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BlR ÇIN OYUNU 

Uz.ak Şarkta Çin lideri Çankay • 
tek'in, kunıandanlarmdan biri tara • 
fmdan tevkifi ile başlıvan komedi 
nihayetlendi. Birkaç hafta efkarıu -
nıum.iyeyi meşgul eden bu garib ha -
dise hatırlardadır: evvela oyunun iki 
kahramanını taruynlnn. Çankayşek on 
seneden beri Çin'in mukadderahnı 

idare eden bir devlet adamıdır. Çan
•ıtliang vaktiyle Mançurya diktatö
rii olan Çansolin'in oğludur. Babası
IU.n ölümünden sonra yerine geçen bu 
"g . enç mareşal'' tarafından takib edı-
len siyasettir ki nihayet Mançuryanın 
Japonya eline geçımesine sebcb olmuştur. 
Mançurya japonların istilasrna uğra
dıktan sonra genç mareşal Çansuli
'?1g, Y'Üz bin kadar askeriyle beraber 
!IO\a]i Çine çekilmiş ve o zamandan
beri kendisine Nanking hükümeti ta• 
ı-afrndan verilen komünistlerle mü -
<:adele vazifesiyle meşgul olmuştur. 

Birkaç hafta evvel "genç mare • 
§al" k d" . • f l" ' k • • en ısının aa ıyet mer ezı o • 
ta s· n ıanfu kasabasına gelir gelmez 
lider Çankayşeki tevkif ediyor. Ve 
kendisinden bütün faaliyetini Japon
~a~a karşı mücadeleye hasrebnesini 
htiyor. Filhakika bugün Çinin bir • 
liğini tehdid eden üç tehlike vardır: 

1 - Japon tehlikesi 
2 - Komünist tehlikesi 
3 - Cenubta Kanton'da inkişaf e

den bir ayrılma cereyanı. · 
Çankayşek, son zamanlarda ni

hayet Kanton ile anla~nuştrr. Binaen
aleyh fİındilik o tehlike bertaraf edil· 
inişe benziyor. O halde Çin bugün bü
tün faaliyetini bu iki tehlikeden biri 
iİ;,ı:erinde toplıyacak vaziyettedir. An-
1.a.ırlıyor ki Çansuliang'm yapmak is
tediği Nanking hükümetini Japonya• 
h kll!"§ı bir siyaset takibine imaleden 
ltaret idi. 

Fakat Çankayşek bir müddet mev• 
kut olarak kaldıktan sonra nihayet 
lfllıverilmiştir. Hatta kendisini tevkif 
eden genç mare§al da Heler i1e biT
liıkte Nanking~ gelmit, ora.da yaptığı 
İJin hata olduğunu itiraf etmit ve bu 
hatayı terbiyesi noksan olduğu için 
yaptığını söylemiştir. Divanı harb ta· 
rafından muha\c:eme edilen ÇansuJi -
ang on sene hapse mahkU.m edilmit
Fakat sonra da affa mazhar olmuştur. 
Çankayşek'e gelince; 0 da bu işte 
büsbütün kabahatsiz olmadığını iti • 
raf ederek üst üste iki defa istifa et • 
hliş, fakat istifası kabul edilmiyerek 
kendisine iki ay mezuniyet verilmit
tir. 

Çin siyasi komedisi burada niha
Yet buluyor. Fakat oy\ID.UD devam et
tiği bir hafta c.n gün Moskova ve Tok· 

YO için çok heyecanlı olmuttur. Ja • 

Ponlar bunun Rusya tarafından ter .. 

tib edilmiı bir aiyaset manevrası ol

duğundan şüphelendiler. Sovyetler ise 
bunda japon parmağı olmasmdan 

!Üpheye düştüler. Her halde Uzak 

Şa.rk'taki siyaai vaziyet bu çe§id o • 
~ların oynanmasma hiç de müsaid 
değildir. 

A. Ş. ESMER 

İki adli mesele etraf mda 
Temyizin içtihadı 

Müruru zaman sebebiyle amme dava

ernın sukut ettığine daiır kararların da

l'anın esasını halleden kararlardan olup 

olnıadığı hakkında temyiz mahkemesi 

birinci ceza dairesinin vermiş olduğu 
iki ayn karar üzerine hasıl olan içtihad 

ihtilafını tetkik eden temyiz mahkeme· 

ai umumi heyeti bu gibi kararların da

vanın esasını halleden kararlardan ol• 
duğuna ekseriyetle karar vemniştir. 

*** 
* Buğdayı koruma kanahğı kanunu-

na aykırı hareket edenlerin idari mer
cilere vermeleri lazrmgelen munzam 
Vergilerden başkaca bu malların musa
deresine karar vermek salahiyetinin 
adli mahkemelere mi, yoksa idari mer
~Üere mi, aid olduğu etrafında çıkan 
ıçtihad ihtilafını Temyiz Mahkemesi 
llnıtımi heyeti tetkik etmiştir. Temyiz 
Jn<>hkemesi umumi heyeti bu gibi mu
sa<.:cre kararlarının maii mercilere aid 
oldtıjiuna karar vernıi,ıt;r. 

ULUS 

DIS HABllllLIRIBIZı ı 
ÇiNDE HARB BASLADI Ameril{amn 

' ..... 

Dokuz çin generalı N ankin 
yapbracagı 

Harb gemileri 

hül{ümetine itaat etmiyor Vaşington, 9 (A.A.) - Vaşington 

deniz anlaşması müddetinin bitmesi do
layısiyle Amerikanın, diğer devletlere 
uyarak, yeni harb gemileri inşasına 

mecbur olmasını esefle kaydeden B. 
Ruzvelt. bir gazeteciye demiştir ki: 

Pekin, 9 (A.A.) - Şimali garbi Çin

de bulunan 9 general Nankin hüküme

tinin emrine itaat etmemişlerdir. Bu ge

neraller Sianfu görüşmelerine bugün 

Şang • Kay • Çek tarafından takib edi

len hareket tarzına katiyen uymadığım 

ileri sürmekte ve Tunguvan'da Nankin 

hükümetine aid 9 fırkanın bulunmasını 

protesto eylemektedirler. İki kuvvet a
rasında müsademelerin başladığı bildi

riliyor. 

Pekin, 9 (A.A.) - Şensi havalisinde 
iç bir harb çrkmasından korkulmaktadır. 
Yabancılar burasını terketmeğe hazır· 

lanmaktadırlar. 

Şensi ve Kansu valiliklerini ellerine 
alan Yanghurşen ve Yunschçung Nan
kin hükümetinin emirlerine itaat etmek

tedirler. 

Şang - Su - Liang'ın maiyetindeki za
bitler mareşal Şang - Kay • Çek'in tahli
yesinden sonra verilen sözün tutulma
masından ve yapılan teşebbüslere rağ
men Şang • Su • Liang'm Sian • Fu'ya 

Mare§al Cang·Su Liang 

avdetine müsaade edilmiyerek Nankin'
de mevkuf tutulmasından korkmaktadır
lar. 

"- lki yeni haııb gemisinin tezga
ha konulması daha bir müddet geci

kecektir." 

İngiliz ticaret hal{am 
Amerikaya gidiyor 

YOLCULLCCN GAYESİ, AME
RİKA - 1~G1LTERE TİCARET 

MÜNASEBETLERİNİ 
ARTTIRMAKTIR 

Londra. 9 (A.A.) - Ticaret bakanı 
B. Ruciman, Amerika.ya yapacağt yol
culuk hakkında beyanatta bulunarak 
bu yolculuğun tamamiyle hususi bir 
mahiyette olmadığını ve İngiltere ile 
Amerikanın ticaret münasebetlerini ar
tırmak için elinden geleni yapacağını 
söylemiştir. 

Bakan demiştir ki: 

Madrid yakınlarında kanlı 
harb hala devam ediyor 

"İki memleket arasında yapılan 
mukavelelerin birçoğu tatbik kabiliye
tini kaybetmiştir. Bunun için bunları 
yenilemek veya yeniden mukaveleler 

1 
yapmak lazımdır.,, 

B. Ruciman cümhur reisi B. Ruz
velt'i de ziyaret etmek istediğini ilave 
etmiştir. 

Avila, 9 (A.A.) - Havas ajansı bil
diriyor: 

Asiler dün hükilmetçilerin kuvvetli 
mukavemetine rağmen Madrid'in içeri· 
sinde kain Aravaca'yı zabtetınişlerdir. 

İşgalden sonra halkta büyük bir panik 
baş göstererek, Manzaneres • la Korogn 
yolu ile Madrid • Burgos yolu arasında
ki arazi ahalisine sirayet etmiştir. Bu su
retle asiler Kasa del Kampo'dan Univer-· 
site mahallesine kadar olan sahada ta
mamiyle serbesttirler. 

Madrid, g (A.A.) - Asi tayyareler 
sabahleyin saat 4.30 ve 6.30 da Ma.arid 
üzerinde dolaşmışlardır. Bombardıman 

o kadar şiddetli olmuştur ki, ahali ge
ceyi sokaklarda ve tarlalarla geçirmek 

mecburiyetinde kalmıştır. 

H ükümetin bildiriği 
Madrid, 9 (A.A.) - Hükümet kuv .. 

vetleri &silerin birbiri arkasına yaptığı 

hücumları tard.etımiştir. Cumhuriyet or
dusu Madrid cephesinde ileri hareketi· 
ne devam etmektedir. Aranaca cephe
sinde harb bütün gün devam etmiştir. 

Londra, - Mançester Gard.iyen, Ro
ma ile Burgoıs arasında hava hattmm a
çıldığını bildiriyor. 

Madrid - Bugün hl tayyarelerin 
şehri bombardımanı fasılalarla devam et
miştir. Şehirde yangın çıkmıştır. Maoo· 
din şimal ve şimal garbisinde harb şid· 
dctle devam etmektedir. 

Asilerin resmi tebliği 
Salamanka, - Resmi tebliğ: Madrid 

cephesinde kuvvetlerimiz Aravaca kasa
basını ellerine geçirerek ileri hareketle
rine devam etmişlerdir. Kıt.aatımız Mad
ridin garbına sekiz kilometre yaklaş

mışlardır. 
Muharebe pek kanlı ohnuştur. Düş

man binden fazla zayiat vermiş, zırhlı 

bir trenle mühim mikdarda harb malze
mesi bırakmıştır. Bir çok milisler hatla
rınuza sığınnuşlardır. 

Endülüste kızılların Porunca'ya yap
tıklan bir taarruz tardedilmiştir. 

I ngiliz sefaretinin bombardımanı 
Londra, 9 (A.A.) - Madriddeki in

giliz sefarethanesinin bombardımaıu ü
zerine şimdi Hendaye'de bulunan İngil
tere sefirine, sefaretin bulunduğu emni
yet ınıntakasınm tecavüze uğramasını 

Salamanka makamat[ nezdinde protesto 
etmesi hakkında Londradan emir gel· 

mi tir. 
Franko'nun bu mıntakaya tecavüz et

miyeceğuıe söz verdiği hatırlardadır. 
İngiltere hükümeti tazminat istemek 

hakkını muhafaza etmektedir. 

SON DAKiKA 

Fransızca 
hayret 

Tanın makalesi Anlc~ada 
ve hedhini ile lcarsılandı , 

Paris, 9 (AA.) - Anadolu Ajansının hususi muhabiri telefonla bildiriyor: 
Tan gazetesi bugün ilk defa olarak Sancak meselesine tahsis ettiği bir baş

makalesinde asker tahşidatı ve saire hakkında çıkan şayiaların Ankaradan tekzib 
edildiğini yazarak diyor ki: 

''Bunların cereyan etmekte olan müzakereler üzerine gayri mesuller tarafın
dan tazyik icrası maksadiyle yapılmış olması mümkündür. 

Türk.iye~in bi_r. kuvvet darbesi düşündüğünü farzettirecek hiç bir scbeb yok
tur. Emnvakı polıtıkasından müçtenib olduğunu Boğazlar meselesinde gösteren 
Ankara hükümeti, diğer taraftan Fransanın mandater sıfatiyle ve hukuku düvel
i~ ~eri m~ahedelerin müsaadesi nisbetinde uzlaşmaya amade olduğunu pekal~ 
bılir. Hakikatta Sancalt meselesi Türkiye ile Fransadan ziyade Türkiye ile Ce
miyeti Akvam arasındadır, 

Fransız<:a Tan gazetesi, bun<lan sonra İskenderuna istiklfil verilemiyeceği fik
rini müdafaa etmekte ve şunları yazmaktadır. 

