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ncakta Kanlı Bir Çarpışma 
• ey anıye 

dört türk 
vakasında 
öldürüldü! 

Tabancalarla türklere saldırdılar 
Başbetke 

CENEVREYE DOGRU 

Falih Rıfkı ATAY 
.. 1:ürkiye ile Fransa'nm isteği 
Uzerıne, Milletler Cemiyeti kon
~y toplantısı ikinci kanunun 21 
ıne bırakılmıştır. Bundan mak
aa.d, uzlaşma imkanları araştır
bıak üzere daha üç gün vakit ka
Za.nmaktll'. 
\ Kanıutay Parti Grupu toplan
ı~ına aid tebliğlerden öğrendiği

i;•z Üzere, son günlerde Fransa 
l I§ Bakanlığı, Başvekil Mösyö 

eon Blum'un bizzat bir anlaşma 
zeın· . (I• .1nı aramak hususundaki va-
~nbı. tekrar etmiş ve tekliflerimb:i 
..... 5 1t ederek, Paris•e yollamaklı
:nnızı bizden istemiştir. Konsey 
0Plantısına iki gün kala, fransız 

\re t .. k ' ur delegeleri Cenevre de ra-
Portörle birleşeceklerdir. Eğer iki 
taraf arasında bir anlaşma olmuş
s~, raportör, bunu kaydedecek, 
'::;:k. ~lrnanuşsa, tezleri yaklaştır-
} uzere son bir teşebbüste bu
unacaktır K · onseye müracaatı-
mız paktın 1 1 • • r d ıncı maddesine is-
ına etmekte olduğundan bir ka· 

tara varılm k · · F ' T·· . a ıçın, ranşa ile 
•
1 
urkıye dahi iştirak etmek şartı 

İne, konsey azası reylerinin ittifa-
esastır · Bu o demektir ki kon-

seyd 'k' ' d :•. 1 ı taraftan birinin redde -
ecegı her hangi bir karar verile-

mez . Olsa olsa, raportörün tavsİ· 
Yelerınden istifade ederek kon • 
sey, Yeni bir anlaşma mühİeti hı 
F~ak. arzusunda bulunabilir~ 

rmalıteler bunlardır. 
a 1 Fakat, hakikat odur ki hu me
oh: İ[ın 21 inde halledilmemiş 
İ k~ demek, Milletler Cemiyeti 
i~ 4 anları içinde halledilmek talii haks ebnek demektir. Milli bir 
'd v ve şeref davasında, doğrudan 
'd ogruya ve derinden derine bu 
kbay~ alaka bağlamış olanların 

rı ıse u:ıun süremez. 

llak~:n~a~. ~laşmazlığırun iki 
h' . ti uzennde ısrar edelim: 

hırı, meselenin sürüncemeye ta.. 
anım·-ı-· cak tük u .. ~l~amak: ikincisi, San-

:ni t• r lugune tam bir hayat em
'çay: 1

• v:nnek esası bulunmadık
ftl 1._1k~nc1 derece tavizlerin hiç bir 
egerı olmamak' 

19 . sa ~6 ya kadar tatbik olunan 
I arenın neticesi, Sancak smır-;hdan bize doğru, sağa sola se
~~ .;~.edildikçe, bütün faciası ile 
~ ru u~: her tarafta Sancak göç-
.enlerıne rast gelirsiniz. Milleti

llın talii ile uğraşabilecek münev
~erler, Türkiye merkezlerine sı -
gınnıak zorunda kalmışlardır. Dı
fln~a doğru daimi bir dağılma ve 
~çerıde. daimi bir ezilme! Sanca
~~. Surıyeleştimıek için, evvela 
<ı:h~süzleştirrnek lazımdı. Bugün 
I« 1 ~ancak nüfusu hakkında-

• telkınlere dikkat ediniz: bu 
t:lkinler şimdi yanlış olsalar da 
ieger Yerli idarenin tasavvuru de : 
:Vak; etseydi, bugün hakikat ola
;a ardı. Hatta, birgün '' - Lüt-
Ten f' • ' ge •nız, Sancağı dolQ§ımz, 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Sancağa boyuna 
arab getiriyorlar 

Görmenler Beylanda 

Dün Basın Birliği projesi etrafında konuşmak üzere şehrimize gelen ecnebi gazetecileri 
Dt§ Bakanımızla konuşurlarken 

+ ...... 

Şam, 12 (Hususi) - Kanunusaninin doku

zunda Reyhaniye' de türkler tarafından büyük te
zahürat yapılırken Aınuk köylerinde türkler sü
rekli bir heyecan yaşamışlar ve hınlerce türk saat
lerce devam eden tezahiiratta hulunmuşlardn:. Nü
mayişçiler ''Yaşasın Atatürk, yaşasın Hatay, yaşa
sın istiklal., diye bağırmışlardır. Bu nümayişlere 

Sancak işi h&~a vuzuhsuz 
olmakta devam ediyor 

T. R. Aras dün gelen yabancı gazetecilere l(amutay 
müsbet 
tekrarladı 

kadmlar da iştirak etmişlerdir • 

grup unda 
veya menfi 

söylediği gibi Sancal{ işinde 
bir değişiltlil{ olmadığını 

Türklerden üç kiıi öldü. 
Haleb, 12 (Hususi) - Kanunusani

nin 10 uncu günü öğleden sonra bitaraf 
müşahitler heyeti ansızın Reyhaniyeye 
gelmiştir. Heyetin geleceğini ~ncak 10 

dakika evel haber alan türk halkı tara
fından istikbal olunmuşlardır. Heyetin 
Reyhaniyeye geleceği hükümet tarafın
dan bilindiği halde türkler bundan ha· 
berdar edilmemişler, buna mukabil ma
halli hükümet tarafından Sancak hu
dudları haricinden Harım ve civarından 
da 300 kadar arab toplanarak Reyhani
yeye sevkolunmuştur. Ellerinde sopa ve 
tabanca bulunan arablar Reyhaniye so
kaklarında: "Yaşasın Suriye hükümeti" 
diye bağırarak nümayiş yapmışlardır. 

(Sonu 2. inci sayfada) 

Paris büyük elçimiz 
Vionet ile konuştu 

Paris, 12 (A.A.) - Dış 
İşleri !Jakam B. lvon Delhos 
Sovyet Büyük Elçisini kabul 
etmiş ·ve B. Vionet'de Tür· 
kiye Biiyük El~Jsi ile uzun 
bir göriişme yapınışhr. 

Birkaç gündenberi Sals
kür' de ıstirahat etmekte o
lan B. Blum perşembe saba
hı Paris'e dönmiiştiir. 

Hitlerin teminatı 

memnuniyetle 
karşılandı 

B. Hitlerin, elçiler heyetini kabul 

ettiği esnade fransız elçisine Almanya-
nm İspanyanın ne topraklarında 

ne sömürgelerinde asla gözü ol· 

madığına dair verdiği teminat her taraf
ta bilhassa !ngilterede büyük bir mem
nuniyet uyandırmıştır. 

Bütün ecnebi gazeteleri bu beyana
tı büyük sevinçle tefsir etmektedirler. 

Bu husuta gelen haberle 3. üncü say
famızdadır. 

Nuri Conkerin cenazesi bııgün 
büyük bir törenle kaldırılıyor 

'~ 
~~i:~~~~ 

Nuri Conkerin Bingazide Atatürkle beraber alınmış bir resmi. 
[Soldan ikinci Atatürk, ıağWın ikinci Nuri Conker'dir.] 

(Yazısı 6. ıncı sayfada) 

Fransanın Berlin büyük elçisi François 
Poncet, lngnterenin Berlin büyük el

çisi Sir Eric Phipps'le konuşuyor 

KAI\IUTAY GRUPUNDA 

Dıs bakanımız _., 

siyasi vaziyeti 
izah etti · 

C. H. P. Kamutay Grupu bugün 
(12-1-937) Antalya Saylavı Dr. Cemal 
Tunca'nın başkanlığında toplandı. 

1 - Yozgat saylavı Emin Draman. 
Kamutay Parti Gurupu başkanlığına 

verdiği bir sual takririnde: Yozgat vi
layeti ilk ot.ul öğretmenlerinden bir 
kısmının mahalli idarece hizmetlerine 
nihayet verildiği ve bu yüzden bazı 

mekteblerde tedrisatın durduiu ve bu 
öğretmenlerin haksızlığa uğradddarı 

ifadesiyle vaki şikayetleri üzerine Kül
tür Bakanlığının yaptırdığını işittikle
ri tehkikatın ne netice verdiği ve bu u
sulsüz hareket vaki ise müsebbipleri 
hakkında ne muamele yapıldığı ve bun
dan sonra bu gibi hallerin vukua gel· 
memesi i~in bakanlığın ne gibi tedbir 

(Sonu S. inci sayfada) 

Türkiye Basın Birliği projesi etra
fında görüşmek ve bu şekilde elde ede
ceği bütün vasıtalardan istifade etmek 
hususlarını görüşmek üzere şehrimize 

davet edilmiş olan 1stanbuldaki ajans ve 
yabancı gazeteler mümessilleri, gazete
miz İstanbul mümessili Bay Neset Halil 

(Sonıı S. inci sayfada) 

Fı/..·ra: 

1000 
Bu rakamı görünce, belki de, lsmet 

lnönünün 1000 kombinasrndan bahse
deceğimi zannetmişsinizdir. Hayır, bir 
lstanbu/ telgrafınrn haberini tekrar et
mek istiyorum: lstanbıılda endüstriyi 
teşvik kanunundan istifade eden kü
çük büyük fabrikalarcn sayısı 1000 i 
bulmuştur. 

Endüstriyi te§vik kanunu! Fakat 
bunun ne manası var? Asri tesbit edi
lecek nokta şudur: eğer kapitülasyon
lar devam etseydi, lstanbul şehrinde 

1000 değil, 1 fabrikanın ya§amasrna im
kAn yoktu. Çünkü emperyalistler tara
fından, endüstri saadetleri, metropol 
yığınlarına ayrrlmıştrr. lstanbul ise, 
bütün öbür şöhretlerini bir tarafa bı

rakınız, hakikatte bir yarı-sömürge pa
ZMI idi. 

lstanbul artık, sıra ile ı'ki maaş ve
rilmemekle, bütün geçim imkanları 
buhran geçiren bir şehir olmaktan çık
tı. Eskiden, orası, bilhassa türkler İ• 
çin, sadece bir memur şehrı' idi. Büd
ceye bağlı bir şehir, yani bir çocuk ba
şı, boynu ve göğsü altrnda bir dev kar
nı ! Şimdi o boy atıyor; başı, ve onun-

la bütün azascnm nisbetleri normal bir 
eb'ad kazanıyor. Gerçi eski Babıali sı
nıfı, orada, tanıdrk/armrn azaldığını 

görüyorsa da, hayat kaynaklarını daha 
tabii şartlarla tesis eden yeni bir cemi
yet kabuk tutmağa başlamıştır. 

Her türlü hürriyetleri müdafaa et
mek kudretinde bulunan bu devlet. 
merkez değişmekle en çok kaybettiği 
zannolunan sevgili şehre dahi, kabiJL 
yetlerinin bütün inkişaf imkanlarını 
temin etmiştir. 

Hükümet gbjesinden aldğınr, AV• 
rupa endüstrisinin satış şubeleri olan, 
Galata, Beyoğlu, Eminönü ve Çakmak· 
çılar dükkan ve mağazalarına ödeyen 
haraçgüzar lstanbul, artık, alnının teri 
ile geçinmeğe başladı • • Fatay 
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Sancakta kanlı bir çarpışma 

R,eyhaniyedeki çarpışmada 

dört türk öldürüldü 

ıe HAillRLllllBIZ 
(Başı 1. inci sayfada) 

Müşahidler türk heyetiyle görüştükten 
aonra nahiye müdürünün delaletiyle a
ıablardan da üç kişilik bir heyeti kabul 
etmişlerdir. Arab heyeti müşahidlerin 

yanından çıktıktan sonra arablar elle
rindeki sopa ve tabancalarla türk halkı
na hücuma başlamışlardır. Bu hücum 
karşısında türkler, arablara sük\ınetle 

hareket etmelerini ve tezahürattan 
va.z geçmelerini bildirmiş iseler de arab
lar tecavüze devam etmişlerdir. 

Hükümet milisleri de arablarm hare
ketine ittirak ederek süngü tak:mıJlar 
türlderin üzerine hücum etmiılerdir. 

Türk hal.La süngü ile de daiılmamıı: 
"Biz halclmruzı istiyoruz, istiklilimizi 
istiyoruz'' diye bağınnıılardır. Milis 
kumandam tarafından türldere karşı a
teı emri verilmittir. Bu hadisede türk
lerden üç kiti ölmüt ve sekiz kiti yara
lanmqtır. 

Bir malumata göre de yalnız dört 
· türk yaralannuştır. 

Reyhaniyede müşahidler heyetini zi
yaret eden türk heyetleri kadın ve er
kek türk, kürt ve çerkeslerden mürek
kebti. Çerkesler ve kürtler kendilerinin 
dahi türk olduklarını ve türklerle bera
ber Hataym istiklalini istediklerini arab
larla katiyen beraber yaşıyamıyacakla

nnı müşahidler heyetine bildirmişlerdir. 
Müşahidler heyeti kürtlere: "Siz türk 
değilsiniz,, diye hitap etmiş, bunun üze
rine kürtler asabi bir halde: "Biz tama 
men türküz, hiç bir farkımız yoktur." 
cevabını vermişlerdir. 

Sancak dışından arab 
getiriyorlar. 

Lazkiye, 12 (A.A.) - Fransızlar ve 
mahalli hükümet memurları tarafından 

sancak haricinden bir takım arablar 
celb edilmekte ve bunlar teslih edilerek 
türk mıntakalarına bir tehdit unsuru o
larak aalıverilmektedir. 

