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An~akya'da ar ahlar ve ermenilerin 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

Havas' a göre arab, ermeni 
Antakya' ya 

köylüleri 
inmişler ve dağlıları 

B~betke 

ZARARLI TAHRİKLER 
Falih Rıfkı ATAY 

k Geçenlerde Sancak hududuna as
er tahşidi hakkındaki fransız şayia

•tndan bahsederken, böyle şayiala
~-a1rk:ıs~da, bir takım tertibler için 

lr en şımdiden hazırlamak kaseli 
:a~akta haklı imişiz. F ransrz me
Sur a~ birkaç gün içinde, bütün 
h a~agı bir tahrik havcuı ile işba 
alıne getirdiler. Zaten Le T emps ga-

zetesinin posta ·ı d" aI-L~ n·· h ı e un uıgııruz t:h . asının havadisler kısmında bu 
den"~ere esas teşkil eden tezvirler
r .. lr kısmını okumuştuk. Cenev
r::J0rnıenlerinin önüne kendi kay-
192 aınla.rından birini çıkararak, 
l>ik 1 !~~dlerinin Sancak'ta tat
tiirkl~~gını söyletmek ve Sancak 
oldu~gunün Fransa'ya minnettar 
h · l g~u arzettirmek gibi! Zorla ve r?· e b~e seçtirdikleri mebuslardan bi
a:' ır türk köyünün önüne dikip, 
gib. ~ ~ezeyanlan ona tekrar ettirmek 

10 
1 

.. a~ı~ hu kadar değil, fransız 
ınurgecılılerini yu·· zellilikler ve o 

ayard b. k , 
ıınd a 1!' . aç sabim serseri ağ-
ed b~n, bıtip tükenmez, bir hiyanet 

h e •Yatı satın - '-cakl .. e etf k ara arma ne !UP-
1 , ne de şüphe ederiz. 

Fakat San ak w·· ki·· ~ . . .. L 
rın t.. c r ugunun sao-
ku \ uketip, onlara ıstırabtan kan 
de~ il~n tahrikler bundan ibaret de 
t ~· u ır '. Havas ajansının 11 tarihli 
e ıglenne göre aynı memurlar, dı-
~rd.an Antakya'ya bir sürü nüma· 
~~ç~~r getirerek, türkler ve Türkiye l':Y ~e bağırtıp çağırtmışladaır. 
h. hlıg bunların türklerin yanında 

•zmet eden kimseler olduğunu ve 
tehre kamyonlcırla geldiklerini ha
ber vennektedir. Yani bu adamlar, 
h DlUYakkaten, iş aramak üzere, 
~ancağa gelen veya Sancağa sonra· 
daıı göçen kimselerdir ve şehre in
'lnek için nıerkebleri bile bulunmıya
t:ağına göre, istifade ettikleri kam· 
~nlar askeri vasıtalardır. 

Bütün bunlar Sancak türklüğünü 
letfıit altına almak, ve görmenlere 
Sancağın ne kadar az türk olduğunu 
~atmak gayreti ile yapılmaktadır. 

Faydasız ve lüzumsuz olduğu ka
Cf.u., zararlı ve tehlikeli olduğunu 
Leınen ihtar etmek vazifesinde oldu-,._ 
8'Uınuz bu tahrikler üzerinde, bilhas
sa, İngiltere ile dostlarımızın dikka
tini uyandırmak isteriz. Dünya bilir ki 
Liz böyle oyunlar karşısında ne yı
.far, ne sineriz. Ve hepsine tüı·k hak 
!IP'e şerefinin gerektirdiği her türlü 
eukabelelerde bulunmakta bir an 
.uile aciz göstermeyiz. 

Hakikat her türlü tertiblerin üs· 
~ndedir: biz bu esasa dayanarak, 
~ğ~ bildiğimiz yolda yürüyor'?. 
lakin bizi adeta, bu yoldan çevır
tnek ısran ile etrafımızda kasıdlar 
ııllÖriiraek, e~ela, dostlarımıza son 
Çareleri kullanmak için sabr~ı 
~ereye kadar götürdüğümüzü bır 

efa daha izah etmek isteriz: onla
tın, tnilll hak ve seref meselelerinde 
;bır Ye tahammÜlün bir takat had
h olduğunu takdir edeceklerine şüp·· 

e l'oktur. 

Ce 'Söyle bir tahrik havası içinde ıni 
C. :e\rre nıünakaşalarmı yapacağız? 

1 
di olarak söyliyelim ki her türlü 

lnenf 1 aat er hesabına Sancak halkı-
' 

(Sonu S. inci sayfada) 

Görmenler Kırıkhan'da 
Kasabada Binlerce türk istiklal marşı 

söyliyerek,görmenleri karşıladılar 
Antakya, 11 (A.A.) - Havas Ajan

sı bildiriyor: Bugün öğleden sonra Su
riye lehinde yapılması mukarrer teza
hürat için birçok arab ve ermeni köy· 
lüleri dün gece köyleri terkederek An
takya civarında toplanmrşlardr. Her 
nahiye mümessiller tayin etmişlerdir. 

Bunlar önlerinde milli bayraklar ol
duğu halde yürüyorlardı. Reyhaniye 
mıntakasmdaki suriyeliler, oralarda 
beyliklerini yapan türklerin hizmetin
de çalışmalarına rağmen geceleyin 
kamyonlarla Antakyaya gelmişlerdir. 
Dünkü Reyhaniye hadiseleri efk§rı ol
dukça heyecana getirmiş olmakla bera· 
her tezahüratın sükunetle geçeceği ü
mid ediliyor. Bugün türk, arab ve er
nıeni dükkanları kapalıdır. 

Polis nümayişlerin bir kavgaya 
müncer olmasını i>nlemek i~in 

tedbirler alml§tır. 
Antakya, 11 (A.A.) - Havas ajan

sı bildiriyor: Binlerce arab ve ermeni 
şehir içinde dolaşmaktadır. Dağh~ar 
ellişer ve yüzer kişilik gruplar halın
de şarkı söyliyerck şehre inmektedir. 
Türk mahalleleri bomboştur. Alevi ma
halleleri ise fransız ve Suriye bayrak· 
lariyle donatrlmıştcr. Polis muhtelif 
unsurların hazırlamakta oldukları a
layların yolunu kesmek için tertibat 

almıştır. 

Reylıaniye'de bir hadise 
Antakya, 11 (A.A.) - Reyhaniye

deki dünkü hadise esnasında bir arab 
ölmüş ve 18 i de yaralaıunıştır. Yaralı
lardan birinin vaziyeti ağırdır. 

Arabları ve ermenileri ileri 
siirüyorlar 

Halep, 11 (Hususi) - Hatayda.ki 
bazı arab ve elimeniler mahalli hüküme
tin direktifi ile Sancağın Suriyeye bı

rakılması ve türklere verildiği takdirde 
fena muamelelere maruz kalacakları 
bakıkmda mazbatalar tanzim ederek All 

(Sonu S inci sayfad.?.) 

Bir küçük 
müsabaka 

Gazetemiz, kılavuzdan istifade 
ederek birçok klışe • terkiblerin kar· 
şclrklarını buldu veya kabul etti: ef
karı umumiye yerine k~moy, .. şa~~~· 
J.kkal yerine dikkatdeger, husnunı· y:t yerine iyiniyet, mev~u_ubahit1 ye
rine bahis konusu v. s. gıbı. 

Dikkatli ve zevkli okurlarımız a-
da emrivaki kli§e • terkibi içın 

rasın . . d" 
b

• .. baka aç•yoruz: bız §ım ıye 
ır musa .. 

d b n yerine ancak olupbıtb ·ka ar unu .. , . 
tabirini bulabildik: Ren. ~lupb~t~ı sı 

Y h t· "- Acaba olupbıtb polıbka-
a u. h. b. 

mesulleri arasında, ıç ır 
~nm 1 

1 . konu .. makla halleden er 
ınese eyı ,. . 

d ?" gibi. Okurlarımız bıze yok ınu ur. 
•. 1 bir teklifte bulunurlarsa, daha guze 

pek .sevineceğiz. 
_ 7 9 7 7 r on o SSP re r ,.., ,.,us -

Görmenlerden Watenvil 

Fransa basınının sancağa 
dair yazdıkları 

Posta ile gelen, mühim fransız ga• 
zetelerindeki lehte veya aleyhteki, 
Sancak ne§rİyatını muntazaman ve 
metin olarak ne§l'edeceğiz. 

Bundan maksadmuz, bizim pek 
iyi bilmekte olduğumuz Sancak haki
katlerinin Franaa'da serbest muhar
rirler tarafından nasıl düfiinüldüğü
nü veya gerek resmi muhitler, gerek 
partiler tarafından fransız kamoyu
na nasıl anlatıldığını göstermektir. 
Bunlardan, lüzumlu gördüklerimize 
cevab dahi vereceğiz. 

Bugün naklettiğimiz makale, fran
sız finans aleminin ba§lıca mühim or
ganı olan L'lnformation gazetesin

den almmı§t:ır. Bu makaleyi ikinci 
sayfamızda bulacaksınız. 
~ 

B. -Hitlerin teminatı 
Almanya asla İspanyanın 

sömürgelerine ve 
topraklarına dokunmıyacak 

Japonların da gönüllü gönderdiklerine 
dair çıl\,an haherleryalanlanmaktadır 

rFü~ı;··-r~~-;~;; 
~ Paris - Soir gazetesine gö
i re f ransız harb gemileri at-
~ lantik salıillerincle manevra- 1 
f lar yapıyor1ar, bir İngiliz de } 
i niz tayyaresi aynı sahil ho- ~ 
~ yunca uçuyor, ve İngiliz hah- J 
! riyesine mensub birkaç ge- i 
i mi de Ceuta acıklarında ho- ! 
! ğaz öniindc d;la~ıyor. j 
: : ........ ................................................. . 

güzel bir manzarası 

(Yazısı S. inci sayfada). 

HER YERDE 5 KURUŞ 

•• • • 
numayışı .................. 
Pek büyük 
bir kayip 
B. Nuri Conk:er 

dün gece vefat etti 

B. Nuri Conker 

Kamutay reis vekili ve Gazianteb 
mebusu B. Nuri Conkeı"in, dün akşam 
saat yirmiyi beş geçe öldüğünü büyük 
bir act ile haber aldtk. 

(Sonu 5. incı sayfada) -- - ·. "'. - ... ··! 

Fıkra 

Hikayeler ve 
zamanlar 

Çar'rn meşhur elçisi Mençikof ls
tanbul'a geldiği zaman. sadrazamı zi· 
yarete gfrti. Osm:ınlı hariciye nazırı 

Fuad Paşa , odasrnda, kendi ziyaret sı
rasım bekliyordu. Elçi sadrazamın 

yanından çıktı; fakat hariciye nazırına 
uğramaksrzrn, kapıya doğru ilerledi. 
Yanrndakilere söyliyordu: 

- Hariciye nazırı bir fransız taraf· 
tarı imiş. Öyle adamlarla görüşemem/ 

Fuad Paşa müteessiren istifa etti. 

*** 
Viyana kongresi esnasında Fransa, 

kendi tarafından olan, Ali Paşayı mu
rahhas göndertmekte ısrar etmişti: 

"- Viyana'dald Arif efendi mtinasib 
değildir!" diyordu. lngiltere ise, biraz 
sonra, fransız taraflısı Ali Paşayı ls
tanbula getirtip, yerine, kendi taraJlı
:n Reşid Paşayı yollattı. 

*** 
M eşrutiyetteyiz: Çar elçilerı'nden 

Çarikof, Büyükdere'dekı' elçilik bfoa
sınrn önüne telgraf direği konmasını 

istemiyordu.. Bizim şimdiki doğu vila• 
yetleri umum müfettişimiz Tahsin 
Uzer, o vakit, Beyoğlu mutasarrıfı idL 
Elçiyi yatıştırmak üzere Büyiikdere
ye gitti. Çarikof merdivenlerden iner
ken, kendisine haber verdiler. Hiddetli 
hiddetli: 

_ Mutasarrıf gibi küçük memurlar
la mr görüşmeğe kaldım? diyordu . 
e Mütarekede bu Çarikof lstanbufa 

hicret etti: aç kaldığı i çin geçim para
sı bulmak üzere, Tahsin Uzer'in çocu· 
Kuna ders vermek ricasında bulundu. 
e Geçen sene Ankara P alas'ta bir 
rus birkaç resim satabilmek için, otel 
müdüründen ricada bulunuyordu. Ken
dini şöyle takdim etti: - Ben Çari
kof'un yeğeniyim 1 

**;jı 
Bu frkralarr, son hazin tezadlara 

varmak için yazmadık: fransızca Le 
/our gazetesi muharririnin, Türkiyede, 
hala niçin devam etmediğine yanıp 
durduğu tatlı zamanların hangileri ol
duğunu göstermek ı'çin hatırlatıyo• 
ruz., • Fatay 
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Fransız gazeteleri 
Sancağa dair 

neler yazıyorlar? 

::ı 

ıc 
Basın 
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HABIIRLIRIKll 
birliği Hurda haline 

«Inf ormation»un bir makalesi projesi üzerinde . gelen birvapıır 
Köy kalkınması 
etrafında 

çalışmalar tamir edilecek çalışmalar 

f~conomiquc 
~Cü;:.ı:<~. 
u:oti (..H.~ \ ·l::NO'I 

lnformation gaze resinin başlığı 

Drş politika sütunlar.uu.ı.:u. 

re fırlamış olan İskenderun Sancağı me
aclesi, esasen kafi derecede karışıklık 

unsurlarını kendinde cemetmiş olan ka

ınoy üzerine tehdidler serpecektir. Bu, 
eski bir nizadrr ki gerginliklerinin bir
ocnbire farkına varıhıış olduğu şu 1937 
yılının ilk günlerinde de, bir kaç hafta 
ö~kinden daha az ciddi değildir. Bu
na rağmen, dolambaçlı politikanın mu
tad usuller:yle sü.kı1n bulacağına inanıl
mak i!!tenilmiştir. !-I.albuki milli vekarın 
bahiskonusu olduğu münakaşalar - ve 
türklerinkinden daha kökleşmişi de yok
tur - basit i]i niyet inancalariyle asla sü
kfin bulmaz. Pu itibarladır ki türklerin 
Fransaya karşı • tlebleri, azalmak şöyle 
dursun, büyümekte ve hatta milletler 
cemiyetinin gelecek konseye bırakılmış 

olan münakaşalnnn yaklaşması ölçüsün

de büyümektedir. Makiil. açık ve kati 
bir ifade, şüplıcsizıd, anlaş:nazlığm kötü 
taraflanm izaleye kafi gelirdi. B. Leon 
Blum'un hükümet:J bu ifaueyi kullanmak: 
istemiş ve sarih bir tarzda kullanmıştır. 
Fakat, geç kalınmış d-ğil miydi? Suriye 
hakkında yeni bir rejim ilan edilmeden 
öncedir ki Türkiye için hala bir Suriye 
meselesinin mevcud olduğu hatırlanmak 

lazımdı. 

Filvaki, bu mesele nedir? Bu mesele, 
ilave eJ ilcn ginftliklerınden az çok doğ
ru tefs irlerinden ayıklanınca p ek basit 
görünür. Fransa, Surıye idarecilerine 
karşı mıllc tler ccmiyetme iştirak edecek 
bir nevi müstakil devlet kurulmasına 

müzaharet ederek, mandasını t a clil et
mek tcahhüdüne girişmiştir. 

Suriye devleti içine, tabü İskenderun 
Sancağı da girmek gerekti. Zira oralar 
manda altına konolmuş es'ti osmanlı im
paratorluğu topraklarındandır. F akat 
Antakya ve İskenderun mıntakalarında 

nisbetcn ehemiyetli ve kuvvetli surette 
teşekkül etmiş bir tür k azlığı yaşamak-

Toprak kanunu projesi bir 
ko_misr onca tetkik ediliyor 

Toprak h.-anun projesini tetkik etmek 
üzere sınat ve içtimai muavenet vekale
tince bir kcmisyon teşkil edilmiştir. Ko
m'syon dün saat on beşte sıhat ve içti
maı muavenet vekili B. Refik Saydamın 
re~sliğinde ilk topL:mnsmı yapmıştır. Ko
misyonda dahiliye vekaleti namına ve· 
kfilet hukuk müşaviri B. Ekrem bulun
muştur. 

İş dairesinin çalışm~arı 
lş dairesi, iş kanunu hükümlerinin 

tatbiki bakımından icab eden nizamname 
ve talimatname projelerinin hazırlıkları
na devam etmektedir. İş dairesi, altıncı 
Adana bölgesi teşki15tın:ia müfettişlik 

işlerini gönnek üzere iktisad vekaleti 
hava ticareti şubesi müdürü B. Avni A
nkkökü tayin etmiş ve B. Ankkök dün 
akşam Aclanaya hareket etmiştir. 

Vize kasabası inkişaf e diyor 
Vize - Birkaç sene evel sönük ve 

durgun bir vaziyet gösteren Vize kasa

bası şimdi içtimai ve iktısadi sahalarda 
çok canlanmış bulunmaktadır. Her gün 
yeni bina yükselmekte ve bilhassa çar
şı boyu yeni dükkan ve mağazalarla 
süslenmektedir. Köylerde ise köy ka
nunu tamamen tatbik edilmektedir. Bu
gün her köyün muntazam mektebi ve 
irtibatı temin eden köy yolları ve tele
fonu vardır. 

tadır. İdari iktidar Fransaya aid kaldık
ça, bu türklerin hakları meselesi güçlük
ler çıkarmıyordu, çün kü Fransa Türki
yeye eski bir hürmetkar dostluk ilham 
etmektedir ki venizelist politikanın bı

raktığı acılıklardan sonra, yerinde ola-

rak, tarafınu.zdan canlandırılp tazelendi

rilmeğe çalışılmıştır. İmdi, yeni Türki

ye, eski imparatorluğunun hassas nokta

larında yerleşmiş milletd:ışlarmın arab

ların idaresi altına konulmasını asla ka

bul etmiyecektir. Ve işte bu sebebledir 

ki Fransa tarafından teklif edilmi_ş olan 

"ihtilafı Lahey enternasyonal adfilet di

vanının hakemliğine tabi tutmak" hal 

şeklini reddetmiştir ve etmektedir. 

"Aşın milliyetçiliklerin fenalıkların

dan işte biri daha" denilecek. Bu doğru

dur. Fakat unutmayalım ki o vahametli 

"milliyetlerin hakları'' meselesi, Versay 
muahedesinin esası olarak, Cumhur reisi 
Vilson tarafından teklif edilmiş, muahe
de ile hal olunmamıştır. Esasen her han
gi milli bir talebin müzakere ve muahe
de yoluyla halledilmiş olduğunu da ma· 
kfil surette ileri sürmek de kabil değil
dir. 

