un 
( 188) inci sayısı, en zor beğenen okur· 
larm bile hoşuna gitlecek kadar nefıs· 
tir. Turkkuıu'nun ( 17 50) kilometrelık 
turnesine aid otuzdan fazla resimle sus
lü olan bu sayıda on beş günün butıin 
havacılık hareketleri toplanmıştır. Mec
mua, abonelerine Server Ziya Gürevin'· 
('Ciöklerin kızı) adındaki bır romanı
nı hediye edecektir. Bu roman, para ıle 
hiç bir tarafta aatılmıyacaktır. Havacı
lık ve Spor'a abone olmanızı tavsiye e
deriz. 

tiif! ANKARA 
''ULUS" un haftalık franaızca 
nüahaıının 160 ıncı aayııını 

okuymıuz 

Bu sayınm bqlıca yazıları f\Ull&r• 
dır: 

Başvekil İsmet lnönü'nün Karabük· 
teki nutukları, zirai kombineler hakkın· 
da Ziraat Vekili Bay Muhlis Erkmen· 
in bcyanatL Şeker aanayiimiı, h Ban· 
kalı, Ha.fta habcrleci, Kömür iatihsali. 
miz, Türkiyenin sanayileşmesi, zeytin· 
)erimiz, su işlerimiz, edebiyat ve sanat 
sayfası, Mavi ve Siyah (Halıid Ziyad n) 
türk köyü, Ankara bahçeli evler mahal
lesi, bibliyografya, haftanın karikatür
leri haftanın ruimlcri, ilh. sayısı her 
yerde btş kuru.- satılır. 
~···············~ .. , J RADYO •••••...... ---· ....... .... 
OCLE NEŞRİYATI: 
12.30-12.50 MuhteJıf plak nepiyıtı, 

12.50-13.15 Plik: türk muulr.iai, 13.lS-
13.30 Dahılı ve harıci haberler, 17 .30· 
18.30 1nkılib dersleri (Halkevinden 
naklen). 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
18.30-19.00 Muhtelif plak ne,riyatı. 

19.00.19.30 Türk musikisi ve halk şar· 
kılan, (Safiye Tokay ve arkadaşları), 
19.30-19.45 Saat ayarı ve arabça ncşrı
yt, 19.45-20.15 Turk musikisi ve halk 
prkıları (Hikmet Rıza ve arkadatları), 
20.15-20.30 Konferans: Kazım Nami 
Duru (Terbiye), 20.30-21.00 Pllkla dana 
musikisi, 21.00-21.15 Ajana haberleri, 
21.15·21.55 Stüdyo salon orkeatraaı. 
21.55-22.00 Yarınki program ve istiklal 
marşı. 

Y enişehirde Kiralık 
Garaj 

Yeni§ebirde otoım.bil prap ara
yanlar Karanfil IOkaglllda 43 numara
ya müracaat etailller. Telefon: 2591. 

hımtark renkler görünüyordu. Kalın diyar· 

~T~e:h::ik:a:.:N::o.:.:;2~9---------ı lar koyu çizgili yeşil bir renk alnuşu. Nıha· 
- \ vet avlunun dip tarafında bahçe kapısına çı-

r 
ka~ sekiz ayak merdivenin taşları biribirin-1::.. u gen i e den ayınk ve salipçiler zamanında dul karı-

d e t sı tarafından gömülmüş bir şövalye. mez3:rı G r an rribi yetişkin otlarla örtünmüştü. Delık deşık 

yepyeni bir sevim buldu. İçinde bin türlü vu
zuhsuz fikir doğuyor ve bu fikirler, dışarıda 
güneş şualarının çoğalması nisbetinde büyü
yüp gelişiyordu. İnsanın maddiyetini bir bu
lutun kaplaması gibi maneviyetini kaplayan 
o müphem, izah olunmaz hazzı duydu. 

Eugenie'nin kendi hakkındaki mütevazi ve 
ısUrapla dolu düşüncesi işte bu idi. Biçare 
kız kendini güzel bulmuyordu: fakat te
vazu, daha dogrusu çekingenlik sevginin 
başlıca faziletlerinden biridir. 

Eugenie, küçük burjuva · ... ı p ço-

H , de Balzac 
Yazan: ono:e n· Nasuhi Baydar 
Türkçeye çevıre · 

. d Evet bu hüzün ve· 
d.uvarlannı seyre dal 1

• . d .. 'fak~t sakin ve-
rıci, mahdud bir manzara 1 1 İ esrarlı gü
Ya işlenmemiş tabiate has ~ .~~· 
l'lelliklerden de mahrum degı. ı. ·kı·. rıkngwı 

d w ı bılezı ı' y 
. Mutfağın civarın a agz ızıl güneşten 

hır çengele takılı; bozuk, ~duciu bir kuyu 
Yanmış bir asmanın sarılı 0 t:o nıyor 
" d d vara uza ' 
dardı. Ve bu asma, ora an .1 

1
. r kitab-

ıva k b nca ıler ıyo • . 
1 n aphyor, ev oyu k .. tüphanesıne 
arı seven bir adam bunla_rı . u österebi· 
rerıeştirmekte ne kadar ıntı.zaı:ı g b"r odun 
ı:se o kadar itina ile istif edılmış 1 

l'ı" .. du Avlunun 
1ta1~nı uıerinde nihayet buluyor ha~eketsizli· 
tin ırı'!1!annda zamanın veya ldı w ı siya-

te~,,.ı ,,le yosunların. otl~nn a g 

;aşlardan bir satıh üzerinde yükselen tahta
ları cüriimüş bir kafese çesidli sarmaşıklar 
keyfİerince girip çıkıyorlardı. İki bodur ~l~ 
ma a~acının eğri büö-rü dalları kapının ık! 
yanını kaplıyordu. T.araçanın alt t~raf mdakı 
ıhlamurlu kameryenın tamamladıgı bu. ba~
çeyi, şimşir dallariyle toprak~~rı .. çevnlmış.. 
dört köşe tarhlar ve bunları bırıbırınden ay:
ran üç tane kumlu yol teşkil ediyordu. ~ır 
köşede frenk üzümleri ve diğer köşed~ ıse, 
dallan eski fıçıcının odasına kadar enş7n. 
u suz bucaksız bir ceviz ağacı va~ı. Loıre 
n~hri kıyılarında görülen parlak hır sonb~
h güneşi bu bahçe ile bu avlunun kendı· 
1 
a~ e mah~us her şeyi, dıvarları ve nebatları 

.~rınn'nde gecenin nakşetmiş olduğu kırağıla-
uze . . d 

vaş yavaş ızale edıyor u. . 
rı Y~ 'nie vaktiyle kendisi için hiçbır fev· 

"dugl.C... ~lmayan bütün bu manzarada 
kala e ıgı 

Kumru gerdanı gibi değişir renkli ve ka
lın yapraklı çöreotlarının döküldükleri bir 
dıvar parçası üzerine güneş geldiği zaman 
Eu 00enie'nin istikbalini ilahi ümid ışıklan 
aydınlattı ve kızcağız, artrk, çocukluk hatı
rası gibi sevimli bir hatıra ile me colan bu 
drvar parçasını, bu solgun renkli çiçekleri, 
b? mavi salkmları ve bu kurumuş otlan se
yırden zevk almağa başladı. 

Bu akisli avluda, dalından ayrılırken her 
bir çiçeğin çıkardığı tıkırdı, saatlerin geçi
şini farketrneksizin bütün gün buradan ayrı1-
mıyabilecek olan genç kızın gizli istifham
larına birer cevab oluyordu. Sonra, gürültülü 
kalp helecanlan başladı. Eugenie' sıksrk ye
rinden kalktı, aynasının karşısına geçerek 
- kendi kendini tenkid edip ayıplamak üze
re eserini temaşa eden bir müellif gibi • çeh· 
resine baktı. 

"Onun için kafi derecede güzel değilim!,, 

cuklarda olduğu g·bi k:.ıvvctli bir teşekkülü 
olan ve güzellikleri adi görünen tiplerdendi. 
Başı büyüktü, alnı erkek alnına benzerdi, fa
kat Fidias'm jüpiter'in de oldubu ibi nazik
ti, ve bütün hayatının ma esi olan mavimsi 
gözlerinde fı kırıcı bir canlılık vardı. Vak
tiyle pürüzsüz ve pembe ol n toparlak yU. u
nün çizgileri - yer bırakmıyacak l d r h fif 
geçiştirilmiş, fakat gene t nin kadi,eli ini 
gidernı · bir çiçek hastah"'ı dolayı iyle • bir
az kaba a mış. olm~k~a b rab 0 r hala pek yu
mu ak ve pek ınce ıdı ve an mm tc iz opÜ· 
şü onda gecici bir krnnızı leke bırakırdı. 
Burnu fazlaca kalındı, fakat l.ıp\ rmızı ag
zına yaraşıyor~u v~ ~~ a0zın bin ir çi. gili 
dudaktan s.vgı ve ıyılıkle dolu idi. Gerdanı 
t~R_a~~aktı. l~ b"rık v~ itina ile ört .. müş elan 
gorrsu bakı an ı.~n ıne çel r ve in ana hul
yalar verirdi. 