Scrncağa yeni ku vveıler geliyor 
Haleb, 12 (Hususi)- Sancağa yeniden 

hariçten kuvvetler getirilmektedir. Ha
lebten Reyhaniyeye kuvvetli bir jandar
~ müfrezesi gönderildiği gibi diğer 

kasabalardaki silahlı kuvvetler de tak
viye edilmiştir. 

Aşiretler ıapka giyiyor 
Haleb, 12 (Hususi) - Kürt dağında 

Hannan ve oğlu Mehmed halk ile mü
ritlerine ppka giydirmişlerdir. Hannan 
ve oğlunun bu hareketi mandater dev
let amirlerinin hoşuna gitmemiş, mürit
ler arasında irtica tahrikatı yapmak için 
Halebten Şeyh Ali G.ılib'in oğlu Meh
med sureti mahsusada Kürt dağına gön
derilmiştir. Fransızlar tarafından yapı

lan tahrikata rağmen son günlerde Han
nan aşiretinden bin ki~i şapka giymiş
lerdir. 

lngiliz konsolosıı gi)rmenlerle 
konuştu 

Humus, 12 (Hususi) - İskenderun 

İngilız konsolosu cumartesi günü An
takya'ya gelerek müşahidlerle görüş· 

müştür. 

H a1,;o czğa yaralandı 
Şam, 12 (A.A.) - Me§hur Haço a

ğa, vatanilere mensup bir mebusun kar
deşi tarafından ağır surette yaralanmı§
tJr. 

Bir otomobil 8oyuldu 
Haleb, 12 (Hususı) - Hacılar civa

nnda Aktepe yakınında meçhul şahıs

lar tarafından bir otomobil soyulmuştu:-. 

Otomobilin şoförü türk, içindekiler A
merikalı idi. Karakola pek yakın bir sa
hada bu hareketin yapılması silfilılı mu
hafızların, jandarmaların soyguncuları 

yakalamamaları dikkate layiktir. 

Görmenler Akıepede 
Uzikiye, 12 {Hususi) - Sancakta 

dolaşmakta olan bitaraf müşahitler Kı
nkhandan sonra Aktepeye gitmişler

dir. Orada kendisine mebuıı süsü veri • 
len Mahmud ve arbdafla.n görüpnüş
krdir. Bunların müşahitlerle fransızla
nn arzu ettiği gibi göl"Ü.Jtüğünü gören 
halk müphitlcr Belana .ardıkları .za
man aynca mülikat istemişlerdir. Hal· 
kın talebi kabul edilmirttir lıılü,alıitle· 
rin bulunduğu binarun civarında topla· 

it 

nan kesif halk kütlesi de tezahüratta 
bulunmuş, diğer mıntakalarda olduğu 

gibi "Yaşasın Atatürk; yaşasın müsta
kil Hatay" diye hislerini ve dilekleri
ni göstermiştir. 

Yeni avukatlar iplik 
1 

buhranı Çiftçilerin 
değil borçlarına 

Görmenlere çeldlen tel t.ıraf 
Llzikiye, 12 (Hususi) - Reyhani

ye ahalisi tarafındac görmenlere çeki
len 10 sonkanun tarihli ikinci protee
to telgrafında: Halkın protestolarına 

görmenlerin cevab vermemelerinden 
dolayı müteessir oldukları bildirildik
ten sonra şu esaslar tebarüz ettirilmiş
tir: 

1. - Hükümetin mesut adamları Ha· 
tay istiklali aleyhinde hareket etmiş
lerdir. Ekalliyet unsurlarına mensup 
bazı kimseleri tehdid, tezviri ve para 
kuvvetiyle elde ederek Suriye bayra
ğını çektirmişlerdir. 

2. - Hakikate ve halkın dileğine te
vafuk etmiyen bu hareketten doğacak 
mesuliyet tamamen mesul hükümet a
damlarına aiddir. 

3. - Türkler dükkanlarmr kapamak 
suretiyle yaptıkları nümayişlerle An
takyalı kardeşlerinin hislerine ve emel
lerine iştirak etmiş olduklarını ispat 
etmi~lerdir. 

4. - Halk Hatayın istiklalini iste
mektedir. 

Türkler bir mukabil nümayi~ 
tertib eımi§ler 

Antakya, 12 (A.A.) - Havas Ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Türkler bugün büyük bir mukabil 
nümayiş tertib ettiler. Kamyonlarla 
dağlardan indirdikleri beş bin köy
lü türk ay yıldızlarla sokaklar -
dan geçtiler. Dün köylerine avdet 
edememiş olan dağlı arablar bugün hü
kümet vasıtalariyle köylerine iade edil
mişlerdir. Çarşılar kapalıdır. Yalnız a
halinin iaşesine hizmet eden birkaç dük
kan açıktır. 

Umumi müfettiflerin raporu 
Umu.ml müfettişler toplantısında Da

hiliye V ekfiletine aid görüşülen işlerin 

raporu tanzim edilerek dün Başvckfilete 
sunulmuştur. 

Bernard Şov' a 

dair: 
Berna.rd Şov, 

söz sırası düfür• 
dükçe amerikalılara takılır. Meaeli, 
bir defa tunları söylemitti: 

-Amerikada akıllı adamlara m.ab. 
sus bir timarhane açıl~ ebediyen 
bot kalır! 

Amerikalılar da. arada bir, söz 
sırası düıürüp İrlandalı edibe çatmak
tan geri kalmıyorlar. 

Mesela: Filadelfiya'da çıkan Ti
mes - Union geçenlerde §U satırları 
yazmıştı: 

"Bemard Şov, kendisinin Ameri
kada en tanıınmış ve sevilmiş adam ol
duğunu iddia ediyor. Bunu bilmeyiz; 
fakat bu iddiasından, kendisinin ln
gilterenin en nikbin adamı olduğu an
la§ıhyor." 

Atlanta Constitution da Şov'a §U 

iğneyi batırıyor: 

"Bernard Şov, seksenini a§lığı hal. 

de gayet çalı§kandır. Yalnız kendisi

ne hiç bir ıey yazmadığı 1925 sene

sinde Nobel mükafab verildiğini bi

liyor musunuz?" 

kanunu 
• • 

proıesı 
Ceza davasının neticesine 

göre ücret tayini menediliyor 
Avukatlar kanun projesini gözden 

geçirecek olan komısyon bugün saat 14 
de adliye vekaletinde çahşmalanna bat
layacaktır. Ankara, l1>tanbul, Adana, 
Balıkesir, Bursa, Diyarbekir, İzmir, Ma
nisa, Samsun ve Trabzon baroları ko
misyona iştirak edecek mümessillerinin 
isimlerini adliye velcaletine bildirmişler
dir. Davet olunan diğer barolar da komis
yona iştirak edeceklerini haber vermiş
lerdir. 

Yeni avukatlar kanun projesi avu
katlığı amme hizmeti mahiyetinde bir 
meslek adtletmit ve gayesini avukatla
nn hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet 
hizmetine tahsisini, tarafların hukuki 
münasebetlerinden veya karşılıklı men
faatlerinden doğan ihtilaflann hakka uy
ı;un olarak halline tavassut ve umumi· 
yetle mahkemelerle diğer resml merci
lere kanunun tam olarak tatbiki husu
sunda yardım etmek suretinde tesbit et
miştir. 

Projede avukat ücretleri hakkında 
asgari ve azami olmak üzere iki tarife 
kabul edilmiş, ceza davasının neticesine 
göre değişen ücret tayini men olunmuş
tur. Hukuk davalarında dava edilen 
mikdara nisbetle tayin olunan veya her 
ne suretle olursa olsun hasılı davada iş
tira.ki tazammun eden ücret mukavele
nameleri de tamamiyle batil sayılmıştır. 

Projenin ehemiyetle kayde değer ye
niliklerinden biri de yaşlı veya muhtaç 
avukatlar için teaia etmit olduğu yar
dıın şeklidir. Bundan böyle asliye mah
kemesi bulunan her yerde fakir hallan 
işlerini talôb için birer adli müazharet 
bürosu kurulması ayn bir fasıl halinde 

projeye ilave edilmi§tir. 
Proje komisyonda müzakere edilerek 

son ıeklini alacak ve bat vekalete tak
dim olunacaktır. 

1936 senesi, maraton koşusunda bayrağı 

1937 senesine teslim ediyor. 

(Stokholm'da çıkan Sondagsnisse • 

Strix'den) 

Doğru söz 

Zamanm iki kudreti vardır: Bir 

eli ile yıkar, öteki eli ile yapar. 

Chateaubriand 

~ lspaayada 
~ enternasyonal 

- şampiyonlalı 
• ..,,_.~ ....-Ll ... llR.fQıl'\ maçları 

- Bu, kış $porlan eğlenceli !Jeyler~ 

l
. istersen büyük yaz tadilfode de plaj

lara gideceğimize buralara gelelim/ 

( Şanghayda çıbn 
North China D~ 

News'dan) 

doğru 
Afyon inhisarı iplik üzerinde yapıl

mak istenilen ihtikara meydan verme
mek için AvTUpaya büyük mikyasta ip
lik sipari) vermiştir. İktısad Vekaleti 
(G.İ.R.) kararnamesinin B. listesine 
bıraktığı listelerden gerekse serbest 
pozisyonlardan ihtiyaç mikdarında it· 
halat yapılması için icab eden tedbir· 
leri almıştır. Vaki müracatlar isaf edil
mekte olduğuna göre bir iplik buhranı 
olduğu hakkındaki haberlerin spekü
lasyon yapmak istiyrnler tarafından i
şae edildiği anlaşılmaktadrr. 

İstanbula gelecek ecnebi 
talebe gurupları 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Bahar 
ve yaz mevsimlerinde ikisi ingiliz ve 
diğerleri Avusturya talebe birliklerine 
mensub üç grup İstanbula gelecektir. 
Bunlar lstanbulda ve muhtelif tehirle
rimizde otomobil ve motosikletle ge
zintiler yapacaklar, kış sporları yap • 
mak i~in de Erciye§ ve Uludağa çıka
caklardır. 

İş beyannamelerinin 
tevziine başlanıldı 

İstanbul, 12 (Telefonla) - İstanbul 
İJ bürosu i~ beyannamelerini alakalıla· 
ra dağıtmağa başladı. Bu beyannamele
ri vermekle mükellef olanların aayıar
nın 3-4000 arasında olduğu tahmin e
diliyor. 

Kamutay çağnlaıı 
• Dahiliye encümeni 13-1-1937 çar

pmba günü saat 10 da toplanacaktır. 
• Arzuhal encümeni bugün umumi 

içtimadan sonra toplanacaktır. 
* Memurin kanunu muvakkat encü

meni, bugün, Kamutay içtimamdan son
ra toplanacaktır. 

Amerikadalci 

~ıi:der ordwu 
Harbsonra•• düın-

yauıwı en biiyük 
derdi '1iphesiz ki itıizliktir. Harbm 
uyandırdığı ekonomik buhran ipiz· 

leı-4 iııizler de buhranı artırdı. 
Amerikada 1897 den 1929 senesi

ne kadar ifai.z sayumda büyük bir 
dalgalanma kÖrülmediği halde 1929 
dan sonra arttıkça artmıttrr. Ameri
kan milli ekonomik ara§tırmalar bü
roıu ıefi albay Leonard P. Ayrea'in 
amerikan ifaizleri hakkmda yaptığı 

İstatiıtikte amerikalı ifaizlerin biribi
ri ardınca gelen senelerde ne kadar 
arttığını aörebilirııiniz: 

1929 1,361,000 
1930 4,109,000 
1931 8,498,000 
1932 12,710.000 
1933 13,036,000 
1934 12,130,000 
1935 12,374,000 
1936 12,892,000 

Amerikan i§ federasyonunun ka. 
naatine e-öre bugün Amerikanın en
düstri dununu 1929 senesindeki se

viyesine çıkarılsa bile gene memle
kette 5,000,000 işsiz kalacaktır. 

dair kanun 
Ziraati koruma ve genişletme için 

1337-1341 seneleri Maliye, Ziraat ve 
İktısad Bakanlıkları büdcelerinde açı
lan fasıllarda çütçilere tevziat esna
sında yapılan yardımlardan doğan borç
ların taksite bağlanmasına ve faizleri
nin affına dair olan kanun layihası 
Başvekaletten Kamutaya sunulmuştur. 

Kanun tayihasına göre çiftçiler, 
borçlarını, beş müsavi taksitte ödiye• 
ceklerdir. İlk taksit 1 haziran 937 de 
ödenecek, diğerleri de birer sene fası
la ile tahsil edilecektir. 

Kanun meriyete gireceği ..ınhe 

kadar geçen zamana aid faizlerle borç
ları kısmen veya tamamen daha evet ö
demiş olanların faizden doğan borçları 
affedilmiştir. 

Taksitini zamanında vermiyen borç
lu için kanunda müeyyide mevcuddur. 
İmtina tarihinden itibaren borç muac
celiyet kesbedecek ve tahsili emval ka
nununa göre tahsil edilecektir. 

Bundan başka, Ziraat veldleti tara
fından hazırlanıp Vekiller Heyetin
den geçen orman koruma teşldlatmm 

askerite,tirilmesi hakkındaki kanunla, 
esbabı mucibesi ve baremin ilk Uç de· 
recesindeki memurlara Ankarada ev 
kirası verilmesi hakkmdaki kanun li
yihasr da Kamutaya gönderilmiftir. 

Bir kamyon kazası 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Bugün 

şehrimizde bir kamyon kazası oldu. 
Beşiktaşta tramvay depoEunun önünde 
durmakta olan vatman Sıtkrya şoför 

Alinin idaresindeki kamyon çarptı. 

Sıtkının yarası ağırdır. 

l~H_A_V __ A_I 
Meteoroloji enstitüsün.den aldığı· 

tmz malfımata göre bugun Ankarada 
suhunet sıfnm üstünde 2 dereceye ka· 
dar çıkmıştır. 