Şu halde bugünkü ihtilaf m tehlikele

rini mübalagalandmnayalım, fakat uzun 

zaman askıda bırakılmış olan Sancak ve 

azlıklar meseleleri gibi korkulu mase
baklar bulunduğunu da hatırmırzdan çı
karmryalım. Hatta 1914 den önceki ta

rihin bir kısmı da bunlardır. 

Nasıl yazılır? 

Yazı istiyen bi
rine, büyük bir 
mıaharriri.miz, vak
tinin darlığından bahsetti. Bu zat: " 
Canım, arzu etsen iki dakiada yuıverir

din'" dedi. 
Cevab: "- Ben iki dekikada değil, 

brk iki senede yazarım." 

*** 
Fransız akademisi aza.smdan Henri 

Lavedan, ''Unutulınadan önce" adını 
verdiği hatıralarında bu cevabı teyid e
diyor: " ... Fık.ralanmı - şu berbad ta
b irle, yumurtlamakta olduğumdan bah
sedenler bu ywnurtlamanm - ne kadar 
çalı§maya, ne kadar düşünmeğe, yazıp 
bozmağa, tekrar teL.-rar yaznıağa ve yi
ne çizmeğe mal olduklannı, ah, bir bil
selerdi! ... ,, 

Mii~terek rady~-dili. 

Radyonuzu açtığınız zaman yal
nız müzik değil, birçok da söz dinli
yorsunuz. Bu sözler, çeşid çeşid dil
lerle söyleniyor ve çeşid çeşid dava
lan müdafaa ediyor. 

Şikago'daki Skot r a dyo labor atu· 
van §efİ E. H . Sko~ eğer bugün ol
duğu gibi bu aözlerin onda dokuzu 
dinlenmiyecek, anlaıılamıyacak ise 
kısa da'Jga yayımı için harcanan m~ 
rafla emeğin bOJa gideceği kanaatin

dedir. 
Skot d iyor ki: 
"Baıka başka m emleket ve mu

hitlere m ensub milletler arasındaki 
enternasyonal n efre t ve kıskançlık, 
" Cenevre" k onfer anslariyle yahıbn• 

bp halledileceğe benzemiyor . 
Milletleri bir araya getirmek ve 

onların biribirlerine kartı iyi niyetle
rini uyandırmak İçin bütün dünyaya 

İstanbuldaki yabancı ga zete 
v e a jans m ümessilleri 
Ankaraya geliyor lar 

Basm birliği projesi etrafında gö
rüşmek, teşkilatından, kolaylıklarınc.an, 

kulüblerinden istifade edecekleri birli
ğin statüsü hakkında mütalealarını bil
dirmek üzere lstanbulda bulunan yaban
cı gazeteler ve ajanslar mümessilleri, ba
sın genel direktörlüğü tarafından şehri
mize davet edilmiş1erdir. Bu gazeteciler, 
İstanbul mümes&.limiz Neşet Atayın re
fakatinde olarak An.karaya gelecekler
dir. 

Gelecek gazeteciler şunlardır: Vra
dini gazetesi muhabiri Naum; Stefani a
jansı muhabiri Josef de Falco; Daily Te
legraph ve Christian Moniter gazetleri
nin muhabiri Walton; Timcs ve New -
York Times muhabiri Kermick; Great 
Britain and the Est, Obrerver, Christian, 
Century mubab:ri Gueron; Balkan Pres
se ve Faris - Soir muhabiri Langas, Reu
ter ve Associated Pres muhabiri Canu
ti; Petit - Parisien muhabiri W . Sperco, 
Frank.furter Zeit ung muhabiri Ader
h oldt. 

Bu gazeteciler, hükümet merkezinde 
geçirecekleri bir iki günden istifade e
derek şehrimizi gezmek ve tanımak im
kanını da bulacaklardır. 

Basın birliği etrafındaki görüşmelere 

esasen şehrimizde bulunan T ass ajansı 
mümessili Stocklinski, D. N. B. ajansı 
mümessili Schmidt, Havas ajansı mü
messili Hilpert de iştirak edeceklerdir. 

Çağrı 
* Arz u hal Encümeni bug ün g rup 

içtimaından sonra toplanacaktır. 

* Maarif Encümeni bugün grup iç
timaından sonra toplanacaktır. 

* Dahiliye encümeni 12-1-1937 salı 

günü grup içtimaından sonra toplana
caktır. 

p.mil müşterek bir radyo dili vücuda 

getirmelidir. Bu dil, ldo, Esperanto, 

tadil edilm~ latince ve yahut basit
leştirilmiş bir ingilizce olabilir." 

Develer. 

Herkes, fazla gördüğü şeyden b.kı
yor. Yollardaki gidip gelmeyi ağırlaşbr-

dığı, bir tnkmı nakil vautalannm zama. 

runda geçip gitmesine engel olduğu i
çin Filistinin bir takım yerlerinde deve

yi kaldırmışlar. 
Bu haberi veren bir amerikan der

gisi altına ilave ediyor: 

- Nerede şu develer; bir hayır sa

hibi çıkıp ta onları bi%im Amerikaya ge-

tirse .... 

\ 

\~ 

Acele 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Geçen 
seneki büyük fırtınada Zonguldaıkta ka
yalara çarparak parçalanan ve batan 

' 'Üsküdar,, şilebi battığı yerden bü
yük güçlüklerle çrkarrlrp İstanbula ge
tirilmiştir. Kasımpaşadaki fabrika ve 
havuzlar müdürlüğü, hurda halinde sa
tılması düşünülen ıbu vapuru tamir e· 
derek yeni denecek b.ir hale sokmayı 

taahhud etmiş ve işe başlamıştır. 

Umumi müfettişler konfer a n 
sında kararlaşan r apor 
Dahiliye vekaleti umumi müfettişler 

konferansında esasları kararlaşarak ha
zırlanmış olan raporun temize çekilme
sini bitirmiştir. Rapor imzalar tamam
landıktan sonra baş vekalete verilecek
tir. 

!RANA GiDEN MEMURLARIMIZ 
DöNDÜLER 

tranla bir ticaret anlaşması akdi 
için Tahran'a gitmiş bulunan heyete 
dahil İktısad V ekaleti memurları şeh
r imize dönmüşlerdir. 

Heyet reisi B. Cemal Hüsnü ile ha
riciye vekaleti muhasebe müdürü B . 
Hakkı Ateş ve Hukuk Müşaviri B . 

K emal bugünlerde beklenmektedirler. 
Anlaşma esaslarr hakkında alakadar 

daire henüz bir malumat vermemiştir. 

GOZELSANATLAR AKADEME
SINDE 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Güzel sa
natlar akademisinde bu yıl bazı isliliat 
yapıldığı ve yeni profesörler getirildi
ği dhetle derslere geç başlanıldığını 

göz önünde tutan Maarif Vekaleti, sö
mestir tatilini kaldmnağa karar vermiş
ti. Talebe bu karara itiraz ve 
veldlete müracaa1: etmek istomişse de, 

1 

akademi müdürlüğü bu hareketin mü
sebbiklerinin tecziyesi için tahkikata 

başlamıştır . 

FQ.§isıler ve 

antif aşistle.r 
Bundan altı ay 

lcacfar evvel fran

sızlar tarafından yaprlmış bir istatistik

te faşistlerle anti-faşistlerin ve faşist 

dostu olmıyanlarm harb kuvvetleri 

ıu r akamlarla gösteriliyorı. 

F Cl§İstler : 

Almanya 

İtalya 

Yekôn 

F CJ§ist müttefiki: 

Japonya 

Yekôn 

Anıi - f Qfistler: 

Rusya 

Fransa 

Yekun 

'.Asker tayyare 

1,365,000 4,300 

1,2,0,000 4,000 

2,615,000 8,300 

2SO,OOO 2,100 

2,865,000 10,400 

1,200,000 4,000 

645,0 00 4,000 

1,854,000 8,000 

'Anti-laşi.st miittelilıi : 

ln2iltere 213,000 5 ,600 

Y ekiiD 2 ,067,000 13,600 

Y etmi~ bir yaşında bir koşucu 

Trevor Davis isminde, yebnİ§ bir 

ya§mda bir İngiliz vardrr ki her haf

ta on mil Kros - Kantri kO§osu yapar . 

Bu adam, bu işe yirmi yaşında iken , 

y a ni bundan elli b ir sene önce ba~la

mııtır. 

\ - Gelecek sene burada bulunmıya
cagım için 1938 yılınızı da kutlarım-

ihtiyar koıucu. bu zaman zarfm

d a 25,521 milden fazla ko§U yapbğı

m hesablamaktadır. 

Köylerimizin mali, ikhsadit 
zirai ve ictimai vaziyet· 

leri tetkik ediliyor 
Dahiliye vekaleti, köylerimiz hakklll' 

da geniş ve tam bir surette malfünatlaJ'l' 
mak ihtiyacını karşılamak üzere büti.iSI 
vilayetlere bir taminı göndererek, ilişti• 
rilen cetvellerde her köyün vaziyetini 
gösterecek izahatın doldurulması ve ııi· 
hayet şubat sonuna kadar bu işin ta• 
mamlanması lüzumunıı bildirmiştir. 

Bu cetveller doğrudan doğruya kö}' 
muhtar ve öğretmenleri tarafından veri· 
lecek malilmata istinaden nahiye ınü
dürlerinin nazareti altında doldurulacalct 
kaymakamlar ve valiler tarafından top
lanarak kontroldan geçirildikten sonra 
vekfilete gönderilecektir. 

Bilhassa şu malfunat istenmektedir: 
Köylc:rin nüfus ve ev vaziyeti, köyleriJI 
mali ve geçen seneye aid büdce vaziyet· 
leri, köylerin manevi şahs.iyetine aid bet 
türlü mülk, mal ve havyanlar, pazar, pa· 
nayır ve lonca vaziyetleri, kül.tür vazi· 
yeti, içme suyu, sulama, sıhat, temhlÜ' 
ihtiyaçları, köylerden ücret alan köy a· 
damlan, hayir cemiyetlerine yardım va· 
zfyeti, telefon şebekesi ve köy radyosu, 
yol, mezarlık ve wnu.miyetle imar vui· 
yetleri. 

Vilayetlerden g elecek olan doldurul· 
muş cetveller vekalet köy bürosu ıara· 
fından tasnif edilerek malumat istatistiJc 
rakamlar halinde teshit edilecektir. BU 
suretle memleket köylerinin hakiki va• 
ziyetini gösterecek tam bir yazını yapıl· 
mış olacak ve köy kalkınması için girişi• 
lecek faaliyetlerin programı, mevcud ih· 
tiya~ra ve inık.anlara göre tanzim edi• 
lecektir. 

1 KÜÇÜK HABERLER 

* Denizyollan işletme idaresi müdil• 
rü B .Sadettin iktisad vekaletiyle te
mas etmek üzere şehruruze gelmiştir. 

* Denizyollan ve Akay işletme ida• 
releriyle fabrika ve havuzlar teşkilatınJJ'l 
1937 mali büdcesi dünkü resmi gazete
de çıkmıştır. 

• İktısad Bakanlığında iktısadl 
mevzular üzerinde, etüdler yapmak ü
zere bir "kalkınma bürosu" teşkil edi• 
leceği hakkında ba.zı gazetelerin ne~d· 
yatı alakalı makamlar tarafından tek• 
zib edilmektedir. 

* Büyük Millet Meclisi Ziraat eıt' 

cümeni dünden itibaren ipek böcekçi• 
liği hakkındaki kanun projesinin JJJU• 
zakeresine başlamış.ur. 

* Ziraat Bakanlığı tarafından bı

zırlanan zeytincilik kanunu projesiı 
fikir ve mütalcalarr alınmak üzere di• 
ğer bakanlıklara gönderilmek üzeredit· 

1 HAV J 
Meteoroloji enstitüsünden aldığıı:ııt1 

malumata göre, dün Anıkarada saat 14_30 
da kuvvetli rüzgarla beraber hafif kaf 
yağışı başlamıştır. Sühunet sdınn al
tında bir dereceden yukarıya çıkı!Jıt" 

mıştır. Dün Marmara 1Kl.hilJeri, ıı;go 
mmtakası. orta ve c.enll'bi Anadol"ı' 
yer yer yağışlı geçmiştir. Yaı' 
ğış orta Anaclolucla ve Borsa01 

kar diğer yerlerde yağmur ~eklinde ol-' 

muştur. Yağı\llaıda metre murabbaııı' 
düşen 8U Mersinde 22, Tarsusta 17, ~ 
danada 10 kilogramdır. Hava sühuo 

dün, evvelki güne nazaran cenub '°" 
şarki Anadoludan başka yerlerde 2 -

6 

derece arasında soğumuştur. So~ 
en çok orta Anadoluda kendisini g~ 
termiştir. En düşük dereceler sıf1rxtı 
tında Çorumda S, Sivas ve Malatyada 6ıı 
Karsta 19 derecedir. Dün yurdun en ~ 
c.a.k yerleri sıfırın üstünde olmak uz~6 
Samoonda 13, Ad.anada. 14, Antalyadll 

derece idi. 
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ALMAN\'.-A ve FAS 

ispanya meselesi dallanrp budak
lanıyor. Birkaç gündenberi Pariıı'ten 
ve Londra'dan gelen haberler, Al
manyanın Fas hakkında çok yakına
laka göstermeğe başladığını, hatta 
Frankoya gönderilen bir kısım alman 
"gönüllüler inin" Fas'a çıktığrnı bil
dirmektedir. Fransız gazetelerinin 
neşriyatı, milletlerarası münasebetle
rini eski Agadir buhranının atmosfe
ri içine attı. 

Fas Üzerinde Fransa ile Almanya 
iU'asındaki ihtilaf harbtan evel iki 
nıemleketi birkRç defa harba kadar 
sürükJiyordu. Mesele etrafındaki 
buhran ilk defa 1904 nisanında İn
giltere ile Fransa arasındaki itilafın 
imzası Üzerine çıkmıştı. İngiltere 
1882 senesindenberi işgali altında 
bulundurduğu Mıs1ı'da yerleşmeğe 
kar~ılık olmak üzere Fransaya Fas'ı 
terkebnişti. 1880 Madrid muahede
siyle her devletin müsavi hakka sa
hih olacağı teahhüd edilmiş iken, ln
giltere \Te Fransa'nm Almanyaya sor
ııtaksızm ve aralarında böyle bir an
laşma yapmaları Almanyada derin 
bir iğbirar uyandırdı. Ve almanlar 
Fransa'mn Fas"ta yerleşmelerine ma
ni olmaya karar verdiler. Bu i§de ls
Panyanın ve ltalyanm da kendileriy
le beraber olduğunu sanmışlardı. 
Halbuki yanılmışlar. Çünkü Fransa. 
1900 senesinde ltalyaya Trablusgar• 
hı vadetmekle Fas üzerindeki iddia-
!~- ı ı -:· ını satın almış, sp<lnyaya da n-
gılterenin ısrar ve tasvibiyle ıtimalde 
b" '"' •r tnmtaka ayırmıştı. 

Fransanrn miittefiki, Rusya bu a
l'alık Japonya ile Uzak Şark'ta harb 
;diyordu. Almanlar ağır bastılar. 
bas • Mısır itilafını yapan fransız dıt 
aka.nı Delcasse istifa etti ve Fas me

:lesinin Alcesiros'ta toplanacak bir 
onferan!ota müzakeresine karar ve• 
"\d' ~ 1

• Alcesiros konferansı toplandı. 
~.kat kabul ettiği karar Fran~'ya 

~Usaid idi. Çünkü ingilizler fransız
ara ellerinden gelen yardımı yaptı
~ar. Fas meselesi bundan sonra bir 

efa 1909 senesinde ve son defa ol· 
lhnk Üzere de 1911 senesinde iki buh
rana daha b b 

ac e oldu. Ve Agadir li-
manına Panthe h b 
d ·ı . r ar genıisinin gön-
erı m ·ı 

d 
esı ı e çıkan sonuncu buhran-

an sonra Al ·ı 
l l manya ı e Fransa uzlaş· 
ı ar. Uzla"m .. " aya gore, Fransa Al-

lhanya'ya Kon .. .. .. 
d" go somurgesını terke-

•Yor. Alnıanya d F .. • d ki 
İddi a as uzerın e 

alarından vaz geçiyordu. 

Fransa 1912 · d F - • 
h . senesın e as uzen· 

D.e nnay · · •1A I _ . esını ı an etti ve 1904 pazar· 
ıgı ıle lspa h • . 

t k nyaya ta sıs edılen mın-
:~. ayı da ispanyaya terketti. Fakat 
us:ı Şarta b -ı 1 
rı. b ag ı o arak: 1 - lspanya-
t ın u ınrntakayı ba§ka bir memleke-
e terketn:ı . 

. enıesı. 2 - Bu mmtakay.a 
ecnebı a:sk k 

G.. .. ... er Çı ardmaması şartiyle. 
l oru uyor lc.i ispanyaya terkedi-
en ınıntak l _ d a spanya tarafrndan ahn-
~·ış eğil t 
d _ • spanyaya Fransa ve daha 

0 &'rusu t ·1 
-· t" l ngı tere tarafmdan veril..... , ır n ·ı· l . 
f · gı ız erın bu noktadaki men-
aa tleri • d l il yU ur: spanya yarım adası-

ı1· rnl c~nuh Ucu olan Cebelitank ingİ· 
z enn en . d hT erın edir. Bunun kal"§ı sa-
ı ı olan " _ . f 

aidd' '-'CUta ıse, spanyollara 
d kır. Ceuta•nm ispanya elin
t e alnıası işine elverdiğinden, lngil-
ere, 1904 · . 

( &eııesınde bu hmanm etra-
llldaki 
. ınıntakayı da ispanyaya ver-

tnış Ve O 
n , zanıandanberi de lspanya-
ın elınde k ı a nıası noktasında ısrar 

etrni§r c ·· .. .. . 
aii k··ır. 0 runuyor kı Fastaki bu-
l n u Vaziyet fransız ve İngiliz dip-
0tnaais" · · . . .. n uun eserıdır. Ve bu ıstatuko-

k Un tnuhafazası da her iki devleti ya-

Brndan alakadar eden bir meseledir. 
u ·rb 1 1 arladrr ki Almanyanın çok 

tehlikeli bir yol u·· ,. . d .... d .. ~ .• . . zcnn e yuru ugu 
ı~dıa edilebilir. - A. Ş. ESMER 

ATINA AllELE OCAGI 
AÇILDI 

At' 1 ( ına, 1 A.A.) - Ati.nada amele 
ocağı dün resmen küşad edilmiştir. İş 
hakanlığı müsteşarının nutkuna cevab 
vere · . n ış genel konfederasyonu mümes-
silleri am 1 d.. . 
h" • e e unyasırun, ışçi scnıfınm ıe-

~c olarak büyük islfilıat yapmış olan 
huk" 

• 
1
Utnete karşı minnettarhguu- ifade et

mı~ e d. 
K "' alar ır. Yakında Pire, Selanik, Volo 1 

av ve d·~ 
1 

ıger şehirlerde de ocaklar 
açı acaktxr. 