(S n ı var) 
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Cenub hududumuzda emniyet tedbirleri aldık 
(Başı 4 üncüde) 

öır: Fransa kalemizin dışından kuvvet· 
li olduğuna kani olmuş da içinden zafa 
:uğratmak istiyor. Fakat şunu bilmeli
Öir ki hariç ve dahilimiz yekdiğerinden 
zerre ıkadar farklı olmıyacak kadar f 
lmvvetlidir. Yalnız onlara tavsiye ede
riz ki, altı şubat hadisesiyle, Klişi ha· 
<lisesiyle her gün kendi memleketinde 
kendi sahasında çıkan binlerce isyan
ların önüne geçsin, ve kendi dahilini 
kuvvetlendirsin. Kendi dahilindeki za. 
fın önüne geçsin. Yoksa kuvvetli olan 
ve asla tezelzüle uğramıyan bir mem· 
leketin dahilinden istifade etmek iz'an
sızlığını göstermesin. 

Hükümete §Ükran 
Binaenaleyh arkadaılar, bütün 

bu kanaatlerimizin en iyi&i, en ve
cizi ve en lazımlısını söyliyen hü
kümet ve hepimize ve bükümete 
en doğru yolu gösteren Atatürk 
olduğuna göre biz, bundan evelki 
davalarda olduğu gibi, bu davada 
da en ufak bir vakfei tereddüd 
göstermeksizin itimadla, emniyet· 
le ve kemali kuvvetle onlara bağ
lı olduğumuzu ve milletin dahi bu 
bağlılıkta müşterek bulunduğunu 
ve bizimle beraber olduğunu ifade 
etmeği vicdani ve vatani borçları
mızın en büyüğü tanımakla sözü
me nihayet veriyorum. (Bravo ses
leri, alkı~lar.) 

B. Z iya Gevher Etili kür•üde 
B. Refik lnce'den sonra B. Ziya 

Gevher Etili (Çanakkale) söz aldı. 

Hükümetin beyanatını büyük bir haz 
ve itminan içinde dinlediğini söyliye
rek, bizim, açık konuşmak yolundaki 
esas umdemizi hiç bir zaman değiştir· 
mediğimizi, iç Bakar.ımızın beyanatı
nın bu açıklığın güzel bir ifadesi ve 
politikamızın bariz bir nümunesi oldu
ğıınu anlattı ve dedi ki: 

Unutulan misaller 
"- Arkadaşlar, bu mücadele nerede 

oluycr? Övle bir sahada ki daha dün· 
kü neticenin kahramanları içimizde ya
şıyor. Ve daha o dünkü bu mücadele 
dünyanın en muntazam kuvvetleriyle 
bir milletin sadece ruhu arasında oldu. 
Biz onlarla karşıkarşıya geldiğimiz za. 
man daha biz henüz teşekkül etmek 
ü-r re iılik. Onlar çok kuvvetli ve 
lıarblardan galib çıkmış ve çok pratik 
g :irmüş a<ı'•erleri karşımıza koymuşlar

dı: ne oldu arkadaşlar? Bu mücadele· 
1lin neticesi ne oldu Onlar bizim bir 
avuç kuvvetimiz karşısında dağıldılar 

ve dost elini uzattılar. O günler vnu· 
tulmıyan hatıralardır. Ne gülünç şey! 
Bizi tt>' rar bu sahalarda mücadele· 
ye sevkediyorlar.'' 

Türkün asla çete harbı yapmıyaca
ğını, arkadan vurmıyacağını, ancak a
ç•k alınla m'ieadele edeceğini söyliyen 
B. Etili, bi1im Suriyeyi, suriyelileri 
çok iyi tanıdığımıza işaret ederek söz
lerini bitirdi: 

E·1er İcab edene .. 
"-Eğer Fransa hükümeti veya 

onların peyki olan Suriyeliler bu 
halin önüne geçmezler ve normal 
vaziyeti iade etmezlerse bize düte
cek vazife ne ıekavete tekavetle 
durmaktır, ne de entrikaya entrİ· 
ka ile mukabele etmektir. Açıkça 

bu ıa'rilerin pe§İne düfüp, bunlann 
yuvasına gınp beslendiği yer • 
de. hududun öte tarafında bu 
yılanı yuvaamda imha etmek • 
tir. Huzur ve aükuna hatta o
rada döktüğü kanlar,a hak keabetmit 
olan bu milletin şimal f&l'k ve carb 
hududu kadar asayİf ve inzibab ve 
sulhu burada da lt.min edecektir. 1-
cab ederse, bunu vapacağız. Ordu da 
göndeririz ve hain yuvalan imha e
deriz. Bundan bafka yapacak hiç bir 
ıey yoktur. Bunu bu millet her an ya
pabilir. (Brarn sesleri, alkı~lar.) 

B. !fazh,.,r Cermen'in •özleri 
E.ı ıdan sonra Dr. B. Mazhar Ger

men (Aydın) - söz aldı. Türkiyeden 
çıkan vatan hainlerinin hudud boyunda 
iskanlarının bizi çok haklı olarak tered
düde düşürdüğünü, bin kilometreye yak
lasan bir hudud boyunda bu tartlar ve 
:zihniyet içinde mantaı gibi yerden bi
ten üç beş şakinin hududu geçmesine 
nasıl mani olabileceğimizi sordu ve de
di ki: 

Sömürgeci zihniyet 
- Arkadaşlar; ço!c açık olarak görüle

gelmektedir ki, er;asen sömiirg.-ci Oıdr. 
devletlerin ve hu mey.1nd1 m~·,.1::w Lah· 

sohuı devletin muhtelif yerlerdeki ida
re usullerini az çok biliriz. Bilhassa 
bu cJevletin kelimenin tavsif ettiği ma
naya göre hakikaten sömürüp yutan ve 
sömürgesini yutmak için her şeyi mü
bah gören, nazik ve kibar görünen ha
line rağmen, içinden sömürmeği ve i
daresi altına almış olduğu milletleri 
tamamen sömürüp yutmayı prensip it
tihaz eden bir canavar halinde olduğu. 
nu tasavvur etmekte zannederim asla 
mübaleğa yoktur. Medeniyet götürüyo
ruz, temdin edeceğiz diye elle pilav ye· 
meği teşvik etmek, mekteb tesis etmek 
değil, varsa kökünü kurutmak ve on· 
larr hayvan sürüsü halinde idare etmek 
için yapabilecek ne varsa daima tatbik 
edegelmekte olmuştur." 
Bu zihniyetteki bir idare ile, Türkiye 

idaresini karşılaştırmanın Suriyeliler i
çin çok güç olmadığını söyliyen Dok
tor Germen, sözlerine şöyle devam et
ti: 

Bir takım efsaneler 
"- Zavallılar. Onlara zavallılar 

demekte bir taraftan kendimi çok 
haklı görüyorum. Bizim Hatay dava
sında suriyelileri çok gayri memnun 
edecek bir vaziyete sürüklemek is
tedirler. Nihayet güya arab ittihadı 
ialam ittihadı vücude getireceğiz di
yerek haklarımızı uyiflatmak yolun
da vaki olan davalarını bize yuttur
mağa çabtmıılardır" 

Fransanın, Suriyeyi, memleketimiz 
aleyhine tahrik etmek için başvurdu~u 
çarelerden bahseden B. Mazhar Cern•en 
dedi ki: 

- Vaziyete bakılınca görülebilir ki, 
bu devletin Avrupada senelerdenberi 
takib edegeldiği siyasette ne kadar gay
ri muvaffak olduysa daha dün elinden 
dost diye tuttuklarına ve en yak:n müt
tefiki gibi addettiklerine dahi ne kadar 
ademi itimad ve emniyetsizlik telkin et
tiyse yani bu vadilerde ne kadar ayağı 
sürçüyorsa yeni başladığı şarktaki bu 
tarzı hareketlerinden de ayağının daha 
kuvvetle ıürçeceğini ve muhakkak te
pesi üatü gideceğini tahmin etmek bi· 
zim gibi bu havalinin vaziyetini çok ya
kından gören ve türkün halini bilenler 
için, uzak değildir. Bunlar üzerinde 
çok daha kuvvetle durmamıza imkan 
vardır.,, 

Suriye hududunu mutlaka ı.Lah 
B. Mazhar Germen sözlerine şöyle 

devam etti: 
''- Şu veya bu hareket, 10 sene

denberi hal olunmadı ise artık hadi
aat cösteriyor ki bu itlerin daha mü
layim bir tarzla bqbyarak, uzun da 
olaa bir hüanüneti~ye iktiranına in-

tizara vaktimiz müsaid değildir. 

isteyeceğim teY tudur: Suriye hu· 
dudunun mutlaka ıslahı, tashihi, 
Suriye hududlan üzerinde iskan 
eclilmit bütün o anasmn bu bava· 
liden IWnilen kalcLnlması. (Bravo 
.esleri). 