Yurdun diğer yerlerinde, Kocaeli, 
Ege ve Orta Anadolu ile Karadeniz b· 
yılarının, Ordunun garbında kalan kıs· 
mı, Cenubi Anadoluda, Antalya ve 
Kars yağışh geçmiştir. Yağış Antalya 
Samsun ve Sinobda yağmur diğer ta -
raflarda tamamiyle kar şeklinde ol· 
muştur. En çok yağış Antalyada olup 
metre murabbaına 62 kilo su bırakmış
tır. Kar bugün Kocaeli ve Ege bölge
sinde de toprak üstünü kısmen kapla
mış ve Bursada 7, Ya1ovada, Turgud· 
luda 3, Mani:ııada 1 santimetre kalınlık 
yapmıştır. 

Hava auhuneti düne nazaran Şarkf 
Anadoluda biraz soğumuşsa da yurdun 
diğer mıntakalarında küçük farklarla 
aynı vaziyeti muhafaza etmiştir. En 
düşük derece sıfırın altında Karsta 24 
dür. En yüksek ıııcaklıklar Rizede 11, 
Döı tyolda 16 derecedir. 

I sıanbıılda kar 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Şehri· 

mizde oldukça tiddetli bir fırtına var. 
Fasıla ile kar yağmaktadır. Fırtına Ka
radenizde şiddetini bilhassa hissettir• 
mektedir. 

Denizlide kar 
Denizli, 12 (A.A.) - Dün gündüz 

ve gece durmaksızın kar yağdı. Her ta
raf karla kaplandı. Bu sabah kar tekrar 
başladı. Acıpayam ve Davas ilçeleri 
yolları kapandı. 

Artvindc 1rordan domuzlar 
köye indi 

Artvin, 12 (A.A.) - Karın fazlalı
ğından domuzlar köy ve kasabalara ini .. 
yorlar. Borçkada kaaabanuı yanında 
yaralı bir domuz bir adamı parçalaınıf 
n birini de yaralamıştır. Bu fıraattaı> 
istifade edilerek kazalarda ve köyler• 
de ıürck avları tertib edilmek suretiY'" 
le tiddetli mücadeleye batlanmıştıt• 

Şimdiye kadar vilayet dahilinde avla .. 
nan domuzların adeJi 500 ü geçmiştir• 



AMERlKADA AY VE 
. ERMA YE ~IE~El~ESI 

Amerika, ı;anayii çok ilerlemi, bir 
memlekettir. Fakat say ile sermaye 
-rasındaki münasebetlerin nazımı o· 
lan te,kili.t Amerikada çok geride 
kalmıı;tır. Bunun baılıca .sebebi, A
rnerika &anayiinin ıimdiyekadar bü
)'Ük bir bo11uk için de çalı,ması ve 
heın sermayedarı, hemde işçiyi tat
hlin edecek kar temin edebilmesidir. 

Amerika sanayii önce, memleket 
ihtiyacını tatmin etti. Sonra Cenubi 
Amerika ve Uzak Şark piyasalarını 
ele geçirdi. Busıra<la büyük harbın 
çıkması Amerika sanayiinin çok seri 
inkişafına yardım etti. Amerika .ser· 
rnayesi çok kazandı. Kazancının bir 
kısmını iıçilere dağıttı. Amerika iıçi· 
ainin Yatama aeviyesi yÜkseldi. Ame· 
'k"ika iıçisi iyi yer, ipek gömlek giyer, 
kaloriferli ve radyolu apartnnanda 
Yatar. Hususi otomobili ile iıine gi· 
der. Avrupalılar Amerika iıçisinin 
bu "lüks" hayatına; Okyanus aım 
bakıpta sordular: 

- Acaba Amerika, Avrupayı bu 
derece metgul eden say ile sermaye 
arasındaki münasebet meselesini 

kendine mahsus usul ile hal mi etti? 
Meğer bu manzara aldatıcı imiş. 

1929 buhranı Amerikanın refahını 
silip ıüpürdü. Sanayi bir buhran 
içine atıldı. lıçiler iısiz kaldı. Ameri
kada ansızın, Avrupanın barbtan 
evelki devirlerdenberi meıgul olduğu 
~ meselesiyle karıılaıtr. Fakat A· 
tnerika tecrübesiz olduğundan bu bü
YÜk meselenin nasıl halledileceğini 
bir türlü kestiremiyor. Roosevelt, dört 
•ene evet tatbik etmeğe çalııtığı New 
Oeal kalkınma programiyle iıçi ile 
sernıaye arasında münasebetleri tan-
2inı etmeğe çalı§mııtı. Fakat kanunu 
eaaai buna mani oldu. New Deal ile 
alınacak tedbirleri, sanayicilere gö
nül rızasiyle kabul ettirmeğe ça
lı§tı. O da yoruldu. Şimdi Amerika 
büyük bir kriz ile karııkarşıya gel· 
ıniıtir. iki nydır merkez amelesi grev 
Yapıyorlar. Bir haftadanberi de oto. 
tnobil nmelesi greve başlamışlardır. 
Ceneral Motora denilen büyük oto
mobil ,, k t" • ,..ır c •nın altmıı dokuz fabri-
kası kapanmıştır. Ve crevlerin gittik
çe genişlemekte olduğu bildiriliyor. 

Amerikanın bu işçi kımıldnnmnla
rına kar§ı aldığı b zı tedbirler Av
rup dnki sanayi memlekctleri;in ya
rnn asırlık hayat safhalarını gönne. 

~czlilı ve bilmemezlik gibi geliyor. 
acl:ı grev çıkan bir kasabadaki 

ınahkeme, İKİieri grev yapmaktan 
rne~eden bir emirname vermiş. Bu 
emırnameyi tebliğ için fabrikaya gi
de,? memur vazifesini neden yapama-
dıg .. 1 rnı §oy e izah ediyor: 

- O kadar kalabalıktı ki emirna
meyi tebliğ edemedim! 

. Bu, sanayi hayatındaki terakkile
rıyl d"" 
.k e unyayı hayrette bırakan Ame-

rı ada geçen hafta oluyor. Roosevelt 
geçen gün A- .k ı· . . 1 • l'Ullerı a mec uunın açı • 
~a celsesinde iıaret ettiği gibi, say 
1 
.e sermaye arasındaki münasebetle. 

rın tanziın• b .. . 
ı ugun Amerıltayı karşıla-

Yan en c'ıc-· tı· "k d" . . • ···•ye ı ı tısa ı ve ıçtımaı 
meseledir. Yoksa Amerikada, bu me-
selenin hail" d 11··1 •. b ın e taa u gosteren a-
zı memleketler gibi ihtilal ile karşıla
nır .• A. Ş. ESMER 

LKısa Dış Haberler~ 
la * Lilde umumi içtima halinde top-

nan demir sana . . üh" d" 1 • 
2 yı aJan ve m en ıs erı 

Ye kar·ı 317 
k 

'1 reyle greve devam etme-
ye arar · . 

vennışlerdır. 

*Bir· ·1· t . mgı ız bvmbardıman tayyaresi 
ngıltre §İmalinde Vindlov civarında ye

re d .. 
b uşerek parçalanmıştır. Tayyarede 

ttlunan iki ask ··ı ·· ·· d" v b. er o muştur. ıger ır 

tü~yyare kazasında da bir pilot ölmüş.. 
r. 

* Los Anjelosta kar fırtınası bura. 
da 19 k. · · .. 1 • 

ışının o mesıne sebeb olmuştur. 

B. Göring B. Musolini 
ile görüşecek 

Roına, 12 (A.A.) - B. Goering ile 
Se\rcesi 

• Yann akşam buraya gelecekler l 
;e: cnedik sarayında B. Musolini tara· 
ın an kabul edileceklerdir. 

ULUS 

DIS HABIIILlllllill 
FAS VE lSPANYAYA DAiR 

B. Bitlerin teminatı 
her tarafta büyük 

memnuniyet uyandırdı 
Faris, 12 (A.A.) - Berlindeki fran

sız elçisi B. François Poncet, bu sabah 
buraya gelmiştir. Bir hafta Pariste kala
caktır. Kendisi, hariciye nazın B. Del
bos tarafından kabul edilmiştir. 

Almanyanın verdiği teminat 
ve l ngiltere 

Paris, 12 (A.A.) - Londradan haber 
verildiğine göre, İ6pan.yanm koloni top
raklan üzerindeki hakimiyetine dair al
man bükümeti ve Faa ispanyol otorite-
leri tarafından Fransaya verilen teminat 
hakkında Paristen ve Berlinden gelen 
haberler İngiliz mahfillerince büyük bir 
memnuniyetle ka.rşılanmı~tır. Londra 
mahfilleri Fas me6elesinin inkişafını en
dişe ile takib etmekte idi. lngilterenin 
ispanyol kolonisinin statüsünü herhangi 
bir şekilde tadil için olacak bir ecnebi 
müdahalesine karşı gelmi§ olacağı mu· 
hakkaktır. 

Bu itibarla, bu hususta hüküm ail
ren endişelerin bertaraf edilmesi çok 
memnuniyete şayan bir hidise olarak 
telakki edilımktedir. 

Vaziyette hiuedilir bir 
iyUik vardır 

Paris, 12 (A.A.) - Sabah gazeteleri, 
başmakalelerinde Berlinde kordiploma
tiğin B. Hitler tarafından ıkaıbulü esna

sında, Fransa büyük elçisi ile B. Hit
Ier arasında teati edilen teminatı mev
zuu bahis etmektedir. Fransız gazetele
ri, bu teminatın vaziyette doğurmuş ol
duğu seiahtan dolayı büyük bir memnu

niyet izhar etmektedir. 

Pöti Pariziyen gazetesi, B. Hitlerin, 
fransız diplomatik mahfilinde çok mU

said bir tesir uyandırmış olan dünkü 
beyanatına hususi bir ehemiyet atf~t

mektedir. 

Pöti Jurnal'da vaziyette hissedilir 

bir iyilik başgöstermiş olduğunu kaydet
mektedir. Bu iyilik bütün Avrupa mer
kezlerinde ve bilhassa Londrada büyük 

bir memnuniyet uyandırmıştır. 

Ekselsior gazetesi, Berlin fransız • 
alman müzakereleri üzerine vuku bulan 
bu selahın fransız dış işleri bakanlığın
ca çok büyük bir memnuniyet uyandır· 
dığını yazmaktadır. 

A imanlar ve Fas 
Londra, 12 (A.A.) - Times diyor 

ki: Bütün raporlar, halihazırda Melilla
nın bilamel bir alman üssü bahrisi hali
ne gelmiş olduğunu teyid etmektedir. 
Tayyare meydanı ile deniz tayyareleri
ne mahsus istasyonu, alman telmisiyen
lcri tarafından işgal edilmekte ve Jun· 
kers ve Dornier tayyareleri tarafından 

kullanılmaktadır. 

Hemen hemen bütün ispanyol me

murlar gitmişlerdir. 

Tetuan'da da başka bir hava üssü 
vardır. Orada duran alınan tayyareleı i 
12 ile 30 arasında ve hatta bazen daha 

fazladır. 

Melilla yakınında kain Atlyl'de tay· 
yarelerin bombardımanlara karşı iltica 
etmeleri için bir yer inşa edilmek ıizere

dir. 

Almanlar ve Mader adal.arı 
Paris, 12 (A.A.) - Portekiz elçiliği, 

almanlann Yeşilburun ve Mader adası
na bulül etmeğe başladıklarına aid ha
berleri yalanlamaktadır. 

Parisle Londra arasında 
noktai nazar teatileri 

Roma, 12 (A.A.) - Popolo di Ro
ma gaztesi, İspanya meselesinden bah
seden yazısında diyor ki: 

'Bu mesele hakkında Londra ile Pa
ris arasında noktai nazar ihtiliifları 

mevcud olduğu artık şüphesizdir. Fran· 
sa, Fas meselesi dolayısiyle "Hırsız 
var,, diye bağırırken Londra, soğuk 
kanhhğıru muhafaza etmektedir, nasıl 

ki Roma da aynı veçhile hareket eyle
mektedir. 

Picoolo gazetesi, hali hazırda Paris· 
te Al.manyaya karşı tahrik siyasetinde 
mutedil davranılmak lüzumu kabul ve 
teslim edilmekte, çünkü bu meselede 
İngilterenin müzaharetine güvenilmi· 
yeceği bilinmektedir. 

Tevere gazetesi, Fransanın İspanya 
meselesinin halli için şimdiye kadar 
yapılmış olan bu teşebbüsleri ciddi su
rette tehlikeye düşürmekte olan tahrik 
siyaseti aleyhine 'iddetle hücum et
mektedir. 

Nazarı dikkati Fasa çevirmek için 
tertib edilmiş olan manevra hakikaten 
iyi düşünülmüştür. Zira böyle bir ya· 
landa sebeb olmadıkça fransanın 1-
talyada müdahalede bulwunağa taraftar 
olduğunu il!n etme.Ü müşküldür. 

İspanyol Fasr, bugün İspanyaya ka· 
rı\mak için bir vesile olacaktır. Bu mil~ 
na.sebetle basit insanlar üzerinde tesir 
yapmaktan Mli kalm.yacak olan mer 
bur bir takım "hukuki,, delillere iati· 
nad olunmaktadır. 

I ki taraf tan gel.en gönüllül.er 

Salamanka, 12 (A.A.) - Bir beyan· 
name neşreden Burgos hükü.meti Fas
t.a alınan tahşidatr hakkındaki yalan 
haberleri protesto etmektedir. Bu be
yannamede ezcümle deniliyor ki: 

Milli kalkınmanın başlangıcından
l;eri, Fransa kızıl İspanyaya, sözde 

gönüllüler yollamaktadır. Meksika gö

nüllü ve çok mühim mikdarda silah yol· 

lamaktadır. Belçika da, sahte pasaport 
imali ve İspanyol bolşcvistleri lehine 

olarak komünist unsurlar arasında gö· 
nilllü kaydetmekle uğra~an bir büro bi
le tesis edilmiştir. 