ULUS 

DIS HABlllLIRIBIIZı 
B. Hitler elçileri kabul etti Troçki M~ksilmda 

Aristoliratlar 
mahallesinde Fransız 

dostane 
elcisinin söylevine ... 
bir 

Berlin, 11 (A.A.) - Yılbaşı kabul 
resmi bugün her zamanki gibi devlet re· 
isinin ikametgfilı.tnda yapılmıştır. B. 
Hitler ordu mümessillerini kabul etmiş
tir. Harbiye nazm kısa bir nutuk söyle
miş ve devlet reisini ve muhtelif heyet• 
leri ve öğle zamanı da elçiler heyetini 
törenle kabul etmiştir. 

Elçilerin en lademlisi olan papanın 
vekili hasta olduğundan fransız sefiri B. 
Fransuva Ponse elçiler heyeti namına 

şu hitabeyi söylemiştin 
"-Bu kadar endişe ve kaygılarla 

yüklü olan böyle bir senenin başlangıcın· 
da dostane bir surette biribirimize mtila
ki olmaklığınuz ve milletler için daha 
iyi bir istikbalde işbırliği. hususundaki 
hararetli arzularnmzı izhar etmekliği
miz teselli verecek bir ~ydir. Bu sene
nin bütün milletlerde sosyal nizamın ve 

enternasyonal selametin hakiki zımanla
n olan ezeli adfilet prensiplerinde kuv· 
vetle kökleşen manevi bir yükselme ile 
tebarüz etmesini temenni ediyoruz. Bir 
kelime ile söyliyeyim: Bu senenin bütün 
milletler arasında ve her milletin kendi 
camiası içinde sulhun saltanatını haki· 
ki surette temin etmesini temenni edi

yoruz. 
Bu yeni sene zarfında Almanyanm 

maddi ve manevi sahada sarfedeceği 

gayretlerle milletine daha büyük bir re
fah temin etmesini ve gerek Avrupa ve 
gerek dünya sulhuna daha geniş milt
yasta yardımcı olmasını diliyoruz." 

B. Hitler teşekkür makamında söy· 
lemiş olduğu nutkunda ezcümle şunları 
söylemiştir: 

"- Almanya cenabı hakka karşı de-

.Japonyada 
bir ihtilalci 
teşkilatı 

Tokyo, 11 (A.A.)- Domel ajansı bil

diriyor: 
Sansör 350 kişinin oıedhaldar oldu-

ğu ihtilale: komployu şimdiye kadar gi.z

lemi~tir. Bu memnuiyet ıc.a:dı.r~ş 0~
duğundan baızı genç ihtilfilcilerın bır 
"genç ziraatçiler birliği" kurarak ordu
da bir isyan hareketi hazırladıklaruu ve 
büyük şehirleri yakmak suretiyle harab 
ederek bütün memlekette anarşist ko
münler tesis etmek istedikleri anlaşıl-

mıştır. 

Bu işte umumi nizamı ihlal suçundan 
dolayı 350 kişi yakalanmıştır. Hareket 
şefleri arasında meşhur muharrirler var-

dır. 

F ormos adasında komünistler 

Tokyo, 11 (A.A.) - İç bakanının 

bildirdiğine göre, Koredeki Formos ada

sında, Japonyada ve Şanghayda, çoktan

beri menfi bir faaliyet gösteren 350 ka

dar komünist yakalanmıştır. 

Bunlar bir i:syan plaıu hazırlamakta 

idiler. 

BİR YARIŞTA F ActA 
Biarritz, 11 (A.A.) - Spor mü

sabakaları, bir hata yüzünden facia ile 

neticelenmiştir. Hem yay<4 hem de bi
sikletle yapılan yanşa iştirak eden üç 
koşucu bt.r med esnasında boğulmuşlar

dır. 

ÇIC ALTINDA KALANLAR 

Lucren, 11 (A.A.) - Dört Kanton 

gölü üzerinde kaymağa giden kafilenin 
bir kısmı bir çığ altında kalmıştır. Der
hal bunların yardımına koşulabilmiş ise 
de ancak bir kişi kurtarılabilmiştir. Di
ğerlerine ölmüş nazariyle bakılmaktadır. 

cevap verdi 
rin şükran hisleriyle mütehissis olduğu 
halde geçen seneye doğru memnuniyet
le bakabilir. Milletimizin mevcudiyetini 
temin etmek için girişmiş olduğumuz 

mücadelede sarfettiğimiz gayretler bü
yük muvaffakiyetlerle neticelenmiştir. 
Diğer taraftan biz Al.manyaya dünyada
ki vaziyeti bakunından bütün büyük mil· 
!etlerin müstefid olmakta oldukları hak
lan da temine muvafak olduk. Fakat bil
hassa tebrike değer nokta Almanyada 
bir çok milletlerin yükü altında ezilmek
te ol-duklan bir musibeti hafifletmiye 
muvaffak olmaklığmuzdır. Bu musibet 
i.l!sizlikdir. Bu yeni sene zarfında da mil
letin selametine matuf olan bu işe devam 
deceğiz. Bwıa bütün kuvvetimizi hasre
deceğiz ve bu musibeti hafifletmek için 
alman milletinin ekonomik istiklalini te
mine çalışacağız. Bundan maksatlnnız 
Almanyayı diğer milletlerle alakası ke

silmiş bir hale getirmek değildir. Kana
atimiz ~udur ki hakikaten salim bir mil
li ekonomi hususi şahısların salim eko

nomilerine dayanabilen ve umumiyetle 
cihandaki ekonomik buhrarun halli muh

telif milletlerin çekmekte oldukları dahi· 
li, siyasi ve ekonomik buhranın halline 
bağlıdır. Alınan milletinde siyasi, ahla
ld ve ekonomik düzen kurmaya çalışır

ken kanaatimiz şudur ki bunu yapmakla 
zatı alinizin de bihakkiıt telmih buyur
duğunuz kaygılan, endişeleri ortadan 
kaldıI'lill§ olacağız. Ümid ederim ki bü
tün milletlmn terakkisine geniş mikyas
ta yardım edec.ek olan çalışma birliğimi
ze devam hususundaki bu halisane arzu
muz diğer hükümetler tarafından da an
laşılacaktır." 

leh 
1 

Danzig 
müzakereleri 

Varşov<4 11 (A.A.) - Danzig ıMına
tosunun resmen haber verdiğine göre, 
Milletler Cemiyeti tarafından Polonya
ya tevdi edilen vazife hakkında bir müd
detten.beri devam eden Danzig - Polon
ya müzakereleri müsbet bir neticeye 
varmıştır. Bu ayın on yedisinde Cenev
reye hareket edecek olan B. Bek bu hu
sustaki raporunu MiUetler Cemiyeti 
konseyi huzurunda okuyacaktır, 

Filihe'de şiddetli bil' kar fırtınası 
Sofya, 11 ( A.A.) - Filibeden bildi

rildiğine gör<: fevkalade şiddetli kar 

fırtınaları hüküm sürmektedir. Telgraf 

muhaberatı tamamiyle durmuştur . 

SON DAKiKA 

B. Troçki 

Meksika, 11 (A.A.) - Yapılmakta 

olan müzakereler neticelenirse Troçki 
nezaret altında bulundurulması kolay 
olan Meksikanm aristokratlar mahalle
sine yerleştirilecektir. 

Lindberg'in okyanosu 
geçtiği günün yıldönümü 

Paris, 11 (A.A.) - Lindberg'in Nev
york • Paris tayyare seferinin onuncu 
ytldönümü biraz taaıhhürle kutlana
caktır. Merasim bu ayın biriyle otuz bi
ri arasında hava nazırının himayesi al
tında yapılacak ve bu münaseıbetle ter
tib edilecek yarışlara bütün dünya tay
yarecileri iştirak edebileceklerdir. 

Bu husustaki nizamnameye göre ya
rışta birinci gelene bir milyon 150.000, 

ikinciye bir milyon ve üçüncüye de ya
rım milyon verilecektir. Beynelmilel 
hava federasyonunun spor nizamnamesi
ne göre yapılacak olan bu yarışa müte
addid motörJü her tipte tayyareler işti
rak edebilecektir. 

Almanyaya giden İngiliz 
hava erkanı 

Londra. 11 (A.A.) - Hava bakanlı
ğı, alman hava bakanlığı tarafından k!
nunuevvel başında yapılan davete ica
bet ederek, Vis mareşal Kurtney'in ba9-
kanlığmda tayyare zabitlerinden müte
şekfidl küçük bir grupun önümüzdeki 
pa.zar günü Almanıyaya giderek be11 al
tı gün kalacağını bildirmektedir. 

İki alınan hava generah ~çen sene 

İngiltereyi ziyaret etmişti. 

Klod Farer in bilg~ciizce 
yazdığı bir makale 

Faris, 11 (A.A.) - Anadolu Ajansının hususi muhabiri bildiriyor : 

Klod Farer "Le Jurnal" da ve ''neden türkler bize meydan okumağa cesa
ret ediyorlar?,. serla\Thası altında neşrettigi bir makalede diyor ki : 

"Çünkü biz ektiklerimizi biçiyoruz. Renin işgaline karşı sustuk . intiha· 
batta hiç bir fırkanın programmda buna karşı protesto yoktur. Bu alakasızlığa 

ilave olarak sosyal masraflarla, devalüasyonla mali itibarımız da sarsıldı. Yigit 
ve zengin milletixr ize kirr:se inanmaz oldu. Ruslarla anlcl§JDJŞ görün.erek türkle
ri ve balkanlıları kızdırdık. Bu memleketlerde zafımızdan istifadeye fırsat kol
lıyan intikam isimli gizli bir teş!dlat bile vardır. ''Farer Antakyanın Suriye· 
ye aid olduğunu ve bu meselede Fransa nm, menfaati kadar milll şerefinin de 
mevzuu bahs olduğunu kaydederek makalesini bitirmektedir. ,, 

Bu makale hakkında Pöti Jurnal şu mütalaayı yürütm<*tedir. "Bir akademi 
azasının harici siyasette bu kadar bilgisizliği hayret bahşdır. Moskova ile itti
fak eden ilk devlet A tatürk'ün Türkiye sidir ve bizlerin Rusya • Fransa paktını 
bir Fransa - Türkı1e itilafiyle itmametmemiş olmamız tenkid edilmelidir . ., 

Petit Journalin bu bilgi noksanı hakk andaki mütaleası §Üphe yok bütün ti.irk
lerin efkarına tercüman addedilebilir. 

General Göring İtalyaya gidiyor 
Berlin, 11 (A.A.) - Purusya başvekili general Göring kısa bir müddet isti

rahat etmek için bugünlerde zevcesiy le İtalyaya gidecektir. 

SAYFA 3 

Basın öretleri 
GENE HATAY. 

Oumhuriyetteki bat yazısında, Yunus 
Nadi, fransız gazetelerinin davamı • 
zm mahiyetini tahrif ve .dostumuz o
lan bazı devletlerin ıüphelerini tah .. 
rik maksadiyle kasten ortaya attık • 
lan yanlıı malômat ve haberlerden 
şikayet ederek "biz lskenderun • An
takya ve havalisinin Türkiyeye iade .. 
sini istemiyoruz ki onu bir hudud işi 

telakki etmeye ve ettirmeye imkan 
olsun" d;~ror ve ilave ediyor: "İsken

derun - Antakya ve havalisinde mua
hedelere rağmen böyle olan bu vazi· 
yetin Irakta en ufak şikayete bile 
mahal vermeyen kati hudud vaziyet
leriyle mukayesesi efkarı aleyhimize 
teşviş etmek is!eyen bir mugalatadan 
başka bir şey değildir." 

Peyami Safa da Fransada resmi ağtz
la.rm, Sancak mes~lesincle tü ·k mAtb 1a
tuun bir anlaşmaya mani olacak 11idd .. tte 

yazılar neşrettiği hakkındaki iddia -
larını yersiz ve manasız buluyor. asıl 
hakikatleri kendi efkarı umumiycle
rinden gizleyen, türk isteklerinin ma
hiyetini tahrif eden fransız gazete -
leri böyle bir iddianm varid olabile • 
ceğini anlatıyor . 

Son Posta'da Muhittin Birgen de 
diyor ki: ''Fransanın müstem! ~!, d 
tarafı, Türkiye için kabulü mümk"n 
bir hal şekline varılıncaya kadar, da
ha pek çok tecrübeler yapacak~ır. 

Biz fransız milleti ile türk milJeti a • 
rasında hak ve adalet esası Üz"rine 
kurulmuş tam, pürüzsüz ve sağlam biı 
dostluk tesis edecek havayı yaratın
caya, yani Sancak türkleri, türk ola
rak almaları lazım gelen baklan a -
lıncaya ve Fransa ile aramızda me• 
sele kalmayıncaya kadar mücadele • 
ye devam edeceğiz.'' 

ORMANLARIMIZIN 
KORUNMASI .. 

Cumhuriyette imzasız bir makale, 

ba§bakanonızm onnanlarunızın mu

hafazası lüzumu etrafında parti gru

punda söylediklerinin memlekette ne 

kadar sevinç uyandırmı§ olduğunu 

kaydederek, ormanları korumanın 

esaslı ve umumi teşkilatı yanında, or

man işletınelerinin de bu vazifeyi 

görme yolunda hizmetlerde buluna • 

bileceğini söylüyor. Muharrir, bugün 

birçok hususi orman itletmelerinin 

bu vazifeyi görmekte olduğunu, bun

ların hükümetle elbirliği yaparak da

ha genişlemesinden onnancılığmıız 

için ancak fayda doğabileceğini ileri 

sürüyor. 

KOY KAl.JKINMASI ETRAFINDA 

Cumhuriyette köycü imzasiyle o

kuduğumuz bir makale, köy kalkın

ması için alınmakta olan büyijk ve 

eaaah tedbirlerin bütün köycüleri ne 

kadar sevindirdiğini kaydederek, bu 

kalkınma itinin mütehassıslardan mü. 

bir heyet vuıtasiyle sıkı bir 

surette planlaıtırılmasını, müstakil 
bir devlet teşkiliıtınm bu davayı yÜ· 
rütmesini temenni ediyur. 

TÜRKİYE. tTALYA. 

Ciornale d•ltalia'nrn türk - İtalyan 
münasebetlerine dair makalesini tah
lil eden Muhiddin Birgen, bu gazete
nin İtalyanın Montrö muahedesine 

iıttiraki keyfiyetinin doğrudan doğru
ya Türkiye ile İtalya arasmda müza• 
kere ve halledileceği hakkındaki SÖZ• 

lerini memnuniyetle kar§ıhyor, yal
mz, ıimdiye kadar Türkiyenin İtalya 
ya karıı husumetkar bir tavır takın

mış olduğu hakkmdaki iddiayı yersia 
buluyor. Türk efkarıumumiyeısinden 

bir kııunmda mazide bazı İtalyan ga• 
zetelerinin yersiz neşriyatı yÜzünden 
hasıl olmut enditeler bulunsa bile, bu 
efkarıumumiyenin ekseriyetle türk 
hükümetinin ltalya cihetinden ciddi 
tehlikenin mevcud olabileceğine asla 
inanmamı§ olduklarmı kaydederek. 
aralannda hiç bir ihtilaf mevzuu bu .. 

lunmıyan türk - İtalyan dostluğunun, 

İngiliz • İtalyan Akdeniz anlaşması• 
nın vaziyeti aydınlatmasından sonra, 
çok daha kuvvetleneceğini ve bizzat 
iki devletin iktısadi menfaatlerinin 
bu dostluğu dikte etmekte olduğunu 
söylüyor. 
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1 SPOR PEDAGOJİSİ 1 

SOVYET BASINI Londra Sporun karakter, mizaç 
ve fikir ile alakası Fas ve Almanlar Roma ile 

barıştı 
Yazan : Selim Sım Tarcan 

Sovyetlere göre Alın 
geniş bir p o ag 

laı: 
a 

Doyçe Algemayne Saytung gazetesi 
yukardaki başhk altında neşrettiği bir 
başmakalede İngiltere ile İtalya arasın
da yapılmış olan Akdeniz andlaşması 

tahlil edilmekte ve denilmektedir ki: 

Spor medeniyet ova)annı sulayan 
berrak bir nehirdir ki membaı doğ= 
ruluk ve cesaret olduğu için yalan, 
hile, fütur onun sularını bulanduır. 

Evet, spor bir doğruluk mektebi
dir. Yalan orada bannamaz. Ben iki 
metreden aıarım. Ben hız alarak al
tı metre atlarım, ben on iki saniyede 
yüz metre koıa.nm 1 Ben elli kiloyu 
bir elle kaldmrun ! Bu gibi iddialar · 
da bulunan bir kimsenin &Özlerinin 
sıhatini haber veren ölçü, tartı ve 
kronometre vardır. Sporda in&an ne 
ba§kalarmı, ne de kendini aldatabi
lir. Y illan ve hile bu ite sığmaz. Fü
tur da sporla bağda§amaz. Azim, se
bat ve ümidle insan sporda gayesine 
kavu§ur. Spor azim ve sebatı emre
der, bu iki kuvvet ümidi takviye e· 
der. 

rm hepsi onun karakteri gibi mizr 
cmı da perkinleıtiriyor. 

Hayatında hiç spor yapmayan fi. 
kir adamlan vakitsiz ihtiyar olurlat
Dimağm fazla faaliyeti tesirini mut• 
lak sair uzuvlar üzerinde gösterir. 
Y alnrz kafasını İ§leten adamlar çıv 
buk yıpranırlar. Hükümetlerin oldu· 
ğu gibi be§er makinesinin de umunıİ 
bir büdcesi vardır. Her uzuv kendi 
masrafı mukabilinde o büdceden bir 
ae alır. Bu muvazeneye dikkat oJuıı• 
ma.z da bir taraf çok alırsa, büdco 
sarsılır. Fikir için böyle olduğu gibi 
vücud için de böyledir. Her işi bırn• 
kıp da yalnız güle§ eden veya bokl 
yapan gençlerin kafa.ar fena işler. Öy• 
le ise bir taraftan vücudu sporla ter• 
biye ederken, diğer taraftan fikri ih
mal etmemek için her ikisinin de kud• 
ret ve kabiliyetini istidadı nisbetin· 
de arttırmak lazımdır. 