S. lçöz (Yozgad) - Sürülmesi .. 

Açık •öylemek lciz.ım gelİr•e •• 
Dr. Mazhar Germen (devamla) -

Biz hakir, insani, milli olan herhangi 
bir davayı mutlaka aynı hislerin ve ay· 
nr elemanların tesiri altında yapmağı 

ıiar edinmiş ve yapagelmiş, muvaffak 
olmuş insanlar olduğumuzdan bu vadi
de herhangi bir endişeye düşmeğe saik 
bir vaziyeti mütalea edecek bir millet 
değiliz. Yani, daha açık olarak söyle
mek. lazım gelirse, mutlaka arkadaşlarr
mrn ifade etmek istedikleri çete harbı 
gibi menfO.r bir hadiseyi tasavvur et
mek şöyle dursun, yani Fransayı, pek 
yakınımızda olan bu hucludu üzerinde 
tehdid edebiliriz gibi, acaba bizi tehdid 
mi ediyorlar gibJ' bir kanaata meydan 
verecek derecede dahi düşünmiiyoruz. 

Çünkü o bizi mecbur ederse, nihayet bu 
hakların kati ve cezri oı'arak türkler 
tarafından temin edıleceğini Fransa an
lamıyacak kadar cahil değildir.,. 

Milli mevcudiyete karıı mikast 
Doktor B . Mazhar Germen'den son

ra B. Halil Menteşe (İzrir) kürsüye 
geldi: 

"- Arkadaşlar; dedi: ''Atatürk'ün 
yüksek sevgisi emsalsiz prestijinin ha· 
kimiyeti altrnda bu güzel yurdun için
de hakikaten güzel bir nizam teessüs 
etmiştir. Emniyetli nizam, istikrarlı 

nizam, inkişaflı nizam ve dünyanın bu· 
gün maruz olduğu içtimai ve siyasi a
narşi ile bu nizam karşılaştırılınca, bu
nun kıymetine bi' bir ölçü tahammül 

edemez. Binaenaleyh bu nizama karşı 

milletimizin gayet hassas ve kıskanç 
bulunması tabiidir. Bilhassa bu nizama 
karşı vuku bulacak suikasd hariçten 
gelirse, o vakit yalnız dahilde ufak bir 
vaka karşısrnda değil, bütün milli mev· 
cudiyete karşı bir suikasd karşısında 

bulunduğumuzu görürüz ve hassasiye
timiz o derecede artar.,, 

Dünya harbından galib çıkan Fran. 
sanın bütün davasının, statükoyu mu
hafaza etmek olduğunu, umumi barış 

davasında dışardan kendisine yardımcı 
aradığını söyledi ve sözlerini şöyle bi
tirdi: 

''- Fransa doğrudan doğruya amil 
olmasa bile emniyet meselesini der
uhde ettiği Suriyenin tahrikleriyle dur
madan bizim emniyetsizlik ve anarşi 
içerisine getirmeye müsaade etmesine 
tahammülümüz olmadığını elbette Ha
riciye vek.ili fransız kabinesine söyle
mişlerdir." 

B. İlyas Sami Muş (Giresun) 
"Türkler tarihi imrendiren sükun ve 
huzur içinde medeni yüceliklere ko
şarken bu huzuru ihlal etmek tarihe 
karşı en büyük cinayettir.'' dedi. 

Fuad Gökbudak (Urfa) - Fransız 

kültürüne verdiğimiz ehemiyete, fran. 
sızcayı Türkiyede ikinci lisan yapmak 
hususundaki arzumuza mukabil Fran
sanın milli mücadelede bize karşı ta
kib ettiği siyasete işaret ederek sözle
rini şöyle bitirdi: 

"- Ne acayip? Bugün sanki Fran
sada iki hükümet vardır. Bir tarafta 
sade akıl ve mantıkla idare edilen bir 
hükümet vardır, bir de militaristlerin 
idaresinde ayrı bir hükümet vardır di
yeceğimiz geliyor. Nedir bu şuursuz
luk? Fransızlarla mantık ve hukuk yo
liyle uğraŞıyoruz. Matbuatımız mantı
ki mücadeleler yapıyor. Ve nihayet Ce. 
miyeti Akvama gidiyoruz. Orada bu 
mesele hallediliyor. Ondan sonra el al
tından fransız ıdlal ve iğfalatını görü· 
yoruz. Ben bu noktada kendimize asla 
düşünmeksizin fransız mantığındaki 

bu dalalete acımak için kürsüye çık

mıştım." 

B. Fuad 'Gökbüdaktan sonra İç Ba
kanımız B. Şükrü Kaya tekrar kürsü
ye geldi: 

B. Şükrü Kaya ikinci 
defa söz alıyor 

Dahilye vekili Şükrü Kaya (Muğla) 
- Arkadaılar, sayın hatiblerin cenub 
hududundaki vukuat üzerinde gösterdik
leri hassuiyeyt gayet tabiidir. Ayni 
hassasiyet memleket efkarı umumiye
ıinde de vardır. Hükümetinizin de bu 
hassasiyetle muvazi ~larak tedbir alma
sını da tabii zaruri ve mantıki bulursu
nuz. Biz de bu haaa.siyete muvazi olarak 
tedbirlerimizi almıı ve bunların ana hat
larını B.M.M. ine ve o vasıta ile bü
yük millete ar.zetmiş bulunuyoruz. Su
riyede mandater devletin, hükümet mer
kezindeki esas politikayı Türkiye ile i
yi münasebet politikasını kıymetsiz bı
rakacak bir zihniyette olduğunu henüz 

tahmin etmiyoruz. Bu sebeble Hatay 
davası ameli noktai na.zardan yarıda i
ken ve yeni hudud hadiseleri 
sebebiyle iki devlet arasında henüz mu-

habere cereyan ederken menfi teşhisle
re iştirak etmek istemiyoruz. Suriyede 
koyu bir türk düşmanlığı propagandası 

yapıldığını ben de beyanatımda zikret
miştim. Ancak bu propagandaya karşı 
şimdiye kadar soğuk kanlılıkla ve ken-

dimizi tahrikata kaptırmıyarak hareket 
ettik. Daima kaniiz ki Suriye halkı bi
zim kendilerine karşı iyi niyetimizden e

mindir. Hatibler de bu ciheti tebarü ... 
ettirdiler. Tahrikat yaln:z politikacıların 
eseridir. Bu hakikat türlü sebeb ve vesi
lelerle ne kadar gizlenmek istenirse is
tensin elbette ki yakın bir atide meyda
na çıkacaktır ve hatta şimdiden de çık
mıştır bile denilebilir. Bize karşı söy
lenen sözlerin, yapılan iftiraların ve va
ki olan tasavvuratın hatibler, söylendi
ğinden fazla olduğunu söylemek istiyor
lar. Ama iftira mahiyetinde olduğunu biz 
zat suriyeliler bilirler. Zannediyorum 
ki Başvekilimizin bir iki vesile ile kom
şu milletlere karşı gösterdiği hassasi
yete uyarak, aabırh davranarak Suriye 
milletini bize gösterildiği gibi düşman 
olarak kabul etmemekliğimiz daha mu
vafıktır. Asıl Suriye halkının mallimu 

olmak lazımgelen hakikat şudur ki Su· 
riye vahdetini bozan ve onu taksim e· 
den ne türklerdir, ve ne de Türkiyedir. 
Bilakis daima taleplerimizle bu vahde
ti temin etmek istedik. Bu hakikat Ha
tay hususiyetini tesbit ederek tahrik et
meye imkan olmıyacak derecede aşi
kardır. 

Türkler ve ermeni/er 
Şunu arz etmek isterim; bir de ha· 

tipler oradaki anasırı mulıt~lifeden 
bahsettiler. Bu anasır arasında matbu
atta görüldüğü gibi ermenilerden de 
bahsolundu. Hatiplerin ima ettikleri a
nasır da bu olmak gerektir. Buna dair 

de maruzatta bulunmak isterim. Türk

lerle ermeniler arasında teskin olun

maz bir düşmanlık mevcud olduğu na· 

zariyesini ileri sürmek bazı politika

cıların geçim vasıtası olmuştur. (Bra

vo sesleri). 
Hatay davası esnasında türklerle er-

meniler arasındaki münasebet bir defa 

daha münakaşa mevzuu oldu. Türkler

le ermeniler, hakiki ve tabii menfaatle

rinin ilcasiyle enstenktif olarak yeni

den bir defa daha biribirleriyle yakın

lık hissettiler. Hakiki vaziyet budur. 

Fakat eski komiteciler tekıar araya gir. 

diler ve Hatayda iki millet arasında 

Habeşistan 
ve Cenevre 
Negüs artık Cenevreye 
delege göndermiyecek 

Londra, 7 (A.A.) - Negüs'ün Ce
nevreye bir murahhas heyet göndermek
ten vaz geçtiği söylenmektedir. Bunun 
sebebi, umumi heyetin sırf Mısır'm 

Milletler Cemiyetine kabulü için fev
kalade olarak toplanmasıdır. 