1921 Ankara itilafında derpiş edilen muhtariyetin tatbik tarzı esası üzerinde ve 
istiklal f~krl haricinde - ki. Fransarun müzakere edebileceği yeglne esas budur - Pa· 
risle Ankara _arasında bir prensip itilliı bulunacak olursa dava ha.lledilmiJ olacak ve 
esıs meselemn konseyde müzakeresine lüzum kalmayacaktır.,, 

ANADOLU AJANSIN iN NOTU: 

Tan g~tes.ine bu başmakaleyi ilham edenlerin hala davtU'l anlamadığını gös
.tereo bu mutalealar Ankara rnahafiliııde hayret ve ~dbini ile telakki edilmittir• 

Tevfik Rüştü Arasın hala Parise 
geleceğinden bahsediliyor 

Paris, 9 (A.A.) - Anadolu Ajansının hususi muhabiri telefonla bildiriyor
Sancak meselesine tahsis ettiği bir makalede Petit Parisien gazetesi şu mtit~

lealarda bulunmaktadır. 

"Meselenin vaziyetini değiştiren hiçbir siyasi hadise yoktur. Ancak yatışma 
temayülü gittikçe teeyyüd etmektedir. Parisle Ankara arasındaki gerginlik mah
süs surette azalmıştır. Eskişehir içtimaınr ehemiyc:tsiz göstermeye matuf Anka
ra haberleri, askeri harekata aid şayiaların asılsızlığına dair resmen Ankara ma
bafilinin beyanatı, A tatürkün Ankara ya dönüşü bu netıceye hizmet eden ~1-
ler olmuştur. Meselenin esasmda, yani Pariste ve Ankarada bir anlaşma elde et
mek için yapılan araştırmalarda kayda şayan yeni bir şey yoktur.,, 

Cemiyeti Akvam mesaisini kolaylaştıracak bir formül taharrisfai tacil için 
Rüştü Ara&1n bugünlerde, Cenevre içtimaından birkaç gün evel, Parise doğru 

müzakerelere başlamak üzere gelmesi pek muhtemeldir. Vakıa bu hususta henüz 
bir şey tcsbit edilmiş değildir.11 

ANADOLU AJANSININ NOTU: 

Türkiye hariciye vekilinin Pariae gibneünden sarfınazar, Sancak işinin mü.bet 
bir bal yoluna girdiği görülmedikçe FranJa - Türkiye münaaebabnm iyi bir tekilde 
devam edebileceğinde Ankara ve muhitin de bile §Üpbe vardır. 

Paris elçimiz B. Vienot ile •• •• •• 
goruştu 

Paris, 9 (A.A.) - B. Vienot, Türkiye Büyük Elçisi B. Suad Davası: kabul 
etmiş ve kendisiyle uzun müddet görüşmüştür. 

SAYFA 3 

Basın Özetleri 
Hatay meselesinde fransız 
politika.sı 

Abidin Daver, Cümhuriyet'teki 
başyazıamda fr'lnsız matbuatının 
Hatay mesele&inde türk milletinin 
jsteklerini ve gösterdiği büyiik heye
canı meskut geçmesi, &ansız efkarıu
mwniyeaine bu davanm ehemiyetini 
idrak etmek imkanını vermediğini 
kaydediyor. Bu efkarıumumiye, bi
zim jddialarımızr ve Sancakta olup 
bitenleri bilse, fransız kabinesinin ta· 
ki.b ettiği siyaseti tasvib etmiyeceği 

muhakkaktır. "Fransız hükümtei, bi
zim Fransaya karşı beslediğimiz 

dostluk hislerini suiistimal etmekte 
ve Hatay meselesi isteğimize aykırı 
bir şekilde halledilse dahi, dostluğu
muzun gene devam edeceğini san • 
maktadır. Bu düşüne tamamiyle yan
lıştır. Bugün artık Hatay meselesi, 
iki devlet arasındaki münasebetlerin 
mihengi olmuş, türk fransız dostlu • 
ğuııu yaşatacak veya öldürecek bir 
mahiyet ve ehemiyet almıştır." 

Tan'da Ahmet Emin Yalman da 
&ansız l!İyasetinden şikayet ediyor: 
''Zaten bugüne kadar Fransanm bir 
meseleyi açıkça konuşup iki tarafın 

nzasiyle ve gönül hoşnudluğiyle hal
lettiği görülmüş bir şey değildir. Bü
tün münasebetlerinde her şeyi mu
allakta tutar, sayısız müzakerelerle 
sürükler, sonra ya arzusunu zorla ka
bul ettirir, veya emrivakii hazmeder, 
selamlar.'' 

Felsefe lwnferarısU.ırı 
Cumhuriyette Peyami Safa, İş mec

muasının teşebüsiyle lstanbulda veril
meye başlanmış olan felsefe konfe -
ransları serisi dolayısiyle yazdığı ma
kalede, düşünenlerimizin, toplanama
drklarından ve infirad halinde kal
dıklarından şikayet ederek diyor· 
ki: ''türk tefekkürü, her yeri üstünde 
bir türk fikir daamının uzlete çekil
diği bir dağdan iniyor.,, 

lstanbulım ikıısadl. 
teşkilôtsızlığı. 

Son Postada Muhittin Birgen, ls
tanbulda ihtikar ve spekülasyon mev
cud olduğu hakkındaki iddiaları doğ· 
ru bulmuyor, lstanbuldaki hayat pa· 
halıhğmm hakiki sebebi, teıkiJatsız• 
hkta görüyor ve diyor ki: "lstanbul
lunun hayatını dü7.eltmesi için şunu 

anlanıası lazımdır ki bu şehir, hala 
ve hala bundan yüz elli, üç yüz se -
nelik ticaret ve mübadele te§kilatr 
içinde bulunuyor. Halbuki lstanbul 
gibi büyük bir şehirde mübadele işi 

mutlaka, ya orta tarih devrine, ya
hud modern iktısad devrine göre bir 
teşkilat bulunmak lazımdrr. Birin -
den de ötekinden de mahrum bulu • 
nan bir !ehrin bütün mübadele işle· 

rinde elbet selamet olmaz ... 

lJğretmenler bankası, 
Kurun'da Hakkı Süha Gezgin, Is· 

tanbul maarif müdürlüğÜnün teıeb • 
büsiyle öğretmenlu arasında içtimai 
yardımı temin edecek bir teşekkülün 
vücude getirilmesini kaFi bulmıyor, 

ve bütün memleket öğrebnenlerinin 
toplu bir teşkilata bağlanma.lan yo
luyla bir "öğrebnenler bankası'' nm 
kurulmasını, ve öğretmenlerin içtimai 
&İgor~ı işinin bu auretle kökünden 
halledilmesini temenni ediyor. 

Türkçe ve yabancı kelimeler 
Cumhuriyett~ ''hem nalma, hem 

mıhına'' sütununda Abidin Daver, 
gazetelerimizde firenkçe kelimelerin 
git gide daha bol kullanıldığmdan 
ve bunun anlayıfı güçleıtircliğinden 
şikayet eden bir kariine bak veriyor, 
ve öz türkçe karfılıklarmı bulamadı
ğuruz kelimeleri batı dillerinden ala
cak yerde, bunların, daha me'mu 
olan arabca ve farsça mukabillerini 
dilimizde kullanmaya devam etmeyi 
müreccah görüyor. 

Adana felaketzedderine yapdan 
yardımlar: 

Krzrlay C. Genel Merkezinden: 
Adana felaketzedelerine yardım ya

pılmak için Maden Arama Enstitüsü 
memurları tarafmdan genel merkezi .. 
mi~e yüz otuz bir lira teslim eclilmi~
tir. 

Elemdide vatandaışlarnnız hakkında 
1bu suretle meydana konulan yüksek 
şefkat eserinden dolayı Kızılay Cemi
yeti müteberrilere derin teşekkürlerini 
sunar. 



SAYFA 4 

İngiliz basını 

Son poıkı ik gekn 4 ikinci 
kanun 93 7 tarihli ingiliz gaze· 
ıeleri, ~ makalelerini ''iıal
yan - ingüiz', anlaşması mevzu· 
una hasretmişlerdir. Bunları 
kısalt.arak düimize çeviriyo • 
ruz: 

DEYLİ :MEYL diyor ki: 

İngiliz • italyan anlaşmasının met· 
ni dün gece ilan edildi. Bunun kısaca 
hulasası, bir dostluk ruhu taşıdığı, iyi 
münasebetlere halel verecek bütün fa. 
aliyetlerin önüne geçmek isteyişidir. 

Son yıllarda yapılan Milletler Ce -
miyeti paktlarının hepsinden mühim O• 

lan bu anlaşma ile İtilya ile İngiltere 
arasında itimad yeniden doğmuştur . 

Gazetemiz, bu iki büyük milletin 
anlaşması hususunda bir hayli çalış -
mıştır. Bu anlaşma, her iki milletin Ak
denizdeki karşılıklı menfaatlere hür • 
met etmesiyle müşterek bir surette sulh 
davasına yardım etmek maksadiyle im
zalanmıştır. Bundan başka İspanya 
topraklarına da hiç bir veçhile doku • 
nulmıyacak ve bu topraklar üzerinde 
hiç bir tadil yapılmıyacaktır. 

Bu suretle artık zecri tedbirler dev· 
resindeki gerginlik ortadan kalkmış 

bulunuyor. Bundan böyle Milletler Ce
miyeti siyasetleri ve iki eski dostun 
arasını bozamıyacaktır. 

Bu kötü devre bitmiş olduğuna gö
re, artık, Almanya ile sağlam dostluk 
kurulması için biitün siyaset enerji -

]erimizin sarfedilmesine sıra gelmiştir. 
Eğer bu da başarılır ve eğer Büyük 

Britanya Avrupanm felaket merkezle
rinden dışarıya çıkarsa o zaman Avru -
pa'nm durluğu esaslı surette kuvvet • 
lenmiş olacaktır. 

l\IORNiNG POST diyor ki: 

Son zamanların en bahtiyar anlaş • 
malarından birisi ingiliz - italyan an • 
Iaşması olmustur. Bundan fazla laf sar
federek etrafta şüpheler uyandıran 

di ğer anlaşmalarn benzer bir taraf yok
tur. Kısa, sarih .,e samimi olan bu an
la§ma, hi« bozulmaması 1azrm gelen 
eski bir dostluğu yeniden canlandır • 
maktadır. 

Bu suretle Bay Musolini'nin, ikin
ci tes.rinde Milanda söylediği "karşı -
lıkh menfaatleri tanımak şartiyle sür -
atli ve samimi anlaşma" temennisi g~r
çekleşmiştir. 

Bugünkü dünya sulhu, İngilterenin 

tamamiyle dışında kaldığı ideoloji zıd

diyetleri tarafından tehdid edilmek - , 

tedir. Bir takım kimselerin sulhçu ide

olojisi, bizi İtalya ile çatışmak derece
sine getirmiş ve aramızı bozmuştu. Bun
lar, gene, belki, bu yeni anlaşmadan 

memnun kalmıyacaklardır. Fakat ye -
niden yeniye yaralar açmaktansa, açil-
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mış yaralan iyi etmeyi tercih edecek· 
lerdir. 

Hakikatte ingilizlerle italyanlarm 
yaşamak, Akdenizi yaşatmak ve karşı
lıklı menfaatlere hürmet etmek husu • 
sunda yapmış oldukları anlaşma, yir -
mi tane ideolojiden daha fazla tercihe 
değer. Bu suretle vakitsiz toplanmış 

bulutlar dağılmış olacaktır. Hiç şüphe
siz, her iki taraf da bu anlaşmanın da
yanrklı ve sürekli olacağına inanmak -
tadırlar. 

Bu anlaşmanın en ziyade tatmin edi· 
ci hususiyetlerinden birisi İspanya hak
kında karşılıklı olarak verilen temi
nattır. 