ıyor aı· Fransanın ilk önce bu andlaşmaya 

girmek istediğini, fakat İtalya buna mu

vafakat etmeyince, bu andlaşmayı s;botc 
etmeğe kalkışacağını İtalyan gazeteleri 
yazmaktadır. İtalyanın buna niçin mu
vafakat etmediği apaçık bir keyfiyettir. 

Moskova'da çıkan Doyçe Sentrale 
Soytung gaz.efesi aşağıdaki makaleyi 
neırediyor. Bu yazıyı, bugünün karı§ık 
meselelerinden biri hakkında okurları
mız.ı aydmlatmağa yarayacağı ümi
diyle tercüme ediyoruz.: 

Geçenlerde, Hitlerin "Mein Kampr' 
(mücadelem) adındaki eserinin, arab • 
caya tercüme edilerek Bağdad'da neş
redilmiş olduğuna dair dünya basının
da acaib bir haber çıktı. 

Bazı kimseler soruyorlardı: "Ari 
ırk nazariyesi incilinin, sfuni olan arab-

lar arasında i§i nedir?" Bu sırada, Bar
ıelonda ele geçirilmiş olan nasyonal 
sosyalist vesikalarının arasında, bir de, 
ilzerinde "Fas" yazılı bir evrak çantası 
bulunduğu hakkında haberler geldi ve 
bütün dünya, Adolf P. Langenheim 
adında ve hiç tanınmamış bir maden 
mühendisi ile, Karl Şlişting adında ev
lerde ders veren becerikli bir hocanın 
mevcud olduğunu, "Graf Zeplin" ve 
''Hindenburg" adındaki zeplinlerin, is
pa:nyol Fasına aid olmasına rağmen, a-

111 İspanyol Fasından çok uzakta ve 
fransız Fasının cenubunda bulunan 
"İfni'' sahasına indiğini de öğrenmiş 

o!du. 

Biribirinden ayrı olan bu iki habe· 
rin, Fasın Fransa cumhuriyetinin hi -
mayesi altında bulunan kısımlarında 

alman fa.§istlerinin sistemli bir tarzda 
yapmakta oldukları bozgunculuk faali
yetleriyle sıkı bir surette münasebeti 

vardır. 

Afrikadaki milli tezadlarrn yardı -

miyle şimali Afrikadaki sömürgelerde 

2.sayişi bozabilmek için, alman dış po
litikasının "ırk nazariyecileri., Alman
yanrn bugünkü politika menfaatleri 
kabr, arabları, İspanyol sivil harbın • 
danberi sami milletler camiasından 

ayırdılar, 

Nasyonal sosyalist nazariyelerinin 

bu kadar uysal olduğuna artık kimse 
hayret etmiyor. Berlin'de, japonların, 

~rileştirildikleri hatırlarda olsa gerek
tir. 

Nasyonal sosyalist ajanları, arablar-

la yahudiler arasındaki kini körükle • 

mekte ve bunu yaparken de, fransızla

n, yahudi hamisi olarak göstermekte -

ve faslılara. yahudilerle başa çıkması -
nı bilen nasyonal sosyalist saltanatının 
faydalarını saymaktadırlar. 

Nasyonal sosyalistlerin risaleleri ile 

gayialarr, İfni'den hareket eden ker -
vanlarla fransız Fasına girmektedir. 
Keza. ispanyol Pasındaki Tetuan'dan 
da fransız Fasına broşürler sokulmak· 
tadır. Alman gazeteleri, fransız Fasın
da yahudilerle arablar arasında olan 
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her çarpışmayı, sebebiyet, vereni giz -
leyemiyece!I: derecede şişiriyorlar. 

Bir hocanın me/,tubu 
Barselon'da bulunan vesikalar ara -

srnda, kendine hoca süsü veren Şlişting 
in bir mektubu vardır. Tetuan'dan şefi
ne gönderdiği ve 5 sonkanun 1934 tari-

hini taşıyan bu mektupta diyor ki: 

"Tancadan başka Oran (fransız Ce
zairi) de katıldığı için, işler, gittikçe 
daha geniş bir ölçüyü buluyor. Fran-

sız bölgesinde gelecek ay daha ziyade 
faaliyete geçilecektir. Nasyonal sos -
yalistçe çalışabilmek için, fikrimce, par· 
tiden daha bir arkadaşın buraya ''ihraç" 
edilmesine behemehal lüzum vardır,, 

Bu adamın kim olduğu, 28 ağustos 

1933 tarihiyle konsolosun Berlinde dış 
bakanlığına gönderdiği mektuptan an
laşılmaktadır; bu mektupta da denili
yor ki: 

İspanyol Fasında nasyonal sosyalist 
partisinin mutemedi olan ve Tetuan'da 
maden mühendisi Ui.ngenhaym yanın
da ev hocalığı yapan parti yoldaşı, İs
panyol Fasında dağıtJlmak üzere Fiş
te Bund'un propaganda broşürlerini 

getirtmiş ve fransız Fasına da gönder-

miş ise de, bu malzeme Kasablankada
ki frnasız polisinin eline geçmiştir. Bu
nun üzerine araştırmalar yapılmış, gön
derenin Tetuan'da olduğu tesbit edil -
miştir.,, 

Fişte Bund, nasyonal sosyalistlerin 
yabancı memleketlerdeki propaganda
sına mahsus bir arganizasyonclur. 

Mançester Gardiyan gazetesi, ge -
çenlerde bu organizasyonun şefi olan 
Kesemayer'in bir raporunu neşretti. 

Bu raporda, Fişte Bund'un, muhtelif 

memleketlerde, bir yılda 5 milyon nas
yonal sosyalist broşürü dağıttığı anla
şılmıştır. 

Ajanlar. farnsrz Fasınclaki muvaffa
kiyetlerinden durmadan bahsediyorlar. 
Şli ting, 1934 de Fastan ayrıldıktan 

sonra Fransaya karşı girişilmiş olan 
mücadelede irtibat işini görmek mak
sadiyle daha bir çok "iş adamları,, ma
den mühendisi sıfatiyle ve daha ba~ka 
namlarla İspanyol Fasına gidiyorlardı. 

I kinci merhale 
Bu ilk hazırlık, casusluk işleri için· 

di ikinci merhaleyi silah kaçakçılığı 
teşkil eder. Fransız matbuatında, Fas-
taki faşist faaliyetine dair yığınlarla 

haber vardır. 
Geçen yılın ilkkanun sonlarında, En

transijan gazetesinın bir muhabiri, al
man kruvazörü "Königsberg" in acaib 
manevralar yararak ispanyol Fasındaki 
Alhusama körfezine büyük tutarda si· 

İspanya meselesinde, İtalya ile Fran
sanın takındığı tavır arasında henüz or
tadan kalkmamış olan büyük bir aykırı
lık vardır. 

Akdeniz andlaşmasmın imzasından 

bir kaç gün evvel, fransız kamoyu, İtal
yanın, hiç değilse, alman dostluğunu ve 
anti bolşevik cepheyi terkedeceğini sanı
yor ve kendini teselli ediyordu. 

Fakat yan resmi İtalyan gazeteleri, 

böyle bir şeyin bahse konmadığını der -

hal ilan ve İtalyanın kızıl bir Katalonya
ya tahammül edemiyeceğini ilave etti
lrr. 

İtalya ile andlaşmayı imzaladıklan 

zaman, buııu ' ngilizler de biliyorlardı; 

tu !lOkta açıktan açığa tebarüz ettiril

meı.aiş olnrn:da beraber, İngilterenin, i

talyan politikasının bu pernsipi ile ar

tık mı.icadele etmiyeceği be6belliclir. 

Bundan dolayı, Akdeniz andlaşması

nın imzalanmış olması münasebetiyle, 

İspanya meselesinin, büyük devletler ta

rafından mak\ıl bir muameleye tabi tu

tulması ihtimalini pek kuvvetli görüyo· 
ruz. 

lfıh ve askeri malzeme çıkardığını, fa
kat bu defa bu silah ve malzemenin 
Franko'ya değil, fransız ve İspanyol 

Fasının smıralrındaki Rif kabilelerine 
gitmekte olduğunu haber veriyordu. 
Bu münasebetle de, asi İspanyol gene
rallerinin, 1fni'yi, tamamiyle alman fa
şistlerine terkettikleri tesbit edilm~ş 
oluyordu. Almanlar, İfni'de büyük bır 
tayyare meydanı kurmuşlardır. Zeplin

in tf ni'ye yapmakta oldukları seferler, 
bu tayyare meydan•mn silahlanması i
le alakadardır. 

Şimali Afrikada kargaşalıklardan 

her defasında büyük bir alaka .ile balıs 
eden Bcrliner Börzen Saytung gazete-

si (genel kurmayla yakın alakası var -

dır), geçenlerde Fransadaki halk cep -
hesinden bahsederken, "yalnız Fast.a-

ki arablar değil, Merakeş'den Tunusa 
kadar tekmil §imali Afrikanın fransız 
idaresi aleyhine ayaklanmasından kor
kulduğunu ileri sürmekle, Almanyanın 
planları hakkında da bir fikir vermek-

tedir. 
Faşizmin bu faaliyeti, Fransanrn şi

mali Afrikadaki hammadde kaynakla -
rını tehlikeye düşürm<-k, şimaı: Afri • 
kaya askeri büyük kuvvetler bağlamak 

ve nihayet bu sömürgeleri istiıa etmek 
gayesini istihdaf etmektedir . 

Cesaret, sporun yava§ yava§ arttır
dığı bir melekedir. Merdliğin en bü
yük alameti cesaret değil midir? Bir 
tehlike önünde, bir felaket karşısın
da bir anda doğru bir karar verebil
mek için bilırKlen çok cesaret ln:ı:rm
dır. Bir maniadan a§mak, yüksek bir 
mahalden atlamak veya mücadele 
sporlarında hnsnndan yılmamak, se· 
rin kanlılığını kaybetmemek için gü
venilecek en büyük manevi kuvvet 
cesarettir. Bilhassa boks, güle§, es· 
kriın gibi mücadele sporlarında ada
leler daha kuvvetli, daha dayanıklı 

bir hale gelmekle beraber asabi kuv
vetler de kudretini artırır. Bu gibi 
sporlarda gaye korkunun. tehlikenin 
ne olduğunu bilmemek değil, bile bi
le ona kar§ı koymak, onu yenmektir. 
Yalçın kayalara tırmanmak, bir kü
çük kotra ile yüce dalgalan aşmnk. 
ski tabir edilen kar kayaklariyle dik 
bayrrlardan aşağı uçmak, hasmm 
yumruğundan yılmamnk, en haşari 
atlnrı manilerden atlntınak, hulasa 
ister insanla, ister hayvanla, ister ta
biatla mücadeleye alışmak, korkma
mak, yılmamak, her eziyete katlan· 
mayı itiyad haline getirmek! İ§te spo· 
run seciye (caractere) üzerine olan 
tesiri budur. 

Sporun mizaç Üzerine tesiri de 
çok mühimdir ve bu tesir bilhassa 
gneçlerde çok göze çarpan, onları ha
vaperestlikten, derbederlikten, za
rarlı eğlencelerden korur. 

Hep biliriz ki gÜnden güne ilerli
yen medeniyetin gençler üzerinde 
faydalı olduğu tibi zararlı tesirleri 
de vardır. Romanlar, tiyatrolar, si· 
nemalar, kafe~tanlar, balolar, su
areler, dansinkler gençlerin hassasi
yetini artırıyor. Çabuk uyanıyorlar. 

Aık, iptila kalblerinde erken yer tu
tuyor ve ekserisini vaktinden çok evel 
solduruyor. 

Spor bunun için gençlere makul. 
makbul, temiz bir meşgale oluyol". 
Onların mizacını dürüst bir yola sev
kediyor. Spor onları menhiyyattan. 
vücudu takatten düşüren suiistimal
lerden koruyor. Sporcu tütün içmi
yor, içki içmiyor, gıdasına dikkat e· 
diyor, muayyen saatte uyuyor. Açık 
havayı, güne§İ ,suyu seviyor. Bunla· 

Be§er zekası, yalnız fikri değil 
adali meharetlerde de tecelli eder• 
Bir zihni zekn gibi bir de adali zeki 
vardır. Bir riyaziye meselesini sürat· 
le halletmek için bilgi kadar iılek 

bir zeka lazımdır. Süreta yalnız di· 
mağa tealluk ettiği zannedilen bıı 

fikri meharetin inkişafına spor da 
hizmet eder. Alelade zanaat aahib

leri içinde öylelerine tesadüf edilir 
ki bu iptidai bilgilerine rağmen çok 
mahir ve çok beceriklidirler. Ellerine 
aldıkları herhangi bir iıi yapmakta 
büyiik bir mcharet gösterirler. Onla
rın yanında nice parlak zekalı fikir 
adan.lan görürüz ki ameli snhada 
çok beceriksizdirler. 

Bu hakikati anlamak için ilim ve 
irfanını çok takdir ettiğiniz bir zata 
bir futbol topuna bir kere ayakla 

vurmasını teklif ediniz veya sad:ce 
çocukların atladığı iple ntlrunasını 

yahud da bir küçük çomakla bir çem· 
beri sevketmesini teklif ediniz; o za· 
man meharelsizliği, beceriksizliği 
derhal kendini gösterir. 

Maddi ve manevi her işte müfek· 
kirenin dahli vardır. Fikrimiz de a· 
dalemiz gibi terbiye görür. Spor ada· 
leler gibi, asiibın da, havassın da, me
lekelerin de terbiyesine hadimdir. 

Bir maniden aşarken birçok şeyle· 
ri bir anda faaliyete getirmek lazım· 
dır. Ayağın basacağı yeri, maniin 

yüksekliği, yere düıerken alınacak 

vaziyeti bir anda dimağ besablama· 
ğa mecburdur. Önceleri birçok hata· 
Jr hareketlerden sonra adale ve ve· 
terler gibi cesaret ve meharet mele• 
keleri de vazifesini iyi görmeğe alı• 
fır. 

Hulasa yoluyla yapılan muhtelif 
sporlar sayesinde gençlerin karakte
ri, mizacı ve fikri inkİ§af bulur. Ha• 
yata kendini böyle hazırlayan ge~ 
ler içtimai cidalde yüzde yüz mil• 
vaffak olurlar. 

İster fikre, ister bedene aid faali• 
yetlerde hükümran olan bir düstur 
vardır: 

Citiu•, lortiu•, altia•: dah.a çabuk, 
daha kavi, dah.a yük•elı. 

mış yerler vardı; gırtlağı da yırtılmş ve ra
hatsızlanmıştı. 

lar Cengelde neye rast gelirlerse saldırırlar, 
parçalarlardı. 

- Öndersiz yaşamaktansa toptan ölüp 
gitmek daha iyidir; Bu av, benim son avun 
olacak. Akela, Movgli'nin kendisine getirdiği 

eti uzatarak: 

CE NGEL KiTABI - Ye! dedi ve tek başına avlanan kurt 
da ona doğru atıldı. 

Her ne kadar bunlar, kurtlar kadar bü
yük ve onların yarısı kadar kurnaz değil i
seler de kuvvetli idiler ve sayıları da çoktu. 
Sonra kırk kurt bir araya gelince kendileri
ni sağlam bir sürü saydıkları halde onlar, 
sayıları yüzü bulmadan kendilerine sürü a
dını vermezlerdi. Movgli dolaşırken bunla
ra birer in gibi kullandıkları kovuklarda 
rast gelmişti. Movgli bunlara öfkelenir ve 
kendilerinden nefret ederdi. Çünkü bunlar 
kurtlar gibi korkmaz ve onlar gibi inlerde 
yaşamazlardı; bir de o, kendisi ve sürüdeki 
dostlarının ayakları çıplak ve tüysüz olduğu 
halde onların tabanları kılıı idi. 

Fakat insanlar çok yaşarlar; senin de 
geçireceğin bir çok günler ve geceler olacaJc. 
Haydi şimale doğru git ve orada bir yerde 
yan gel. Eğer bu çarpışmadan sonra sağ ka
lanlar olursa oraya gelip sana haber verir • Yazan: Çeviren: 

Rudyard Kipling NurettiD. ARTAM 

Fakat seher rüzgarı eserken onları çayır
lann üzerinde katılmış buldum. Serbest kim
seler, kan davası gütmem lazımdı. 

Movgli: 
- Kaç tan~ydiler? Diye sordu ve sürü 

boğazlarından homurdandılar. 

- Bilmiyorum. Onlardan üç tanesi artık 
kimseyi öldüremez hale geldiler. Fakat be
ni bir kc.ıraca gibi sürdüler, üç ayağımla ko -
valadılar beni. Bakm serbest kimselc:r ! 

Üzerindeki kanlar pıhtılanmış olan ön 
ayağını ileriye doğru uzattı Üzerinde ısın!-

Kurtcağaz, ilk açlığını giderdikten son
ra: 

- Fakat bunun zararı yok, dedi, serbest 
kimseler, bana biraz kuvvet verini.z; ben ge
ne öldürürüm. Bu ay yeni çıktığı zaman do
lu olan inim şimdi bomboştur; ve ben kan 
borcumu henüz ödemedim. 

Fao, bu kurtu tasdik eder yollu dişlerini 
gıcırdattı: 

- B~ çenelere muhtaç olacağız, dedi, 
orada yavrular da var mıi' 

- Hayır, hayır; hepsi kırmızı avcılar: iyi
beslendikleri için semiz ve kuvvetli köpek
ler ... 

Von-Tolla'run söylediğinden kurt suru
sü şiirini anlıyordu: Kırmızı köpekler sal
ğm halinde av avlamağa çıkmışlardı. Bun-

Fakat Hati kendi~ine söylemiş olduğu 
iı:in, hunların toptan ava çıkmalarının ne 
korkunç bir iş olduğunu bilirdi. Hati bile, 
oıı~:-r ilerlediği zaman bir yana çekilir, on
lar 1· :ıı alıncaya kadar ortaya çıkmazdı. 

Ak ... 1a'da bunlar hakkında bir şeyler bil
diğinden sakin bi.- sesle Movgili'ye dedi ki: 

Movgli kaşlanru çatarak : 
- Ya, dedi, sürüm aşağıda çarpışırken 

benim sazlıklarda balık tutup yan gelmefllt 
yahud Bandar-Log'ları yardıma çağırıp on
larda ceviz kırmam yakışık alırım? 

- Fakat bunun sonu ölümdür; sen btl 
kırmızı köpeklerin hücumu nedir bilmezsin; 
kaplan bile ..... 

- Ben çizgili bir maymun öldürdüm. 1Y 
minim ki Şir Han, bu köpeklere yiyecek. 
olsun diye kendi eşini bırakmı:tır. Şinıd1 

dinle beni: Benim bir kurt babam, bir de 
kurt anam, bir de yaşlı boz b" '·urt vardı:. 