Çekoslovakyada ve diğer memle· 

ketlerde aynı mahiyette teşekküller 

mevcuddur. Bizzat Valance kızılları, 

Astüryada meksikalıiardan müreklceb 
bir kıtanın muharebeye iştirak ettiğini 
itiraf etmektedirler. Madrid cephesin-

de ,tamamiyle fransızlardan mürekkeb 
komünist alayları mevcuddur. Kızıl ta
rafta, muhtelif memleketlere mensub 
ecnebiler tarafından müteşekkil diğer 

SON DAKiKA 

Sir Miles Lampson 

ingilterenin 
Kahire elçisi 

Kahire, 12 (A.A.) - İngiliz büyük 
elçiliğine tayin edilmiş olan eski İngiliz 
fevkalade komiseri Sir Miles Lampson 
bugün itimatnamesinı kırala takdim et

miştir. 

alaylar da mevcuttur. Bu alayların za· 
bit ve kumandan1arı da ispanyol değil· 
dir. 

Almanya, İtalya ve Portekiz, gizle
mek külfetine bile girilmiyen bu mü
dahaleleri çok şiddetali bir şekide pro
testo etmişlerdir. 

Buna mukabil, milli İspanya, ne İs
panya yarımadasında, ne de Fasta hiç· 
bir alman, portekizli veya italyan aske· 
ri bulunmadığı hususunda en kati te
minatı vermektedir. 

lspanyol salıillerinin 
kontrolu meselesi 

Londra, 12 (A.A.) - Matbuat, bah

riye bakanı ile ingiliz donanması ku· 

mandanınm B. Edene yapmış oldukla

rı ziyarete büylik bir ehemiyet atfet

mektedirler. Aralarında ispanyaya ge

mi seydsefer:inin kontrolu hnkkmdaki 

meselelerin mevzuu olduğu söylenmek

tedir. 

Almanyanın Pari~ biiyiik elçisi 
Berlin, 12 (A.A.) - Almanyanın 

Paris büyük elçisi, Silizyada bulunan 

oğlunun bir kaza neticesinde ani ölü

mü üzerine bu sabah Berline gelmiştir. 

Elçi bugün Silizyaya hareket edecek· 
tir. 

Malaga şiddetli bir bombardıman altında 
Cebelittarık, 12 (A.A.) - Malaganın bombardımanı şimdiye kadar görülme· 

miş bir şiddette olmuştur. Altı asi tayyare, bir kaç dakika içinde şehre yüz ka
dar yangın bombası birakmış ve bu esna da iki asi kruvazörde 200 obüa atmıştır. 

~silerin bir taarr1ız11 JJÜsk~ürtüldü 
Madrı_d,. 12 (A.A.) - Müdafaa konseyi bugün öğle üzeri aşağıdaki tebliği 

neşretmıştır : 

Cumhuriyet.çile~, Madridin garbinde asilerın hücumunu püskürtmüşler, bi
lahare mukabıl hucuma geçerek düşmanı Majadahonda, Villanuvea, Derpardiallo 
ve Posuloya doğru silrmü ler ve Lagaro gne yolunu açmışlardır. Elde edilen ye
ni me\rzilerde temizleme hareiketlerine devam olunmuştur. 

Bill)aoda kurş ıına dizilenler 
Bayonne, 12 (A.A.) - Bilbaodan bildirildiğine göre Virgen del Carmen i

si gemi .kumandanı ile çarhçısı, Bilbao mahkemesi tarafından korsanlık cür· 
mü ile idama mahkCım edilmiş ve bu sabah kurşuna dizilmiştir. Bunlar, hüküme
te aid Gelerma gemisini yakalamışlar ve bu geminin tayfasiyle yolcularını öl
dürmüşlerdi. 

Sah tın 
' 

Paris seyalıati 
Berlin, 12 (A.A.) - Doktor Şaht'm yakında Paris'e gideceği hakkındaki şa-

yialar şimdiye kadar salahiyettar mahfillerde tcyid edilmemiştir. Bale şehrinde 

beynelmilel tediyat bankası konferansına illtirak etmiş olan doktor Şaht bu ak
şam Berlin'e dönmektedir. 

Filistindc yahudi muhacereti 
Londra, 12 (A.A.) - Kudusten bildi riidiğine göre, ingiliz tetkikat komisyo

nu huzurunda beyanatta bulunan mi.iftü, yahudi muhaceretine derhal nihayet ve- ı 
rilmesini, yahudilerin arazi satın almala rırun menolunmasıru ve mandaıun kaldı· 
nlmasrnr taleb etmiştir. 

SAYFA 3 

Basın özetleri 
HATAY DAVASI 

Cumhuriyet'te Yunua Nadi, B • 
Blum'un, iki tarafı uzla§tıracak naaıl 
bir şekil bulabileceğini sorarak, en 
doğru ve makul şeklin, Türkiye tara
fından teklif edilmiş olan üçüz kon
federa&yon olduğunu izah ediyor. 

Abidin Daver de, konfederasyon 
teklifini kabul etmemek için Fransa
nın ileri sürdüğü Suriye vahdetini 
bozmamak gibi zavahiri kurtarmaya 
matuf delillerin ardında lskcndcnınun 
fransızlar tarafından bir deniz üsıü 

haline getirilmek arzusu bulunduğu
nu kaydederek, general Veygan gibi 
bir mütehassısın Trablus§am'ın bu İf 
için daha uygun bir liman olduğu 

hakkmdaki mütaleasının franaız hü
kümetince itibara alınmasını ve Tür. 
kiyenin dostluğunu kaybetmek paha
sına, hi.Ji eski fikirde ayak diremek
ten vaz geçilme&ini gerekli görüyor. 

Kurun'da Asım Us, fransız hükü
metinin, Sancakta istiklale muadil 
muhtariyet dediği rejimi nihayet ya· 
zrlı bir teklif halinde vermeyi vadet
mesiyle ortaya çıkan yeni vaziyetin 
bir salah alameti olmakla beraber 
fazla itimad göstermeye mahal olma
dığı ve neticeyi azimle beklemek la· 
zrmgeldiği fikrindedir. 

Açık Söz'de Etem hzet, Franaanın, 
sabırlarımı7.ln tükenmekte olduğunu tak
dir ederek, aradaki mühletten meseleye 
kati bir netice vermek için istifade et
mesini temenni ediyor. 

Son Posta'da Muhittin Birgen, Ha

tay meselesi dolayıaiyle, Türkiyeyi, 

yeniden emperyalist ve istilacı emel

ler taınnaya batlıyor diye garb dün

yasına fitnelemeye çalııan iddiaların 

gülünçlüğünü anlatarak, Suriye arab

larma, ara bozmak maksadiyle kas

den ortaya atılan bu gibi iftiralara 

inanmamalan kendi menfaatleri ik

tizasmdan olduğunu söyliyor, ve bu 

gibi menfi propagandalara kapılmak

la tarihlerinin en büyük hatasını it
lemi~ olacaklarını hatırlatıyor. 

KÖY KALKINMASININ 
USTALARI 

Son Postada ''Çiftçi" imzasiyle 
çıkan birmakale, 1308 denberi mem
lekette ortn tnhailli ziraatçi ycti~ti

rcn mcktcblerin sekiz yüzden fazla 

mezun vennit olduklnrını, bunlardan 
dörtte üçünün bugün meslekten u
zaklaşmı§ bulunduk! rrnı kaydederek 
Yüksek Ziraat enstitülerinden ycti~n 
elemanların ziraat mühendisleri ol
duğunu, bunların yanındn bu orta 
tahsilli eski ziraatçilerin uıtabaşı o
larak çalı§abileceklerini ileri sürüyor, 
ve bugün tckaüd maa~iylc geçinen 
birçok ziraatçi elemanlara toprak ve 
kredi temin etmek suretiyle örnek 
müstahsiller meydana getirmek müm
kün olduğunu söyliyor. 

Buşbeılw 

CENEVREYI DO(;RU 
(Başı 1. inci sayfada) 

türkçe konu§an bir ki§İ görebilir 
mişiniz?" davetinin yapılahilece-
ği şartları elde etmek dahi müın
kün olurdu. işte biz Sancak türk
lüğünün hayat emniyetini inanca 
altına alabilir bir esastan bahset
mekle Parisin haber~ olsun olma
sın, sömürgecilerden gelsin veya 
gelmesin, bu meıum tasavvura, 
eserini tamamlamak istidadı ver
recek herhangi bir şekli ancak 
reddetmeğe mecbur olduğumuzu 
anlabnak istiyoruz. 

Falih Rılkı AT AYı 

Troçki Meksikada yeni 

evine yer leşti 
Meksiko, 12 (A.A.) - B. Troçki. 

trenle lıükümet merkezine doğru seya

hatine devam etmiştir. Tren, Meksiko

nun elli kilometre kadar yakınına ge
lince durmuş ve Troçki bir otomobile 

binerek şehir civarında kcndi:sine tah· 
sis edilen eve gitmiştir. Bu küçük evde 
yalnız bir yatak odaı;r, bir banyo odası 
ve bir de mutfak vardır. 



SAYFA 4 

Fransanın Akdenizde 
hiçbir dostluğu ihmal 
etmemeği 
emreder 

"Ere Nouvelle'', gazete.i San
cak meselesi hakkında eliyor ki: 

Milletler Cemiyeti Konseyinin de 
tasviıbi ile Fransa ve Türkiye arasın -
da başlamış olan müzakerelerin samimi 
bir anlaşmamazlıkla neticelenmiş bu -
lunmaları son derece esef edilecek bir 
feydir. İtiraf edilmeli ki her iki taraf 
da karşılıklı bir uzlaşma yolu bulmak 
için arzu izhar etmekten geri durma -
mrşlar ve müzakerelere nihayet ve
rirken de ileride bir anlaşmaya ulaşmak 
fikrini terketmemişlerdir. 

Türkler, 1921 senesinde Sancağa 

dair yapılmış olan anlaşmaya ve geçen
lerde yapılan Fransa - Suriye, Fransa 
- Lübnan muahedelerine istinad ede • 
rek bunların İskenderun meselesinin 
yeniden halledilmesini icab ettirdikle
rini ileri sürüyorlar. 

Bizim tarafımızda ise, Fransız tezi, 
Türkiyeyi realite sahasından ayrılma
maya davet etmektedir. Ve realite şu. 
dur ki bu gibi anlaşmamazlıklarda he
men hemen daima emrivakiler karşı -
sında kalınır, bundan başka sürprizle
rin tesirini de hesaba katmak lazımdır. 

Evvela Ankara sürpriz karşısında 

kaldı, çünkü Fransa Suriye muahe
desinin bu kadar çabuk neticeleneceği 
tahmin edilmiyordu. Ankara bundan 
sonra alacağı vaziyeti tesbit için belki 
de biraz fazla bekledi. 

Sonra, manda davasının yeniden a
çılm"lsında türkler tarafından gösteril
miş olan bu ısrarı beklememekte bulu
nan bizler sürpriz karşısında kalmış 
olduk. 

Türklere istedikleri şey soruldu; 
Türklerin buna karşı yaptıkları teklif
lerin kabul edilmesine imkan görülme
di, çünkü bu teklifler Suriye birliğini 
tehlikeye koyacak veya koyabilecek 
ma'1ivette idi. 

Bu tekliflerden birisi Sancağın doğ
rudan doğruya Suriyeden ayrılmasını 
istiyordu. Diğer bir teklif ise Sanca -
ğm, te§.Ckkül edecek bir Suriye konfe
derasyonuna üçüncü ve yeni bir devlet 
olarak girmesi şeklinde idi. 

Bu iki fikir, mandater devletin vazi
fe ve mecburiyetlerine tamatniyle mu
gayir düşmekte ve uzlaşma esası olarak 
bunların kabul edilmesi Fransanm sa
Iahiyeti haricinde kalmakta idi. 

Son kanunda Milletler Cemiyeti, o 
zamana kadar bir anlaşma yapılmış ol
sun olmasın, bu mesele hakkındaki son 
kararını bildirecektir. Belki de Türki
ye taleplerinde ısrar edecektir. 

Türkiye bizim Suriyeye yerleşme -
mizi o kadar fena ~arşılaınamıştı. Tür
kiyenin korktuğu ş.:y bizim Suriyeden 
çuilmemiz ve yerimizin ba?kaları ta -
rafından alınmasıdır. 

İskenderun demek, Kilikya ve Kil • 
çük Asya demektir ki bu da Türkıye 

için hayati bir mesele teşkil eder. Türk 
matbuatının kullanmış olduğu ihanın 

aertliğinden şikayet olundu, fakat bu 
matbuatın ~lıcalarından birisi daha 
dün Fransa hakkında şunları yazıyor
du: 

"Biz kendimizi Fransaya çok yakın 
hissediyoruz. Fransızca çocuklanmız 

için ikinci bir ana dildir ... biz, yabancı 
milletler arasında evvela Fransadan bi 
zi anlamasını, Türkiyenin dostluğuna 

ne derece güveni1ebileceğini takdir et
mesini bekliyoruz." 

Yeni Türkiyenin kendisini Fransa 
ihtilalinin bir kızı gibi telakki etmesi 
boş bir şey değildir, Türkiyedek! tesis
lerin fransız düşünüşünün eserini taşı
makta olmaları da boşuna değildir. İs
kenderun meselesinin ehemiyetsiz bir 
hadise teşkil ettiği, boş şeylerden iba· 
ret olduğu ve umumi politikaya bir te
siri olmadığı zannedilmekle şüphesiz 
hataya düşülmüştür. 

Akdcnizdeki ve Suriyedeki emniye
timiz, hiç bir dostlu~u reddetmememi
zi emreder. 

LOUIS BRESSE 

Toros eteğinde 
bir Eti heykeli 
Bir ingiliz arkeoloji heyeti • 
nin, Adana .!Uiizc Miidüri.i
miiziın yardımı ile Serkcli' -
de bulduğu kabartma hir 
lıeykt'I, Eti tarihinin yeni lıir 
safhasını ay<lnılatıyor. 

5 sonkanun 1937 tarihli Tay
miı gazetesi yazıyor : 

Adanada bulunan hususi bir muha -

birin verdiği habere göre, Liverpul 

üniversitesine mensup Neilson heyeti, 
vaktiyle Asurilerle Etiler arasında zab
tı için mücadeleler vukua gelmiş Ki -
likya ovasında bu kış arkeolojik buluş

lar yapmıştır. 