Bu suretle İngiltere ile İtalya, İs • 
panyanın korkunç bir ihtilaf ve tehli -
ke kaynağı olmaması en esaslı tedbir -
lerden birisini almış bulunuyorlar. E -
ğer bunu diğer milletler de bir model 
olarak ele alır ve o surete hareket ede
cek olurlarsa o zaman büyük bir kor
ku ortadan kalkmış olacaktır. 

Bundan sonra iki taraf, aralarında
ki bütün ihtilafları halletmiş değiller
dir. Yapılan şey, münasebetleri iyi ni
yetlere göre yoluna koymak olmuş • 
tur ki, bu sayede her hususta anlaşma
ğa imkan bulunacaktır. Şimdi esaslar 
halledilmiş ve işi akamete uğratması 

ihtimali olan tafsilata girişilmemiştir. 

DEYLİ TELEGRAF diyor ki: 

İtalya ile İngiltere arasında Akde -
nizde herhangi bir anlaşmazlık ihti • 
malini ortadan kaldırmak üzere yapı -
lan anlaşma bizi memnun etmiştir. Bu
nun en güzel taraflarından birisi de 
statükonun muhafazasını garanti altına 
almı~ olmasıdır. 

Akdenizin her tarafında bugünkü 
vaziyeti muhafaza etmek teahhüdü, 
Türkiyede, Yugoslavya ve Yunanistan
da italyan politikasına karşı duyul • 
makta olan kaygıyı yatıştırmalıdır. 

Bizim bu merkez denizinde herhan
gi bir toprak ihtirasımız yoktur. En 
geniş bir hayal bile böyle bir şey dü
şünemez. Bizim Akdenizde bütün iste
diğimiz ticaret gemi1erimi2..in ser • 
bestçe hareketi, ve bu bölgede sulh fik
rinin ve her memleketin, ötekinin hak· 
kına hürmet duygusunun kuvvetlen -
mesidir. 

Sinyor Gayda'nın "ingilizlerle el sı
kışmak suretiyle İtalyan • alman birli
ğinin gevşemediği,, yolunda yapılan 

beyanata da lüzum yoktu. Çünkü bu 
iki mesele biribirinden farklıdır. 

Bizim bu anlaşmayı yapmaktan mak· 
sadrmız, bir zamanlar taarruza uğra

mak vaziyetine düşen İngiliz Akdeniz 
mnefaatlerini korumaktı. 

Akdenizin ''İtalyanın hayatı oldu -
ğunu,, Bay Musolini söylemişti. Bu 
yol İngiltere için hayati ehemiyeti ha
izdir. Ve şimdi bu anlaşmanın imzası 

ile bütün anlaşmazlık ihtimalleri orta
dan kalkmıştır. 

Bay Delbos, elde edilen anlaşmaya 
Fransanın da katışmağa hazır olduğu
nu bildinniştir. Bu suretle Sir Erki 
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Drumond'un, ki bu anlaşmanın yapıl • 
masında esaslı bir §mil olmuştur, sul· 
ha ve anlaşmağa doğru büyük bir adım 
atılacağı, gerçekleşmektedir. Bu su • 
retle Avrupa ıulhunun önüne çıkan bir 
takım pürüzlerin de ortadan kalkaca· 
ğı umulmaktadır, bunun imz::lsr. J tal -
yanın deniz anlaşmasına ve Türkiye 
boğazlar anlaşmasına imzasını koy -
maktan geri durup durmamak hususun
daki vaziyetini tekrar gözden geçir -
mek imkanını verebilır. 

Bu ufak tefek meselelerin hallin
den sonra, mühim İspanya meselesinin 
halline gelecektir. İtalyanların bu ta -
rafta her hangi bir toprak ihtirası bes
lememeleri günden güne tehlikeli bir 
hal alan İspanyol hadiselerine dair mil· 
zakerelere girjşilmesine yardım ede
cek bir mahiyetedir. 

Bu hususta en lüzumlu olan nokta 
devletlerin tam bir ahenk içinde hare
ket etmeleridir. 

AJman hasını 

DARGINLIK KALKTI. 

5 son kanun 1937 tarihli Frankfurter 
Saytung, ga.zetesi de başmakalesini ingi
liz - italyan Akdeniz andlaşmasına tah· 
si.o etmiştir. Makalede asırlarca dost ge
çinmiş olan İtalya ile İngilterenin bir
denbire aralan açılmş olduğuna. İtalya
nın Habeşistaru istila etmesi üzerine, 
Baldvin kabinesinin prestjinden çok zi· 
yan ettiğine işaret edilmekte ve bu son 
andlaşma üzerine denihnektedir ki, 

"Paris bu barışmadan memnundur. 
Nitekim Delbos bu memnuniyetini 
mümkün olduğu kadar hararetli bir su
rette izhar etmiştir. Fransız diplomasisi, 
Roma ile Londra arasındaki çifte rolün
den en sonra kurtulmuş olduğu için ta
biati yle sevinecektir. 

Fransa, şimdi artık, İngiltereye hiç 
çarpışmadan, 7 son kanını 1935 tarihli 
Laval andlaşmasına avdet edebilir. 

Batı paktı etrafındaki müzakereler 
göz önünde tutulacak olursa, !talyarnn 
tekrar Avrupaya avdet etmiş olınasr çok 
manalıdır. 

1 Kısa Dış Haberler =ı 
Moskovada on yedinci Pani-rus Sov

yetler kongresi bu ay açılacaktır. 
* Stalin, alman muharriri Fencht

wanger'le üç saat konuşmuştur. 
Romada - Ticaret eşya.sının müba· 

deleGi hakkındaki İtalya. Belçika anla§· 
ması hükümleri uzatılmıştır. 

Pariste - Fransn tayyareci Doret 
Paris • Tokyc arasında bir aürat uçu~u 
yapacaktır. 

• Frans.ada grevci amelenin eaym 
5800 dür. Nord eyaletinde grevler bit
miştir. 

Lehistan.da - Polia, bir çok şehirlel'
de, komünist propaganda riaaleleri bu
lunduran bir çok halk okuma salonlanm 
kapamıştır. 

Başbetke 

VAKALAR VE YAZILAR 
(Başı 1. inci sayfada) 

politikasına bakınız. Hic bir eşas.. 
lı hadise ve esaslı bir şikayet iki 
tarafı muztarib etmemiştir. Türki
ye, Irak için ve onun müttefiki ln
giltere için tam bir emniyet ve sü
kun cephesi arzeder; istiklaline o 
kadar sevindiğimiz ve lngiltere ile 
ittifakına o kadar hünnet ettiğimiz 
bu memleketten ve bütün temas
ları bakımmd~ Türkiye, aynı 
huzur hissini duymakta dil'. 

Biz Suriye için, lrak'ta görüp 
sevindiğimizden ve Suriye ile fran
sız münasebetlerine karşı, lngilte
re - Irak ittifakı hakkında duyup 
düşündüğümüzden gayri ne iste
dik? Ve, niçin isti yelim? Eğer on 
küsur yıldanberi Saıncak teabbüd
leri fransızlar tarafından yerine 
getirilmemişse, kusur bizim mi
dir? Eğer on küsur senedenıberi 
bin türlü tazyik yüzünden Sancak 
türkleri Türkiye tarafına hicret 
ederek, kendilerinin türksüzleşme 
veya yurd$uzlaşma arasında çık
maza sokulmuş olduklarını, haykı· 
raraık., bize işittirdilerae suç bizde 
midir? Eğer bu hudud üzerinde 
on küsur yıldanberi, biç bir gün, 
kaçak vakası eksik olmamı~sa, eğer 
Türkiye tarafındaki türk köyleri, mü
temadiyen, hücum ve baskın ve yağ
ma tehdidi altında kalmışsa, eğer, bu 
hudud üzerinde, on beş yıldanbe
ri, mütemadiyen, Türkiye düşman
lığı ocakları kurulmak teşebbü· 
sünde bulunulmuşsa, yüzellilikle
rin tahriklerine ve ııeŞriya.tlarına 
bu h.ududun hemen gerisinde fır· 
sat ve imkan bulmuşlarsa, eğer 

Türkiye' de bir iç nifak araycıları 
bu hududdan bizim tarafa geç
mişler veya karargahlarını bu hu
dud üstünde kurmuşlarsa, bütün 
bunlar, Türkiyenin, Türıkiye -
Fransa dostluğu aleyhinde olma
amm mı, yoksa aıksinin mi delille
ridir? O kadar bahsolunan ve ar
zu olunduğu iddia edilen dostluk, 
Fransa için, Sançak teahhüdlerini 
samimiyetle yerine getirmek ve sa
mimi bir hudud güveni tesis et
mekle, hemen, bir iki günde müm
kün idi. Bunlar olmamak, yapıl
mamak demek, ya bu dostluğa 
Fransa tarafından ehem.iyet veril
memek, yahut, bu dostluğun, Tür
kiye tarafından, Fransanın kendi
sine karşı li'ıtüfkar bir teveccühü 
manasına kabul edileceğini zan
netmek demektir. 

Baıkınız, ne kadar açık ve sami
mi ve hadiselerle konuıuyoruz. 
Türk gazetelerinin bu seslerinin 
susturulmasım istiyenler, aynı 
günde, mesela L'jeur gazetesinin 
yarım asırdır osmanlı imparator
luğunun herhangi Mıyguıdığına 
müaaade etmiyen F rmua' nın, bu
nun, bugün de dün gibi bir ana.ne 
olduğunu gösterme.ini yazan ser
semce satırlarını, acaba, nasıl o
kumuşlardır? Geçenlerde bir fran· 

çıplak koyu renkli bir yavrunun bir pars ta
rafından buraya getirildiğini ve: 

- Bu önden koşanların haykrrışı değil
dir, dedi boz kardeş, bu büyük bir av, kulak 
ver! 

10 SONKANUN 1~37 PAZAR 

lJlL KÜSESI: 

"Seyhan Çukurovaya akıtıldığı za_ 
man bereket ovası olacak.,, 

"Bereket ovası kim olacak?., Cüm
lenin yazılış şekliJJe bakılırsa "Seyhan~ 
Halbuki kastedilen tabii bu değil. Şu 
halde kastedileni yazmaya dikkat e._ 
meli değil midir? 

*** 
- Geç bayım geçççç. 

Bu son "geç,, Jıecesinin uzatılarak 
telaffuz edildiği anlatılmak isteniyo~ 
Bunun için "ç,, harfinin değil "'e"' has.. 

linin birkaç defa tekrarlanmasz icab e
derdi. Sonra böyle bir cümlenin sonu.. 
na bir nida işareti koymak gerek.tiii 
de unutulmamalrydı. 

*** 
''Bu hususta bu de kontrol ~ 

makla beraber..., 

Sakat bir ifade. •Biz de bu husus
ta. kontrol yapmaktan geri kalmamak.. 
la beraber,, tarunda bir şey söylenme
liydi. 

Türk kuıu'nun f zmir ıubesi 
aç.ılıyor 

l.zmir - Türokkuşu lım:ir şu.besinin 
açılına merasimi bugünlerde yapılacak

tır. Şimdiye kadar Türkkuşuna dörcRl 

bayan olmak üzere 35 geaç yazılmıştDt 

İSTANBUL RADYOSU 
ÖÖLE NEŞRİYATI 

12.30 Plakla türk musikisi 

12.50 Havadis. 

13.05 Pllkla hafif müzik 

13.25-14.00 Muhtetif plak neşriyatı 

AKŞAM NEŞRİYATI 

18.30 Ambasadörden naklen variyete' 
müziği 

19.30 Konferans: Selim Sırcı Tarcaa 
tarafından. 

20.00 Müzeyyen ve arkadaşları tara
fından türk musikisi ve halli 
şarkıları. 

20.30 Belma ve arkadaşları tarnfmdan 
türk musikisi ve halk şarkılan 

21.00 Saat ayarı: Orkestra. 

22.00 Ajans ve borsa baberle:ri ve el\o 
tesi günün programL 

22.30 Plakla sololar. 
23.00 Son. 

sız gazetesi, asker alma dairele
rinden birinde anket yapan mu
harririnin, cihan harbı olmuş ol
duğunu bile bilmiyen 123 nefere 
rastladığım ya2ıyordu. Bu satırlar, 
mutlaka, böyle bir km'a neferinin 
kaleminden çılmuş olsa gerektir. 
Ne ise, davanın bu yakm günler
deki inkipf mı beıldiyerek, !>azı 
küçük beyinlerin bizi .wüldemeğeı 
ç.alqtıkları yoldan kendimizi m:ak 
tutalım. 