( •var) 



1? ~011 KANUN 1937 SALI ULUS -
Binlerce türk istiklal 

marşı söyliyerek 
görmenleri karşıladılar 

Kamutay 
müzakereleri 

Kamutay dün Fikret Sılay'ın başkan
lığmda toplanmış, Büyük Millet Meclisi
nin, Riyaseti Cumhur, Başvekalet, Hari. 

ciye Vekaleti binalarının inşaatı için 4.5 
milyon liralık taahhüdatta bulunulması 

. (Başr 1. inci sayfada) 
koınıserlik yolu ile Cemiyeti Akvama 
göndermişlerdir. 

Mevkufların aileleri 
Halep, 11 (Hususi) - Sancakta ha

la lnevkuf bulunan türk1erin aileleri de 

tnii~tlere şikayetlerde bulunmuşlar
dır. 

Yanlış yere bll§tmrııyorlar 
Şam, 11 (Hususi) - Suriye ve Lüb

nanda sancağın Sudyeden ayrılmaması 
için görmcnlere telgraflarla müracaat
lar yapılmakta ve müsahitler bu müra

caatların Akvam Cen;iyetine yapılması 
lazı:.ın geldiği cevabını vermektedirler. 

Alevileri talırik 
Lazkiye, 11 (Hususi) - Fransızlar 

türk taraftarı alevileri aleyhte teşvik 
etmek istemiş ve alevi şeyh Abdullah 
Ganiye müracaat etmişlerse de redde
tlilmişlerdfr. 

Gifrmenler KınhJuuula 
Halep, 11 (Hususi) - Bitaraf gör

nıenler Kırıkhandan geçerken kendile
rine dertlerini anlatmak için toplanan 

halkla temas etmemişlerdir. Türkler bu 
vaziyetten müteessir olarak telgrafla 
ın:ışahitler heyetine müracaat etmiş1er
dir. Müracaat telgrafı ' 4 Biz dertlerimi

zi dökmek için günlerdenberi sizi bek
liyorduk; bu maksatla toplanmrştık Hal· 
huki heyetiniz bizi yol üstünde bırakıp 
gitti,. şeklinde yazrlmıştı. Bitaraf mü

şahitler bunun üzerine, yanlarına Ab
dülgani Türkmeni, .Mürsel ve Abdül
lahı alarak Kınkhana gelmişlerdir. Bun· 
dan sonra halkla temas ederek onları 
dinlemişlerdir. 

Türkler müşahitlere anlattıkları dert. 
leri arasında 25 - 30 bin türk nufusunun 
mektum tutulmuş olduğunu, bu türk 

nüfusu işindeki hileleri tebarüz ettir
ınişlerclir. 

2 000 tiirk görmenlerin ön ilnd.e 
is tiki.al mar§ı SÖ) liyor 

Şam, 11 ~Hususi) - Görmenler Kı
rıkhana ikinci defa geldikleri zaman 

hükümet konağına inmişlerdir. Hükü

~t konağının önünde ikibinden fazla 
türk, polisin müınanaatma rağmen top
lanmıştı. Türk mümessilleri müşahitler
le konuştuğu zaman kalabalık türk küt

lesi hükümet konağının önünden ayrıl
ınanuş, kon~malarm sonunu beklem.Uj
tir. Konuşmalardan sonra halk müşahit
leri görmek arzu etmiş, müşahitler bal

kona çıkmıflar ve halkı seıamJamışlar
dı:r. Halk İstiklal Marşını s5ylem~ ve 
"Y aşa.sın Atatürk., yaşasın müstakil 
liatay, yaşasın Milletler Ceı:ıüyeti,y di-

Ticaret anlasın.ası 
' DlÜzal{ereleri 

Haber aldığımıza göre, ~ud tica
ret anlaşma müzakereleri vaziyeti ber
~tidir. 

Sovyet Rusya cumhuriyetleri itti· 

hadı J.le müddeti ı ikincikinun 937 de 

biten .tnual:ıedenin tecdit ve revizy~nu 
iç.in müzakereler Ankaracla başlanuş
tır. 

Jtı,ponya ile başlamış olan m\i2.ake
rcler tevakkuf halindedir. Bu memle

ketle ticaretimiz şimdilik bugünkü u
aıumt mevzuatmııza tabidir. 

Hollanda ile müzakerat haşlamak ü

~edir. Helan.da heyetinin yacın An

k:ar.lda bıılunacağI anlaşılmaktadır. 

Avusturya hükümetinin mevcud an

la~da karşılıklı bazı munzam kolay

hklar talebi müzakere edilmektedir. 

1ST ANBUlDAKI F AB.RJKA.LARlN 
SAYISI 

lstanbul, 11 (Tekfonla) - Tesbit 
olunaug~una .. 'k" . , __ gore, teşvı ı sanayı _,.~u-

ııu.ncıan istifade olunarak muhtelif &a

n~y~ §Ubel~ri üzerind-e olma.k üzere feh
nmıztle lr:uruı f . t..: . . an a.bcikalann sayılil ~w 
nı geçmıştir. 

" 2 o o aıu o .... o aıons ıoıoıs ıos:ıaııw 

Fransa yeni 
teklifler mi 
hazırlıyor? 

Paris, 11 ( A.A.) - Anadolu ajansı
mn hususi muhabiri bildiriyor: 

Gazct .. ler Sancak meselesi ile işti

galde devam etmcktcdirlel·. Pelit Pari
sien B. Vienot :ıe Suad Davaz ara~ı da
ki mill~atm müzakere usulü ve tarihi 
hakkında cereyan ettiğini yazıyor. Ta
rilıin geri bırakdmasına İsveçli ı·apor

tör de yardrm edecektir. 
OeuVl"e gazetesi toplanbnın 18 den 

21 e tehir edildiğini kaydederek diyor 
ki: "Fransa Türkiyeye çok daha geniş 
tekliflerde bulunacağa benziyor. İlerde 
bir fransız - türk 'Pakbnm İmzası vadi 
bu meyandadxr." 

Le Jour, Arasın Delbosla görüşmeğe 
gelmesi mulıtemd olduğuna ve Fransa 
müt=dciid fedakarlıklara hazır or•mnk 
§Jlrliyle Türkiycnin de ayni hüsnü niye
ti göstereceğini yazdıktan sonnt şu suali 
sonnaktachr: 

••Meselenin esasında Rüştü Arasın 

metin davranacağını biliyoruz. Fransa 
bir müddettenberi azim.kar bir vaziyet 
aldrktan sou.ra Sanc;ığm istiklilini kalr.ıl 
edecek midir?" 

La Republique gazetesiy meselenin 
endişe verici bir mahiyet almasından 

Fransanm şimdiye kadar tahassun etti
ği huk ki sabadan az çok aynlarak si
yasi mükalemeye geçeceğini ve Sancak
taki vaziyeti tetkike razı olduğunu ya

zarak eliyor ki: "Bilin.mesi lazım gelen ci
het hüsnü niyetimizin ve Türkiye ile 
dostluğu idaırne arzumuzun Fransaya, o
nun şar'ct ki prestijinde ve arablarla el

zem ohn münasebatmda kaça mal ola
caktır." 

ye bağırarak tezahüratta bulunmuştur. 

,Şapka ile miicadele 
Lazkiye, H. (Hususi) - Sancakta 

şapka ile mücadele devam etmektedir. 
Arakiye giyen köylülere para dağıtıl

m.aktadrr. Bu suretle ~apka ile yapılan 

mücadele yeni bir safhaya girmiştir. 

Tür1r kiiltiirünü imha siyaseti 
Şam, 11 (Hususi) - Sancak türkleri 

müşahitlere yaptıkları müracaatları ara
sında sancağın kültür işlerini tanzim 
etmek üzere gönderilmiş olan Pierre 
Bazantay~ın türk kültürünü imha huSll

sunda aldığı tedbirlerden de bahsetmiş
lerdir. 

Lübnan da 
nümayişler 

Kudüs, 11 (A.A.) - Bazı gıda mad
deleri fiatlarmm yükselmesi üzerine 
Lübnan'm muhtelif şehirlerinde nüma
yişler yapılmıştır. Hükümet, fiatları sı
la bir kontrola tabi tutmağa karar ver
miş ve bazı eşyaya ambacgo koymuştur. 

Papa ağır hasta 
Roma, 11 (A.A.) - Papanın sıhi va

ziyeti, ziyadesiyle vahimleşmiştir. 

iKi ÇOCUK ARASINDA 
KANLI BIR OYUN 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Çatal

canın bir köyünde 12 yaşında Şükrü a· 

dında bir ço<:ukla 14 ~mda Ramazan 
adında diğer bir çocu.k oynarlarken Şük. 
rü Ramazanı biçakla ağır sur~tte yara· 

lam.ıştır. 

lZMtR'DEKİ MAÇLAR 
lzmi.r. 11 (A.A.) - Bugün yaprlan 

ve zabıtai sıhhiyei hayvaniye muayene rü
sum.una aid kanundaki tarifenin değh· 
tirilmesi hakkındaki kanunlar ikinci 
müzakereleri yapılarak kabul edilmiş
tir. 

Gene bugünkü toplantıda askeri ve 
mülki tekaüd kanununun 60 ıncı mad

desinin birinci fıkrasrnın değiştirilmesi 
ve Türkiye . Yunanistan ikamet tica
ıret ve seyrisefain mua.hedenamesine 

bağlı B. listesindeki yapılacak tashihe 
aid kanunların da birinci müzakereleri 

yapılmıştır. 

Kamutay çarşamba günü toplanacak-
tır. 

Pe!{ b··yülr 
b·r • 

iayıp 

(Başı 1. inci sayfada) 

B. Nuri Conker, bundan dört beş 
gün evel bir sadrı ihtinaki bubraniyle 

hastalanmış ve yapılan lıı.itün tedavilere 
rağmen şifa bulamam ştır. 

B. Nuri Conker ilk gençliğindenberi 
Atatürke b:lğlanımş, ona inanmış, ordu

da, ha~blerde, bütün politika hayatında 
onun yanından ayrılmamış, başlrca vefa

kar arkadaşlarından biri idi. 
Bu büyük kayıb karşısında B. Nuri 

Conkeri en büyük samimiyetle seven bü-. 
yük Atatürk'e, ailesine, çocuklarına ve 
arkadaşlarına baş sağlığı dileriz. 

Nuri Cönkerin bu beklenil
miyen ölümü dolayısiyle Tahsin 
Uzer'den şu yazıyı aldık : 

Nuri Conker öldü. Nuri, ta çocuk-
luktan başlayan ve bütün memleket mu
kadderatına hakim olan Atatürk tarihi
nin canlı bir yaprağı idi. Nuri Conker, 

Anafartalar kahramamrun yanı başında 
bir kaya, bir kale ve büyük bir zafer ta
rihinin canlı şahidi idi. 

Büyükler buyüğü Atatürkün ona 
soy adı vcrdigi Conk bayırmr, Conk t"p
rağıru o, kaniyle islatrruştı. Conker, os
manlı devleti hayat ve memat geçidi sa
yılan Çanakkalenin; tarihin pek az kay
dettiği Anafarta melhamei kübtasının 

büyük kumandanı yanından bir an için 
olsun ayrılmadı ve orada yaralandı. 

Nuri Conker, yine o yüce halaskarın 
şark cephesi muharebelerinde Muşun, 

Bitlisin moskof çarlığından istirdadın-da 
azim ve imanının cellidetini, şehaınetini 
göstermiş ve ulu askerin arkasını okşa
ması kadar herkese nasib olmryan takdi
rini almıştı. 

Nuri Conker, milli davad~ vatani 
mücadelede Atatürkün emir ve işaret et

tiği ve dilediği her safhada bulundu. Nu
ri Conker, Atatürkün aşıkı ve bütün var
lığiyle onun yari idi. O, hayatında yal
ruz bir şey düşünürdü: Ata türkün kur
tardığı büyük türk milletinin, yarattığı 
türk vatanının refaha yükselmesi, yük
seldikçe yaşadığı büyük tarihe kavu§-

ması. T ahırin UZER .................. 
Başbeıke 

ZARARLI TAHRİKLER 
(Başı 1. inci sayfada) 

nm ıstırabı ve bizim davamızla bu 
türlü oynamakta hakiki za~ar v~ 
tehhke vardır. Biz dünva V'! dostla
rımıza, bugün, Sancak dııvamızm 
hakkım nasıl isbat ediyorsr<ık, yarın, 
bu tfü·IU tahrikl~rin seki> olabilece
ği bütün akıbetlerin ancak ve yal
nız Fransa'va aid olacak ola"\ 111"5\l· 

liyetlerini de aynı kuvvetle ~h 
ede~~mizden eminiz. 

Her şeyi vektinde si>yleırriş ola
lım! 

F al.ih RJ/u AT AY 

DÜZELTME 

lik maçlarında Altay • Bucayı 5 • O, 

Göztepe - Burnuvayı 3 - O, Altmordu • 1 
Demirspocu 6 - O ve Karşıyaka - İzmir 
sporu 4 - 3 sayı ile yenmişlerdir. 

Dünllii makalemizin 1ıonlarma doğ
ru: ''Lo:uın mrıahedesi.ni imza eden
ler" söz;ii "Lozan maalıedesini ilga 
edenler" teklirule çıkmıftrr. ÔwT di
lua. 
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SAYFA 5 

Almanya asla İspanyanın 

sömürgelerine ve 
topraklarına dokunmıyacak 
Paris, 11 (A.A.) - Havas aja.naı bil

diriyor: 
Bu sabah Berlin'de yapılan kabul 

töreni münasebetiyle, B. Hitler Alman
yarun İspanyol topraklarının veya sö
mürgelerinin bütünlüğüne dokunmak ni
yetinde olmadığı hakkında Fransa bü
yük elçisine teminat vermiştir. 

Büyük elçi de Fransanın İspanyanın 
toprak bütünlüğüne ve ispanyol Fasının 
statükosuna riayete kati surette karar 
venniş olduğu hakkında teminat vermi~
tir: 

Estonya körfezinde alman 
gemileri 

Bayonne, 11 (A.A.) - Bilbao'dan 
bildirildiğine göre, hadiseler çıkartmak 
için alman harb gemilerinin takibetik
leri mütecaviz hattı hareketin beynel
milel va.ziyette husule getirdiği veha
met siyasi mahafilde ehemiyetle mevzuu 

bahsedilmektedir. Bask hükümetinin Pa

los hadisesindeki siyaseti çok munsifane 
idi. Hakiaten baSk hükümeti işi kendisi 

halletmek istememiş ve bu meseleyi ka· 

nsmazlık komitesine tevdi etmekle hüs-
:ı: 

nü niyetini göstermişti. Buna rağmen 
Almanya Gaskonya körfezinde harb ge
mileri btilundurmak suretiyle bask hü
kümetini tehdid etmek emelindedir. 
Bask hükümeti bu tehdide rağmen azim
kar hattı hareketini muhafaza edecektir. 

lspanyol Fas'ında alman 
gönüllüleri yok mu? 

Londra, 11 (A.A.) - İspanyol Fa

sında alman kıtaatmm veya gönüllüleri· 
nin bulunduğuna dair buraya teyid edici 
hiç bir haber gelmemiştir. İspanyol Fa· 
Slllda alman mühendislerinin çalıştıkları 
teeyyüd etmekte ise de siyasi mabafilde 
bunun 3 teşrinievvel 1904 tarihli fran
sız ispanyol muahedesi ahkanuna muha
lif olmadığı beyan edilmektedir. Keza 
Ceuta'nın dışında da müstahkem mevki
ler vücuda getirilmekte olduğuna dair 
çıkan haberler de teeyyüd etmemektedit. . 

Muahedeler Ceuta'yı müstahkem mevki 
olarak tanımaktadırlar. Bu husustaki 
tahdidlcr kaleye konulacak topların ka
libresi hakkındadır. Bunun için Ceuta'· 
de yapılmakta olan tahkimat da mttahe
deye muhalif değildir. 

3000 japon gönüllüsü de 
K.adik& e geliyor 

Cebelüttarik, 11 (A.A.) - Mevsuk 

bir membadan gelen bir habere göre, 
3000 japruı gönüJ.lüşünün yakında Ca
dlıt ve jereje gelmesi beklenmektedir. 
Bu gönüllülerin şimdi Sevillada bulun
dultlacı söylenen 10 bin italyana iltihak 
edeceği söylenmektedir. 
Diğer taraftan italyan mamtıl~tından 

tayyare parçaları taşıyan bir çok vesai• 
tin Jereje ft Cadix'e geldiği de ~ylen
mektedir. 

Japonlar yalanlıyor 
Tokyo, 11 (A.A.) - Japonya dış iş

yeri bakanmın bir tebliğine gör~. İspan
yada bir kaç bin japon gönüllüsünün bek 
lediğine dair bazı ecnebi ajansları tara
fından naşredilen haberler tamamiyle 
uydurmadır. 1spanyadaki vaziyeti tetlfi
kc memur japon zabitlerinden mürekep 
bir komisyonun mevcudiyeti hakkın. 

da''i haberler de tamamiyle asılsızdır. 
Dış işleri bakanı ecnebi mem1eket-

1erdeki japon mümeı.sillerini bu gibi 
şayialan protestoya memur edecektir. 

I ngil,ıcrenin, I spanyaya giden 
gönüllüler hakkında mümessil· 

lerine bir tebliği 
Londra, 11 (A.A.) - İngiltere hü

küm"tinin Paris, Berlin, Roma, Mosko
va ve Lizbonclaki mümessillerine gön
derdiği talimatta, evela İspanyaya ya
bancı gönüllüler alanının önüne geçmek 
bususun.:ia hükümet1erin notalarında bir 
prensip mutabakatı, mevcudiyetinden 
dolayı ingiliz hükümetinin memnuniyeti 
.kaydedilmektedir. 

Talimat ş~yle devam etmelttcffir~ 
Karışmazlık kom;tesi, İspanyada iki 

tarafın elin:ie bulunan ~razinin limanla
" ile kara huJudlarnu kontrol hakkında 
bir pro~e \;;.;:uda getirmiş bulunmakta
dır. İngiliz hükümetinin fıhhce, bu 
pr<.je, kolayca gen-~l'!tilebilir ve bu su
retle İspanyaya gerek karadan gerek de· 

Frank o a"keri 
üniversite 
mahallesinde! 