Habeşistanm murahhas heyeti me
selesinin eyllılde alelade toplanacak o
lan genel he:·et de, 1936 senesinde ol
duğu gibi, mecburen salahiyetler ko
misyonu tarafından tetkik edileceği ha. 

tırlardadır. 

Haile Selasiye, bundan sonra kati 
surette murahhas heyet göndermemeğe 
karar verdiği takdirde tabii bu mua· 
meleye hacet kalmıyacaktır. 

Zannedildiğine göre, Negüs, bu hu
susta harb esnasında kendisine yardım 
eden hukukçuların bilhassa Gaston Je
ze'in mütaleasını alacaktır. 
Bazı mahfillerde söylendiğine göre, 

İngiltere hükümeti, Milletler Cemiye· 
tinin gelecek toplantısına murahhas 
heyet göndermemesini Negüs'e tavsiye 

etmiştir. 

Bu nazik mesele, Habeşistan mü
messillerinin gelecek toplantılardan 

türlü sebeblerle yavaş yavaş uzaklat
tırılması suretiyle ihtiyatlı bir şekil
de halledilebilecektir. 

Yahudiler Filiıtinde emniyet 
tedbirleri istiyorlar 

Kudüs, 7 (A.A.) - Galile'de yerle
şen yahudi çiftçiler, hükümetten emni
yet tertibatı almasını istemişlerdir. 

Filistin'in diğer nuntakalarında va
ziyet, iyileşmişse de sükun tamamiyle 
yerine gelmemiştir. 

Yahudi basını son günlerde hay
dudluk vakalarım saymakta ve hüküme
tin kati şekilde müdahale etmesini israr
la istemektedir. 

Ankara Gücü İstanbula, 
Gençler Birliği İzmire 

gidiyor 
Milli küme maçlarının dördüncü 

haftnsı fil,üstürü mucibince Anka
ragü::ü lstanbulda cumartesi Güneş, 

pazar Beşiktaşla, Gençler birligide 
lzmirde cumartesi Üçok, ve pazar Do
ğan Sporla karşılaşacakt r. 

Ankaragiiçlüler, başkanları B. Fik. 
retin, Gençlerbirliği de B. Yusuf Fah
rinin idaresinde ve tam kadroları ile 
bugün Ankaradan ayrılacaklardır. 

Sporcularımıza İstanbul ve İzmir. 
den iyi neticelerle dönmelerini dile. 
riz. 

yeni bir düşmanltk havası yaratmak I· ı 
çin gayret gösterdiler. Şimdilik man• 
zara, komitecilerin telkinatının yer bul.,. 
duğu merkez.indedir. Fakat bizce hll 
dahi zahiri ve muvakkattir. Bizim na. 
zarmıızda ermeni milletinin bizimle 

1 

beraber olmakta gösterdiği samimiye.. 
tin kıymeti azalmamıştır. 1 

Arkadaşlar, soıı söz olmak tizere ar• 
1 

zetmek isterim ki türklerin huzur ve 
!hukukunu ve memleketin hududunu 
mahfuz bulundurmak iç.in türk milleti 
Büyük- Millet Meclisine ve onun iti· 
mad ettiği hükümete verdiği kudreti ve 
salahiyeti icabında en müessir bir su
rette kullanacağım·za kimsenin şüphesi 
olmamalıdır. (Bravo sesleri, alkışlar). 1 

Bunun huzurunuzda tekrar bir defa da. 
ha açık olarak ifadesini cihan sulhu 
için de bir yardım telakki ederim. (Bra.. 
vo sesleri, alkışlar.) 

••• 
Başkan, görüşmelerin bittiğini ve 

ruznameye geçildiğini söyledi. Ziraat 

Bankası kanun projesiyle umumi ve hu

susi mahkemeler arasındaki anlaşmazlı· 

ğın halline dair olan kanuna ek proje 

adıiye encümeninin isteğiyle bu encü· 

mene verildi. 

Kamutay yarın saat 15 de toplana· 

caktır. 

B. Beneşin 
Belgrad 
ziyareti 

nazır Krofta'nın Belgrad'ı ziyaretleri 
münasebetiyle neşredilmiş olan bir teb
liğde bu iki devlet adamının Prens Pol 
ve Stoyadinoviç ile iki memleketin mü· 
nasebatına da,ir olan meseleleri Avru
panın bugünkü enternasyonal vaziyeti· 
ni tetkik etmiş oldukları bildirilmekte• 
dir. 

Küçük anlaşma devletleri daimi ko
miayonunun geçenlerde vermiş olduğu 
loararlar, yeniden tey.id edilmiş ve Çe
koslovakya devlet reisinin Yugoslavya 
milletine yapmış olduğu bu resmi ilk 
ziyaretle iki memleket arasındaki sıkı 
dostluk ve kar~eşçesine birlik rabıta· 

larını daha ziyade takviye edilmiş ol
duğu kaydedilmektedir. 

Prens Pol'un Çekoslovakya Cumhur 
Reisinin ziyaretini iade etmek üzere 
Prag'a yapacağı seyahat, iki memleket 
arasındaki dostluğu yeniden teyid ve 
takviye edecektir. • 

Bu ziyaretin tarihi yakında ilin e
dilecektir. 

Benes, saat 16 da Belgrad'dan ay
rılmıştır. 

Çocuk Haftası 

23 Nisanda başlıyor 

ULKU 
HALKEVLERI DERGiSi 

Ü LKÜ'nün 50 inci sayısı çık
mıştır. Bu sayıda : Atatürk'ün ~s· 
bihaLi. (17.3.937), Mimar Sinan giif 
nünde. (şi.ir) Nihad Sami.- Fels~ e 
kongrelerinde Türkiye, Ziyaeddın 
Fahri. - Memelekt coğrafyası hak· 
kında bazı görüşler, Besim Dark~~: 
- Osmanlı impara!orlu~~~.da .ccı er 
çi sınıfların hukukı statusu, ôm_ 
IJar:.an. - XVII inci asır halk şaır• 
!erinden keşfi, Fevziye Abdullah·; 
Orta zam<tn türk - islam dünyasın 

çe
idere teşkiliitı, Almancadan 

' J{or· 
viren Cemal köprülü. - De~.~kBdir 
kut kitabına aid notlar, AbdU Je 

J 1 
• aa&ke\f • 

nan. - Halkev erı ... ~ erler 
rinde çalışmalar ve behren .d~g Arni· 
- Bir fransız edeb.iyat .. tarı~~ J{u· 
ralın raporları, lkı muver~. ;.ıteri. 
yucaklı Yusuf, Ten~i.d k':d sır· 
Bir tiyatro biyoğrafısı, Na .1 ıurlc 
rı. - (l\fo~olistana' aid ye~ı yeni 

. 'a aıd 
Runası: I - Mogolıstan 'furkİ 
türk Runası: II - Zwei ne~e kische 
sche Runenischriften -, Tu_r1,, -c f ro" ... 
Turfantexte -) A. a e F A· ya· 
( - Yeni tercüme eserler) · 

k ruştur• 
zıları vardır. Sayısı 25 u 
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ULUS 

• 

Çünkü ASPİRİN senef er· 
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karş 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

1 

isbat etmiştir. 
A 5 p İ R İ N in f esirinden 

·n olmak için lütfen C~':J mar· emı \:f} 
kasına dikkat ediniz. 

' 
' 
. SATILIK EV VE ARSA ARANIYOR . . . 

1 akın sekiz bin liraya kadar ıkı daıre 
Yenişehirde Ba~~lı~ a~a Y •• z liraya kadar da satılık arsa aranı 

li satılık bir ev '!e 1~1 bın elftuSokak 32 No. da 7 numaralı dairey 
. 

yor. Adres' Yenışehır Karnn 1-1420 
e 

müracaat. 

Nafia Vekaletinden: . 
Kapalı Zarf Usulile Eksiltme Ilaru · 

- . k lan iş· An karada Dahiliye Vekaleti bina .. 
-1 - .r.ksıltmeye onu . . k l"b . 1 . 

f da Yapılacak nöbetçı u u esı ve pergo a ınşaa 
sının garp tara ın 
tıd r. . d 

. 
Keşif bedeli: 20349.77 Iıra ır. 
2 _Eksiltme 16.4.1937 tar!.hi.?d~ w~~rna ~ünü saat _ıs de Nafıa 

Vekaleti yapı işleri Umum Mudurlugu eksıltme komısyonu odasın 
da kapalı zarf usuJiyle yapılacaktır. 

3 _Eksiltme şartnamesi ve buna mütefcrri evrak 102 kuruş be 
del mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

.. 

. 

I 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 1526.23 liralık mu 
vakkat teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış ·ve en az 
20.000.00 liralık iş yapmış olduğunu gösterir müteahhitlik vesikas 
ibraz etme i Ulzımdır. 

r 
5 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bi 
aat. evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde ver

ınesı muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
(738) 1-1339 

Nafia V Pkaletinden: 
Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlanı · 

ı _ Eksiltmeye konulan iş: Malatya istasyon. tesisatından olan 
535 metre uzunluktaki yolun parke taş kaldırım m~tıdır. 