Falih Rıfkı ATAY 

CENr~~L~ ~.~,~,ABI 
- Hey kurtlru- bakın, iyi bakın! diye ba

ğırıldığrnı hatırhyaraık, daima yavruları 
gözden geçirenlerle beraber bulunur, o za -
man yüreğinde tuhaf duygular uyanırdı. 

Yoksa böyle olmasaydı, buraya uğra
maz, dört kardeşiyle birlikte Cengelde do -
laşara~ yeni şeyler görür, işitir, tadar, sö
zün kısası, gününü gün eder, giderdi. 

Bu ses, bir defa daha, yan hıçkırık, yan 
şapırtı halinde tekrar duyulclu. Çünkü çaka
lın insanlara pek benzer yumuşak dudakla -
rı vardır. 

Bunun üzerine Movgli, derin bir nefes al
dı ve yolda rast geldiği kurtları da berabe .. 
rine alarak toplanma kayalığına doğru koş
tu. 

içinde sağ ön ayağı kullanılamaz bir halde, 
çenesi köpükler içinde, Movgli ayağının di
binde toplanan çevrenin içerisine seğirtti. 

Fao, ciddi bir tavırla: 
- Avın mübarek ola, dedi, kimin reisli· 

ğinde avlandın? 

- Avmız mübarek ola, dedi kurt, ben 
Von - tolla'yım Rudyard Kipling Nurettin ARTAM 

Kendi dediği gibi, ekşı yemişlerle de 
karnını doyurabilen ve bunların hangı agaç
larda bulunduğunu bilen Movgli için bu, bir 
mesele değildi; fakat Faona'nın (bu boz kurt 
Akela'nm reisliği zamanında izcilik edeıdi.) 
oğlu Fao, Cengel yasasına göre surunun 
önderliğini istemiş, bunun üzerine yıldız -
lann altında eski şarkılar yeniden tekrar -
lanmağa başlamış, Movgli de bir hatıranın 
hatın için kayalığa gelmi&ti. 

O, söz söylemeğe başlayınca bütün sürü, 
sessiz sessiz onu dinlemiş, sözünü bitirdik
ten sonra da kendisi, Fao ·nun üzerinde du -
ran bir kayada Akela'nın yanı başına otur
muştu. 

O geçmiş günler ne güzel günlerdi! Movg
li'nin milletine ki ona sürü derler, aid olan 
topr3.klara hiç bir yabancı sokulamaz; genç 
kurtlar semizler, kuvvetlenir, yeni yavrular 
gözden geçirilirdi. Movgli günün birinde 

Bir akşam üstü, avlamış olduğu Karaca
nın bir parçasını Akela'ya vermek üzere ge
lirken arkasındaki dört kardeş, oyncı.şıyor, 
yuvarlanıyor, türlü maskaralıklar ediyor -
larclı. Bu sırada Şir Han'm günlerindenbe -
ri duyulmamış bir haykırış duydu. 

Bu sese Cengel dilinde Fial denilir ki bu
nu, çakallar, kaplanın arkasından ava çık
tıkları ve yahud büyük bir av, parçalanmak 
üzere olduğu zaman çıkarırlar. 

Eğer nefretin, zaferin, korkunun, ümid
sizliğin, yan bakışın bir araya katılmasından 
hasıl olacak sesi hayalinizde canlandirabi -
lirseniz, o zaman Fial'in yükselip alçalma
sını, aksedip titreyişini tasavvur edebilirsi
niz. 

Movgli, hemen elini bıçağına attı, kan 
yüzüne fırladı ve kaşları düğümlendi. 

- Burada avlanmağa cesaret edecek hiç 
bir çizgili hayvan yoktur! dedi. 

Akela ile Fao, yanyana, kayanın üzerin
de, ötekiler de bütün sinirleri gergin bir hal
de daha aşağıda idiler. 

Annelerle yavrular, inlerine doğru koşu
yorlardı. Çünkü bir defa Fial duyuldu muy
du, zayıfların dışarda bulunması doğru sayıl
mazdı. 

Karanlıkta köpüre köpüre akan V ain
gunga sularının ve ağaçların üzerinden esen 
hafif akşam rüzgarrnm sesini duyuyorlardı 
ki birden bire ırmaktan doğru bir kurtun se
si geldi. 

Bu, sürüden bir kurt değildi; ((ünkü hep
si orada idiler. Sonra sesi, büsbütün uzun ve 
ümidsiz bir inilti halini aldı: 

Bu ses: 
- Dhole ! Dhole ! Dhole ! Dhole ! diyor

du. Kurtun yorgun ayaklarının sesini kaya
lann üzerinde duydular. Ü stil başı kanlar 

Bu, tek başına avlanan kurt demekti. voıı 
- tollalar, çoluk ç.ocuklarını ıssız bir inde bı
rakrp kendi başlarına av avlamağa çıkarlar. 
Ondan sonra daha ileriye atıldı Kalbinin 
çarptığı duyuluyordu. Bir ileri, bir geri ha
reket etti. 

- Buna sd>eb ne? diye sordu Fao, çfuı... 
kü bir fialdan sonra bütün Cengelde bu sor
guyu sormak adettir. 

- Dhole, kırımızı köpek Dek.kan'ın Dho
le,üdür ! şimalden cenuba geldiler ve başı 
boş Dekkan'lann yollarına geleni öldürdük
lerini söylediler. Bu ay, henüz yeni olduğu 
zaman benimle dört kişi vardı; bir eşim ve 
dört yavrum. Eşim, bu ayvrulara açrk çayır
lıklarda nasıl av avlanacağım, bir karaca çı
kınca nasıl saklanmak lazım geldiğini, bü· 
tün biz açıkta avlananların yaptı.f1ı gibi, öğ .. 
retiyordu. Gece yarısında hepsinin birden 
sesini duydum. 

(Sonu var) 
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.. A4 ULUS 

Türkiye kuvvete mi 
müracaat edecek? Romen takımı: ,, 

FRANSIZ GAZETELERtNIN YAZILARI G. Saray - Beşiktaş 
muhtelitini 4-1 yendi 

Gazete makaleleri dünkü heyecan ve 
teltişın yatıştığını göstermektedir 

İstanbul, 9 (Telefonla) - -rehrimiz
de bulunan, Romanyanın C.F.R. takımı 
bugün Galatasaray - Beşiktaş muhteli
ti ile karşılaştı. Saha çok çamurdu. 

Parla, 9 (A.A.) - Anadolu ajansı· 
am hu9U8i muhabiri bildiriyor: 

Gazetelerin makaleleri. tefsirleri, 
dünkü heyecan ve telaşın yatıştığını 
göstermektedir. Tahşidatın asılsızlığına 
dair Royterin telgrafı ile "müzakerat as· 
Ja inkitaa uğramamıştır, devam ediyor" 
tarzında haberlerle Sancakta heyecanı 

teskine ve dünkülerin hilafına olarak 
Sancakta pek az merak uyandırdığını te· 
mine çalışıyorlar. 

~aacağın askeri vaziyeti 
Vienot'nun Surıye ba:s .uman<lanı ge

neral Kosıngeri kabul etmesi bazısı.ıa 
göre alınacak tedbirlerle alakadardır. 

Bazısına göre ise Sancagm istikbaldeki 
askeri ehemiyeti hakkında tenevvur i
çindedir. 

General çağrılmamış tesadüfen Paris
te bulurunuştur. Ve derhal dönecektir. 
Zaaf göstermemek, gürültüye papuç bı· 
rakmamak gibi gazete tefsirlerine bakın
ca Cenevre içtimamın tehiri suretiyle 
hazırlık için vakit kazanmak mı istiyor· 
lar suali hatıra geliyor. 

I ngili~ maıbautı 
Gazetelerin Londra muhabirleri, ln

gilterenin bize itidal tavsiye ettiğin· 
den ve ingiliz matbuatının Fransaya mü
ait tefsirlerinden bahsediyorlar. Dün İ· 
ki fırka asker tahşid ettiğimizi yazar
ken bugün tahşidatımızı on fırka olarak 
tahmin ediyorlar. Suad Davaz • Vienot 
mülikatının hariciyede faydalı ve mem
ııuniyete pyan bir netice veroiğinde 

ıazeteler müttefiktir. Matbuatımızın li
sanından tikiyette bulunmakta olan ga
seteler Atatürk'ün kiyaaetinden bahset· 
mektedirler. 

Aaıl meselenin ltalyadan korkumuz 
olduğu için yaptığımız yardım paktı tek
Jlfimhin reddinden ileri geldiğini yazı· 

yorlar. 
Komünuist Hwnanite, ingiliz • ital

yan ve bulgar • aırb paktlarını hoş gö
ren Fransa hariciyesinin kırtasiyeciliği
ni tenkit etmekte ve Türkiye ile hemen 
bir pakt yapılmasını istemektedir. Parie 
Soir, Debat, Maten gazeteleri vaziyetten 
nikbin görünmekle beraber Sancağın ter• 
lr.edilmiyeceği fikrindedirler. 

Franııs hariciyeaini ıe~kUI 
Peuple, Hariciyeyi tenkid eyliye• 

tek, bu vaziyet fatiıt dostluğu yolunda 
yapılan hatalardan biridir, diyor. 

Republik, Franaanın meselenin ve· 
hametini efkirı umumiyeden aklamak 
basiretsizliğinden ve ifin bir emrivaJda 
'ftrabileceğinin derpif olunmadığından 
tiıkiyet etmektedir. 

Republik, türk dostlufuna kıymet 
vermekle beraber Franaanın her ibti· 
mali karıılayacağıru Umid etmekte ve 
Suriyeden bir tcY terkinin feliket ola· 
cağnr yazmaktadır. 

Petit Journal, bükilmeti fiddetle 
hrpalıyarak ttlrk dostlufunun ananevi 
ehemiyetinden bahaetmekte ve haldk .. 
te rUcu ile bir doıtluk paktı imzasında 
urar etmektedir. 

Agence Economique de Financier 
de lehimizde yazmakta ve itin dostane 
hallini taleb etmektedir. 

Fraıuus gueıelerinin yasdıklan
na rlair ıafsilôı 

Paria, 9 (A;A.) - Anadolu Ajanaı-
nm hueu.t muhabiri bildiriyor: 

Hemen tekmil gazeteler, "Türki)•e 
kuvvete mi bafvuraca'k ?" baflığı ile A· 
tatilrk'iln ıeyahati ve Ealcitchir konfe· 
ransuım uyandırdığı enditeye makale
ler tahıla ediyorlar. 

Petit Parisiyen. Londra ile temas 
edildiğini, kuvvetJıe emrinkıa • müaa
mma edilmiyecefini yazarak diyor ki: 

"- Atatürk'iin ıiyaal olgunluğuna 
ft franau doıtluiuna itimat edilebilir. 
Mandacmm bat eğmffi manda aisteml• 
ai anar. Bu zamanda mandacılar be
raberdir ." 

Oeuv_.. gueteei, l'nnada hareke
timizin blöf telıakki edildiğini, pyet 
lcuvvet tecrübelerine kalltıtılıraa aynı 
ıuretle mukabele edileceğini ft lıken-

Sancakta 

Görmenler 
türklerle 
konuştular 

Fransızlar çetelere 
silah dağıtıyorlar 
lıtanbul, 9 - lstanbul gaze

teleri bugün Sancağa dair kendi 
hususi muhabirlerinden aldıkta
n fU haberleri neıretmektedir
ler. 

Tiirkler aleyhine tahrikat 
Halcb, 9 (HU8U8i) - Suriye'de türk 

hududuna yakın mıntakalar köylerinde 
türkler aleyhine tahrikat yapılmakta

dır. Bu tahriıkitı takviye için bazı mer
)gezler de vücude getirilmiştir. 

Çetelere ailôlı 
Lazkiye, 9 (Hususi) - İskenderun 

havaliıine gönderilmiş olan çerkeı bö
lükleri efradında birer de yedek silah 
bulunmaktadır. Bu eiWılar tıürkler a
leyhine çalıpcak çetelere iltihak ede· 
cck f&hıalara verilecektir. 