Salamanka, 11 (A. A.) - General 
Frankonun kuvvetleri dünkü pazar 

günü ilk defa olarak, üniversite ma
hallesine kadar ilerlemiş olan krtalar
la teması temin etmiştir. Bu kıtalar, 
ilerledikleri gündenberi düşman ateşi 

altında bulunmakta idiler. 
Tayyarelerle yapılan keşiflerden 

düşmanın Escorial ve Guadarramayı 
tahliyeye devam etmekte olduğu anla
şılmaktadır. 

ispanyanın ıaksime uğrama
sından korkuluyor 

Cebelittarık, 11 (A.A.) - Asiler, 
Malaga'ya karşı yeni bir taarruz yap

mak maksadiyle buraya yakın şehirler
de kuvvet toplamaktadırlar. Ancak hü
kümetçilerin mevzileri, bilhassa Epona 
ve Marebella'da çok kuvvetlidir. Ve 
nasyonalistlerin yüksek kumandanlığı 

hali hazırda hudud mıntakasmda üç 
bini geçmemekte olan nasyonalist kuv. 
vetlerin asri silahlarla mücehhez kuv
vetlerine mukavemetine mani olmaya 
çalışmaktadırlar. 

Siras'dan gelen haberlere göre ya
kınlarda bu şehre birçok alman efradı 
gelmiştir. Almanlarla italyanların mev• 
cudiyeti ve sokaklarda c1ola~alan 

halkı endişeye düşürmektedir. Halk 
İspanyanın birçok aksamının Alman
ya ile İtalyanın eline geçmesinden 
korkmaktadır. 
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nizden gönüllülerin, askerlerin ve ayni 

zamanda harb levazımının duhulüne teş
mil olunabi1ir. 

Fas mesclesı ve ltalya 
Roma, 11 (A.A. ) - Fransız matbu

atı tarafından şimali Fasta alman kuv
vetlerinin bulunduğuna dair neşcedil

mekte olan havadisler, Roma matbua

tınca Fransanm Almanya aleyhindeki 

manevraları olarak tavsif edilmektedir .. 
Popolo di Roma bu gibi neşriyatuı 

gittikçe genişleımektıe olduğuna dair Pa 
risden aldığı bir raporu neşretmekte
dir. Almanların Fitti içine doğru sark
makta olduklarına dair yapılan bü.tüa 
bu mübaleğalara baktııkç.a takib <>kınası 
maksadın kaybedilmif1 olan zamanı ka
zanmak ve güya ispanyol Fasında sükilı 
temini maksaaiyle Fransanın çoktanbe

ri gözünü dikmiş okluğu bu parçayı e.. 
le geçirmek gayesine mataf olub ol~
dığı suale değer görülmektedir . 

lspanyarun en buhranlı zamanlarda 
bile Fransanın bu mıntakada nüfus te
sis etmesine göz yummuş olmadığı ay

rıca i~aret edilmektedir. 

AkdeniJ!de /ransız filosunun 
manevrası 

Faris, 11 (A.A.) - Anadolu ajan.ilnı:u 
hususi muhabiri bildiriyor: gazeteler baı.. 
riye nazırlarının bir tebliğini neşreıii· 
yorlar. Bu tebliğde atlantik ve akdeni.s 
filala.nnm her yıl ikincilWwnda birili 
garbi' afrikaya, di~eri akdeniz aahılled 
istikametinde mutad egzersizler yap~ 
cağını, limanlarda görülen hareket v-. 
faaliyetin ~ka bir sebebi olmayıp b" 
hazırlıktan ileıi geldiğini nezaret ifa.
de etmektedir. 

••• 
Paris, 11 (A.A.) - Patis Solr gaffoo 

teai T.anca'daı:ı. aldığı ~ğıda.ki telgra. 
fı neşrediyor: 

Dün öğleden sonra üç frans~ harli 
gemisi İspanyol Fasının atlantlk lny>o 
sında Arzila ile Laraşa arasında ma
nevralar yapmıştır. Aym dakikada C'f>o 
belüttank üssüne mensub bir ingil~ 
deniz tayyaresi aynı sahil kısmı üzo.t 
rinde uçuyor ve ingiliz bahriyesine 
mensup birkaç gemi de Ceuta açıkla
rında boğaz önünde dolaıpyordu. 

Dün ve ~nd gün Söta aç1k\l~ 
da 12 kadar alman deni-z-"tltı gcmiırirıiı:ı 

mevcudiyeti kaydedilf"'. ,. 
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S ianfu'dan da
ha şafak sök· 

meden ayrıldık. Ö
nümüzdeki tahta 
kapılar zincirleri 

şangırdaya şangır· 

daya açıldı. Şafak-

tan önceki aydın

lıkta altımızda.ki 

Deyli Herald'ın Uzak Sark ba§muhabiri 
Edgar Snov' un "Kızıl Çin,, hakkında iki 
yazsını tercüme etmiştik. Simdi de aynı 

muharririn Kızıl Çin'in daha iç taraflarını 
anlawn ve bundan evelki yazının devamı 
olan ilçiincü makalesini dilimize çeviriyo-
ruz. 

amerikan arabası, 

her gün kızılordu üzerine bomba a
tan tayyare meydanının yanından 

geçti. Bir kaç bin yarda ötede 
miiiddô.11 önce 205 senesinden milad· 
dan sonra 220 senesine kadar de· 
vam eden Han sülalesinin merkezi 

bulunuyordu. Bir zaman muhteşem 

Han Vuti'nin tahtı burada kurulmuştu. 
Hala, şimdi, 2000 senelik evlerin hara
besinden tuğla ve kiremid parçalan 
tA:>playabilirsiniz. Şimale doğru uzanan 
büyük, çinli seyyahlar için kendi mil • 
Ji tarihinin eski günlerinden birçok 
feyleri hatırlatabilir. Çin tarihinin son 
mühim hadislerinden birisi olan ve 
Çin mukadderatı üzerinde tesir bırak
ması umulan komünist hareketlerinin 
de kendisine burayı hareket sahası ola
rak seçmesi aykırı düşmemiştir. 

Bir saat sonra Vei ırmağının yanın· 
dan geçiyorduk. Burada Konfuçyus'ün 
"büyükler,, dediği ilk çinliler, pirinç 
ekiyorlardı. Hala halk arasında bunla· 
ra dair efsane ve hurafeler dolaşmak • 
tadır. 

B ir gece, Loçuan'da kötü bir çin 
hanında kaldım. Ertesi sabah, 

ulaştığımız yerl~r daha yüksek ve da
ha farklı idi. 

Buralarda birçok ekilmiş topraklar 
körüyor, fakat evlere pek seyrek tesa
düf ediyordu. Burada köylülerin çoğu 
çinlilerin Pao Fang adını verdikleri 
tnağaralarda yaşarlar. 

Burası yazın fazla srcak, kışın da 
fazla soğuk olduğu için en zengin olan· 
lar bile icabında kaldırılacak olan böy
le mesknelerde otururlar. 

İkinci gün öğleden sonra şimali 
Şensi'nin otomobille geçilebilecek bi • 
ricik yolunun sonundaki Yenan'a gel
(Hk ki burasr şimaldeki Çin seddine 200 
mil mesafededir. Burası da tarihi bir 
şehirdir. Asırlarca önce Cengiz Hanın 
süvarileri Sianfu taraflarını fethetmek 
için buradan geçmişlerdi. 

E t~afı hep kayalıkiarla çevrilmiş 
hır halde bulunduğu için Yenan 

müdafaaya gayet elverişli bir yerdir. 
Bu kayalıkların etrafına kaleler de y:ı
pılmış ve köşelerine konulan makineli 
tüfekler, pek uzakta olmıyan kızılor • 
duva karşı ateş edebilecek bir haldedir. 

Çinde bir çinli 
gibi harel~et 

etmesini bilince 
yapılmıyacak 

bir sey yoktur 

Şimdi buraları Nankin askerleri tu· 
tuyor. Fakat bir zaman evvel kızıllar 

bu noktayı muhasara etmişler ve bura
da yüzlerce insan açlıktan ölmüftU. 

Etraftaki kızıllara karşı tayyareler. 
de, arazi pek yüksek olduğu için, tesir· 
li bir silah gibi kullanılamamaktadır. 

Kızıllar, tayyare topuna malik olma -
makla beraber, makinelıi tüfekle bu tay• 
yarelcrden birkaçını düşümıeğc mu· 
vaffak olmuşlardır. 

Çang Su Liang'in yabancı pilotları, 
böyle avlanmaktan müteessir olmuşlar, 

hatt1 o zaman bir amerikan tayyareci 
istifa etmişti. Genç kumandanın Siang
fu'da kurşunlarla delik deşik olmuş hu
suı;i tayyaresini gördüğüm zaman bu 
pilota hak vermiştim. 

Ben oraya vardığım zaman Yenan 
muhasarası daha yeni kalkmıştı. Fakat 
aç insanların yüzlerinde ve dükkanla
rın bomboş kalan raflarında bunun te
sirleri hala göze çarpıyordu. Yiyecek 
maddeleri gayet azdı. Ve fi atlar yük • 
sekti. Öteberi alabilmek ancak kızıllar 
ile ufak bir mayna yapmağa bağlı bulu-
nuyordu. • 

Elimde cepheye gitmemi temin ede
cok kağıdlar bulunuyordu. Planım erte· 

si sabah erkenden oraya doğru hareket 
etmekti. 

Nihayet dediğim gibi son nöbetçiyi 
de geçip düşman toprakJarına girmeğe 
muvaffak olmuştum. ç;rıcl~ b:r çinli gi· 

bi hareket etmesini bildikten sonra ya
ptlmıyacak iş yoktu. 

E rtesi sabah Nankin makineli tü· 
feklerini geride bırakmıştım. 

Nankinliler ile kızılları biribirindcn a
yıran ince yoldan ilerliyordum. 

Yanımla Yenan'da kiraladığım bir 
kılavuz bulunuyordu. Fotoğraf maki
nem, filimlerim, biraz yiyecek almıştım. 

uı "'~ 

Kılavuz beni ilk kızıl mevziine kadar 
götürecekti. 

Bunun kızıl bir çeteci, yahud beyaz 
bir !jeteci olduğunu bilmiyordum. Fa
kat suratından ~ir çeteci olduğu a~ı -
yordu. 

Buraları senelerdcnberi bir o tara • 
fm, bir bu tarafın eline geçtiği için bu 
adam iki taraftan birisine, yahud da 

her ikisine de birden mensubtu. 
Kendisine esaslı sualler sorrnamağ• 

daha muvafık bularalr arkasından ya· 
rüyordum. 

Yol yoktu; bir nehir yatağından 

ilerliyorduk. Etrafta hayat alameti 
yoktu. 

- Nihayet geldik! dedi. Bir kaya· 
lığın önünde bacalarından mavi du • 
manlar tüten bir köy görüni.iyordu. 

Başında sarık ve belinde bir ta -
banca bulunan bir çiftçi çıkageldi. Hay
retle yüzüme baktı. Kimdim? neci idim? 
Ne istiyordum? 

- Gazeteciyim, dedim, fakirler ce
miyetinin buradaki şefini görmek isti· 
yorwn, 

. Adamcağız yumuşadı. Bu tunç yüz. 
lU adamın genç ve güzel olduğunu gö
rüyordum. Kendisi, Çinin başka yerle
rinde görülen çekingen köylillerden 
değildi. 

Elini tabancasından yavaş yavaş çe
kerek gülümsediğini görerek memnun 
oldum 

- İstediğiniz adam benim, dedi, 
içeri gelin de bir sıcak çay içelim. 

İçeride alçak bir sedir üzerine otu
rarak kendimi ve planlarımı daha et • 
raflıca anlattım. Kısa bir zaman için. 
de emniyet hasıl etti. Kendisine An 
Tsai'ye gideceğimi ve orada reis Mao
Tse - tung'u bulabileceğimi söyledim 
ve kendisinden delalet rica ettim. 

Bunu yapacaktı. Fakat sıcak günde 
hareket etmemi doğru bulmıyordu. Kar
nım aç ise, beni yemeğe alakoymak is
tiyordu. Teklifsiz bu daveti kabul et • 
tim. 

K ıJavuzum Yenan'a dönmek için 
telaş ediyordu. Parasını verdim 

ve herifi uğurladım. Bu suretle beyaz
larla olan son alakamı da kesmiş bulu· 
nuyordum. 

Burada bir takım silahlı adamlar ya
nıma geldiler. Bunlar, meraklı mera'k:· 
h bana bakıyorlar ve bir yabancı aksa-
niyle konuşmama gülüyorlardı. 

Beni önce karşılamış olan Liu Lung 

Hu, bana tütün, şarab ve çay ikram et· 
ti ve birçok sualle· sordu. Arkadaşları 
da büyük bir alaka ıle üstüme, başıma, 
fotoğraf makineme dair sualler soru 
yor, bunları muayene ediyorlardı. Al
dıkları netice şu idi : her ne kadar be· 

ni gülünç buldularsa da giyinmemin 
umumi' heyetini muvafı:.k gördüler. 
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•• , •••• çekildi 
Dün kazanan numaraları 

neşrediyoruz sırasiyle 
ı ;;.ooo T,ira 

12.2:;5 

10.000 /,ira 
27.242 

5.000 Lira 
25.2•14 

1.000 Lira kazananlar 
26. 904 36.4.82 

500 l..,ira kazananlar 
255 1414 1721 3018 4301 
4582 9879 11703 11971 14735 

14749 16649 17844 18891 22839 
39188 39691 

200 Lira kazananlar 
985 2111 4572 5128 3980 

5840 
8140 

13582 
17580 
24086 
34328 

154 
1288 
2499 
7103 
8704 

14893 
17918 
21457 
27558 
29571 
30222 
31784 
35305 

11 
612 

1117 
1943 
2579 
3563 
4702 
6052 
6678 
7704 
9942 

6858 3483 8090 
11053 11591 12289 

15405 15606 15525 
19420 19909 20414 
24109 25278 25817 
35000 36940 38999 

100 Lira kazananlar 
444 

1712 
2716 
7420 
8938 

15829 
18245 
23384 
28180 

778 
1830 
43Hs 
7445 

10903 
17328 
18593 
23435 
28193 

1077 
1957 
4795 
7489 

11250 
17332 
19945 
25397 
28382 

29722 29728 29858 
30311 30630 30691 
31883 32996 35320 
35570 37829 38813 

50 l.-ira ka1>llnanlar 
60 177 466 

706 851 998 
1119 
1945 
2730 
3782 
5462 

6306 
7044 
7565 

10162 

1208 
2312 
3054 
3995 
5592 

6604 
7117 
8828 

10221) 

1513 
2421 
3286 
4117 
5957 

6610 
7264 
9750 

10446 

8199 
12480 
15544 
21291 
30111 
39217 

1202 
2410 
6524 
7958 

13130 
17850 
20054 
25575 
28745 
29865 
31215 
35808 
39901 

472 
1104 
1707 
2576 
3473 
4686 
5970 

6673 
7541 
9752 

10877 

Ben, bu türlü adamlar için komü • 
nizmin ne olabilece&ıni merak ediyor 
ve elimdeki eşyanın hemen komünize 
edileceğini ihti.mal içinde buluyordum. 
Fakat böyle bir şey olmadı. 

Nihayet, bunun kaba bir gümrük 
muayenesi olduğunu sezmiştim. Fakat 
her halde bu yoklama başıka hudud-

larda yapılan gümrük muayenelerin • 
den çok ehvendi. 

Bir saat sonra yanıma yumurta, 

sebze, domuz eti ve ekmekten ibaret 
yemek geldi. 

Ev sahibim, iyi bir yemek hazırh -
yamadığı için özür diliyordu. 

Bu adam An Tsai'nin pek yakın ol
duğunu, fakat biraz beklemem icab te• 

tiğini söylüyordu. 
Saat dört buçuk sularında beni gö-

türecek olan kılavuz gelmişti. Ben, 
yediğim yemeğin parasını vermeğe 

davrandım ; fakat Liu bunu şiddetle 

reddetti. 
Dedi ki: 
- Siz yabancı bir misafirsiniz; kal· 

dt ki bizim reisimiz Mao ile görüşecek 
işiniz var. Hem de paranız burada işe 

yaramaz. 
Sonra uzattığım paraya bir göz at1· 

rak sordu: 
- Sizde Sovyet parası yok mu? 
Ben almadığı cevabını verince, do

ların Sovyet parasiyle ne kadar edece· 
ğini hesabladı ve barıa: 

- Yolda size lazım olur, dedi. 

L Liu, Nankin dolarını alıp bozdu. 
Ben, kend~sine tekrar teşekkür

den sonra kılavuzumun arkasından yü· 
rümeğe başladım . 

Kendi kendime: 
- İşler yolunda gidiyor, dedim, kı· 

zıl sınırını yarıp geçebilmiştim ve bu 
çetin iş, ne kadar kolaylıkla yapılmıştı. 

Fakat bunun bir de sonrası vardı. 

Uzaktaki dıvarlarır. arkasında beni 
bekliyen ve gözetliyen beyaz haydud· 
!ardan yakayı kurtarmak lazım gele • 
cekti. 

11280 
11715 
12379 
13327 
13755 
14240 
15859 
16519 
15707 
17512 
18520 
19126 
19838 
20439 
21454 
22819 
23585 
24438 
25559 
26157 
27333 
28078 
28459 
29787 
30531 
31241 
32330 
33014 
33592 
34309 
35284 
36350 
37125 
38435 
38711 
39594 

7 
309 

1028 
1464 
1544 
2211 
2680 
2983 
3203 
3479 
3587 
3956 
4356 
5214 
5398 
5941 
6448 
6976 
5883 

7457 
7993 
8597 
9101 
9559 

10415 
11507 
11939 
12516 
13648 
14387 
14669 
15303 
16854 
17172 
17547 
20094 
20524 
21378 
21770 
22925 
24170 
24981 
25458 
25809 
25585 
27050 
28183 
28924 
29444 
30436 
32242 
32955 
33929 
34556 
34926 
35510 
26171 
35487 
36719 
37004 
37543 
38320 
39193 
39552 

11303 
11875 
12574 
13514 
13849 

11450 
11976 
1277Ç 
13519 
14114 

14702 14970 
16237 15315 
15537 16550 
15831 16910 
18098 18115 
18559 18859 
19205 19245 
19894 19928 
20722 20750 
21475 21882 
22953 23149 
24053 24107 
24537 24583 
25773 
25508 
27387 
28197 
29459 
29849 
30670 
31809 
32447 
33161 
33552 
34982 
35433 
36393 
37230 
38475 
38994 
39997. 