Sahildeki ku§ak, Kilikya Torusla

nnm zengin ormanlariyle madenleri 
burasını ele geçirmek için çarpışma

ya değecek bir zenginlikte idi. Fakat 
bütün bunların üstürıd~ qu bölgenin 

Suriye'ye, Küçük Asya'ya ve Fıratm 

üst kısmına açılan üç geçit veya kapıyı 

ihtiva etmesi dolayısiyle stratejik bir 

kıymeti haiz olması bu mücadelelere se· 
beb olmuştu. Serkeli'de bulunan eser
ler arasında tabii cesamette ve Anado
lu Eti imparatorluğu hükümdarı kıya
fetinde bir heykel bulunmuştur. 

Torus'ların cenubunda ilk defa bu

lunan bu heykel, Eti imparatorluğunun 

nerelere kadar uzandığı ve idare sis -

temlerinin ne oldugu hakkında fikir 

edinmek isteyen tarıhçilere yeni malfı
mat verecek değerderlir. 

Burada büyük bir şehir harabesi de 

bulunmuştur ki profesör Garstang, bu
nun cenubi Eti imparatorluğunun mer
kezi olup ismi bir takım kitabelerde 
geçen ve şimdiye kadar yeri tayin edL 
lemiyen Arzava olduğunu zannetmekte
dir. 

Bu keşif, halk arasında mevcud bir 

takım garib telalckileri de izah edebi
lecek bir mahiyettedir. Serkeli köylü
leri ara"Sında bu Eti kıralı, "fenalık ya
pan bir cadı" gibi telakki olunmakta 
idi. Fakat bu havaliye son zamanlara 
kadar Yarsuvat ismi veriliyordu ki bu 
kelime Arzavanin bozulmuş bir telaf -
fuzu olabileceği gibi, klasik Anazarba 
şehrinin adına de gene bu havalide bu
lunan Anavarza köyünde tesadüf edil
mektedir. 

Kilikyada birçok istilalar ve fetih • 
ler yapılmı§ ve birçok insanlar buralar
dan gelib geçmiş olmasına rağmen eski 
hatıra ve isimlerin silinmediği görül
mektedir. 

Taymis'in yukarıya tercüme ettiği
miz makalesinde bahsolunan ve Ada
na'dan bildirildiği söylenilen haber de 
şudur : 

"Adana - 30 ilkkanun - bu kış mev -

siminde Kilikya ova~ında kazılar yap
makta olan Neilson arkeolojik heyeti -
ne eskiden Pyramus ismini taşımakta 

olan Ceyhan nehrinin şark sahilinde ve 
Missis'den birkaç mil uzakta bulunan 
Serkeli'de bir takım Eti kabartmaları 

ve mahkukatı bulunduğu haber veril • 
miş ve yardım vadedilmiştir. Bu kabart 
ma heykele yerliler tarafından "kötü • 
lük yapan cadı" nazariyle bakılmakta
dır. 

Bu heykel, nehrin dirsek verdiği bir 
noktada bulunan bir kayalık üzerine 
hakkolunmuştur. Tabii cesamette bu • 

ULUS 

i emniyeti 
Türkiye ile 
anlaşnıak 
ıazınıdır 

M. Raoul de Nolva San
cak meselesi haRkında Liberte 
gazetesinde yazdığı bir maHa
lele diyor ki : 

''Kullanılmakta olan mübale
ğalr lisan, ve ihtirasın sebebiyet 
verdiği hadise1erın çoğalması, bu 
suretle husuıe g-eımı§ bulunan va
ziyetin bizim İçı:n fena olduğunu 

nıeydana koymaktadır. Akdeniz. 
deki mevkilerimizi muhafaza et
memiz, herkes e sulh halinde bu 
lunınamıza bağlıdır. 

Ttlrkiyenin dostluğu bugün bi 
zim için büyük bir kıymeti haiz· 
dir. Demek ki Türkiye ile anla§ 
mamız lazımdır. 

Yarın lnı;ilterenin bizi bunu 
yapmaya sevketmesini bekle
mekten ise bugün bu işi kcndili. 
ğimizden yapmamız daha iyi ohır
du." 

lunan bu rahib - hükümdar Eti heykeli 
cenupta bulunan ilk Eti eseridir. 

Bu heykel sakallıdır; sırtında To -
ga şeklinde bir elbise vardır; ayakla -
rında uçları kıvrık pabuçlar bulunu -
yor. Elinde kend! mukaddes mesleğinin 
alameti olmak iizere 1itmus'a benzer bir 
işaret tutmaktadır. Yüzü cenuba dönük
tür, bir adak adar ve yahut ibadet eder 
gibi bir eli yukarıya kalkmış bulunuyor. 

Fakat önündeki kayalar üzerinde hiç 
bir ilahi tasvir yoktur. Lakin, arka -
sında ana mabudenin içinde ışık saçan 
bir gUneş de bulunan ic:aretleri ilahi bir 
el ile tutulmaktadır. Bundan başka üze
rinde kanadlı bir güneş başlığı bulu -
nan bir tal-ım rcsimlı eski hiyeroğlif -
ler de bulunuyor ki bunlar kıratın adı 

ile hüviyetini anlatmaktadır. Bunların 
deı;ifre edilmesi merakla beklenmekte
dir. 

Bu havalick yapılan araştırmalar 
neticesinde Etilerin ilk devirlerine aid 
büyük bir şehrin izine tesadüf edilmiş· 
tir. 

Prof, Garstang, burasının bir za -

manlar cenubta bir siyasi faaliyet mer

kezi olup Anadolu Etileri ile mücade

le halinde bulunmuş ve yeri şimdiye 

kadar tayin edilememiş olan Arzava 

olduğunu tahmin ediyor. Buradaki 

mahkuUtın mahiyeti ise bir istilS ve • 

yahud ittifak sırasında yapılmış olduk
larını göstermektedir. 

Bu keşiflerin yapıldığı havaliye 
son zamanlara kadar Yarsuvat adı ve -
riliyordu. Şimdi yeı inde Anavarza kö
yünün bulunduğu klasik Anazarba ha
rabelerinin bulunduğu yerde buranın 

ayakla bir günde gitlilecek kadar uza. 
ğında ve şimalindedir. 

Bundan başka F ~ke üzerinden ge -
çerek Toroslardan Kayserj ve Eti 
paytahtına giden eski bir araba yolu da 
mevcud bulunmaktadır. 

Bu keşif sayesinde Etilerin mısır

lılarla Suriyeyi ele geçirmek için yap
tıkları ne gibi bir askeri ve siyasi or -
ganizasyon vücude getirdikleri de aydın 

lanmaktadır. 

Şark ovasında yapılacak olan kazı
lar, kış ayları dolayısiyle tehir edil • 
miştir. Bu müddet içinde heyet, Tar • 
susun eski limanı olan Anchiale'de ça
lışacaktır. 

'!- :(. * 
Çevirenin notu - Hatay toprakla

rının tarih b:ıkımrndan kimlere aid ol· 
duğu ,orada asırlar ve asırlarca önce 
kimlerin oturduğu bahse mevzu oldu • 
ğu ~u günlerde bir ingiliz arkeoloji he
yetinin yapmış olduğu bu keşif üzeri • 
ne dikkati çekmek ısteriz. 

Buralarda hüküm süren Eti'lerin 
Mısırlılarla harbederek zabtetmeğe ça
lıştıkları Suriyenin Hatayla ne alaka
sı olduğunu, bize bu yeni kabartma ve 
arkasındaki hiyeroglifler de, yeni bir 
delil halinde anlatır. 

Saat 

ANKARA 
OGLE NEŞRIY ATI 

12.30 Plak: Türk musikisi ve halk 
şarkıları. 

12.50 Dahill ve harici haberler. 
13.00 Muhtelif plak neşriyatı. 

AKŞAM NEŞRIY ATI 
Saat: 
19.00 Türk musikisi ve halk şarkıları 

(Ferid Tan ve arkadaşları) 
19.30 Arapça neşriyat. 
19.45 Türk musikisi ve halk şarkıları 

(Makbule ve arkadaşları) 
20.15 Konferans: Münip Hayri Ürgüp

lü (Kapitülasyonlar neydi ?) 
20.30 Plak: Dans musikisi. 
20.45 Gazete hülasaları ve ajans ha

berleri. 
21.00 Stüdyo salon orkestrası. 

1 - Rossini Cuvertyrc Le 
Barbier de Seville. 
2 - Leoncovallo Fantaisie 
Pailase 
3 - C. Morena Valse La 
Gitenalla 
4 - Czibulka Serenade A. 
Toi. 
5 - Fetras Potpourri Mi-

nuten Spiele. 
22.00 Yarınki program ve İstiklal 

Marşı. 

Saat: 

İSTANBUL 
OGLE NEŞRIY ATI 

12.30 Plakla türk musikisi. 
12.50 Havadis. 
13.05 Plakta hafif müzik. 

13.25 - 1400 Muhtelif plak neşriyatı 

AKŞAM NEŞRIY ATI 
Saat: 
18.30 Plakla dans musikisi. 
19.30 Konferans: Suat Derviş tarafın

dan. 

20.00 Nezihe ve arkadaşları tarafından 
türk musikisi ve halk şarkıları 

Z0.30 Türk musiki heyeti. 

21.00 Saat ayarı: Orkestra. 
22.00 Ajans ve borsa haberleri ve er

tesi günün programı. 
22.30 Plakla sololar. 
23.00 Son 

Avrupa İstasyonlarında 
BU AKŞAM DiNLENEBiLECEK 

SEÇME PROGRAM 
20.30 Radyo Paris (Lirik tiyatrosunun 

nun tari.hi - Konferans) 
21.00 Prag (Dini şarkılar). 
21.40 Milano (Pietri - Primerose) 
21.40 Roma (Senfonik konser) 
21.45 Berlin (Cemile - Bizet'in bir 

perdelik operası). 
21.45 Droitvich (Boch festivali) 
22.30 Strasbur.g (Senfonik konser). 

22.30 Paris P.T.T. (La reine des abeil-
les). 
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1 POLiS 
Babasını 
yaralayan luz 

Babası hamal Mustafanın sokaklal" 

da çok gezmemesi için verdiği nasiha., 
lcre içerliyen Nimet arkadaşı Pembe i
le birleşerek babasının yolunu bekJenıif 
ve taşla başından yaralamıştır. Yarall 
tedavi edilmiş ve küstah kız yakalan"' 
rak cümhuriyet müddei u.mwniliğiJJll 

teslim olunmuştur. 

KUMARCILAR YAKALANDI 
Tabakhane mahallesinde lsmet:İ' 

kahvesinde tavla ile kumar oynamakt' 
olan Abdullah ve Hasan suç üstü yakr 
lannuşlardır. Garson Mücahidin de bil 
vaziyetten haberi olduğu anl31ıldığııı" 
dan her üçü hakkında tahkikata girişil
miştir. 

SEBEBSlZ YERE T AHK1R 
İrfan oğlu Tevfik adında bir adadl 

polise müracaat ederek Konyalı Keznal 
tarafından münasebetsiz sözlerle talık.it 
edildiğini iddia etmiş polis işe vaziyc& 
ederek suçluyu cümburiyet müddei ır 

mumiliğine götürmüştür. 

BUDA ÖYLE 
Hükümet caddesinde Asri kahvede 

oturmakta olan M uazzami tahkir edeO 
Fevzi ve Abdül!kadir hakkında müddd 
wnumilik tahkikat yapmaktadır. 

ZAVALLI BiR KADIN 
Cebecide oturan Raufun karıı;ı fct-' 

biye odasından mutbaha geçmek istem.İt 
ve gözleri görmediğinden merdivendeJS 
düşerek başından yaralanmışL r. Yara
lı Nümune hastanesine kaldırılarak te
davi altına alınmıştır. 

KARISINI YARALADI 
Karısı Zeynebi geçimsizlik yüzÜ11" 

den makasla yüzünden yaralıyan PulaC 
hakkında Cumhuriyet müddei umumilioı 
ğince takibata başlanmıştır. 

GARSONU DOVDü 
Garson Kadri polise baş vurarak Şa

hin adında bir adam tarafından sebeb
sız yere dövüldüğünü bildirmesi üzeri'" 
ne suçlu yakalanarak cümhuriyet mü&
dei umumiliğine gönderilmiştir. 

OTOMOBiL KAZASI 
Şoför Mustafa idare ettigi ototnO" 

bille Yenişehirde Müdafaa caddesindeO 

geçmekte olan Fatınaya çarparak ayr 
ğmdan yaralanmasına sebebiyet verd*" 
ğinden belediye zabıtası memurları Ul" 

rafından yakalanarak tahkikata başlaD' 
mıştır. 

SARHOŞUN TAARRUZU 
Sarhoş olduğu halde Nazımbey mi' 

ballesinde Celil ve Şevketin evlerini 
taarruz ettiği görülen Numan polis ı.- ı 

rafından yakalanmıştır. 
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A.Ja ca a yapılan tazyik 

Tii k halk mümessillerinin 
görmenlere verdikleri rapor 

lakenderun • Antakya ve ha
valiıi türk halk mümeuillerinden, 
Milletler Cemiyeti namına Scm
cak'ta bulunan bitaraf görmenler 
heyetine verilen rapor suretini 
Qfağıda aynen ne§.,ediyoruz: 

Harp sonu, fransrz askeri işgali al
tna giren ve fakat kahir bir türk ek
seriyetinin mevcudiyeti ile daha o za
mandan ırkf ve coğrafi hususiyeti ta
nıyarak hususi bir idare rejimine tabi 
tutulan İskenderun - Antakya ve ha. 

·valisinden müteşekki! İskenderun San
cağında türkçenin resmi dil kabul edil
miış olması ve bilahare bu hakkı tevsik 
eden 1921 türk - fransız Ankara itilaf

na.ınesiyle buna mütemmim olarak Lo
zan muahedesi burada oturan ahaliye 
h~sust bir bayrak taşımak salahiyeti • 
nın tanınması - bugün ileri sürülmekte 
olan iddialar hilafına - bu toprakların s .. 
urıye den tamamen ayn bir varlık ol-

duğuna ahden de kafi birer delil teşkil 
eder. 