Görrnenler türk heyeti ile 
göriiftüler 

Hama, 9 (Huamı) - Müta· 
hidler Antakya'da Sancaktan 
aeçilen 18 kıitilik türk heyetini 
kabul etmiftir. Hatayhlann di
leılderi tif ahen aınlatddığı gibi 
heyete 36 vesika ve tahriri bir 
muhtıra da verilmittir. 

Sahte veaikalar 
Berut. 9 (Husu.i) - Sancaktaki ba· 

zı ermeni ve arablara Mendup tarafın
dan imza ettirilen yeni vesi:kalar yüce 
komisere gönderilmiştir. Bu mazbata· 
tarla Sancağm; türkler tarafından k.en
dilericıe tazyik yapılacağı endiPyle 
franıı.z mandasından ayrrlmamaeı i«en
mektedir. 

derwıun bir gün İtalyaya geçmesi ihti
maliyle Franaaıun Romaya tevecdlhil 

Misafir takım, on birinci dakikada, 
sol içinin ayağı ile ilk golü, 18 inci da
kikada penaltıdan ikinci golü yaptı. Bu 
sayıdan sonra canlanan muhtelit; ro
men kalesini bir çember içine aldı. Fa
kat ele geçen iki fırsatı Gündüz ve 
Danyal kaçırdılar. 

İkinci devrenin 17 inci dakikasında 
romenler firikikten uçuncü ve yirmi 
üçüncü dakikada dördüncü sayılarını 

yaptılar. 

Muhtelit büyük bir gayretle ancak 
bir gol çıkarabildi ve oyun 4-1 romen
lerin galibiyeti ile bitti. 

Vekaletin belediyelerden 
istediği malfımat 

Dahiliye Vekaleti belediye teşkilatı 
mevcud olaı vilayet, kaza ve nahiye 
merkezleriyle köylerin her birinden be
lediyelerin umumi işleri hakkında bazı 
malfımat istemif ve hazırlıyacakları cet
vetlleri bir ay içinde merkeze gönder
melerini bildirmişti. Vekalet bu hueu&• 
ta vilayetlere ikinci bir tebliğde bulu· 
narak şehir ve kasabalarımızın kısa bir 
zaman zarfında inkiıafmı ve belediye 
büdcelerinin yeni gelir kaynaklariyle 
kuvvetlendirecek çalışmalara esas teş• 
kil edecek olan bu maliimatm ehemiyet 
ve aceleliğinden dolayı en kısa zaman. 
da gönderilmesi lüzumunu bildirmit
tir. 

Bibliyografya: 

Gül yurdu 
tspartada GUlyurdu adlı haftalık bir 

gazete netredilmeie bqlanmı9tır. Bize 
gelen ilk say1111, lçindelM ftkir ve aanat 
yazılariyle çok ümid vericidir. Sahibi B. 
Emrullah OLTA Y'ı tebrik ederken, 

gazetesini aynı kıymet ve kuvvette de
vam ettirmesini beklediğimizi de ilive 

ederiz. lspartada; bütün cumhuriyet 
yıllarında muntazam n~redilen hafta· 
tık ISPARTA gazetesiyle Halkevinin 
aylık ON dergiıi çıkmaktadır. 33 üncü 
sayısı nefredilmif olan On'ün, halkev· 
teri dergileri arasında müstct:na bir 

kıymeti vardır. GUlyurdu, nefir faliye
ti ileri bir muhitte çıkıyor. Bu bal, ye.. 
ni gazetenin vazifesini artırdığı kadar 

kıymetini de koruyacaktır. 

ve Türkiye ile yardan misaluna Y&naf· 
mamaaınm gerginlikte lmil olcluğunu • 
yazarak diyor ki: .. İhtilaf Mkert bir 
harekete varmaa da Parla ile Ankara 

arasındaki bugünkü vuiyet ıayanı esef· 
tİI'. 

Bununla beraber frarun.z mahfillerinin 
tela,lı haberler karşısında sllki\net ve 
soluk kanlıhğmı yazıyor. 

Karıılıklı palet 
Ami de Peuple diyor ki: 
"Meselenin halli İlkenderunda de· 

ğil, kartıhklı paktla Ankaraya verile
cek garantidedir. Bunda Franaanın 
mnefaati vardır. Faydalı bir muahede 
ile kuvvet ve nüfuzumuzu kaybettire
cek bir ihtilaftan hangisini tercih et· 
mek lazım geldiğini tereddüde mahal 
var mı? 

Sancak ve Türkiye 
Le Jurnal diyor ki : 
"TUrklerin Sancağı Suriyeye kati

yen bırakmamak bim ve kararı muhak· 
kaktır. Müzakerenin Pariale Cenevre 
aruında &av•klanmaaı, Suriyedeki kuv
vetlerimizin uyi hesabındadır. Ren'ın 
lfgalinıe mutavaatımı.z türkleri ceıaret· 

lendirmiftir. Binaenaleyh, önce tehdi· 
de bat eğmiyeceğimizi göstermeli son
ra uaul çıkmumdan kurtularak, tand· 
mi Suriycye ve her feyi kayde mühey· 
ya Cenevreye değil, bize dütcn meaele
ye nazari olmıyan bir hal tarzı arama
lıdır. 

Edıo de Paris de Pertinax, Mon
tröden evci bir emrivaki önüne gilçltik· 
le geçildiğini hatırlatarak, İngiltere, 
Frananın Suriye üzerinde İtalya ile 
pazarlık yapacatını düfÜnerek ihtiyat· 
h davrandığmnaı yazyor. Cenevre ve 

tavik siyasetini teınlr.id ederek Frama· 
nm nüfuzunu kıouryacak bir bal tarzı 
bulur.acağını Umid ediyor. 

Petit Journal, Cenevre ve Londrada 

gösterilen endi,eleri ve Cemiyeti Ak· ı 
vamm 18 iki.ncUranundan evel toplantı· 
ya çağrılmMı ihtimalinden bahsediyor. 

Entrenaijean ve Paris Soir Türkiye
nin Boğazlar meselesindeki musliha
ne hattı hareketini hatırlatarak kuvvet· 
le bir emrivaki ihdasına ihtimal vermi
yorlar. Bu gazeteler, Ponaot'nun tali· 
mat almadan Ankaraya dönmesine kı· 
zarak müıterek menfaatleri feda ede
cek zaman değildir, diyorlar. 

Le Jour, Franaanın yarım asırdır 

oamanlı imparatorluğunun herhangi 
aayıgısızhğına müsaade etmediğini ve 
bunun bugün de dün gibi muhafazası 
lizım ıiyasi bir anane olduğunu yazı· 
yor. 

E:ıı:celıior da diyor ki: 
"Fransa Suriye politikasını değif• 

tirmiyecek, Türkiye de kuvvetle Ce
nevredeld vuiyetiıd düzeltmif olccak
tır. 

Debat, ihtillftn dostane müzakere
lerle halledilmeli lüzumunu bildir
mektedir. 

Enformation yazısına göre, mim 
bir dav& uıulle halledilemez. Milletle
ri.n hukukunu, Vilaon teklif etmittir. 
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Kamutay Grupu bildiriği 

Başvekil, T. Rüştü Aras 
Sancak meselesini anlattılar 

(Başı J. inci sayfada) 
je halinde bugünlerde Paris hükürne
tine gönderileceğini bildirmitşir. 

lJostlarımı:zın aliikaaı 

Dr. Aras, )eni vaziyette 
dostlarımızdan Balkanların, 

Sm.·yct Rusyanın '\'e lngihcre
oin gösterdikleri alakadan 
vt· cliğer memleketlerdeki a
khılnden bahsetmiştir. Heı· 
tarafta J.~ram'9a ile Türkiye a
rasmdaki meselenin iyi bir 
anlaşma ilt: hitam bulması te
mt·nni~i, dostane olarak izah 
edilmektedir. 

Franscula görülen temayiil 
Dr. Aras mülahazalarını hulasa e

derken, Fransa ile aramızdaki mesele
nin nasıl bir halle varacağını tahmine 
müsaid maddi bir delili henüz olma
makla beraber, meseleyi ciddi olarak 
tetkik etmek ve süratle neticeye var
mak için, Fransada görülen temayüle 
işaret etmek istediğini ve bu itibarla 
temasları sükunetle beklemek muva
fık olacağı mütaleasında bulunduğunu, 

ifade etmeği vazifesinden saymıştır. 

B. Refik incenin tahlilleri 
Bundan aonra hatiplerden ~efik İn· 

ce, meselenin hukuki ve siyast safhala
rını tahlil etmişitr. Davinm Türkiye 
için milli mahiyetini tebarli.z ettiren 
hatib, esas siyasetimiz itibariyle mese
lenin sulh yollarından halli asıl arzu· 
muz oduğunu, ancak diplomasi, müey
yidesiz arzuları ehemiyetli görmemek 
tiarını henüz kaybetmediğinden, tega
fül etmemeği zaruri saydığını ve türk 
milletinin davi için hiç bir tcY esirgc
miyeceğini, illve etmiştir. 

Hatib, müzakere usullerine ve dava· 
DID alclıtı tekle lııartı büyük Onclerin 
millet w..w .......... ettiren '-ali
yetinden minnet ve fÜlmm hisleriy
le bahaehniıtir. Bilhassa Atatürk'e 
gösterilen ıükran 'H taavib hislerine 
bütün parti, engin tezahüratla iıtirek 
etmİ!tİr. 

B. Hikrneı Bayurun aösleri 

Hatiplerden Hikmet Bayur Sovyet 
Rusyanın emperyalizm ve manda aley
hindeki prensiplerinin bu vesile ile do 
tezahürlerine ~hit olmak ve hali ha
zırda iki tarafın dostu olmakla bera• 
ber bu milli davamızda bizim kadim 
dostluğumuzun icabatını görmek isto
diğini, ifade etmi,tir. 

Ba§vekilin sözleri 

Başvekil İnönü, milli mesele
nin ciddi ve itimad olunur bir mü
zakere usulüne girmekte olduğu 
hakkında, arkadaşı Dr. Aras'ın 

tahminine iştirak ettiğini ve Ce
miyeti Akvamda, bizim muvafa
katimiz olmadan bir karara varıl
mıyacağı cihetle, mesele hakkın
da Türkiye ve Fransa arasında 

bir anlaşma hasıl olmasının yega· 
ne müsbet hal yolu sayılabilece
ğini, ve gerek Partiden gerek ef
karı wnumiyeden sabır ve süklı· 
netle önümüzdeki on, onbeş günü 
taldb etmesini dilemiştir. 

Ba,vekil, vaziyette müsbet ve men
fi her tebeddülü süratJe bildirmek için 
Parti Grupunu icab ettikçe toplantıya 
çağırmaktan geri kalmıyacağını ilave 
etmiJtir. 

Bundan sonra Ba§vekil, Reisi
cümhurun milli heyecan ve irade
yi daima en iyi tecessüm ettiren 
görüş, hassaiyet· ve faaliyetinden 
şükran ile bahsederek, vaziyetin 
icabatı üzerine, fasıla vermek 
mecburiyetini gördüğü lstanbul
daki ikametine avdet etmesi için 
hükümet, yeni vaziyetin müsait 
olduğu mütaleasmda bulunduğu
nu söylemiştir. 

Kamutay çağrıları 
Dahiliye encümeni 11-1-1937 pazar· 

tesi günü saat 10 da toplanacaktır. 

Almanlar İspanyol Fasına 
asker ~ıkarmağa başladılar 

Londra, 9 (Radyo· Ul'Uıl) - Kaza

blankla'dan alınan bir telgraf burada 

hayli endişe uyandırmıştır. Bu telgraf· 

ta 90n on gün içinde muhtelif ııruflara 

memub üniformalı alman kttalarının 

Futa Melilla'da karaya çıkarak yerlef· 

ükleri bildirilmektedir. 

Uç alman torpido muhribiyle bir· 

kaç deniz altı gemisi Melilla limanında 

demir atmııtır. 

Birçok alman mühendieleri ve teknl· 
kçileri Melilla0nın Vinterland'daki de· 
mir madenlerine gelmişlerdir. 