25922 
25518 
27446 
28505 
29547 
30070 
30848 
31944 
32524 
33191: 
33684 
35037 
35497 
36411 
37400 
38528 
39405 

11575 
12059 
12797 
13551 
14142 
15031 
15345 
16513 
17113 
18180 
18945 
19501 
20089 
21228 
22535 
23411 
24305 
24750 
25009 
25542 
27501 
28509 
29534 
30281 
30955 
32097 
32718 
33400 
34260 
35070 
35623 
36419 
37857 
38555 
39551 

3 O Lira kazananlar 
10 

571 
1095 
1464 
1788 
2259 
2810 
2991 
3221 
3588 
3834 
3957 
4450 
5293 
5442 
6004 

5585 
7245 
5975 

7756 
8041 
8510 
9157 
9667 

10533 
11614 
12167 
12560 
13685 
14453 
14880 
16377 
16855 
17374 
17640 
20096 

20502 
21439 
21799 
23()42 
24251 
25040 
25488 
25827 
25706 
27150 
28245 
28975 
29540 
30490 
32508 
33198 
34800 
34728 
35151 
35714 
36186 
35495 
35722 
37044 
37810 
38374 
39192 
39835 

53 
779 

1126 
1494 
1802 
2295 
2813 
3016 

3308 
3503 
3847 
4031 
4499 
5302 
5534 
6053 

5641 
7360 
7245 

7758 
8209 
8665 
9404 
9975 

10769 
11685 
12277 
12887 
13686 
14486 
15177 
16495 
15873 
17394 
17697 
20102 
20758 
21483 
22370 
23392 
24359 
25055 
25553 
25942 
26887 
27223 
28293 
29039 
29822 
30722 
32516 
33498 
34151 
34752 
35220 
35798 
36222 
35571 
36728 
37221 
37820 
38415 
39397 
39946 

197 
792 

1175 
1580 
1897 
2%0 
2855 
3042 

3389 
3678 
3855 
4119 
4665 
5351 
5691 
6075 
6718 
7460 
7360 
7899 
8343 
8865 
9450 

10020 
10980 
11842 
12350 
13134 
13703 
14443 
15744 
16709 
16902 
174-09 
17898 
20384 
20948 
2.1487 
22451 
23941 
24543 
25070 
25573 
26145 
27009 
27424 
28347 
29164 
29964 
31006 
32588 
33779 
34388 
34859 
35437 
35890 
35251 
36614 

35870 
37234 
37888 
38599 
39525 
39985. 

11654 
12230 
12943 
13755 
14172 
15764 
15409 
16520 
17455 
18480 
19060 
19551 
20139 
21303 
22520 
23479 
24322 
25558 
26154 
25511 
27811 
28535 
29652 
30472 
31179 
32314 
32979 
33585 
34300 
35085 
36146 
35909 
38310 
38653 
39587 

233 
852 

1292 
1620 
1951 
2577 
2913 
3185 
3445 
3679 
3918 
4354 
4703 
5391 
5823 
5123 
6883 
6718 
7450 
7922 
8344 
9036 
9489 

10042 
11061 
11934 
12484 
13173 
14370 
14559 
16009 
16800 
16918 
11508 
17985 
20420 
21337 
21631 
22533 
24119 
24789 
25378 
25757 
25235 
27039 
27434 
28655 
29437 
30151 
31017 
32892 
33814 
34404 
34920 
35443 
36158 
36416 
36558 
35878 
37454 
37952 
39166 
39585 



12 SONKANUN !S37 SALl 

ilenvirat reaksi No. 8 ..., 
Sacları , 

dökülenJer 

Osranı lm] ampullerinin <fi .. 

binde aydınlık kuvveti De

kalıımen ile ve elektrik sar· 

.fiyatı Vat ile gösterilmiştir. 

Bu suretle her kullanana 

ııcuza malolan bir aydınlzk 

teminatı verilmiş oluyor. 

Dikiş dikerken lOO(DLm) li 

bir anıpııl kullanılırsa göz

/,er 1nulıaf aza edilmiş olur. 

KOMOJEN KANZUK 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve ke· 

peklenmesine mani oluı . Komo· 
jen saçların köklerini kuvvetlen· 

dirir ve besler. Komojen saçla· 

nn gıdasıdır. Tabii renklerini 

oozmaz Hafif bir rayihası vaTdn 

Konıojen kanzuk saç eksiri ma· 

ruf eczanelerle ıtriyat mağazala· 

rında buiunur. ampuUeri 15, 25, 40, 65, 100, 12·5 

ve 150 Dekalrımenliktir. LtNtMANTOL KANZUK: 

1 D. D. Y ulla.rı Ve Liman]arı umum müdür~ü 3.1 
A. Komisyonu iiaolan: 

1 LAN 

1 - Malatya istasyon binasmm Malatya şehir cihetindeki (3814 
ın.2) üç bin sekiz yüz on dört metre murabbaı mahallin plan ve şart
nameleri mucibince parke ve levazımının temini ve ferş işi eksilt
~eye konulmuştur. Bu isin muhammen bedeli (10344/11 ) on bin 
uç Yüz kırk dört lira on bir kuru~tur. 

. _2 - İstekliler bu işe aid plan, şartname ve mukavelename proje
~ını: Ankara, Haydarpaşa, Adana ve Malatya vzeneleriyle Elaziz 
ıstasyontmdan (52) elli iki kuruş mukabilinde tedarik edebilirler. 

3 - Eksiltme Malatyada 5 inci İşletme binasındaki eksiltme ve 
artrrnıa komisyonunda 26.1.1937 salı günü saat 14 de yapılacaktır. 

~ - Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
t - Muvakkat teminat parası (775/ 01) yedi vüz yetmiş beşli-
a seksen bir kuruştur. 
ehı~ - İstekliler 2490 saydr kanun ile 3297 sayıl~ resmi ceridedeki 
g· ıye~ talimatnamesi mucibince muktazi ehliyet vesikasını ve işe 
r~rtnege kanuni bir mani bulunmadığma dair beyannameyi ve tek-

i rnektuplarını eksiltme günü ihale vaktinder.. bir saat evetine 
r l\{alatyada 5. inci İşletme artırma ve eksiltme komisyon re-
'1e vennis bulunmalrdrrlar. (29) 1-136 

M: uh.aınme . İLAN 
döşemelik ke ~ ~ed~l~ (7740) lira olan 180.000 desimetre murabbaı 
zarf usulile :~k erısı ~7. 1. 1937 çarşamba günü saat 15 de kapalı 

Bu i e i ar.ada ıdare binasında satın alınacaktır. 
ile k ş g ıınek ısteyenler 580 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat 

anunun tayin u·-· · · 5 936 T 3297 N 1 .. e ıgı vesıkaları, resmi gazetenın 7. . 1 • 
alın °· u. nushasmda intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
re· i'?~~ vesıka ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komisyon 

ıs ıgıne vermeleri lizmdır 

da:rt~ameler .~arasrz olar~k Ankarada maJzeme dairesinde, Hay
aşa a tesellum ve sevk şefliğinde dağıtılmaktadır. (27) 1-146 

TATLI BELA 
PEK YAKINDA 1 

Danielle Darrieux - Albert Prejan L ucien Baroux 

Ank:a ·a Valiliğinden: 
Çubuk bar · 1 . -k a1 yo unun mebdeınden altmcı • .u1oınetreye kadar par· 

e~ ~aşla kaplanması 4-1-937 de ihalesi yapılmak üzere kapalı zarfla 

lar~ı;~f {e konm.':1ş .. vakti. ~uayyeninde gelen isteklilerin tekl!-f at • 
ka Y 1 had gorulmedıgınden mezkf.ır işin arttırma ve eksıltme 

nununun 40 dd · · · f'k 25 1 937 ·· ·· s 
1 

mcr ma esının ılk fıkrasına tev ı an - - gunu 

8~~ 5 d~ ihalesi yapılmak üzere yeniden kapalı ~arf usuliyle ek -
iş .. ev.e onuiınuşttir. Keşif bedeli 27150 liradan ıbaret bulunan bu 
ve 

1\ın ısteklilerin 2036 lira 25 kuruş teminat mektubu ticaret 0dası 
liksı :a~~ ve. Nafra VeUiletinden alınmış 937 :.enesine ait müteahhit· 

tn
. vesı asıyle birlikte 25-1-937 günü saat 14 de kadar eksiltme ko· 
ısyonre· r-· N fra nıü .. ı~. ~ .. me '1enneleri. Eksi itme •·artnamesi ve _t~f.e~ruatını a-

d urlu unden 125 kuruş mukabilinde verılcceuı ılan olunur. 
-- (2281) 1-77 

Na ia Vekaletinden : 
1\1 ::· $ubat. 937 cuma günıi saat 15 de Ankarada Nafıa Vekaleti 
dc~r eme Eksiltme Komisyonu odasında 104.000 lira muhammen be

Ş 2000 ton kreoılotun kapalr zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 
Mal artname. ve mukavele projesi 520 kuruş mukabilinde Vekalet 

:reme daıresinden verilecektir. 
t uvakkat teminat 645C liradır. 

3297 
steklilerin teklıf mektuplarını Resmi gazetenin 7.5.936 tarih ve 

d S.'.iyılı nüshasında çıkan talimatnameye göre Nafıa Vekaletin· 
den ~ın~ıs vesika ile birEkte 12. Şubat. 937 cuma günü saat 14 e ka· 
ar ekalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. (2184) 

2 6175 

Kültür Bakanlığından: 
lik ~-:- An~ara bölge s;:.nat okulu için pazarlıkla 1 takım ünite de-

2 :starı ıle 1 takım ünite mil mastan alınacaktır. 
reç ~~ ~~ ~~-s~arlarrn şartname ve listeleri Ankarada Bakanlık ge· 
den ~r~ ~~rlugunden, lstanbulda bölge sanat okulu direktörlüğün-

3 e e sız olarak verilmektedir. 
t°'r :B;!!~s~aTl~rın ihalesi 18. ı. 1937 pazartesi günü saat 14 te Kül-

4. _ M:ııgı bıansında yapılacaktır. 
Tadır. Tali a~ta:ıarın tahI:'lin bedeui 781 ve muvakkat teminatı 59 li-

P erın eksiltmeye iştirakleri. 1-30 

ROMATİZMANIN KATI 
DEVASIDIR 

1 ANKARA LEVAZIM A1"11RL1G1 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI . 

iLAN 

Behet kilosunun 
ınuhammcn fiatı Teminatı Tutarı Miktarı 

Krş. San. Lira Lira Tonu 
Edirne 12 00 4262 60240 502 
Kırklareli ıı 00 7250 120000 1000 
Çorlu 15 00 2070 27600 240 
Lülebargaz 11 65 4745 69900 600 
Vize 12 00 6452 104040 867 
Tekirdaı! 11 64 4369 62390 536 

29148 444170 3745 
1 - Üçüncü kolordu birlikleri ihtiyacı için yukarda gösterilen 

3745 ton ekmeklik unun 23. birinci kanun çarşamba günü yapılan 
kapalı zarfla münakasasında talip zuhur etmediginden işbu 3745 ton 
un pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Yukarda yazılı miktarların her biri hizasında gösterilen un 
miktarı o mıntakadaki birliklere teslim edilecek unun yekunu olup 
bu mıntakalarda .ı;ene ayrı ayrı garnizonlara un teslim edilecektir. 
Bu garnizonların mahalli şartnamelerde yazılıdır. 

3 - Şartnameler, İstanbul, Ankara levazım amirlikleri satın al
ma komisyonluklarmda. Edirne garp hudud K. satın alma komisyo
nunda Kırklareli tümen satın alma. Çorlu kor, Lüleburgaz, Vize ve 
Tekirdağ" tümen satın alma komisyonlarında 22 lira Zl kuruş mu • 
kabilinde alınabilir. 

4 - !halesi 14 kanunusani perşembe ~nü saat 16 ca yapılacaktır. 
5 - Pazar lığa iştirak edecekler 490 numaralı kanunun ikinc. ve 

üçüncü maddelerindeki belgeleriyle birlikte yukardaki cetvelde her 
mmtakaya nazaran yazılı teminatları ve yahut 3745 ton unun hepsi
ne birden talip çıkacaklar gene her mmtakaya nazaran ayrı ayn fiat 
verecekleri gibi kanunun 16. rncı maddesi mucibince teminatlarını 
kor muhasebeciliğine yatırmış bulunmaları. (2214) 2-6184 

İLAN 

1 _ Çanakkale müstahkem mevki kıtaatı :.htiyacı için k:ıpalı 
zarf ile 412 bin kilo yulaf satm alınacaktır. 

2 _ Yulafın beher kilosuna 6,5 kuruştan 26812 lira 50 kuruş 
biçilmiştir. --

3 _ İhalesi 14.1.937 perşembe ~ü saat 15 de Çanakkale müs -
tahkcm mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat akçeleri olan 2109 li
rayı ve ihale kanununun 2 ve 3üncümaddelerindeki vesaik ile ko • 
misyona müracaatları. (2210) 2-6182 

İLAN 

ı _ Çanakkale müstahkem mevki kıtaatı ihtivacı için kapalı zarf· 
la 363 ton yulaf satın alınacaktır. 

2 - Yulafın beher kilosu 6,5 kuruştan 23595 Hra biçilmiştir. 
3 _ İhalesi 14.1.937 tarihine müsadif perşembe günü saat 10 da 

Çanakkale müstahkem mevki alrm satım komisyonunda yapılacak
tır. 

4- İsteklilerin ihalec!en bir saat evvel te'Ilinat akçelerı olan 1770 
lirayı ve ihale kanununun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaik ile biı 
saat evvel komisyona müracaatları. (2209) 2-6181 

İLAN 

ı _ Ankara gam•zon kıtaatı için 450 ton linyit kömürünün ka
palı zarfla eksiltmesi 27 ikinci ~nun 937 çarşamba günü saat 15 de 
levazım amirliği satın alma komısyonunda yapılacaktır. 

2 _ Kömürün tutarı 6075 lira olup muvakkat teminatı 455 lira 
62 kuruştur. Şartnamesi her gün parasız komiısyonda görüfür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2ve 3 maddelerindeki vesika ve temi
nat makbuzlarını havi teklif mektublannı belli gün ve saatten bir 
saat evveline kadar komisyona vere<:ek:lerdir. ( 43) 1-156 

Süthane tesisatı eksiltme ilanı 

l{aracabey Harası 
Direktörlüğünden: 

Hara merliezinde yapılacak süthane tesisatı kapalı rarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme günü 15 - ıkinci kanun • 937 cu
ma günü saat on beştir. Eksiltme yeri hara merkezidir. Teminatı 
muvakkate olarak 1350 lira alınacaktr. Fen."li ve mali şartnamesini 
istivenler hara müdürlüğü, Ankara, Bursa, İstanbul Baytar Müdür
lüklerinde görebilecekleri gibi mahallinde tetkikat yapmak istiyen
lere de haraya müracaatarlında kendilerine izahat vcrilh. İsteklile
rin eksiltme günü kanuni vesaik ve teminatlariyle birlikte harada 
bulunmaları ilan olunur. (3841) 2-6207 

SAYFA 7 

1 

Kuru~ 

ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOCO 
SA TIN ALMA KOMiSYONU lLANLARI 

1 ADET SU TULUMBASI 
Tahmin edilen bedeli (2400) lira olan yukarıda mikdarı ve cin. 

si yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 25.1.1937 tarihinde pazartesi günü sata 14 de açık ek· 
siltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (180) lira ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (2297) 1-99 

2000 Kilo Pirinç 
1500 ., Bulgur. 
500 ,, Zeytin 
500 ,, Nohut 
500 ,. Maıkarna 

1000 ,. Patate.s 
500 ,, Sabun 
200 ,, Beyaz peynir 
100 ,. Reçel . . 

Tahmin edilen bedeli (907) lira (50) kuruş olan .. y~k~!~a mık~ 
tarı ve cinsi yazılı erzak askeri fabrikalar umum mudurlugu satın• 
alma komisyonunca 19-1-937 tarihinde salı günü saat 14 de pazar. 
lrk ile ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu .. 
vakkat teminat olan (68) lira (7) kuruş ve 2490 numaralı ka~unun 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komısyon11 
müracaatları. (25) 1-144 

300 Kilo Merdmek 
500 .. Sade yağ 
200 ,. Kuru üzüm 
400 ,. Sabun 
800 ,. Nohut 

30 ,, Kırmızı biber 
Tahmin edilen bedeli (852) lira (50) kuruş olan yukarıda mik· 

tarı ve cinsi yazılı erzak askeri fabrikalar umwn müdürlüğü satın· 
alma komisyonunca 15-1-937 tarihinde cuma günü saat 14 de pazar• 
lık ile ihale edilecektir. Şartname parasız ol!l.rak komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan {63) lira (94) kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkür gün vo 
saatte komisyona müracaatları (26). 1-145 

1 MlLLl MÜDAFAA .VEKALETİ 
:ATIN ALMA KOMİSYONU İLANLAR 

BİLİT 

Benzin: 10 Ton benzin açık eksiltme ile alınacaktır. 
Hepsinin tutarı (3400) liradır. Evsaf ve şartnclmesi komisyonu

muzdan verilecektir. İhalesi: 23-1-1937 cumartesı günü saat on bir
dedir. İlk teminatı: 255 liradır. Eksiltmeye gireceklerden ilgili 
bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2,3 maddelerinde istenen begeler
le birlikte eksiltme gün ve vaktinde M. M. V. Satın alma komisyo-
nuna gelsinler. (227'1) 1-95 

BİLİT 
Asansör tamiri: Harb okulunda yemek asansörlerinin tamiri 

pazarlığa konmuştur. Keşif tutarı: (144) liradır. İhalesi: 12.1.937 
salı günü ~aat on birdedir. İlk teminat: 10 lira 80 kuruş~r. Pazar. 
lığa girecekler tam vaktinde M. M. V . Satın alma komısyonuna 
gelsinler. (2278) l-96 

BİLİT 
Altı baş beyüir satılacaktır. Satış günü 14-1-937 perşembe günil 

saat 10 dadır. İstekliler hayvanları görmek iı;in Harbiye Okulu Da .. 
ire Müdüriyetine müracaat ve almak istiyen ben; gün ve saatında 
M. M. V. satın alma komisyonuna gelmeleri. (15) 1-126 

ANKARA BELEDiYE RElSI!ICI lLANLARI 1 
tLAN 

ı - Yangın yerinde 681 inci adada 9 parselde 24 metre murab-< 
baı belediye malı arsa on beş gün müddetle· açık arttırmaya konul .. 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (96) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı ( 7 ,20) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenJer hergü~. ~t işleri kalemine 

ve isteklilerin de 15 kanunu sani 937 cana gunu saat on buçukt~ 
belediye encümenine müracaatları. (2246) 2-6209 

İLAN 

ı - Su idaresine alınacak kJor gazı 15 gün müddetle açık ek• 

siltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 1710 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 128,25 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün Yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 22.1.937 cuma günü saat on b~çukta Beledi.. 
ye encüme;ıine müracaatları (3) 1-108 

-- ---~--~~~------------------~--~--__, 

Anl(.ara Hukuk Fakültesinden: 
Leyli talebe iç.in 150 • 170 takmı elbise yaptırılacaktır. Muham• 

men bedel 4250 lira ve muvakkat teminat 318 lira 75 kuruştur. ts • 
teklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya gir• 
mek için 22-1-937 cwna günü saat 11,30 da Fakülteye müracaatları. 