Bununla beraber,1921 tarihli türk • 
fransız itilafnamesinin ekonomiye, dil 
\"e kültüre ve bunların inkişafına müte
allik olan aksamı ougüne kadar hemen 
hemen tamamen tatbik sahasından 
Uzak kalmış ve aynı manda altmtia bu
lurınıak dolayısiyle Sancak zahiri bir 
taknn imtiyazlara malik bir idari te

~kkülmüş gibi tabii ve ahdi haklann-
an uzaklaştırılıp ekonomik ruhundan 

Inahrum bırakılmıştır. 

Sancak lıalkımn kendi kendini 
idtıre eımesi. 

Ahdi ekonominin müstenid bulun
duğu ''Sancak halkının kendi kendile· 
rini idare etmesi" hususu bugüne ka
dar asla revaç bulmamış, Sancak bikü· 
met daireleri, odacıları mübaşirleri 
posta müvezzilerine kada' . ı· l"b, 1 r sunye ı, u -
ntaahns~J m:mu.:ıarla doldurulmus, yüksek 

ı gormu .. · 
. ş nıunevver türk halkı me-

nıunyctlerden mahrum b 
ı- r· ırakılıp, her 
ur u temsil haklarından d k tu-

t im auza 
u uştur. Sancakta resmi dilin türk-
~e olması ve men:ıurlarm türld d 
ıntih . er en 

ap edılmesi şartlarının ekonomiye 
e~ tutulmuş olmasına rağmen, memu
ı-ıyet · ·han 
Jc .. ı-~ti Iarında arapcanm mecburi 
~uu.ıası ve bu..,,.,•-ı..::. kadro · tiirk 6~ .. _ sıyle de 

. ~ur adedinin gozden geçiril • 
-s:ı ıddiaınız.ı isba.t eder. 

Türkre yerine anı~ 
Memurlar. ahdlar hilafına olar.ık 

h\lnıtırniyetle Suriyeli arablardan inti • 
ah olıınınas1 A dil .ı 

hük'· • rC$Dll o an türkçenin 
umet muameltından hazfedilmesini 

~Ucib olmuştur. Elyevm hükümet mu
ça a.rreratından % 95 şi yalnız arap-

ve fransxzca olarak ittihaz olun-
lnaktadı M d 

1 
r. alıkemelerde türkçe ifa. 

b
e er arapçaya terceme edilerek za-
ıtlara . ·ım 

1
, geçırı ekte, bilumum muame· 

1~t arabça kaydolunmaktadır. Her tür-
11 defter arabça tutularak makbuzlar 

arabça imla d · 1 . t e ı mekte, adlıye celberil, 
ap~ senedleri, nüfus tezkereleri • ek

ıferıyet halkın anlamadığı - arapça ve 
rausızca d'll ·1 

1 
ı erı e matbu ve yazılı bu-

unınaktadır. 

Sancak: türk mekteble.ri. tü.rk ohm -
)J an~ türklüğc husumetleri beynelmi
cl nı" d. us~cel bulunan anasırın elinde-
ır. Sanc~ türk mekteblerinde Suriye 

arab hlektebleri programr tatbik edil -
inekte olduğu arabça, fransızca resmi 
~s programıarma dahil bulunduğu 

de, arab mekteblerindc bir tek türk· 
çe ders okutulmamaktadır. En ileri 
kültür müessc.semiz Antakya lisesidir. 
~92() yılma kadar bir türk lisesi olarak 
ıdanıe ettirilen bu müessese o tarihten 
it~~arcn ikiye ayrılmış ve bu mektebe 
~unhasır tek büdce de ikiye taksim e
~lmek suretiyle aynı bina dahilinde 
~ır de arab kısmı kurulmustur. Türk 
lısesinde türk edebiyatr, tü~k edebiya
tr tarihi ve f 1 f .b. k··ı .. d 1 . .. e se e gı ı u tur erı; erı 
turkr·~ · . uge ıhanet ve hiyanet etmiş, türk 
tnılleti t f d .. ara rn an tard olunarak yuz· 
ellilik b' ı· ~ ır ıstede beynelmilel tescile 
tı •ramıs Ali İlmifal'i, Mesud Fani, 
M rnrlııh Selim adlı kimseler tarafından 

----- ---- ..,......__ o • o -· --- • - ..... 
Bu arazide oturanların hususi bir ha}Tak sahibi olmalarım ka

bul etmek hu toprakların Su rıyeden ayn olduğunu kabul 
etmek için kafi bir delildir. 

• 
lhemurlar ahidler hilaf ma lıep Suriyeli arablardan seçilmiş 

türkçemn resmi dil olarak kullanılması menolunmuştur. 

• 
'ı U.rkiye'den gelen l-irahlardan türk inkılabına dair olan sayfa • 

lar tamamen yırtılnııştll'. 

• 
'l urk inklabmı takih edenler mücrim telakki edilmiş ve ceza 

görmüştuı·. 

• 
~ancak'ta halk fikir ve vicdan esareti altında bırakılmıştır. Ga-

zeteler kapanını~, kulüpler yasak edilmiştir. 

• 
Sancak'ta ekonomik bir tazyik yaplmakta ve türkler en "' agır 

vergi ve a~ altında ezilmektedir. ........................... ~ ........ 
tedris edilmektedir. Bunlardan başka 

türk mekteblerinde hocalık edenlerin 
çoğu keza Türkiye kaçakları türklüğe 
karşı husumetleri daima teşvik oluna
gelen gayri türk unsurlardandır. Bu 
menfi anasxrm, mandater ve yerli hü
kümetler tarafından bilhassa kültür mü
essesesinde himaye ve hayata mazhar 
oluşlarını ve bu tarzda vazifelerde is -
tihdam edilişleri nasıl bir .. hüsnü ni -
yet,, ile telif ve tefsır etmek mümkün 
olur. 

Kiıablarda yırtılan Miyfalar 
Türk mekteblerinde kitab yoktur. 

Türkiye'den - o da son iki yıl içinde -
yalnız elifba ve kıraat kitablan geti • 
rilmiş, fakat bu kitabların sayfaları a

rasında Türkiye cumhur reisi ve bila 

istisna büt:in türlr dünyasının göz be • 
beği Atatürkün, türk büyüklerinin, 
türk bayrağının resimleri yırtılıp atıl • 
mrş ve kitab]ar ancak bu şekilde bud~
ma ameliyesine !lğratrldıktan sonra ta· 
lebeye verilmiştir. Kendisine kültür in
kicıafı vaad olunan bir kütlenin mekteb-

ı. 

lcrinde okutulacak kitablıum uğxadığı 
bu muamelenin manasl' nec!ir? 

Sancak türklüğünc ve türklerine aid 
her resmi istatistik gib~ Sancak maa -
rif idaresinin istatistilrleri de kasdı 
mahsusla tahrif olumnuş. yerine göre 
küçültülmüş yeya mübalağalandırılımş 
raJramlarla hakib.te ve vakaya uyma
yan byıdlarla doludur. 

Maarif idaresi istatistiklerinin 1936 
- 1937 yılına aid cedvellerinde mevcud 
mekteblerin 65 olduğu görülür. Bunun 
32 si tüd:: mektebidir, haddı 2abnda haı • 
kiki mevcud rakam bu değildir. Bu is.
tatistikleı her yıl Milletler Cemiyeti 
mandater komisyonuna verilmek üzere 
sureti mahsusada Ye itina ile haz.rrla• 

nan klişelerden başka bir şey değildir; 
65 mekteb adedini gözden geçirirken 
bu yekundan şu suretle tenzilat yap -
ınak icab eder : 

İskenderun, Bilan ve Kukhan'da 
üçü erkek olmak üzere beşer sınıflı dört 
mekteb vardrr. Bilan mektebi kız - er
kek muhtelittir fakat maarif istatisti -

ği, bu dört mektebi sekiz olarak gös -
termiştir. İskenderun kız ve erkek mek
tebleri türk - arab diye, Bilan ve Kırk· 

ban mektebleri ise kız - erkek diye ikL 
şer kaydolunmuştnı:. Hakikatte bu 
mekte.bler tek kadroludur ve tek bina 

da1illinde bir tek müessesedir. Bundan 
maada ismi var. cismi yok mektebler 
de mevcuddur. Mesela maarif istatis -
tiğinde mevcud gösterilmiş olan İs • 

kenderun'da Sakit köyü mektebile; 
Kırkhan·da Aktepe nahiye merkezi mek
tebi elyevm kapalı bulunmaktadır. 

(Eu rapor yazılırken, haber alındı
ğına göre maarif idaresi Ak:tepe köyü
ne bir mua11im tayın ederek mektebi 
açık gcstermek teşebbüsüne girişpıiş -
tir.) Kapalı olduğu halde mevcut gös -
terilen mekteplerin yekunu 1935 - 36 
yılıunda dalıa ziyade idi ve o zamanki 
tetkika•ta bunların sayısı yedi olarak 
tespit olunmuştu. 

Türk çocuğunun milli ve sosyal bil-

gilerini tezyid edici hiç bir ders mek· 
teb programlarında yer bulmamıştır. 

Mekteblerimizde müstakillen bir türk 
coğrafyası, türk tarihi dersi yoktur. 

Sosyaı hayat. 
Mandanın esas gayelerinden biri de, 

osmanlı devletinden ayrılan topraklar
da yaşayan balkı kencii kendiJerini ida
re edebilecek medeni ve muasır bir 
Suriye'ye isal etmek olduğu halde, mem
leket hala tedvin edilmiş medeni ka • 
nundan mahrumdur. Adli hayatta ol· 
duğu gibi soysal hayatta da halk, hala 
osmanh idaresinden arta kalan köhne 
kanunlarm ve fransız yüce komisrele
rinin 2'aman zaman neşredege1dik1eri 
bir takım ferdi kararların hükümlerine 
tibi olmaktadır. Bu yüzden de bugüne 
kadar Sancak'ta tam bir hak ve adalet 
mefhumu teessüs edememiş, içtimai ba
yat düzelmemiştir. 

(Mabadin~ yarın devam edeceğiz) 

KAI\fUTAY GRUPU:NDA 

Dıs bakanımız 
...:. 

siyasi vaziyeti 
izah etti 

(Ba~ı ı. inci sayfada) 

aldığı hakkmda Kültür BakanlığnHn 

Parti Grupunu tenvir etmcs.ini istemek· 

te idi. 
Kültür BWnı bu suallere birer bi

:rer ve bütün taf&ilatiyle cevah vermiş 
ve filhakika Yo"gat ilinde bazı uygun· 
suzluklar olduğunu ve bunların da on
beş öğretmenin acizleri dolayısiyle ma
hallince tekaüde scvkedihnek istenildi
ğini ve fakat bakanlıkça gösterilen se

bebler kafi görülmediğinden ttkaüd 

muamelesi kabul edilmiyerek bu öğret
menlerin başka illerde daha bir sene 
tecrübe edilmek üzere vazife başında 

bulunduklarını, maaşlarının muemmen 
olduğunu, tedrisatın mevcud okullarda 
durmadığını ancak il büdcesinin darlı
ğı dolayısiyle bazı okulların halen faal 

olmadıklarım; bu okulların da faaliye
te geçmeleri çarelerine tevessül olun
duğunu ve müsebbiplerinden birinin ve
kalet emrine alındxğını ve diğerleri hak

kında da kanuni takibata tevessül edil
miş olduğunu, diğer vilayetlerde 
bu ve miixnasili hadise olmadığını 

ve esasen kanuni müeyyidelerin de bu
na imkan vermediğini bildirmiş netice
de verilen izahat gerek sual sahibince 
gerek umuıni heyetçe kafi görülmüş

tür. 

2 - Bundan sonra Hariciye Vekili 
Dr. Aras partiye siyasi vaziyet hakkın
da malumat vermiştir. Buna nazaran va
ziyette kaydolunmaya değer müsbet ve
ya menfi bir tebeddül olmadığı anlaşı· 
lıyordu. 

3 - Memurin kanununun tadili hak-

SAYFA 5 

DüD şehrimize gelen yabancı gazeteciler Aniara garrnda 

Sancak işi vuzuhsuz 
olmakta devam ediyor 

(Ba~ı. 1. inci sayfada) 
Atay'ın refakatinde, dün sabah ıehri

mize gelmişlerdir. 
Yabancı basını mümessilleri istasyon

da, Basm Genel Direktörü Bay Vedad 
Nedim Tör tarafından karştlannl.l!Ş ve 
kendilerine şehir lokantasında bir öğle 
yemeği verilmiştir. Yemekte söz alan 
Basm Genel Direktörü aşağıdaki nutku 

söylemiştir: 

- Arkadaşlar, 

Türkiye'de bir basın birliği kurarak 
matbuat mensublarının sal;ilıiyet ve me
suliyetlerini bir kanunla tanzim etmek 
üzere olduğumuz şu sırada memleketi
mizde çalışan yabancı matbuat mümes
sillerini kurulacak teşkilatın dışında dü
şünemezdik. Onun için, memleketi-

mizde çalışan 47 muhabiri temsil edebi· 
leceğinizi sandığımız sizleri Ankara'ya 
davet ederek düşündüklerimizi söyle
mek ve düşüncelerinizi öğrenmek iste
dik. 