Keşif bedeli (25715) lira (8S) kuruştur. 
2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartn mesi, 
B - Mukavele projesi, 
C _ Bayındırlık işleri genel şarnamesi, 
D _ Fenni şartname 
E _ Silsilei fiat ve keşif hulasa cetveli . • .. 

t · 1 bu evrakı (130) kuruş bedel mukabıhnde Şose ve kop· 
stıyen er .. 

rüler reisliğinden alabılırler.. . . .. .. 
3 _ Eksiltme 12-4-937 tarıhın~e pa.zarte.s1ı gunku s~at 11 de dNafıa 

Vekaletinde Şose ve Köprüler Rcıslığı eksı tme omısyonu o asın-
d 1 1 f usutiyle yapılacaktrr. 

a ~apa 1 za: . irebilmek için taliplerin (1929) liralık muvak· 
4 - .Eksıltmeye_ g e Resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çı • 

kat te~ınat vermesı v fikan müteahhitlik vesikası ibraz etmesi Hi • 
kan tahmatnameye tev . ktu larını üçüncü maddede yazılı sa
:zımdır. İsteklilerin. teldıfd m\o!syon reisliğine makbuz mukabi · 
B:tten bir saat ~vvelıne kda. arp tada olacak gecikmeler kabul cdil-
linde verınelerı mu t 1 ır. os 1-1258 
mez. (695) 

Unye Beled'ye Riya~~tinden: 
Elektrik Münakasası Ilan.ı: 

. . ro ·e keşif name ve fennı şart-
ı - Nafıa VeI.Iiletinden tasdık~ı p fektrik tesisatı yapılması 

naınesi mucibince Ünye kasabasın.ha. e kadar 45 gün müddetle ve 
26. 2. 937 tarıhinden 12. 4. 937 tan ıne 
k ·1 ye konulmuştur. 
apalı zarf usuliyle eksı ~e. ı"sadif pazartesi günü saat 15 de 

2 - İhale 12. 4. 937 tarıh~.ne n :kil Belediye encümeninde yapı• 
Ünye Belediye dairesinde muteşe -
lacaktır. . aptırılacak (3000) lira 

3 - Tahmin edilen bede~ (Be~dıyec~:ak üzere) (24924) yirmi 
muhammen bedelli santral bına~ı ab:ıçkouruc:tur. 
d" · · d .. t }ıra ır Y 

ort bin dokuz yüz yırmı 0~ 870 liradır. 
4 - Muvakkat teminat mıkta~ı 1 h susi şartname ve ınukavele-

fennı ve u d' · d S - Proje ve teferruau, k b'linde Unye bele ıyesın ~~ 
name projesi sureti beş lira bedel mu a ı da elektrik uıübendııı 
\>e İstanbulda Taksimde Şark apartımanın 
Bay liasan Haletten aI.nabilir. . 'htiva edecektir. 

6- Teklif mektupları, ~u vesık~la:~ ~akdirde sicilde. kay~tlı 01• 
• A - Teklifi yapan bir şırket ~1 ut> air bu eksiltmenın ılam ta• 

d.ugu ve Halen faaliyette bulundugu~a dş· ket sirgüleri veya noter· 
tl~hinden sonra alınmış re~mı bir vesıka, ır 
lkt . b en rnusaddak vekaletnaınesı. a Banka mektu u. . . 

B - Muvakkat teminat makbuzu v~y muvaffakiyetle bıtır .. 
C 1 kt 'k tesısatını 

di - . - Bugüne kadar bir e e rı reti . 
I:ıne dair kabul raporu veya musa.ddak ~~·nce. tanzim edeceklerı 

teı t stekli1erin eksiltme şartnaınesı ınub~ı ~aat evveline kadar .~ele· 
• ıt ın k · ı aatından ır . . ek uzere diy . e tuplarını eksı tme s kadar yetıştırın 

g0n~ rıyasetine vermeleri veya bu saate t-904 
erıneleri ilan olunur. 

J 

" 

Ziraat Velcaleti merlieZ satın• lına 1 Ankara Levazım AmirH~i. 'ahnuhn.t 

d Komisyonu IJiin•arı 
komisyonun an: ---------------

ziraat Vek5leti baytar umum müdürlüğü ihtiyacı için kapalı IIarb oku ı u 
zarf usuliyle elli adet galvanize saçtan mamfıl. koyu!1 banyosu satın 
alınacaktır. Tahmini bedeli 8500 liradır. İhalesı 14 nısan 937 çarşam
ba günü saat 15 te Vekalet satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin teklif mektuplarım 637 lira elli kuruşluk muvakkat te • 
minatlarını vaktından bir saat evveline kadar komisyon reisliğine 
vermeleri ve şartnameyi görmek üzere her gün baytar umum müdür-
J ::."tine müracaatları ilan olunur. (759) 1-1302 ., 

Hariciye Vekaletinden: 
Kapalı Zarf Usulile Eksiltme ilanı : 

1 _ Eksiltmeye konu ... iş: Tahranda ve civarındaki ŞimranrJ 1 

yaptırılacak yazlık ve k şhk elçiJik b:.ıaları keşif bedeli 223,753 1:. 
radır. 

M - Eksiltme 12-4-1937 tarihinde pa .. artesi gi: .. .i saat 15 de Ha • 
riciye Vekaletinde müteşekkil eksiltme komisyonu odasında kapa
lı zarf u .. uliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler; eksiltme şartnamesi, mukavele ı ojesi, b':\y nuı.
hk i~1,.ri pt:'nel R?rtnamesi. j .. ~~ıta aid um •m; ve hususi şartn mr' r, 
keşif cetveli, silsilei fiat cetveli ve projeyi Hariciye Vel aleti Leva-
zım Müc1i.ırl' • e 'ebıhrler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklil~ri~ 15.0~0 lira. muvakkat 
teminat vermesi 1: nuna uyı~un mCte?hhıdlık vesıkası ıh az et-
mesi ve 150 bin liralık iş yaJ ıış olması lazımd r. 

İstc::.lilcr"n teklif mektıı )lar.nı ik:nci maddede yazılı sad .en 
bir ı;aat evveline l·adar Harici"e Vel •teti Le" m l\7iıJürl..ır,ün.e 
makbuz mukabilinde vermeleri 15.zımdır. Postada olan gecikmeler 
kabul edilmez. (760) 1-1303 

Nafia Vekaletinden: 
Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlanı : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ank .... ra kız lisesi kalorifer tesisa • 
tıdır • 

Keşif bedeli: 22484.51 lirad r • 
2 - Eksiltme 16.4.1937 tarihinde cuma günü saat 16 da Nafıa 

Vekaleti yapı işleri umum müclürlüöii eksiltme komisyonu odasın· 
da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna ınüteferri evrak 112 .. kuruş 
bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlü~iinden almabıhr. 

4 - .Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 1686.34 lira.~ık mu:--a~
kat temınat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış muteahhıtlık 
vesikasını haiz olması ve 10.000.00 lira de*erinde bir kalorifer tesi
satını iyi bir şekilde yapmış olduğuna dair vesika ibraz etmesi la
zımdır. 

İstekli~erin teklif me ·tuplarmı ikinci maddede yazıl~ ~aatten bir 
saat evvelıne kadar komisyon reisliğine makbuz mukabılınde ver • 
mesi muktazidir. 

Postada olacnk gecikmeler kabul edilmez. (732) 1-1342 

Seyhan Viıaye ınden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Adana su baskınında evleri yıkılan· 

lar 18 dairede dörderden 72 ve bir dairede de 3 ki ceman 75 ev yap· 
tırılacaktır. 

Keşif bedeli "32602" lira elli iki kuruştur. 
2 - Bu işe aid evrak şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavelename projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Fenni şartname, 
H - Keşif huHisası. 
F-Proje, 
G - Hususi şartname 

tstiyenler bu evrakı (163) kuruş bedel mukabilnide Vilayetten 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 13 • nisan - 1937 t.:rilıinde snh günü saat on birde 
vilayet odas nda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltm~ye girebilmek için isteklilerin "2445'' lira "19" ku
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve resmi gazetenin 3297 sayılı nüs· 
hasında çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz 
etmesi lazımdır. 

İsteklilerin te!:Iif mc1.!up!:ırmı 3 üncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar vilayete makbuz mukabilinde vermeleri mukta • 
zidir. Posta ile gönderilecek tekliflerin dış zarfları mühür mumu i· 
le iyice kapatılmış olması lazımdır . 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez, (1754) 1-1350 

Trabzon l)efterdarlığı11daıı: 
Kapalı Zarf Usulile Gayrimenkul 

Satış Arttırma !lanı: 

1\far~ııesi Sokağı Nevi Metruke 
No. 

Muhammen 
Kapı Kıymeti 

Es vak Srramağaza,ar Tah•ıni 
ve fev
kani 

magaza 

No. Lira 
247 148 20.000 

r 
ı - Yukarda evsafı.yazılı. gaY.ri ~enkulün mülkiyeti peşin pa -

a ile satılmak ve bedelı gayrı mubaJıl bonosu ile ödenmek şartiyle 
-4-1937 tarihinden itibaren on beş gün müddetle arttırmaya çıka
ılmıştır. 