1 ngiliz - f ramıs görü,rneferi 
Almanların lapanyol Faaına aekcr 

çııcardıkları hakkındaki haber burada 
ıayi olunca İngiltere ile Fransa ara· 
sında görüşmelere batlanmıttır. Bu gö
rii§melere büyük ehemiyet verilmekte
dir. Dün kabine, harbiye, bahriye nazır· 
tarının '9tirakiyle bir toplantı yapmıf• 
tır. Bu toplantıdan sonra Eden franıı.z 
elçiıi Korben'le uzun bir mülakatta bu
lwunuştur. Eden altı devletten derhal 
bir konferans akdini istiyecektir. 

Paristen alınan malfunata göre fran

sız resmi mahfilleri Fransa hükümetinin 
Burgos askeri hükümetine, Fransa ile İs
panya araaında 1912 senesinde akdedi· 
lip Fasta yabancı askerlerinin bulun· 
ma11nı meneden muahedenin bu husus
taki hükümlerini hatırlattığını bildir
mektedir. 

bpanyol fası makamlarının alman 
kıtaları için kıflalar hazırlamakta oldu
ğu hakkında dış bakanlığına gelen bir 

ı 
haber üzerine Fransanm bu yolda bir 
tetcbbüıte bulunduğu habeı verilmek
tedir. 

Rahattan gelen bir telgraf ta aynı 

haberleri teyid etmektedir. Bu telgraf· 

ta deniyor ki: Son günler içinde 200 • 

300 alman askerinin İspanyol fuının 

muhtelif limanlarında karaya çıkarıl· 

dığı emin bir kaynaktan öğrenilmekte· 

dir. 

Diğer cihetten Mclilla civarındaki 

Zegbanghan demir madeninin alman

lar tarafmdan faaliyetle i§letilmektd' 

oWuiu hakkındaki haber de teeyyüd 

etmektedir. 

BerUnin bir ıeksibi 
Berlin salahiyetli mahfilleri König .. 

berı kruvazörünün bpanyol sahilleri• 

ni bombardımanını yaluılamaktadırlar. 

Moekova'dan bildirildiğine göre kö
mür yüklü i.ki sovyet ıemiai Ccbelütta
rıktan geçerken isi gemiler tarafından 

yakalanmıft . aranmış ve tekrar bırakıl• 
mıftır. İ•panyol çocuıklaruıın, ıovyet 

çocuklarına hediyeli olan 160 sandıW 

portakal odcsaya gelmiı, ~emi tezahür• 
le karşılanmış ve geıni kumandanı ı.. 

panyada fafizmin yıkılacağını söylO" 

mittir. 

Cebelüttanktan bilclirildijine ,c; ... 
Kaclilue iıimais .e baynılua semilerle 

İtalyan " ........ ukerleri ibnç edilmit
tir. 

Kan4mazlık komiteainin i/W.. 
Moskova, 9 (Radyo - Ulus) - İzve .. 

tiya gazetesi, İngiltere - İtalya anlat
masını, ltalyanm tefsir ettiğini yaza• 
raık karışmazlık komitesinin iflas etti• 

ğin.i kaydediyor. 
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A:= LEVAZIM A1-IlRL1Gt 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

~ - Ankara yollama memurluğunca muhtelif istikametlere yap· 
1 acak 2000 ton eşyanın nakliyesi kapalı zarfla eksiltmeye konul· 
ııştur. 

h2 l Eksiltıne 15.1.1937 cuma günü saat 15 de Levazım amirliği 
: ama komisyonunda yapılacaktır. 
kka- Ra~tırılacak nakliyatın tutarı 5351 lira 50 kuruş olup mu· 

va t ternınatı 401 lira 36 kuruştur. Şartname her gün komisyonda 
parasız görülür. 
tem~ - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü mdadelerindeki vesika ve 
t ~~at makbuzlarını havi teminat mektuplarım belli gün ve saat· 
en ır saat evveline kadar komisyona vermeleri. (2211) ~183 

tLAN 

k'l 1 - Ankara garnizonu kıtaat ve müessesat hayvanatı için 675700 
~rh~rpa ~~ya yulafın kapalı zarfla eksiltmesi 14 ikinc~ ~~un 937 

l 
ıne musadıf perşembe <M;nü saat 15de levazım Mnirlıgı satın a nıa k · ... ~ 
omısyonunda yapılacaktır. 

190 
2 -;-- Arpanın tutarı 25338 lira 75 kuruş olup muvakkat teminatı 

• O lıra 41 kuruştur. Yuia.fın tutarr 33785 lira olup muvakkat te • 
rnınatı 2533 lira 88 kuruştur. 
nı. ~~ ~rpanın şartnamesi 127 kuruş yulafr.ı şartnamesi 169 kuruş 

u
4 

ılınde komisyondan verilir. 
kb- İsteklilerin 2 ve 3. üncü maddelerindeki vesika ve teminat 

~ 
1 
~zlarını havi teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat 

vve ıne kadar komisyona vermeleri. (2194) 2-6177 

İLAN ........... . 
k·· ~. - Eksiltmede olan isler: Pınar hisarın 280 ton yulafı, Demir· 

oyun 8000 kilo kışlık seb~esi, 
~ - Yulafın kapalı zarfla, sebze açık eksiltme iledir. 

4 
- Yulafın bedeli 16.800, sebzenin 360 liradır. 

5 
- Yulafın ilk teminatı 1260 sebzenin 22 liradır. 

15 d 
~ İkisinin ihalesi de 21 iki~ci kanun 937 perşembe günü saat 
edır. 

yo 6 - Şartnameler her gün arzu edenlere Vize Satın alma komis· 
nunda gösterilmektedir. (2265) 1-51 

İLAN 
t-_Orb~u hastahaneleri için otuz sekiz bin metre yatak kılıflığı ve do· 
... uz ın altı y" 37 b ·· nü uz metre elbise torbalığı bezin 28-1-9 perşem e gu • 
kap~:t .. l5,30 da !stanb?lda Tophanede sat~n.alma ~omisyon.unda 
:yedi bi~arfla eksıltmesı yapılacaktır. Hepsının ~alımın ~~~.eh .. on 
lst kn ~uruştur. Şartname ve nümuneleri komısyonda gorulebıılr. 
atı~d.:U er~n kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale sa· 

hır saat evvel komisyon:l verme!eri • 

1. 
(8) 1~124 

Pek Yakında 1 
MOSKOV A ŞANGHA Y 

POLA NEGRl tarafından 
----..ı~-

~iğde Belediye Reisliğinden: 
Nıgde ~eh . . . .. 

pılacak 
1
:: r;nın nafıa vekaletinden musaddak proje mucıbınce ya-

Currıhu 7 ektnk tesisatı kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuş 
2s.ıı.93~1Yet gazetesinin 18.22.26.11.936 ve Son posta gazetesinin 24. 
halarınd v~ ~3.12.1936 ve Ulus gazetesinin 2.7.12.17.11.936 tarihli nüs
olunan ., a ıl~n ettirilmiş ise de talip zuhur etmediğinden evelce ilan 
pazarhkt~ıt dairesinde 18.12.1936 tarihinden itibaren bir ay içinde 
setine m~ •hale edileceğinden talip olanların Niğde belediye riya-

- uracaatıarr ilan olunur. (2222) 2-6194 

Ankara yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektör Üğünden 

1 Y"k den 3-:; 
938

u se.k. Enstitümüzde bulunan bakkaliye dükkanı 3.2.937 
rr.uşt~r: tarıhıne kadar bir sene müddetle açık artırmaya konul· 

da ~ektö!~les~ 18.1.1937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 16 
3 _ T ~?ınas~nda toplanan komisyon tarafından yapılacaktır. 
4 _ Ma ın edılen senelik kira bedeli 500 liradır. 
5 _ B uvakkat teminat 37,5 liradır. 

lüğüne :dava şartnamesini almak istiyenler Enstitü daire müdür· 
- nıur~atlarr. (2245) ı 19 

Yr!başıp· ıyangosunda Kazanmayanlara ! 

.. 15.400 lira ikramiyeli 
Turk Maarif Cemiyeti Eşya Piyangosun
dan bir bilet alarak taliinizi deneyiniz. 

-- Betonarme Köprü İnşaatı Eksiltmesi: 

Kll.lfUA" 

d .. !tartı bir tes· Ortak Aranıyor 
ort ( 4) b·ın 1. ı~at ve yapı islerinde kullanılan ceşitler üzerinde 

A. ıra ıl · · · D nkara. p e ıştırak edecek ortak aranıyor. 
eronya · osta caddesi No: 51 Nezfr gündogdu ve Abdullah 

1-117 

ULUS 

1 ~11111111111111 ~ ~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 nu1111111111nınm ı ~] s Turk Hava Kurunıu ~ - -- -
: Büyük Piyangosu i - -- -= = S Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. = = 3. üncü keşide 11 İkinci kanun 937 dedir. 5§ - -
~ BüYüK ll\RAI\fiYE § - -- -- -
§ 45.0001,iRADffi § 
~ Ayrıca: 15.000, 12.000 10.000 Liralık ;; 
~ ikramiyelerle {10.000 ve 20.000) lira} 
~ hk iki adet mükafat vardır. E 
~ DtlOCl\.T: ~ - -- -2 Bilet alan herkes 7 İkinci kanun 937 günü akşamı- = 
~ na kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarih- := 
S ten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur... S 

• 11111111111lH11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111H11111 ti 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

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

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

3- Eksiltme 18/1/937 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 15 
de P. T. T. Umum müdürlüğünde toplanacak alnn komisyonunda 
yap11acaktır. 

4- İsteklilerin teminatlarını idaremiz veznesine yatıracaklar ve 
alacakları makbuzu veya kanunen muteber teminat mektuplarını ve 
2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla '.>eraber 3297 No. 7 /5/936 ta -
rihli resmi gazetede neşrolunan talimatnameye tevfikan müteahhit
lik vesikası ile teklif mt.ktuplarını mezkur kanunun tarifatı daire
sinde hazırlayarak ihale günü saat (14) e kadar komisyona vere • 
ceklerdir. 

5- Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım Müdürlüğünden 
İstanbulda Beyoğlunda P. T. T. Leva?:1m Ayniyat muavinliğinden 
parasız verilecektir. (1959) 2-5793 

Adana Pamuk 
Çftliği 

Üretme 
MüJilrlüğünden : 

Muhammen keşif bedeli 
Sıra No: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Yapılacak işin cinsi 
Amele evleri 
Kütlü anbarı 
Su deposu 
Tohum an barı 
Çırçır fabrikası 
Amele hamam ve hehları 

Yekun 

Lira Kr. 
2379 64 
5611 94 
1546 59 
703G 14 

10043 91 
3914 36 

30526 58 

A - Müessesemiz tarafından Hacıali köyünde inşa edilecek 
cinsi nevileri ve karsılarında muhammen kesif tutarları yazılı in
şaat kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş ve bu işlere aid §art
name ve evrak aşağıda gösterilmiştir. 

B - Eksiltme şartnamesi 
C ......: Mukavele projesi. 
ç _ Bayındırlık işleri genel şartnamesi ile fenni ve husust 

şartnameler. 
D _ Şartname ve projeyi "15" lira bedel mukabilinde Adana

da Demirköprü civarında pamuk üretme çiftliğinden verilir. 
E _ İsteklilerin artırma, eksiltme ve ihalat kanununun em-

rettiai bütün evsafı olmalıdır. 
F - Muvakkat teminat (2646) liradır. 
G _ Eksiltme 22.1.1937 cuma günü saat 15 de Vilayet Ziraat 

müdürlüğünde müteşekkil mübaya:ı komisyonu huzurunda yapıla
caktır. Eksiltmeye gireceklerin t~klif mektuplarım tayin olunan 
günde eksiltmeden en az bir saat evel komisyona vermeleri lazım-
dır. (2263) 1-49 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti: 

Anli:ara Merkez Hıfzıssıhha 
Müessesesi Müdürlüğünden: 

ı _ Açık eksiltmeye k?nulan ~ş: Fa__rmakodinami şubesine satın 
alınacak muhammen bedeh 1960. lıra alat : 

2 _ İstiyenler şartname ve lısteyi müesse~ muhasip mutemed-
liğinden alabilecektir. .. .. 

3 _ Eksiltme 11-1-937 gunu saat 11 de açık eksiltme suretiyle 
yapılacaktır. . . 