Bu daveti kabul ettiğinizden dolayı 
teşekkür ederim. Cihan hadisau göster
miştir ki gazeteci, beynelmilel iyi veya 
kötü münasebetlerin en esaslı. amille
rimlendir. Biz, memleketimizde çalı· 
şan yabancı matbuat mümessillerini, 
Türkiyenin talli ile her gün alakadar 
olmağa vazifeleri icabı memur olan, bu 

itibarla memleketimizin nabunı daima 
ellerinde tutan, dertlerimiz ve sevinç
lerimizle müsbct veya meali bir ta1·zda 
heyecanlanan ve dış alemle Türkiye a
rasznda manevi bir kan~ ve bağ rolünü 
oymyan, büyük mesuliyet ve şerefli 

misyonıınıı müdrik zevat olarak tam
yoruz. Başka memleketlerde muhabir-

leri tam muhabirler, yarı 1IJ.Ilhabirler ve 

sözde muhabirler ülan diye bazı kate
gorileı·e ayuıyo:rlarIDiş. Biz, memleket
teki 47 yabancı mulıabirin bu kategori
lere göre nasrl taksim olunduğuna bil
miyorua. Bildiğimiz ye sevindjğim.iz bir 
şey va:rsa, bepiniua. memleketinire ve 

milletimize dost olduğunuz, rejimimi
ze karşı hayırhah davrandığrmz, il.al· 
/anma hamlelerimizi takdir ve alaka ile 
takib ettiğinizdİr. Biiyfık bir memnuni
yetle mii§ahede etfiyorrız ki Türkiye 
hakkında yaba11c1 memleketlerde y.ı. 

pılan neşriyat gittikçe artmaktadır. 

Türkiyemn ''Sensation" ve ucun"osite'" 
memleketi olmadığı, bütiin insaniyet a
lemi içinde çok dikkate şayan bir inşa 
ve terrıkki faktörü olduğu artık her ta• 
rafra anlaşılmağa başlanmıştır. Bu an
laşmada sizlerin yorulmak ve yılmak 

bilmez faaliyetinizin büyük bir rol 
oynadığı şüphesizdir. Memleketimiz 
hakkındaki neşriyata sayfalannı açan 
matbuata sizin vasıtanızla teşekkür et
meyi borç biri/im. 

Arkadaşl.ar, Ankaraımz sizin mesa· 
inizi kolaylaştıracak vesaite malik ol· 

ınağa çalı~malctadır. Takdir edersinız ki 
A nkaramız, bundan on beş yıl önceki 
Ankara değildir. Devlet nıerkczıwız, 

henüz bazı cııslraction'larda11 maluı;m 

bulunıııakla beraber buna mukabil '/;j 

çok attraction'l<ıra da malikur. Hır mu
habir için attraction'un, distracti.oa'daa 

daha az kıymetli olduğu iddia olıına

maz. 
Bir muhabirin politik po!entifini 

daima nem.a.laudıracak kayuak.iaı, bil-

kında C.H.Parti Grupu komisyonunun 
hazırladığı rapor ve projenin esas pren
sipleri etrafında bir çok hatiblerin ve 
bükü.metin izahatı dinlendikten sonra 
bu projenin bir teklifi kanuni halinde 
KLll'Ilutaya sunulmasına karar verilmiş
tir. 

bassa kış ayları.nda Anlraramu.d~ meı;. 
zulea bulunurlar. Bütün devlet mek~ 

ninn,a:;rnın başı, "corps diploıı.ı.ıtique,,. 
Ankarada y:l§ar ve kış ayların<ı<i k;ırı
mız biie vardır. Ankaranın ba cazibele
rini keşfeden muhabirler, sık sık bur;ı.. 
ya gelirler. Ve hatta bundan ilıi yıl Öllt 

ce daimi bir tek muhabıri olm,ıyan An
karamızda şimdi tanrnmış ii=t cihan ..,. 
jansının Türkiye merkeLJcr~ çalışmak
tadır. Bu Ankara.ya doğru Larcke.ill. 
gittikçe daha müspet bir tarzda inkişafı 

edeceğinden eminiz. 
1 

Türkiyede çalışan yabanc• ıııuiıal;ir

lerin şinıdiye kadar iıir orgJnİ?.Jsyo 1J.,[:14 

mahrum olmaları, süratle ortadan kal• 

dırılınası lazım gelen bir mahzurdu4 

Biz, Türkiyede çalışa.n yabancı muha-

birleri, türk kolleglerinden ayırarak bi~ 

Devi yabancı muamelesine tabi tutmayı 

tecviz etmiyoruz. Kurulacak basın bir· 

Jiği içinde tabii ve fahri aza olarak ve 

bu teşkilatın temin edeb;Jdiği bütüll 

kolaylıklardan ve faydalardan ist.ifade 

ederek sizin de !.·alışabilcceğinizi umu• 

yoruz. Bu husustaki düşüncelerinizi öj 

renmek, bizim için bahtiyarlık olac::ık• 
tır. 

Ve şimdi davetimizi kabul ettiğiniz• 

den dolayı tekrar teşekkür ederek ka• 

dehimi, milletler arasındaki en büyiilt. 

sul11 ve anlaşma falctörii olaıı sizlerin 
şcrt!fine ve sihatine kaldırıyorum. 

Gene Basın Genel Direktörlüğü ta· 

rafından, saat 16,30 da, Anadolu Ku

lübünde bir çay verilmiş ve bu çayda 

şehrimizdeki bütün basın mensı..blarx 

bulunmuşlardır. 

Sat beşe doğru parti içtim.aından çı

kan Hariciye vekili Doktor Tevfik Rüş

tü Aras ile dahiliye vekili ve C.H.Parti· 

si genel sekreteri Şükrü Kaya kulübe uf. 

ramışlar, ve derhal gazeteciler tarafındaq 
ihata edilmişlerdir. 

Dr. Ar~ tanıdıklanmn ellerini sık .. 

mak ve diğerlerini yeni tanıraakla büyüll 

bir zevk duyduğunu söyledikten .onra 

hiç bir beyanatta bulunmak fikrinde oı .. 

madığım ilave etmiş ise de bittabi mu• 

harrirlerin bir çak suallerine mar~ 

kalmış ve cevab vermekten imtina eder
ken noktai nazarını şu suretle hülasa et

miştir. 

"Türkiye için bugünkü vuiyet, met

kOkiyet vaziyetidir. Fransa reisi vükela.. 

sı Quai d' Orsayrn projesiyle türk pro

jesi arasında bir mukayese ve tetkik yae

makla meşguldür. Ken~sinin son tekli.o 
{ine intizar edeceğiz.,. 

Vekiller gazeteci ve ajanscı ark.ada§

larla kulüb salonunda bir resim aldırdık .. 

tan sonra kendilerine veda ederek ayrıt.. 
mışlardrr. 

Toplantı, çok samiıni bir hava içinde 

geç zamana kadar devam etmiştir. 

Bu toplantıda, Basın Birliğinin §im.o 

dilik Anadolu Kulübünde hususi bir da.o 

irede çalışnı.ağa başlaması ve önümüzdoe 

ki yaz, belediyeler bankası binası ta

mamlandıktn sonra orada başlıbaşma hiıı 

daireye nakletmesi cihetleri, salfilıiyetli 

zatlarca ileri sürülmü~ ve bu tasaVVUl'o< 

1ar bütün basın mensuplarınca çok iyi 
kar§Ilanmıştır. 

Yabancı Basın m\imessileri, bugün, 

şehrimiz müesseselerini gezecekler ve 
Ankarayı daha yakından gurüp tanıya• 
cak1ardır. 



SAYFA 6 ULUS 

Nuri Conker'in cenazesi bugün 
büyük bir törenle kaldırıhyor 

'B. Nuri Conker Adana vali ve kumandanı iken B . Salih 
Bozok. B. Fuad Bulca ile beraber Nuri Conkerin karrsr ve çocuklarile beraber alrnmı~ eski bir resmi 

Ölüm haberini dünkü sayımızda te
essürle verdi ğimiz Büyük Millet Mecli
si Reis Vekili ve Gazianteb saylavı Nuri 

Conker•in cenazesi bugün saat 12,30 da 
büyük törenle kaldırılacaktır. Takib e· 
dilecek programı yazıyoruz: 

Nümune hastahanesinde bulunan ce
naze. öğle vaktı Hacıbayram camiine 
getirilecek ve namazı kılındıktan sonra. 
cenaze bir top arabasına konulacaktır. 

Cenaze alayı saat 12,30 da cami met· 
halinde:-ı hareketle birinci Anafartalar 
caddesini takiben Ulus meydanına vara
cak ve Atatürk heykelinin önünde bir 
dakika durduktan sonra Kamutay cad
desi ni t akib edecek ve Kamutayın önün· 
de de keza bir dakika tevakkuf edilecek
tir. 

İstiklfıl caddesinde cenaze otomobile 
nakledilecek ve cumhuriyet caddesini 
t akiben şehidliğe götüriılecektir. 

Cenaze alayı §U suretle teşekkül e
decektir: 

Önde. başta Merkez Kumandanı ol
mak üzere sırasiyle mızraklı süvari müf
rezesi, bando mızıka, piyade ve polis 
müfrezeleri, çelenkler ve top arabası ü
zerine konulmuş tabut bulunacaktır. 

Tabutun iki tarafında. resmi elbiseleri
ni giymiş meclis müstahdemini yer ala
caklardır. 

Tabutun arkasından sıra ile, merhu
mun istikliil madalyasını yastık üzerinde 
taşıyan zat. merhumun ailesi efradı ve 
cenaze alayına iştirak edecek olan zat· 
larla süvari polis müfrezesi gelecektir. 

Cenazeyi takib edecek olan oto!!lo· 
biller ve arabalar. süvari polis müfreze
sinin arkasından geleceklerdir. 

Cenaze alayının iki yanında jandar
ma eratı yürüyecektir. 

Büyük Millet Meclisi idare 
H eyetirnlen: 

Gazianteb Mebusu ve Büyük Millet 
Meclisi Reis Vekili Nuri Conker'in ce
nazesi bugün 12,30 da Hacıbayram ca
miiadcn büyük törenle kaldmlarak Cebe
cideki tehidlif'e defnolunacaktır. 

Bu büyük törene bütün mebuslar ve 
erkanı memurin davetlidir. 

Nuri Conkerin kısa lwlterciimesi 
Nuri Conker Selanik mülkiye rüş

diyesi muallimlerinden ve bidayet şer-

iye mahkemesi başkatibi Osman Nuri· 
nin oğludur. 1297 tarihinde Selanikte 
Ahmed Subaşı mahallesinde doğmuş, 

ilk tahsilini kendi mahallesinin mek
tebinde yaptıktan sonra babasının mu· 
allim olduğu Rüştiyede bir sene kal-

B . Nuri Conker Lahey'de ataşemiliterken 

mış, askerliğe olan istidad ve arzusu 
dolayısiyle askeri düştiyeye girmiştir. 

Riyaziye merakı 
Riyaziyeye çok meraklı idi ve bu 

merakı saikasiyle de mektebin üçüncü, 
dördüncü sınıflarında, ders programı 
dışında güç riyaziye meseleleri halli
ne uğraşır ve başı sıkıldıkça arkadaşı 
Mustafa Kemale müracaatla onun yar
dımını isterdi. İşte Nuri Conkerin A
tatürke bağlılığı ve onu üstad tanıyışı 
bu çocukluk hayatının ilk günlerinde 
ve böylece başlamışt! r. 

Mcmastır idadisinde 
Nuri Conkerden bir sınıf ileride o

lan Atatürk, Manastır askeri idadisine 
girdikten bir yıl sonra Nuri de o ida
diye giriyor ve iki lı cmşeri, inkıtaa uğ- ' 
ramış olan fikir ve his arkadaşlığını 

yeni mekteblerinde de kuruyorlar. Ta
rihi, hususiyle osmanlı devletini kuran 
ve ondan evci gelen türk camialarını 

yaşatan tiirk kahramanlarını benimsi
yerek onlar üzerinde tetkiklerine de-

vam ediyor. Onlar hakkında edindik· 
leri bilgiyi zihinlerinde ve kalemlerin· 
de odebiyat ve hatta ~irle yaşatmağa 
çalışıyorlar. 

Manastır idadisinı bitirdikten sonra 
Nuri Conker İstanbul harbiyesinde ge
ne Atatürkle buluşuyor. 

Makedonyada ilk günler 
Erkanıharbiye mektebini 1322 de 

bitiren Nuri Conker Makedonyaya me
mur edilmiştir. O sırada Suriyede bu
lunan Atatürk, bir fırsat bularak Se· 
lani ğe geçiyor, lttihad ve Terakki-

nin temelini atıp hürriyet ve me!}ruti· 
yet dav5.sını muhitine yaymağa başla
dığı zaman Nuri Conker de bu davada 
Atatürk emrindeki ilk unsurlar arasın
da bulunuyor. Nihayet, meşrutiyet iian 

edildikten sonra orciu ile politikanın 
biribirinden ayrılmas ı meselesini orta
ya atan Atatürkün yanında gene Nuri 
Conker ve arkadaşları vardır. 

Trablii."garb ve Hallum harbları 
Bu sırada Trablüsgarb muharebesi 

başgösterdi. Nuri Conker Atatürkle 
birlikte oraya koştu ve orada mücade • 
le ederken Balkan muharebesi zuhur e
dince gene onunla birlikte vatana dön
dü. 

Cihan harbında 
Cihan harbında Nuri Conkeri Ana

fartalarda Conk bayırında Atatürk'ün 
emrinde buluyoruz. O, Anafarta
larda türkün mukadderini tayin 

eden en büyük harbda ve Büyük Ön
derinin huzurunda yaralandı. Ata tür
kün Nuriye Conker soyadım vermesin
de aziz ölünün Conk Bayırındaki fe
dakarlıklarının mükafatını görmek ge· 
rektir. 

Şark cephesinde gene Atatürk'ün 
emrinde bir fırkaya kumanda ederken 
hastalanan Nuri Conker. Büyük Önder· 
in delaletiyle tedavi edilmek maksadiy
le Lahiye ataşamiliter olarak gönderi
liyor. 