1 
r 

t 

2 - Arttırma 15·4-937 perşembe günü saat 14 de Trabzon Def • 
erdarhğı sat·ş komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 _ Arttırmaya girebilmek içinisteklilerin % 7,5 teminat ak~eJi 
çin makbuz veya banka mektubu vermesi lhımdır. i 

t 

4 _ tstekliJerin teminat makbuzları veya banka mektuplariyle 
eklif mektuplarını ikinci maddede ya.:ılı aaatten bir saat evveline 
adar komisyon reisliğine makbuz mukaııilimle vermesi muktazidir. 

5 - .Posta ile göJ\derilecek mektupların nihavet ikinci maddede 
azılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 

k 

y 
k apatılması lazımdır • . 

Postada vukua gelecek gecıkmeler kabul edilmez. (685) 1-1343 

• • 
1 - Bu sene harp okuluna ve askeri hakim ve mualJim 

smı"ıila türk talebe kayıt ve kabul olunacaktır. 
Kayıd ve kabul şartları aşağıdadır: 
A - Liselerden olgunluk imtihanı vererek mezun o

lanlar harp okuluna girebilirler. Bundan bir sene sc.ıra 
müracaat edenler imtihanstz, iki veya daha ziyade sene 
sonra müracaat edenler asl:eri liselerden birinde olgunluk 
(bakalorya) imtihanına tabi tutulurlar. Lise mezunların -
dan gayri, sınıf ve ihtisas okulları ve liselere muadil ol
dul~ları Kültür Ba~tanlığınca tasdik edilmiş olan t:lrnlliyet 
ve ecnebi okullarından mezun olan ti.irk talebe as .eri lise
lerin birinde oleunluk imtihanı gecirmedikçe ve türk aili -
ne tam vakıf olmadıkça harp okuluna kabul edilmezler. 

B .- Ana vatandı mdan okula girmek istiyen t:.irk ta
lebenın ~e ~.skeri. l_iselerclen birinde bakalorya i ltihanı 
\ nıelerı, turk dıhne vakıf ve türk tabiyetinde olmal rı 
Iazın:?ır. oı.mı):an lar bir s~ne zarfında türk tabiiyeitne ge
ç~ceg;~e .daı~ bır senet verırler. (Bir sene zarfında tabi yeti• 
nı degıstırmıyenler olursa okul masrafı kendilerinden alı -
narak okuldan çıkarılırlar.) 

C - İstekliler (16) yaşmı bitirmiş ve (23) yasma he .. 
nü.z girmemiş olmak. 

D- Üniversitede okurken askeri hakim ve muallim ol
mak isteyen talebeden birinci sınıfa girmek istiyenlerin en 
yukarı (22) inci sınıfa (23) üçüncü sınıfa (24) yaşlarını bi· 
tirmiş olmaları lazımdır. 

E - Vücudunun tşekkülatı ve sıhhati (tam teşekküllü 
heyeti sıhhiyece yapılan muayenede) orduda ve her ıklim .. 
de faal hizmete müsai ~ bulunmak. 

F - Ahl§h. ve seciyesi ve ailesinin hiç bir fena hali ve 
fena şöhretler sahibi olmadığına dair vesaik göstermek. 
(İcabında okul komutanlığınca muhtelif kanallarla yapı .. 
lacak tahkikat neticesi müsbet çıktığı takdirde okula ka .. 
bul ve kayıt olunur. Menfi zuhurunda ise kabul olunmaz. 
Müracaat edenler bu hususta hiçbir hak talebinde buluna
mazlar.) 

2 - Birinci maddedeki şartları haiz olanlardan Anka • 
ra<la bulunanlar her sene mart başından temmuz nihayeti
ne kadar doğrudan doğruya harp okulu komutanlığına, 
Ankara haricinde bulunanlar bulundukları yerlerin en bü· 
yük askeri komutanına veya askerlik şubesi ba~~-~nlığma 
ikametgah adresiyle yazılı istida ile müracaat ederler. lsti
dalarına aşağıda yazılı kağıd ve vesikalannı bağlarlar . 

A) Nüfus tezkeresi veya musaddak sureti. 
B) Miıtehassısı t~ bir heyeti sıhhyie tarafmdan mu .. 

saddak sıhhat ve aşı vesikaları. (Aşı vesikalan olmıyanla
ra askeri hekimlerce aşı yaptınlr.), 

C) Lise mezuniyet ve olgunluk diploması veya lise Md. 
ce musaddak resmi ve fotografh vesika ile mezun olduğu 
okulun vereceği resmi hüsnühal kağıdı. 

D) Okula kabul olunduğu takdirde askeri kanunlar ni-
2:..~lar ve talimatları tamamen ve aynen kabul ettiğini na
tık velisinin ve kendisinin birer teahhüt senedi, saralı, uy
ku halinde gezer, sidikli, bayılmak ve çırpınmak hastalığı
na müpteıa olmadıklarına dair taliplerin velilerinin teah
hütnameleri. 

Bu gibi hastalıklardan biriyle okula girmezden evvel 
malfıl olduğu bitahare anlaşılan talebe okuldan çıkarılır, ve 
o talebe için sarfedilen bütün masraflar velisine tazmin 
ettirilir. 

3 - Ankara haricinden müracaat edenlerden giriş şart
larını taş~yan_lar!n muameleli evrakı Sıskerlik şubelerince 
yukardakı 2. mcı madde sarahatı dairesinde tekemmül et
tirilmiş olarak harp okula sevkleri As. Ş. den istenir. 

4 - Ankara haricinden müracaat edenlerin vakıtsız An· 
karaya gelip beyhude sıkıntıya düşrrfemeleri için kayıt ve 
kabul tebligatını bulundukları yerlerde beklemeleri men 
faatleri iktızasmdandır. (729) 1-1265 

İLAN 
Mikdarı 

3500 Metre Haki elbiselik kabardin kumaş 
1050 Çift Vidala çizme 
1050 Adet Portatif karyola (ağaçtan maa kılıf) 
1050 ,, Aleminyom matra maa kılıf askı kayişiyle 
1050 ,, Sırma takımlariyle beraber kılıç 
1050 .. Yün battaniye 
1050 ,, Manevra sandığı. 
1050 .. Manevra kcmer.i. 

Harp okulu için alınacak ol.ın yukarda cins ve miktarları yazılı 
eşya nümunelerini isteklilerin 15. Ni an. 9 7 i • ıiıiııe katlar i ., p o-
kulu levazımına teslim etmeleri. (851) 1-1480 

Kütahya Vilayetinden: 
ı - Açık eksiltmeye konulan iş: Kütahya • Gediz - Uşak yolu. 

nun 104 + 325, 108 + 710, 113 + 667, 114 + 790, 120 + 290, 121 + 
200, 122 + 450 inci kilometrelerindeki 7 adet demir kirit1i ahşap 
döşemeli köprüler tahliyelerinin betona tahvili. 

2 - Bedeli keşfi: 6844 lira 44 kuruştur. 
3 - Bu işe ait evrak: 1 - Fiat vahidi silsilesi cetveli. 

2 - Hulbai ketif 

<:enup Demiryollar: 
l\Iüdürlüğiinden : 

3 - Fenni şartname 
4 - Mukavelename 
5 - Eksiltme fartnameıi. 

4 - İhale 9-4-937 cuma günü saat 15 de yapılacaktır. 

1 

Bütün şebekede emti~ na.kliya~~ aid 921 sayılı fev.kali~.e v~ 
muvakkat yavaş gidiş .tarıfesın~ckı~f!at ve prtla~ıı:ı tatbık mu~detı 

sonkfuıun 1937 tarihın~en 3~. ılkka?un 1937 tarıhıne .k~~r hır ae
e daha temdit edilmiştır. M~t:~~ mal~t almak .ıçın ~ar~a

mişte Cenup DemiryolJarı Mudurlugune muracaat edılmesı rıca 
n 

o lunur. (860) 1-1491 

İstekliler işbu evrakı daimı enclimcn kaleminde görebildiği gibi 
nafıa direktörlüğünden de istiyebilir. 

5 - Muvakkat teminat 513 lira 33 kuruştur. 
6 - İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermeleri _ve. Viliy~.t ~afıa Dir~.ktörlüğünden de bu işe ehil ol
duklarına daır. ıh~le .gunun~e~ 8 gun evel vesika almaları şarttır. 

7 - İatekhlerın ıhale gunu saat 15 de daimf encümene münaca-
atları ilin olunur. (756) 1-1299 
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332 doğumlu ve bunlarla son yoklama görüp askerliğine karar 
yerilmiş ve daha evvelki doğumlulardan olup muhtelif ııebeble~le 
penüz askerliğini yapmamış olan ihtiyat sub~y.ı ye~işecek kısa. hız
ınetlilerden deniz sınıfına ayrılanlardan gayrısı ehlıyetnamelerı de
fecelerine göre aşağıda yazılı tarihlerde askerliğini yapmağa başlı
facaklardır. 936 - 937 ders yılında lise ve muadili ile daha yiiıksek 
tnekteplerden mezun olacaklardan lazım gelen evsafı taş.ıyanların da 
yoklamaları yapılarak askere gönderileceklerdir. 