4 _ İstekli eksiltmeye )~ı~.ebıl~ek için (147) liralık muvakkat 
teminat vermesi ayrıca bu ış uzerıne m;ıamele vaptı~ına dair vesi-
ka ibraz etmesi şarttır. (2187) 2-6158 

l(ara~ahey Harasından: 
Hara hayvanatı ihtiyacı için iki yüz elli bin kilo yulaf, vüz otuz 

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

Ankara Okullar Sağışmanlıgı Satın 
Alma l(omisyonu Başkanlıgından: 

ı - Gazi Egitim Enstitüsü erkek talebesi için kumaş ve malze· 
mesi müteahhide ait olmak üzere 162 • 165 takım elbisenin diktiril· 
mesi açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 

2 - Tahmin edilen fiat 4620 lira muvakkat teminat 346,5 liradır. 
3 - Nümune ve şartnameyi görmek istiyenler okula müracaat 

etmelidir. 
4 - Eksiltme 25.1.937 pazartesi günü saat 15 de okull;ır sağış

manlığında satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
5 - İsteklilerin muvakkat teminatlarını ihale günü saat 14 dl! ka 

dar okullar sağışmanlığı veznesine yatırmış bulunmalılar. (7) 
1-123 

SAYFA 7 

M!LLl MÜDAFAA VEKALET! 1 
3ATIN ALMA KOMİSYONU lLANLARl 

İLAN 
v ~ ~ Beher tanesine biçilen ederi altı kuruş olan iki milyon tane 

degışık renk ve numarada makara kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

~ - İhalesi 30. 1. 937 cumartesi günü saat 11 de yapılcaaktır 
3 - Şartnamesi altı liraya Ko. dan alınır. • 
4 - lık teminat 7250 liradır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü madelerinde yazılı belgelerle birlikte tekJif mek:
tublannı ihale saatmdan bir saat evvel M. M. V. Satın Alma Ko· 
misyona vermeleri (1891) 2-5712 

B!LfT 
1 - Beherine biçilen ederi 90 kuruş olan on bin ita on beş bin 

kar gözlüğü kapalr zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 12 • son kanun • 937 salı günü saat 15 dedir. 

•• v 3 - Şartnamesini parasız almakve örneğini görmek için her gün 
ogleden sonra M. M. V. Satın alma Ko. na müracaat edilir. 

4- İlk teminat 1012 lira 50 kuruştur . 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazıb belgelerle birlikte teklif mek· 
tuplarmı ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. satın alma 
Ko. na vermeleri, (1881) 2-56st 

BlLtT 

. 1 - !lepsine. biç.ilen ederi 1607,5 lira olan 5000 litre oto benzini 
ıle 300 lıtre mobıl oıl A ve 150 litre mobil oil C motör yağları açık 
eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartinamesini almak ve görmek istiyenlerin hergün komis-
yona gelmelt:ri. 

3 - İlk teminat miktarı 120 Jira 57 kurustur. 
4 - İhalesi 21-1-937 perşembe günü saat· ıı dedir. 
5 - Ekisltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddlerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte ve ihale 
saatinde M. M. V .SA. AL KO. na getirmeleri (2270) 1-57 

BİL!T 

1 - 815 adet arka çantası ve 1450 adet ekmek torbası kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur . 

2 - Tahmin edilen bedeli 7121 lira 70 kuruş olup ilk teminat pa-
rası 534 lira 15 kuruştur. . 

3 - İhalesi 18.1.937 pazartesi günü saat 15 dedır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad· 

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gününden en geç bir 
saat eveline kadar teminat ve teklif mektuplarını M.M.V. satın al-
ma komisyonuna vermeleri (2221) 2-6193 

BİLİT 
Altı baş beyğir satılacaktır. Satış günü .1~-1-937 ~erşembe günü 

saat ıo dadır. İstekliler hayvanları görmek ıçın Harbıye Okulu Da· 
ire Müdüriyetine müracaat ve almak istiyen belli gün ve saatında 
M. M. V. satın alma komisyonuna gelmeleri. (15) 1-126 

BİLİT 
Aşağıda tesbit edilen malzeme ayrı ayrı pazarlıkla satı.n alına

caktır. Pazarlğ 11-1-937 pazartesi günü saat 10 dadır. !stekhler bel
li gün ve saatında M. M. V. satın alma komisyonuna gelmeleri. (14) 
Cins ve miktarı 

S Kalem Kolak Laboratuvarı için malzeme 
4 Kalem Kimyahane için malzeme 

17 Kalem kalörifer tamiri için malzeme 
60 Kilo kutu içinde Kizilkit 1-125 

ANKARA ÜÇÜNCÜ SULH HUKUK HAKİMLİÖİNDEN 

Hacı Seyit mahallesinde mukim iken 3.3.935 tarihinde vefat eden 
Sebzeci Cemale ait ve Hacı Seyit mahallesinde menzil sokağında 
avlu üzerine 2 yer odasiyle 1 aralık 1 mutbak ve 1 heladan ve mu • 
hammen kıymeti 500 lira olan bir hane tarihi ilanden itibaren ve 15 
gün müddetle bilmüzayede satdacağından ve satıs günü de 26-1-937 
salr günü saat 14 e talib olanların yüzde yedi buçuk pey akçesile 
birlikte Ankara 3 üncü sulh hukuk mahkemesine ve daha ziyade 
S.dLÖğ 1a(58n3 Ô(v8ğ jö0j3 ğj 4ü u 
izahat almak istiyenlerin mahkeme kalemine müracaat etmeleri lü-
zumu ilan olunur. 1-131 

Ankara P. T. T. 
Başmüdürlüğü 1den: 

Ankara • Kayseri telefon devresinin temdidi için 8 metrelik 2530 
tane çam direği kapalı zarfla Kızılcahamamda eksiltmeye çıkarıl
mıştır. Muhammen bedeli 10120 liradır. Buna aid şartname yazı iş· 
leri büromuzda ve Kızılcahamam telgraf merkezinde her gün görü
lebilir. 

İsteklilerin 11 ikinci kanun 937 pazartesi günü saat on üçte yüz
de 7,5 teminatları ve mühürlü teklif mektuplariyle K. hamam P.T. 
T. binasında müteşekkil komisyona müracaatları. (2250) 1-21 

Nafia Vekaletinden: 
Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanr 

1 - Eksiltmeye konulan iş Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünde 
ilaveten yapılacak mikroskop laboratuvarı binasıdır. Vahidi fiat e· 
sasiyle yapılacak olan inşaatın tahmin oluqan bedeli 30.000 liradır. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır 
a - Eksiltme şartnamesi, 
b - Mukavele projesi 
c - Bayındırlık İşleri Genel Şartnamcsı,: 
d - Hususi şartname ve tarifname 
e - Keşif ve vahidi kıyasi fiat cetveli 
f - Projeler. 
g - Elektrik, sıhhitesisat, kalorifer ve uir işler hakkında iza. 

hat ve şartnameler. 
İstiyenler bu evrakı 1.5 lira bedel mukabilinde yaptı işleri U, 

Md. lüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 29.1.937 tarihinde cuma günü saat 15 de Naha Ve

kaletinde Yapı işleri Eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek i~in istenilen 2250 lira muvakkat 

ten:inat ~ermesi, N~fıa Veka.ıe.tin?en alınmış Yapı Mütecıhhidliği 
v~sıka~ı. ıbraz e!mesı v: ke~d.ısı mımar veya mühendis olmadığı tak
dırde ışın fennı mesulıyetını alacak bir mühendis veya mimarı in
şaat müddetince istihdam edeceğini kabul eylemiş bulunması la
zımdı:r. 

. 6 - Teklif mektuplan yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bır saat evveliae kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mu
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 
3 iincü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dı~ z rfın mü· 
hür mumu ile eyice kapatılmış olması lazımdr. Postada olacak ge~ 
cikmeler kabul edilmez. (2303) 1-128 



PBILC radJOIUIDI il izden ara11• HALiL NACI Anafartalar caddesi No: 111 

Hava Yoll11n Devlet 
ltletme İdaresinden: 

Hava yollan devlet ltletme idaresine aid uçak . ·~~m ıeniıle
tilmeai için 106 hektar 1166 metre murabbaı erazinın ıs~llk ~':r· 
namesi hükümleri dairesinde istimliki lcra Vekiller& Heyetının 
1655 18) ı, 18.11.936 tarihli nrarlariyle onaylanmııtır. 

Menafıi umumiye için istimllk kara~si?e. göre tetekkill. e
den heyetin tanzim ettiği ve belediye encumenının 25.12.936 tarih· 
li toplantısında onayladı it takdiri kıymet mazbatasına nazaran: 

A • Gavercin çiltliiladen - Sirkeci oğlu Azize aid araziden 
56 hektar 3306,5 metre murabbaı arazinin beher metre murabbama 
60 para. 

B - Orman çiltlifiaden - 11 hektar 732,5 metre murabbaı ara
zinin beher metre murabbaına 40 parL 

C - Jlacun çiftliğinden - Miralay Osman Nuri ve Kara pazar
lı ve hissedarlarına aid aruiden 10 hektar 4324 metre murabbaı ara• 
zinin beher metre murabbaına 40 parL 

D - Macun çiltlifinden - Kuru çayırlı Mehmet oğlu Hasan 
ve kardeti Mehmede aid araziden 5 hektar 6419,5 metre murabbaı 
arazinin beher metre murabbaına 40 parL • 

E - Macun çiltlifinden - Hasan oğlu Tiftik Mustafa ve Mi· 
ralay Osman Nuriye aid araziden 6 hektar, 8352 metre murabbaı 
arazinin beher metre munbbaına 40 parL 

F - Orman çiltlifinden - 14 hektar 2961,5 metre murabbaı a
razinin beher metre murabbaına 60 para. 

G - Orman çiltlifinden - 1 hektar 5000 metre murabbaı ara
zinin beher metre murabbaına 20 para kıymet verilmittir. 

Bu fiatlara itirazı olanların istimlak kararnamesinin 10 uncu 
maddeainegöre sekiz gün zarfında belediyeye müracaatları ilin 
olunur. 

Bu illnm bir sureti ve araziye aid kroki c1airel belediyeye ve 
keza bir sureti ve krokisi de tayyare alanındaki Hava yollan idare 
merkezine 5.1.937 gününden itibaren asılm:ıtır. (2264) 1-50 

K~=Uf u y A N 1 ş ~::~~ !!':: 
46 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ıa· 

zetenin Ankara'da atıf yeri Ait B A ltitabevtdir. Se-
nelik abone 10 lirL Sayısı 20 kurut 

Süthane tesisatı eksiltme ilam 

l{aracubey llarası 

Direktör liiğiinden: 
Hara merliezinde yapılacak stıthane teal1&tı kapa4. sarf uaullyle 

eksiltmeye konulmuttar. Elniltme gilnB 15 • Udncl klnun • 937 cu
ma günü aat on bettir. Eksiltme yeri hara merkezidir. Teminatı 
muvakbte olarak 1350 Ura almacaktr. Fenni ve maU prtnamesinl 
lıtiyenler bara müdilrlillB. Ankara, Bur-. İstanbul Baytar Mldtır
llklerinde görebileceJdel gibi mah•IHnde tetkikat J'apmak iatly .... 
Jere de haraya mtlncatlll'lmcla ken4llerine babat ftdllr. l.eeMDe
rin eblltme gln& kallUn! veulk ve teminatlarlyle birlikte harada 
l>uJunmalan ilAn olunar. (3841) l-6207 

KREM BALSAMIN 

Kumral, Sanım. Elmer her tene tnafuk eden ye&lne llhh1 
kremlerdir. Cildi besler, ÇiL Leke n sivilceleri ktmilen izale 
eder. Yarım aaırdanberf kibar mabfellerln takdir ile kullaıı
dllılan mhl gtlze!Uk kremleridir. 

KREM BALSAMIN 4 ŞEKILDB TAKDiM BDILIR 
ı - Krem Balumin yatlı gece için penbe renkli 
2 - Krem balamin Y"isu glndUs için beyu renkll 
1 - Krem Baı-in acı badem glbıcllb için beyas renkJI 
4 - Krem Baıumln acı badem gece için penbe renldi. 