(2292) 1--88 j 



ULUS 

~BILC radyolarını bizden arayın HALİL NACİ Anafartalar caddesi No: 111 

İnhisarlar Umum 
l\ılüdürlüğünden: 

1 - 30-xıı-936 tarihinde isteklisi çıkmadığından dolayı ihale
-' yapılamamış olan Afyon Karahisannda yaptırılacak 21735 lira 57 
kuruş keşif bedelli müdürlük binasının inşaatı yeniden kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 18 - 1 - 937 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
15 de Kab1taşda levazım ve mübayaat şubesindekı alım komisyo • 
nunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1630 lira 17 kuruştur. 
~ - İstekliler ihaleden en az üç gün evvel İnhısarlar inşaat şu -

besine gelerek bu gibi işleri muvaffakiyetle yaptıklarına dair resmi 
vesaik gösterilrlikten sonra ehliyet vesikası almalıdırlar. 

5 - Şartiame ve projeler 109 kurus mukaoilinde İnhisarlar Le -
vazım ve mühayaat şubesind"!n ve Ankara başmüdürlüğü ile Afyon 
Karahisar Miidürlüğünden alınabilir. 

6 - Mühiidü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni vesikaları ih
tiva edecek olan kapalı zarflar en geç ihale günü tam saat 14 de ka
dar yukarda aclı geçen alım komisyonu reisliğine verilmiş olmalı -
dır. (2256) 1-36 --

A ,,.rupaya Talebe 
G(;nderilivor 

~Iadt~n l\ı.tkik ve Arama 
Enstitü~ü Genel 

Di r~ .. k tö rl üiii n den: 
1 - Maden .ni.ihendisi vetiştir ... mek üzere müsabaka ile Avrupaya 

••20·• talebe tahsile gönderilecektir. İsteklilerin aşağıdaki şartları 
haiz ıması lazımdır: 

a) 'furk olmak. 
b) Ma.1en ocaklarında çaiışabilecek kabiliyette ve sıhati tam 

olmak. ( Sıhi muayene Ankara'da yapılacaktır.) 
c) l.is,. mezu rn olup fransızca, Almanca, İngilizce dillerder. bi-

risini oku ;up yazabilmek. · 
d) Yası 18 -:len aşağı 25 den yukarı ::>imamak. 

2 - Jvt iisabaka imtih:ını Ar.karada M.T.A. enstitüsünde 25 ikinci 
Kanun ı gn günü vaoılacaktır. Açılacak müsabaak imtihanında ka· 
nnmış olmahla beraber gönderilecek talebelerin ihraz ettikleri de
rece itibuıvle lO arasında bulunmak şarttır. 

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

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

5 - t stiyenle rin nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakasını, 
mel teb ehadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini, 4 
kıta fotograf ve dilekçelerini. 21.1.1937 perşembe günü akşamına 
kadar Ankarada M.T.A. li;r.stitüsü Genel Direktörlüğüne gönder
meleri ve 22.1 1037 cuma günü sıhi muayeneleri yaptırılmak üzere, 
öğleden eve! Bay Hasan apartımanındaki c.1stitü dairesinde bulun-
maları ilan olunur. (2119) 2-6055 

.t\.ııkara Valiliğinden : 
657 liıa 5l kuruş bedeli keşifli Zir nahiyesi nükümet konağının 

tamirinin ihalesi 18. 1. 1937 pazartesi günü saat 14 de yapılmak üze
re açık eksiltmeye konmuştur. 2490 No. lu kanunda göaterilen ev· 
safı haiz ve vılayet nafıa müdürlüğünden alınmış bu işe mahsus 
olmak iızere fenni ehliyet vesikası ibraz eden taiiblerin şeraiti öğ
renmek ve keşif şartnamelerini görmek üzere ihale gününden evvel 
49 lira 32 kuruşluk depozito makbuziyle defterdarlıkta kurulan 
komisyona müracaatları. (2246) 1-25 

Milli l\1üdafaa Vekaleti 
Deniz Merkez Satınauna Komisyon 

R. Sinden: 

Cinai 
Teminatı 

Lira 
818 

Muhamen bedeli 
Lira 

10900 90 breyk beygir kuv· 
verinde benzin motörü 

1 - Yukarda muhammen bedeli, teminatı, mikdar ve beygir kuv· 
veti yazılı motorlar kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

2 - Münakasa 3 mart 937 çarşamba günü saat 14 de Ankara'da 
M.M. Vekaleti binasında müteşekkil komisyonwnuzca yapılacaktır. 

3 - Münakasa şartnamesi her gün komisyonumuzda görülebilir. 
4 - Münakasaya gireceklerin tesbit olunan günde azami saat 

(13) e kadar 2490 s':!.yılı kanun mucibince vesaik ve teminatlarııu 
havi ve usulü dairesinde kapalı ve mühürlü tok.lif mektublarını ko
misyona vermiş bulunmaları. 

Adet 
(2) 

5 - Saat ı 3 den sonra verilecek teklif mektublanrun kabul e· 

dilmiyeceği. . . . . .. 
6 - Posta ıle gonderılecek zarfların postada gecıkmesınden mu· 

tevellit teahhurun nazarı itibare alınmıyacağı. ( 34) 1-150 

Nafia Vekaletinden: 
1- Eksiltmeye konulan iş : Diyarbekir İstasyon tesisatından 

elan İstasyon - Urfa kapusu arasındaki yolun inşaatıdır. 
Keşif bedeli ( 81021) liradır. 
2- Bu işe aid evrak şunlardır 
a) Eksiltme şartnamesi. 
b) Mukavele projesi. 
c) Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
d) Fenni şartname. 
e) Keşif hulasa cetveli. 

f) Proje. 
İsteyenler bu evrakı ( 405) kuruş bedel mukabilinde Şose ve 

ıtöprüler Reisliğinden alabilir. 
3- Eksiltme 25/ 1/937 tarihinde pazartesi günü saat 16 da Na

Aa Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu oda· 
aında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

4- Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (5301) lira (05) ku • 
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve Resmi gazetenin 3297 sayılı 
nü ısında çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası il> 
ra tmesi lazımdır. İsteklilerin teklif mektuplarını üçüncü mad • 
de ... .: yazılı saattan bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine 
makuuz mukabilinde vermeleri muktazidir. Postada olacak geçik • 
meler kabul edilmez. (2273) 1 - 110 

Ankara Belediyesinden: 

SAYIN HALKA 
Evvelce ilan edilen mahrukat fiatlarında bir değişiklik yoktur. 

Yalnız alman ve Hollanda koklan arasında fiyat farkı mevcuddur. 
Piyasada bazen alman koku diye satılmak istenilen Hollanda kokla· 
rının tonu toptan (31) lira ve alman koklarının (34) liradır. 

Bir ton ve daha yukarı satışlar toptan sayılır. ( 42) 1-155 

Balıkesir Vilayeti Daimi 
EncÜm·eninden: 

1 - Kapalı zarf ususile ihale edilmek üzere eksiltmeye konulan Balı
kesir - Edremit yolunun 7 5 00 - 82 4 76 mcı kilometreleri ara
!hn<laki tamiratı esasiye işine talih çıkmadığından 8-2-937 tarihine 
kadar bir ay içinde ihale edilmek üzere 7-1-937 tarihinden itibaren 
pazarlığa oırakılmıştır. 

2 - Tamirat işinin keşif bedeli ( 14652) lira 48 kuruş muvakkat 
teminat (1098) lira 94 l:urustur. 

3 - Bu işe aid şartname. ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Fenni şartname 
C - Keşif cetveli 
D - Mukavele örneği 
H - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
İstiyenler bu şartname ve evrakı Balıkesir nafıa müdürlüğün

de veya daimi encümen kaleminde görebilirler. 
4 - İhale 8-2-937 pazartesi gününe kadar encümenin içtima 

s.ünleri olan pazartesi ve perşembe gü..,leri yapılacaktır. İsteklile- • 
ı ın muvakkat teminatlarını malsandığına yatırdıklarına dair mak· 
huz veya banka mektublariyle bu müddet zarfında Balıkesir vilayet 
daimi encümenine müracaat edebilirler. 
. 5 - Eksiltmeye bu gibi işlerle uğraşttklarına dair nafıa vekale
tınden verilen ehliyet vesikası ibraz edenler girebilir. 

6 - Muvakkat temi-at ır.als:ındığına yatırılır. Encümende para 
ve tahvilat alınmaz. (45) 1-157 

inhisarlar Umum 
l\lüdiirlüğünden: 

1 - İdaremizin Maltepe'deki tütün enstitüsü arazisine proje 
ve şartnamesi mucibince yaptıracağı (19171) lira (05) kuruş keşif 
bedelli tütün bakımevi inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

il - Eksiltme 28. 1. 1937 tarihine rastalayan perşembe günü 
saat 15 de Kabataş'ta levazım ve mübayaat şubesindeki alım ko
misyonunda yapılacaktır. 
III - Muvakkat teminat (1437,83) liradır. 

iV - Şartname ve projeler (96) kuruş mukabilinde İnhisarlar 
Levazım ve Mübayaat şubesinden ve Ankara Başmüdürlüğünden 
alınabilir. 

V - İsteklilerin ihaleden en az iki gün evvel mimar, mü'hendia 
ve yahud ·bir mimar veya mühendisle katibi adillikçe musaddak or
tJklık vesikası ve resmi dairelerde yapmış oldukları işlere aid ve
sikalarla birlikte İnhisarlar inşaat şubesine müracaat ederek ay. 
rıca ehliyet vesikası almaları lbımdır. 

VI -Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanunt vesikalarla 
5 inci maddede yazılı vesikaları ihtiva edecek olan kapalı zarflar 
en geç ihale günil tam saat 14 e kadar yukarda adı geçen alım ko-
misyonu reisliğine verilmiş olmalıdır. (139) 1-158 

Ziraat Vekaletinden: 
Yüksek ve orta ziraat ve ziraat makinist mektebi mezunlarından 

olup ta vekaletimiz teşkilatı haricinde çalışmakta bulunan ve yeni a
çılacak ziraat işlerinde vazife almak istiyen meslek münte
siblerinin üçer kıta fotograflan ile mezun bulundukları mek· 
tehi, mezuniyet tarihlerini, şimdiye kadar üzerinde çalıştıkları res
mi ve hususi vazife ve işleri ve bu vazife ve işlerden aynlma sebeble· 
rini ve işe başlama ve ayrılma tarihlerini gösteren bir beyannameyi 
bir istidaya bağlıyarak tezelden vekaletimize göndermeleri ve mu-
vazzah adreslerini bildirmeleri ilan olunur. (31) 1-147 

Ankara Valiliğinden: 
Taş.han karşısında hususi idareye aid kiremitli dükk!nlarm ta

mirine ilan edilen müddetler zarfında talih çıkmadığından mezkQr 
dükkanların tamiri bir ay müddetle pazarlığa konulmU§tur. 

Keşif bedeli 753 lira 10 kuruştur. , 
Pazarlığa girmek için 56 lira 48 kuruşluk muvakkat teminat ita-

sı lazandır. 
İsteklilerin her parartcsi ve perembe günleri saat 15 de vilayet 

Jaimi encümenine şartnamesini görmek istiyenlerin huaust muha· 
sebe müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (2185) 2--6147 

Satılık Arsa 
Yenişehir Selanik caddesi ma

liye tahsil şubc9i karşısında 1538 
telefon 

1-154 

ECNEBlBAYAN 
Çocuklara ders vermek ve ya· 

hut aileler yanında çalışmak üze
re iş arıyor. Ulusta E. L. rumu
zuna yazmaları 

1-151 

Kiralık Daire 

Kiralık Kat 
Yenişehir Kocatepede su de· 

posu yanında banyo ve sair te
ferruat haricinde beş oda ve t.ir 
holde? ibaret olan manzaralı gü
zel hır kat kiralıktır. İçindeki· 
lere ve yahut 2580 No. telefona 
müracaat. 1-62 

ZAYl 
5-1-937 Kurt köpeğimin 3 nu

maralı markasını zayi ettim. Ye· 
nisini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

Adres: 
M. Grosman 
Yenişehir Bozkır Sokağı N. 8 

YENi 

M. 
Satın 

M. V: 
Alma 

Deniz l\Ierkez 
Komisyonu 

Riyasetinden: 
Cinsi kilo 

Allautallı:ö köşebent, 
levha ve perçin 
çivisi. Mecmuu. 4129 
Galvanizli ve siyah 
saç levhalarla. köşe
bent ve perçin çivisi 

Tahmmin edilen teminatı 
kıymeti 

12.000 lira 900 lira ı. mart 

mecmuu. . 1~8.802 20.000 lira 1500 lira 1 mart 937 
ı .. - ~alımın edılen bedellerile muvakkat teminatları ve mUnnkr 

s~ g~~erı yukarda yazılı AlautaJ levha, köşebent ve perçin çiviJerı
nın m~n~kasası ~apalı zarfla 1 mart 937 pazartesi günü saat ı ı 'ti 
g":~vanızlı levha ile saç levhalrın ve köşebentlerle perçin çivileri · 
munkasası keza kapalı zarfla ayni günde saat on beşte Ankarada 
M. M. vekaleti binasında müteşekkil pz. merkez satın alma komi• 
yonunda yapılacaktır. 
. 2 - ~:artnamesini ~örme kistiyenlerin her aiin münakasasma iş
tırak .~deceklerin de _birinci maddede yazılı gfuı ve saatte komisyo
na muracaat etmeelrı. 
. 3 - Münakasaya iştirak edecek talihlerin zarflarını usulü dair~ 
sınd~ kapalı ve mü~ürlü olarak münakasa saatinden bir sat evvel 
konusyo~a ver~elerı l~~ımdır. Posta ile gönderilecek zarfbr da pot" 
tadan mutevellit teahhur nazarı itibare alınmıyacaktır. (33) ı-149 

Ziraat Velcaletin<1en: 
Sivil ve askeri san'at mekteblerinin makine ve demircilik kısnn

lnndan mezun veyahut ta çiftliklerde ve ziraat müesseselerinde 
tra~ör ve ·zİraa~ makiı:teler?ni kullanmağı hakkiyle öğrenmiş o)u'1ta 
yenı açılacak zıraaat ışlerınde istihdm olunmağa talih bulunanlar• 
d_a~ san'~t mekt~bi mezunlarının şahadetname suretlerini, diğerle.. 
rının ehlıy~t vesıkalarmı ve her iki kısım talibin şimdiye kadar bu• 
lu~dukları ışlerden al~ı! o.ldukları ~üsnü hizmet vesikaları ile üç t 
kıta fotograflarını hır ıstıdaya baglayarak tezelden vekaletimiz• 
göndermeleri ve muvazzah adreslerini bildirmeleri ilan olunur. 

Vakıflar 

(32) 1-148 

Umum 
l\11üdüı·lüğünden: 

~-n~~ra'da. l~edik köyünde bir taşlı nısıf değirmenin ı şubıt 
9~7 gununden ıtıbaren üç sene müddetle ve çıkrıkcılar yokuşundaki 
hır ~~ta a:.sanın da teslim gününden 31 mayıa 937 ye kadar icarları 
on gun muddetle açık artırmaya konmuştur, ihale 19 kanunsani 931 
~alı günü. saat 15 de yapılacaktır. Tutmak ve şartlarını öğrenmek 
ısteyenlenn vakıflar varidat müdürlüğüne müracaatları ( 4). 

1 - 112 

Şekerci 

HAC 1 BEK t R 
Zade 

Ali Muhiddin 
Yeniden açtığı Bankalar caddesindeki şubesinde de İstan

bulda olduğu gibi fiyatlarda büyük tenzilat yaparak nefasetini 
bütün dünyaya tanıttığı bilcümle mamUlatıru, fıstıklı helva, çi-
kolata, pasta ve emsalini her an sayın Ankara halkının emirle
rine hazır bulundurduğunu bildirmekle sevinç duyar. 1-152 

Nafia Vekaletindeıı: 
• 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 
1 - Eksiltmeye konulan iş Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünde 

ilaveten yapılacak mikroskop laboratuvarı binasıdır. Vahidi fiat e• 
sasiyle yapılacak olan inşaatın tahmin olunan bedeli 30.000 liradır. 

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

hat ve şartnameler. 
İstiyenler bu evrakı 1.5 lira bedel mukabilinde yapl' işleri l1• 

Md. lüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 29.1.937 tarihinde cuma günü saat 15 de Nafıa Ve4 

kaletinde Yapı işleri Eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için istenilen 2250 lira muvakkae 

teminat vermesi, Nafıa Vekaletinden alınmış Yapı MüteahhidJiği 
vesikası ibraz etmesi ve kendisi mimar veya mühendis olmadığı tal<• 
dirde işin fenni mesuliyetini alacak bir mühendis veya mimarı in'" 
şaat müddetince istihdam edeceğini kabul eylemiş bulunması la" 
zımdır. - _.,.,,, 

6 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatte.IS 
bir saat evveline kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz ınu' 
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 
3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın ıni1" 
hür mumu ile eyice kapatılmış olması lazımdr. Postada olacak ~ 
cikmeler kabul edilmez. (2303) 1-128 

SlNEl\IAL.t\R HALK 

Demirtepede Akbay sokağın· 

da, birinci kat, beş büyük oda, 

bir ofis, çamaşırlık, kalorifer, 
sıcak su ve sairesi olan yeni ya· 

pılan bir hinada bir daire kira

lıktır. Ust kattakilere müracaat. 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Naauhi BAYDAR 

BUGÜN BU GECE 

MOSKOVA ŞANGHA Y 

Baı rolde: POLA NEGRI 

BUGÜN BU GECE 
KANUNSUZ ŞEHiR 

Miriam Hoplcins - Edward G. Robinson 

Al§ka ile sürükliyen heyecanlı mevzuu 
ile büyük bir sergüzeşt 

Çanları caddesi civarında 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Bu eserde bir taraftan Don Kazakları· 
run nefis şarkrlarınr dinleyecek bir 

taraftan da analık his ve sevginin a§ka 
galebesini seyredeceksiniz 

Proğrama ilaveten: Paramunt jurnal 

llave olarak: Paramunt Jurnal 
HALK MATİNESİ (Saat 12 ve 14 de) 

ALİ BABA 
lenzilat.ı fiyatlar: balkon 20 - '1Cllon10 kr. 