Yukarda yazılı şartları taşıyanların sevk edilmek üzere bu ta -
~ihlerden evvel bulundukları yerlerdeki Askerlik Şubelerine müra-
}:aatları ilan olunur. -

1/Mayıs/1937 Askeri ehliyetnamesi olmıyanlar. 
1/ Temmuz/1937 Orta askeri ehliyetnamesi olan. 
1/EylOl/1937 Tam askeri ehliyetnamesi olan, 
1/2.teş. 1937 Yüksek askeri ehliyetnamesi olan (841) 1-1478 

BİL İT 
Yol ve bina: Ankara şehitliği dış yolları yapısı ile dahilde drvar 

ve bina tamiri işi pazarl·ğa konmuştur. 
Beşif tuatrı 3995 lira 92 kuruştur. Keşif, proje ve şartnamesi pa

ta ile inşaat şubesinden verilecektir. İhalesi: 14-IV-937 çarşamba 
günü saat 15 dedir. İlk teminatı: 299 lira 70 kuruştur. Pazarlığa gi
Teceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü madde
lerinde istenen belgelerle birlikte pazarlık gün ve vaktında M. M. V. 
Satın alma komisyonuna gelsinler. (855) 1-1489 

BİLİT 
Yol yapısı: Ankara şehitliğinde asfalt saha ile yollarınm yapıl

ması pazarlığa konmuştur. Keşif tutarı (3986) liradır. Keşif, pııoje 
ve şartnamesi para ile inşaat şubesinden verilecektir. İhalesi: 14-IV· 
937 çarşamba günü saat on birdedir. İlk teminatı: 298 lira 95 kuruş
tur. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 
2, 3 üncii maddelerinde istenen belgelerle pazarlk gün ve vaktmda 
M. M. V. Satm alma Komisyonuna gelsinler. (854) 1-1488 

Jandarma Genel l(omutanlığı 

Ankara satmalnıa l{omisyonundaJ\ 
Polis mt~.tcbi ihtiyacı için eldeki vasıf ve ö;neğine uygun 350 

battaniye kapalı zarf usulü ile 24·4-937 cumartesi günü saat on bir 
buçukta satm alınacaktır. 

Bir tanesine on iki lira kıymet biçilen battaniye şartnamesi pa • 
rasız olarak komisyondan al :nabilir. 

Eksiltmesine girmek istiyenlerin 315 liralık ilk teminat makbu
zu veya banka mektubunu ve şartnamede yazılı belgeleri muhtevi 
teklif mcktur'·rını belli gün saat on buçuğa kadar komisyona ver -
miş 01--1.,rr. (818) 1 -1476 

Maliye Vek~aletinden: 
80 lira bedeli keşifli ahşap bir merdiven pazarlıkla yaptmlaca • 

ğından taliplerin Ankara Nafıa müdürlüğünden alınmış ehliyet 
vesikalariyle birlikte 10 nisan 937 cuma giinü maliye vekaleti mim 
emlill~ ,.....;: •·;rliP>iin"' TT' :;~~r:ı :ıtl :r. (839) 1-1462 

• • iz mır Beledivesinden : 
~ , 

, 
Heyeti umumiyenin içtimaı için tayin ve ilan edilen 31 mart 937 

çarşamba günü saat 14 de Trabzonda şirket binasında vuku bulan 
içtimada kanuni ekseriyet hasıl olamadığından ikinci içtimaın 22 
nisan 937 perşembe günü saat 14 de talikine karar verilmiştir. 

Hissedarların içtima gününden bir hafta evetine kadar hisse se
netlerini şirkete tevdi ederek duhuliye varakalarını almaları ilan 
olunur. 

Müzakere Rııznamesi: 
1 - İdare meclisi ve mürakip raporlarının (ıkunmasr. 
2 - 1~6 senesi bilanço ve kar ve zarar hesaplarının tetkik ve 

kabulü ile mezkilr devreye aid hesabattan dolayı idare meclisi aza
larının ibrası. 

3 - İdare meclisinde inhilal eden bir azalığa nizamname ınuci
bince muvakkaten intihap edilmiş olan zat n katı intihabınıtı icrasx. 

4 - 1937 senesi için mürakip t~rıi ve ücretinin tesbiti. 1-1494 

Mahdud Mesuliyetli Ankara 
Yapı Koo peratifin·den : «Güven» 

29. 3. 937 tarihinde içtima akdedemiyen kooperatifimizin fevka
lade ve alelade um.ıımi heyet içtimalarr 24. 4. 937 tarihine müsadf 
cumartesi gününe tehir edilmiştir. 

Sümerbank merkez binası dahilinde mezkur gün saat on be~te fev
kalade ve saat on altıda alelade içtima akdedilecektir. 

Her iki içtimaın müzakerat ruznamesi 13.2.937 ve 14.3.937 tarihli 
Ulus gazetesinde ilan edilen hususattan ibaret bulunmaktadır. 

1-1487 

ANKARA tcRA DAtsEsİ \ Daima sabit 
1GA YRİ MENKUL SATIŞ ME-
MURL2GUNDAN: Daima tabii 

Ulus gazetesinin 3 .. 4:937 t~
rihli nüshası ile satışı ılan edı
len Yenişehir 1074 ada, 8 parsel
deki evin ve arsanın muhanunen 
kıymeti 6300 lira olup şuyula
nan arsa da 18/75 metre murab· 
baı olduğu tashihen ilan olunur. 

1-1493 

Kiralık Oda 
Yenişehirde konforlu ~ir od~ 

kiral'.ktır. Havuzbaşı Hımayeı 
Etfal apartımanında idare me· 
muru Bay Osmana müracaat. 

1-1485 

Kiralık 
İtfaiye meydanında pamuk • 

cu apartımanında küçük daire • 
ler ve tek odalar. 1-1412 

Juvantin 
saç boyaları 

Muvakkat 
Muhammen bedeli teminat 

Adet Cinsi Li Ku. Li Ku. 

l 
12 

1 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
2 
2 -30 

Adedi 

1 
4 
2 
1 
4 
2 
1 
2 
1 -18 

Adedi 

5 
3 
3 
4 
1 
1 
1 
1 

19 

Ceviz kaplama çerçeve 
Tam takım perde 
Ceviz kaplama yazıhane 
Ceviz kaplama dolap 
Ceviz kaplama telefon masası 
Ceviz kaplama sigaralık 
Ceviz kaplama paravana 
Ceviz kaplama sehpa 
Ihlamur kaplama sigaraldı: 

474 00 

Ihlamur kaplamalı telefon masası 
Ihlamur kaplama paravana 

Cinsi 

Maruken yazıhane koltuğu 
Maruken koltuk 
Maruken kanape 
Maruken kanape 

Muhammen bedeli 
Li Ku. 

Maruken koltuk ~99 00 
Ihlamur kaplı yazihane 
Maruken sandalya 
Portatif minderli yazıhane koltuğu 
Maruken sümen 

Cinsi 

Maden kömürü sobası 

Muhammen bedeU 
Li Ku. 

Standart masa telefonu 
Mersedes selekta yazı makinest 
Kumpas 484 75 
Dereceli minkale 
T. cetveli 
Münhani çizme aleti 
Çelik şerit 

Adedi Cinsi 
Muhammen bedeli 

Li Ku. 

4 Dosya dolabı 
2 Kütüphaneli gardırop 226 00 
2 Ihlamur kaplama çerçeve 
6 Hezeran sandalya 

14 

71 10 

Muvakkat 
teminat 
Li Ku. 

74 85 

Muvakkat 
teminat 
Li K~ 

71 63 

Muvakkat 
teminat 
Li Ku. 

33 90 

1 - Yukarıda cinsleri yazılI dört paı.-ti eşya ayrı ,ayrı. vera top
tan pazarlıkla mübayea edilece~tir. Muhammen bedellerı hızaları· 
na konulmuştur. . . . .. 

2 - İstekliler bunlara aid şartnamelerle resımlerı bellı gunden 
~ idrar yolları hastalıkları 

mütehassısı 
DOKTOR 

Belediye hava gazı fabrikas nın bir senelik ihtiyacı olan dört bin 
yediy~z ell~ ton Zero Dis 15.ve Zonguldak maden kömürü kapalı zarf- ~ 
lı eksıltme ıle 27-4-937 salı günü saat on altıda belediye daimi encü
meninde ihale edilece•.,tir. Bedeli muhammeni beher tonu on lira Mecit Sayan 

İngiliz kanzuk eczanesi Jlbo
ratuvarlarında hazırlanan Juvan
tin saç boyaları muzur ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyalan kumral ve 
siyah olarak iki tabii renk tize. 
rinde tertib edilmiştir. 

evel Kütahya Orman direktörlüğünde görebilir ve her türlü izahat 
alabilirler. .. 