İNGlLlZ KANZUK ECZANESi. 
Beyolla • lıtanbul 

Elektrik Eksiltll'le ilam : 

Erbaa Belediye R • liğin""• d eıs en: 
Nafıa Vekiletinden ~ildi projesi mucibince Erbaada yaptın· 

lacak olan elektrik tesisatı, 20-12-936 tarihinden itibaren 45 gtln 
mtlddetle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuttur. 

ı - Ekailtme 5-2·937 cuma gilnU saat 15 de Erbaa Belediye da
iresinde encilmen buaurundı yapılacaktır. 

2 - Bu itin kqif tutan 2445? lira olup muvakkat tembıatl 1854 
lira 28 kuruttur. 

3 - Bu işe aid ........_ve evrak ,unlardır. Proje ve teferruatı, 
fenni f&rbWDe, ketifamle. ekliltme kaymau, mukavele knefl, la • 
tekliler bu evrakı Erm belec1iynlnden parauz alabillrler. 

4 - Eksiltmeye airmek latiyenler muvakkat teminatla teklif 
mektuplanm eksiltme .. tmdan bir uat 8noe belediyeye vermeli • 
clirler. 

5 - Eksiltme 2490 ayılı kanuna ıöre yapdacalmdan isteklile
rin bu kanunun UçiiDcfl maddesinde gtieterilen vesaikten maada bu 
albi itleri teabhUde ..WUyettar olduklarına dair Nafıa Vek&letinba 
ruı..mlllDeafnl aa.teı-leri mecburtdır. 

e - ı ..... t ve telilat bedeli huıusl t:mnmnedeld ma11 hlldlmler 
daireainde iatlbkak npana ptirilcfkse tediye olunacaktır. 

7 - 1-.ldllerin bihmum ft9ailı1e birlikte o gün eksiltmede ha
sır hulumne'm •ey& t8lif mektaplanm ıandermit olmabın naa 
olunur. (3775) Z-0167 

1 ANKARA BELEDiYE REISUCI ll..ANLARI 11 
ESNAFIN NAZARI DIKKA T lNE: 
Belediyenin mürakabesi altında bulunan dükklnlarda ve mü

esseselerde bulunmak üzere teftit defteri bastırılmıttır. Beheri 
20 kurut mukabilinde alikadarlaruı ıs. kinunsani 1937 tarihine 
kadar belediyeye müracaatla bunlardan birer tane almalarını ve 
bu tarihten sonra almayanların cezalandırılacağı ilin olunur. 

(2289) 1-85 

İLAN 
1 - 240 metre tulünde 50 lik büz on bet gün müddetle açık ek-

siltmeye konulmu,tur. 
2 - Ke,if bedeli (720) liradır 
3 - Muvakkat teminatı (54)1irac1ır 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri ka1e

mine ve isteklilerin de 26 • kinunu sani • 937 sah günü saat on bu· 
çukta Belediye Encümenine mUtaca.atları (21) 1-134 

iLAN 
1 - Erzurum köprüsünden İnce suya kadar açıkta akan umum! 

mecraya büz dötenmesi işçiliği on beş gün müddetle açık eksiltme
ye konulmuttur. 

2 - Ketif bedeli (1334,35) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (100) liradır. 
4 - Kqifnamesini görmek iıtiyenlerin her gün yazı itleri ka· 

lemine ve isteklilerin de 26 • kanunu sani - 937 sah günü saat on bu-
çukta Belediye Encümenine müracaatları. ( 19) 1-132 

iLAN 
10 kanunusani 1937 den itibaren francalaya 14, birinci ekmeğe 

10.25, francalalık unun çuvalına 853-895, birinci unun çuvalına 703· 
745 kuruş fiat konulmuftur. (22) 1-135 

İLAN 
1 - Malatya istasyon binasının Malatya şehir cihetindeki (3814 

m.2) Uç bin sekiz yüz on dört metre murabbaı mahallin plan ve prt
nameleri mucibince parke ve levazımının temini ve fert i•i eksilt
meye konulmuştur. Bu i,in muhammen bedeli (10344/11) on bin 
Uç yüz kırk dört lira on bir kuruştur. 

2 - İstekliler bu ife aid plin, şartname ve mukavelename proje
sini; Ankara, Haydarpap. Adana ve Malatya vzeneleriyle Eliziz 
istasyonundan (52) elli iki kurut mukabilinde tedarik edebilirler. 

3 - Eksiltme Malatvada 5 inci İşletme binasındaki eksiltme ve 
artırma komisyonunda 26.1.1937 salı günil saat 14 de yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
5 - Muvakkat teminat parası (775/01) yedi yilz yetmit bet li· 

ra seksen bir kuruttur. 
6 - İstekliler 2490 sayılı kanun ile 3297 sayılı reamt ceridedekl 

ehliyet talimatnamesi mucibince muktazi ehliyet vesikasını ve ite 
~rmeğe kanuni bir mani bulunmadığına dair beyannameyi ve tek· 
lıf mektuplarını eksiltme günil ihale vaktinden bir saat evetine 
kadar Malatyada 5. inci İşletme artırma ve eksiltme komisyon re· 
ialiğine vermi1 bulunmalıdırlar. (29) 1-136 

Akhisar Kaymakamlıgından: 
Eksiltmeye konulan • 

ış 

Altı bin bq ytız kilo çifte calVlllliall yumUfllk Bs milimetre b
~da blrbu:l nnl tel ile ili WB mu cine boynu fincan a~ık 
ebiltmeye konulmu~tur. 

2 - Eksiltme müddeti 1 Ununu sani 1937 den 20 kanunu ani 
1937 atrihine kadardır. İhale 20 klnunu sani 1937 çarpmba gilnü 
Akhisar Kaymakamlık dairesinde komisyonu mahsusu huzurunda 
saat on bette yapılacaktır. 

3 - Teminat akçesi yüzde yedi buçuk hesabiyle 113 liradıı. 
4 - Taliplerin prtnameyi istemeleri lizımdır. Şartname mün

derecabna g6re eksiltmeye ittirak ahkimını kabul tellkki olunur. 
(35) 1-138 

Mevva hı7.u 

Jtn bot meya tundur. lnJd. 
bul defeder. Mide. baimak. ka

raciferden mUtevcllit rabataıs

bklan 8nler. Hamı kolaylaftınr. 
lnplia Kamuk ecsaneal 

Kiralık Daire 

Kirahk Kat 
Yenitehir Kocatepede su de

posu yanmda banyo ve sair te
ferruat 'haricinde bet oda ve t.ir 
holden ibaret olan manzaralı gU· 
sel bir kat kiralıktır. İçindeki· 
lere ve yahut 2580 No. telefona 
mUracaat. 1-62 

Kiralık Daire 
Girit ayndır. Mobilye, akar 

su ve elektrik. 
Çocuk sarayı cad. 33.7; No. lu 

daireye müracaat. Tel 2315 
t-140 

YENi 

Çünkü ASPİRİN seneler• 
denberi her türlü soğukal· 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilAç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R 1 N in tesirinden 

emin olmak için lütfen Ej3 mar• 
kasına dikkat ediniz. 

Nafia Vekaletinden: 
26 ikinci kanun 937 salı günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekale

ti malzeme eksiltme komisyonunda Safranbolunun Kuzdağı Abaza 
Devlet ormanlarından veya hususi mukaveleli ormanlardan kesil• 
mek ve ana hat üzerinde her hangi bir istasyonda teslim edilmek 
üzere 23200 lira muhammen bedelli 16000 adet normal kayın tra • 
versi kapalı zarf usuliyle kesiltmesi yapıacaktır. 

Eksiltme prtnameai ve teferruatı parasız olarak Ankarada Ve
kllet malzeme dairesinden alınabilir. 

Muvakkat teminat 1740 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarım Nafıa Vekiletinden alınmıt 1937 

senesi müteahhitlik vesikası lle birlikte 26 ikinci kinun 937 salı 
günil saat 14 e kadar Ankarada Vekalet malzeme müdürlüğüne ver-
meleri lbımdır. (2302) 1-127 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odu ı Riyasetinden: 

Ankara Tüccarlarının nazan dikkatine 
937 ıenesl tecdidi kayıt muamelesine t. t. 937 tari1alnden 1tl

baren başlanmış olduğundan alakadarların Odaya müracaatla mu
amelei kanuniyeyi ifa ettirmeleri Ticaret ve Sanayi Odaları kana. 
nunun üçüncü maddesi ahkimına tevfikan ilin olunur. 1-61 

10. D. Yollan Ve Limanlan umum müdürliiğü ~. 
A. Komisyonu banlan: 

İLAN 

1 - 380 metre bir parmak boru ile 60 adet onluk 1.70 boyunda 
potrel on bet gün müddetle açık eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Muhammen bedeli (400) liradır. 
3 - Muvakkat teminab (30) liradır. 

4 - Evrakım görmek ve izahat almak istiyenlerin her gün yası 
itleri kalemine ve isteklilerin de 26 • kinunu sani • 937 salı pil 
saat on buçukta Belediye Encümenine müracaatları. (20) 1-13S 

iLAN 

Bqinci ltletme mıntakasında Fevzipaşa • Diyarbeldr )ıattı be
rinde kilometre 290-294 (FırJt - Bekir Hüseyin) araunda topla~ 
tmlarak kırdırlmak suretiyle (10,000 m.3) on bin metre milklp ba-
lastn ihzar ve teslimi kapalı ıarf usuliyle eksiltmeye konulmuttutı 
Muhammen bedeli (10900) on bin dokwı yüz liradır. 

Eksiltme 26.1.1937 salı Cilnl1 saat 13 de Malatya lıletme binMI 
adhilindeld Beıinci ltJetme komisyonunda yapılacaktır. 

isteklilerin 2490 No. lu artırma ve eksiltme ve ibale kanun~ 
tevfikan ve tartnamede yasılı ehliyet ve diğer vesaikle muvakkat 
teminat makbuzlariyle teslim tekline g6re fiat teklifini havi sarf. 
tarın berine yazılmak suretiyle eksiltme saatinden bir uat evet 
makbuz mukabilinde Malatyada 5. inci İtletme komlıyon reisliğia 
ne vermlt veya göndermiı bulunmalan ve teklif sahiplerinin d• 
eksiltme gtlnil saatinde hazır bulunmaları ve ayrıca izahat atmalı! 
istiyenler de Malatya lıtetme mildürlüğüne müracaat edebilirler. 

Şartname ve mukavele p~jeleri ve ıenel prtname Ellziz istd" 
yonunda ve Malatyada İfletme kaleminde, Ankarada yol dairesi• 
de ve Haydarpapda yol bapUf ttiıliğinde parasız olarak dağıtWt 
maktadır. (36) 1-137 

Zile Belediyesinden: 
19.12.936 tarihinde CUmlauriyet, 22.12.936 tarihinde Ulus gad" 

tesinde alınacağı yazılan kazanın ihalesi 14.1.937 sUniine uzatıldıl' 
illn olunur. (111) 1-139 

SiNEMALAR HALK 
Demirtepede Akbay sokafın

da. birinci kat, bet bUytlk oda, 
bir ofis. çamqırhk. kalorifer, 
•cak m n salrell olan yeni ya• 
pdan bir binada bir daire kira
lıktır. Uıt kattaldlen müracaat. 

BUGUN BU GECE 

PAR!SLl IANTÖZ 

BU GECE 

KANUNSUZ fBHt• _ 
Mlrlam Hopklna • Edward O. Roblnson . 

lmtiyu uhibl" Bqm11· 
harrlrl Falih Rıfkı ATAY 

Umum! Nqriyatı idare 
eden Yan lıleri MldilrB 
Nuahl BAYDAR 

Çaaiın .,,,,.,,, clvanod• 
Dlu Buımnl.,ıe haılmqta. 

Martha Egerth • Georp Aleundre 

Zengin ve muhtepm dekorlar aruında 

çok nefiı milzlklerle .Uslll lfld, 

hillıl pheaea: 

tlhe olarakt &KLBR JURNAJ; 

BUOUN GUNDUZ 
Türkçe 6ltl Ud b8ylk film birden · 
1-llBÇHUL ASKER 
2-JtAN KARDSILBR 
Pqnımlara Ulfttea: Bil ,_ 

...,. biberleri 