3 - Pazarlık 15 nisan 1937 perşembe günü saat 15 de Kutahyada 
Orman direktörlüğünde müteşekkil komisyo~da olacaktır. . • 

4 - Muvakkat teminat mikdarı yukardaki cetvelde her hır parti 
on kuruştan kırk yedi bin dokuz yüz yetmiş beş lirad:r. Şartnamesi 
iki yüz krrk kuruş bedel mukabilinde hava gazx müdürlüğünden sa
tılmaktadır. Taı;;rz.dan istiyenler şahname ve posta ücretini peşin o
larak göndermelidirler. İştirak için üç b~n beş yüz doksan sekiz lira 
on üç kuruşluk muvakkat teminat makbuzu veya banka teminat mek
tubu ile birlikte 2490 sayılı kanımun tarifi dairesinde hazırlanmış 
teklifler ihale günü o!an 27-4-937 salı günü saat on beşe kadar İz -
r · .. r>r- •• •a ,.. .. ;~1: ·· ~ri lme0 idir. (1027) 1-1479 

Nafia Vekaletinden : 
Betonarme Köprü İnşaatı Eksiltme ilanı: 

26 - 4 - 937 tarihli pazartesi günü saat 15 de Nafıa Vekaletinde 
Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasında 68.000 lira 
keşif bedelli Sivas vilayeti dahilinde ve Sivas • Koyulhisar ve Ko
yulhisar - Reşadiye yolları üzerinde Yukarıkale ve Aşağıkale beto· 
nanne köprüleri inşaatı kapalı zarf usuliyle tekrar eksiltmeye ko
nulmuştur. 

r· .. tme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 340 kuruş 
mukabilinde şose ve köprüler reisliğinden verilecektir. 

~uv.akkat teminat 4650 lirad:r. Eksiltmeye girebilmek için is
teklılerın müteahhitlik vesikasını ibraz ve bir teahhüdde en az 30.000 
liralık köprü ve buna benzer inşaatı eyi bir surette yaptıklarım is· 
bat etmeleri meşruttur. 

1:eklif mektuplarını 26-4-937 pazartesi günü saat 14 de kadar 
komısyonumuz reisliğine vermeleri lazımdır. (830) 1-1477 

Osmanlı Banl{a~ından: 
1334 • 1918 se~e.si % 5 f:ıJzl~ istikrazı dahill tahvillerine ait olup 

1 Mayıs 1932 tarıhındc te.dı.yesıne başlanan aynı vadeli 29 numaralı 
kuponun 1 mayıs 1937 tarıhıne kadar tahsil edilmeyen bedellerinin 
hazine lehine kaydedıleceğini OSMANLI BANKASI tahvillerin 
hamillerine iJan eder. 1-1482 

TÜRK HAVA KURUMU 

BüYül( PiYANGOSU 
Şimdiye kaclaı binlerce kişivi zengin etmiştir. 

6 cı keşide 11 Nisan 937 dedir. 

Büyük ikramiye 200.000 liradır 
Ayrıca : 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık ikra· 

miyelerle (50.000 ve 200.000) liralık iki adet mükafat vardır .•• 

Bilet alan herkes 7 Nisan 937 günii akşamına kadar bile~ini 
değiştirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur. 

Muayenehanesini Çocuk 
Sarayı caddesinde Niyazi Ka

~ suk apartımanmda 3 üncü da· ~ 
~ ireye nakletmiştir. Hastaları- ~ 
) nı pazardan maada hergün 
~ saat on yediden yirmiye kaf dar kabul ve tedavi eder. 
~ Telefon: 1769 
~?~~~~~·~~~~~~ ~~~~·~~~~~ 

Satılık 
BUlK SPOR OTOMOBiLi 
"2004'' telefondan arayınız. 

1-1311 

BAHÇE 
meraklılarına ve 

Bahçevanlara 
Bir seneden altı seneliğe ka

dar yanmış at srğır göbreleri 
vagon ve ton hesabiyle istenilen 
iekilde verilir. Hal No. 3 TL 1425 

1-1004 

Mütenasip bir Enda~ 
J. Aouuot Korootort (G•l•ol •• Ko· 

m•rlırl vGcudu ııkmatıttııftı hnııDbG 
temi"' eder. Sı<Wlmllğlne halel gıtmık· ._ 
ıııın vGc•tu y1ı1mutııı r vı tncıtUr . .._: 

Fiyatlar : t<emtrfu e hr.ad••h \ 
Korıelır (Oel"•) ıutyenlı bırabe• 

25 llrado• ltlboro•· 

Sahf yeri 1aln11: ı 

ISUNBUL, 8oyoğtu / 
TOnol moydaoı 12 No. lu 

M•9•utnııı rıyarıt edinir vayı 
19 Ho.tu tarlfoMlıl toloyl•lı. 
Flyıtlarımııda blyOk tooılltı. 

Müeellid aranıyor 
Cild işlerinde çalışmış tecrü

beli işçi lazımdır. Derhal (1064) 
telefona müracaat 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt neşriyatı idare tden 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KAT! 

DEVASIDIR 

UCUZ ve TAKSİTLE 

Satılık Arsalar 
Yenişchirin kibar ve itina ile 

seçilmiş yerlerinde hal ve istik. 
balin incileri T. 2992 1-937 

Anl~ara Piyango 
Sayın Yenişehir müşterileri

ne kolaylık olmak üzere 

Atatürk Bulvarı 
Kızılay karşısı 

Güven Apartımanı 
al tına bir şube daha açtr. İkra
ıniyel erinizi ve 23. üncü tertip 
biletlerinizi 14. nisan 1937 den i
tibaren oradan alabilirsiniz. 

1-1481 

eşya hizasında gösterilmiştir. . . . . ~ . . 
Pazarlığa ayrı, ayrı veya hepsıne bırden ıştırak edecek ısteklı· 

lerin 2490 numaralı kanun mucibince ve şartnamede de açıkça ya• 
zıldığı şekilde bu teminatı vermeleri lazımdır. 1-1492 

Devlet Hava Yolları 
isletme idaresin den: 
' İdarenin Ankara telsiz istasyon binasuıda tesis edilmis bir hald• 

teslim edilmek üzere 220·380 volt 50 peryotluk ve K. V. A. 10 taka· 
tinde bir elektrik grupu pazarlıkla alınacaktır. 

Muhanunen bedeli 3750 lira, teslim müddeti 45 gündür. Pazarlık 
12 nisan 937 pazartesi günü saat 14 de idarenin Ankara ta~; ar." 
meydanında ya~ılaca~t~r. Şartn~e.projesi.postahanede idartını~ gı• 
şesinden bedelsız verılır. fsteklıler~n 280 .~ıra 25 kuruşlu.~ .. temınat 
mektupları ve belgeleriyle tayin edılen gun ve saatte &ozu geçen 
meydanda Umum Müdürlüğe müracaatları (856) 1-1490 

"·Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan 

Polis mektebi ihtiyacı iç~n: • • ~ 
ı - Eldeki örneği bezlerınden vasıfları daıresınde mamQl olar • 

700 Nevresim battaniye kılıf, yatak çarşafı, ve 350 yatak kılıfı,~ 
iyi bir muhasip tak yüzü 350 yastık kılıfı ve 100 peçete ve yüz havlusu ıcapaı1 ıa 

usulü ile 24-4-937 cumartesi günü saat 10 da satın alınacaktır. na.• 
2 -Tamamına 8309 kıymet biçilen bu eşyaya ait şartnameler~ 

aranıyor rası:z olarak komisyondan alınabilir. Örnekleri vardır. . eıni· 
Muhasebeyi eyi bilir bir mu- 3 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin 623.18 kuruşluk ılk t ek" 

hasibe ihtiyaç vardır. AKBA'ya nat makbuz veya Banka mektubunu. muhtevi t~klif m~ktuplarınılart, 
müracaat. Tel: 3377 siltme günü saat kadar komısyona teslım etmı§ bulunma 

1-1486 (817) 1-1475 
~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~------_____. 

öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 
YENi SiNEMAI..AR HALK 

BU GECE SAAT 21 DE 
Şehir Tiyatrosu tarafından 

İKİ TEMSİL BİRDEN 
1 - S Ü R T Ü K (komedi 3 perde) 
2 - ÖLÜM KARŞISINDA (dram 

1 perde) 
GÜNDÜZ 2, 4, 6 SEANSLARINDA 
SCHİRLEY TEMPLE'in son filmi 

KIVIRCIK BAŞ 
DİKKAT: Temsillerin devamınca Sint 
ma saatleri 2, 4, 6 dadır, 

BUGÜN GÜNDÜZ MAT1NELERDE?ı 
İTİBAREN 

1 b zlık a Ankara sayın halkının sa ırsı 

beklediği büyük filnı 

RAM ONA 
Başrollerde: Ecı-J& 

LORETT A YOUNG - DON AM · 
.. baberlerı 

İlaveten: en son Foks dunya 

Halk Matinesi 12.15 de: N 
ŞEYTAN MASKELİ }{ADI 