Milli mücadelede 
Milli mücadele başlangıcında Ata

türk'den aldığ ı emir ve işaret üzerine 
Ankaraya gelen Nuri Conker bir müd· 

Nuri Conker Kamutayd• Reislik kürsüsünde B. Nuri Conker Balkan harbında yaralandıktan sonra 
B. Salih Bozokla beraber 

Dünkü keşidede kazanan 
numaraları neşrediyoruz 
45.000 Lira 
27.938 
12.000 Lira 
26.247 
.1.000 Lira 

28.641 
1.000 Lira kazananlar 

22.355 
27 

500 lira kmıananl.ar: 
23686 23839 37166 8433 
2328 22004 38936 23167 

13054 255 32300 12581 
4564 10743 21785 17458 

200 lira kazananlar: 

17458 
6236 

37918 
33417 

802 
20802 
22408 
12729 
31903 

25385 36269 6836 35761 
22285 

1565 
13610 

32663 
24221 
11155 

26400 37918 
22573 26774 
14213 15538 

100 lira kazananlar: 
35219 7772 17780 24832 
31152 37140 22373 30759 
4917 32841 25819 4398 

33395 32467 38677 10848 
14823 12114 25988 7382 
34640 32321 12193 18747. 

50 lira kazananlar: 
12581 

481 
33416 
6168 

32333 
23344 
11381 

379 
24778 
26941 
37166 
1201 
6454 

31059 
7997 

38436 
16278 
35702 
23664 

7562 
6795 

22934 
19491 
29442 
34967 
4564 

25357 
37046 

407 
33946 

28081 
35974 
27681 
37918 
18427 
22092 
33167 
33665 
35425 
25273 
15717 
25106 
26242 

2074 
28838 

23922 
36807 
11297 
21785 
22669 
10743 

542 
5681 

13667 
11150 
34786 
7602 

29273 
9744 
2882 

37417 
29141 
8526 
6430 

35605 

27896 
26770 
35138 
7488 

37517 
16462 
8128 

32431 
17792 
7534 

10472 
12349 
16786 
29902 
21646 

3845 24481 2327 6248 
36304 1324 38739 32337 

3 O lira kazananlar: 
31799 2218 10666 
14523 31023 28655 
1021 29333 36695 

26387 
10918 
19621 
17849 
14103 
18857 
14431 
20107 
27170 
12402 
38456 
19792 
21919 
35321 
39467 

7875 
9617 

18637 
37171 
6159 

38715 

24613 
34698 
18919 
3830 

36435 
16507 
39656 
12021 
27224 
4179 

30010 
27129 
6279 

17359 
23743 
13460 
26876 
21983 
25271 
22976 

5946 

835 
15095 

2171 
927'/ 

35218 
16269 
9995 

2939C 
2999S 
38690 
27498 
20465 
32266 
10027 
24215 
32870 
8511 

36449 
18617 
8142 
4001 

30182 
6906 
7973 

34152 
14018 
33646 
8330 

38431 
20083 
6671 
9961 

28605 
8356 
5635 

23301 
33478 
23253 
36810 
17159 
25783 
14410 
25591 
3875 

31,. 

ı:~ 
147~ 
3-
2419' 
254JI 
224" 
35458 
61'f 
284~ 
33%1' 
t66d. 
ıoıJf 

941 
1411• 
210-. 
32385 
33.sJI 
2114' 
14Sıf 
33781 
2ss91 

20000 liralık mükafat 4' 
bilet arasında taksim edilecek
tir. 

N um.aralan yazıyoruz: 
4385 30834 19961 16558 

11409 
21233 
26668 
15252 
38048 
36676 
11653 

11192 
29266 
24644 
17421 
6005 

37140 
21575 

2227 
966 

1394 
39675 
30369 
37102 
26011 

5872 
24818 
30439 
39827 
.;261 

35172 -
27175 

3524': 
2ı9fJI 
1s36': 
ıitOf 
ıo&St 
2580S 
47st 

371,tJ 

Son 10000 liralık miikiı/6' 
da 13847 numaraya çıkmıştır• 

Sonları 38 le biten bütün biletle' 
20 şer lira amorti alacaklardır. 

- ~ 

Bir hollanda ticaret ve 
eyef • 

sa.nayı şe 
• 

rımız e • 

Hollanda heyeti Ankara garında kendilerini karşılayanlarla beraber 

Hollanda ile memleketimiz arasın

da mevcud ticaret anlaşmasında yapıl· 
ması kararlaştırılan bazı revizyonların 

müzakeresi için Hollanda İktısad Ba
kanlığı müsteşarı B. Van Kilefuns'un 

det Ankara vali ve kumandanlığı yapı· 
yor. Kaıargahı Pozantıda bulunan Ada· 
na cephesi kumandanlığı ve büyük bir 
kısmı işgal altında bulunan Adana vi
layeti valiliğini deruhte eden Conker 
milli tarihin bu sayfasında da adını say
ğ ı ile andıracak bir yer alıyor. 

ilk mebusluğu 
Nuri Conker milli mücadele bittik· 

ten sonra, ikinci devre başlangıcında 

Kütahya mebusu oldu ve bu tarihten i
tibaren teşrii hayatta vazife gören Nu
ri Conker. memleketine daha yıllarca 

faydalı olacağı bir yaşta. zalim bir has
talık neticesinde evvelki gün hayata göz 
!erini yumdu. 

Nuri Conkerin çocukları 
Nuri Conkerin arkasında bıraktığı 

karısı ve dört çocu ğ u vardır. Büyük oğ
lu ekonomi doktoru Orhan Conker, 
lktisad vekaleti türkofis müşavirlerin· 
dendir. İkinci oğlu Ma.hmud Conker, 
lsviçrede hukuk doktorası yapmakta· 
dır. Üçüncü oğlu Ali Conker Berlinde 
kimya tahsil etmektedir. Kızı Kıymet 
Conker Londrada ev kadınlığı enstitü
sündedir. 

reisliği altındaki heyet dün gelmi~tit· 
Heyet arasında Hollanda kliring r 

fisi müdürü ve Hollandanın maruf ~ 
tısadcılarından bir profesörle mütehal" 
Sıs olarak heyete refakat eden dör' 
yüksek memur ve memleketimizde bo~ 
landalıların alakadar olmak istedikleri 
sınai işler hakkında müzakereye giri• 
şecek Hollandanın para ve finans alr' 
mine mensub zatlar bulunmaktadır. 

Bugünlerde memleketimize gclıne-' 
mevzuubahs olan Hollanda Ticaret " 
lktısad Bakanlarının Sonaltes Veli
ahd Juliananın izdivaç merasimi " 
Hollanda büdcesinin halen Holland• 
parlamentosunda müzakere edilmek~ 
olması dolayısiyle bu ay içinde kabl 
olamadığı haber verilmektedir. 

Türkiye - Japonya ticarel 
• 

anlaşması müzakereleı1 
Japonya hükümeti mümessilleri ~ 

le hükümetimiz arasında devam etıne~ 
te bulunan yeni ticaret anlaşması mil" 
zakerelerine devam edilmektedir. 

Japonyadan ithalat ve Japonyaya ill
racat işleri ~imdilik G.1.R. kararnartıel' 
si hükümleri dairesinde ve 11 nurna~ 
lı kararnamenin 32 inci maddesine g'flt' 
re yapılmaktadır. 

d tl• 
Avusturya ile aramızda mevcu 

.r;' 
caret anlaşmasında bazı revizyonlar 1cl 
rası hakkında ba~layan müzakerel 
müsaid bir safhaya girmiştir. 
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1 ANKARA LEVAZIM A1v11RL1G1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

eıcn! -. Kdyseri garnizonund-ıki kıtaların ihtiyacı olan 134. bin ~ilo 
be e~lık un ~apalı _zarfla el.siltmeye _konulmuştur. Tahmın edılen 

deh 15410 lıra ve ılk teminatş 1155 hra 75 kuruştur. 
k 2 -:_ Eksiltmesi 22-1-937 cuma günü saat 15 buçukta Kayseri kor 

arargahx binasındaki kor satın alına komisyonunda yapılacaktır. 
Ka 3 -. Şartnamesi İstanbul, Ankara levazım amirli~leri ~e Konya, 
f Yserı kor satın alma komisyonunda mevcut olup ısteklıler tara· 
ından her gün görülebilir. 

b 4 -:- İsteklilerin belli günde kanuni teklif mektuplariyle saat 14 
uçug"\ kadar Kayseri kor Sa. Al. Komisyonuna vermiş olmaları Ia-

zıındır. (2215) 1-29 

İLAN 
'k· 1 :- ~nkara askeri hastahanesi ihtiyacı için 3600 adet tavuk 18 
~kı~cı kanun 937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de açık 

sıltme ile alınacaktır. 
2 - Eksiltmesi levazım amirliği satın alma komisyonunda ya

pıbcaktn. 

50 ~ - Tavukiarın tut~rı 2340 lira o~up muvak~~t .. t~minatı 175 lira 
uruştur. Şartnamesı her günkomısyondan gorulur. 
~ - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaik ve

temınat makbuzlarile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri 
(2237) 1-16 

İLAN 
1 - Polatlı garnizon kıtaatı ihtiyacı için 22000 kilo sığır eti 

açık ekı;iltme ile münakasaya konmuştur. 
2- İhale 25 sonkanun 937 pazartesi günü saat 16 dadır. 
3- Taliplerin ihale günü olan 25. ı. 937 de teminatı muvakkate 

olarak 228 lira 75 kuruşluk Polatlı mal sandığına yatırılmış mak • 
buzu ile birlikt~ alay satın alına komisyonuna müracaatları. 
k ~ Şartnameyi görmek isteyen taliplerin hergün öğleden sonra 
oınısyona müracaatları. (10) 1 - 114 

! LAN 
Mıktan Muvakkat teminatı Tutarı 

Kilo Lira Krş. Lira 
Patates 3500 18 38 245 
Pıra;,a 2500 11 25 150 
Lahna 2000 9 00 120 
Ispanak 2500 18 75 250 
Kereviz 400 4 20 56 
]{uru soğan 3500 13 12 175 

----- 74 71 996 
. 1- Kırıkkale askeri sanatlar mektebi ihtiyacı için yukarıda 

cıns, tniktar ve tutarlarile muvakkat teminatları yazılı 6 kalem sebze 
açık eksiltme ile alınacaktır. 

2- Eksiltmesi 25 ikinci kanun 937 pazartesi günü saat 15 d~ 
levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesı 
hergün parasız görülür. • . . 

3- İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü ınaddelerındeki vesıka 
ve teminat makbuzlarile beraber belli gün ve saatte komisyona gel-
nıeleri. (9) 1 - 113 

t LAN 
1 - Ankara garnizonu askeri hastahanesi ihtiyacı için 6000 kilo 

franca:ia 18 ikinci kanun 937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
11 de açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi levazım amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

25 
~ - Francalamn tutarı 630 lira olup muvakkat teminatı 47 lira 
uruşt~r. Ş.art~amesi her gün komisyonda görül_ür. . . 
~ - lsteklılerın kanunun 2 ve 3 üncü maddelerındekı vesıka ve 

temın?t makbuzlariyle beraber belli gün ve saatte komisyona gel-
ınelerı. (2236) ı-15 

l A İLAN . . .•. il 
.. - nkara harb okulu ihtiyacı için 400 ton yerlı kok komur • 

nun kapalı zarfla eksiltmesi 16 ikinci kanun 1937 cumartesi günü 
saat 11 de levazım 1l.mirliği satın alma komisyonunda yapılac~ktır. 
Ş 2 - Kömürün tutarı 11200 lira olup ilk teminatı 840 liradır. 

artnamesi her gün komisyonda parasız görülür. 
t 3. - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika ve 
emınat makbuzlarını teklif mektunlarını belli gün ve saatten bir 

saat e r k · 18 ve ıne adar komisyona vermi5 bulunacaklardır. (2239) 1-
İ LAN 

ab ?:du hastaneleri için 4500 metre erat ve 900 metre subay hasta 
T a rgı kumaş 1. şubat. 937 pazartesi günü saat 16 da İstanbulda 
li.~ph~~ede Sa .. Al. Ko. da kapalı zarfla eksiltmesi y~pılacaktır. 
n psının tahmın bedeli 18000 liradır. tik teminatı 1350 lıradır. Şart• 
kame çe nümunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı 
t~nunun .2 ve 3 maddelerinde yazılı vesikalarla beraber teklif mek-
parım ıhale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

(39) 1-163 - ----
İLAN 

1 Ordu hastaneleri ıçin bir yirmi beş eninde 238300 metre patiska 

al. şubat 937 pazartesi günü saat 15 30 da İstanbul Tophanede satın 
ma kom· ' k H · · tah . ısyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılaca tır. epsının 

tn mı~ ~edeli 147746 lira ve ilk teminatı 8637 lira 30 kuruştur. Nü· 
rn~;e~ı stanbulda Tophanede Sa. Al. Ko. da görülebilir. Şartna. -
r i '\O kuruş mukabilinde Tophanede satın Al. Ko. dan alınabı
krİ steklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesi
tn~ arla beraber teklif mektuplarını ihae saatinden bir saat evvel ko-
ısyona vermeleri (38) 1-162 

O~ İLAN 
niv . u lısatahaneleri için 350 adet subay ve 1000 aded erat batta-
sat esı 

1
1 "Ubat 937 pazartesi günü saat 15 de lstanbulda Tophanede 

sin~n a ma ~omisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Hep
Şartn tahmın lıcdeli 24300 lira ve ilk teminatı 1822 lira 10 kuruştur. 
&ayı;uı~e ve nümuneleri komisyonda görülebilir. İsteklilerin 2490 
lif n: nunun 2 ve 3. maddelerinde yazılı vesikalarla beraber tek
ri. ( 4~ruplarını ihale saatinden bir saat evel komisyona verınele-

1-164 
İLAN 

nac~k- Polatlı g~rnizon kıt~atı ihtiyacı için açık eksil~e ile ~lı • 
le 19 .~~an. 22~0 kılo sa ele yagma 8.1.937 de talip çıkmadıgından ıha
tal"k 1 •1~ncı. k~nun %7 salı günü saat 16 da yapılmak üzere on gün 

1 ec ılmıştır. ____ _ 

nıu 2 k Taliplerin yevmi mezkurda 115 lira 50 kuruşluk teminatı 
ek ~f kate m~kbuzlariyle garnizon kıtaatı komutanlığı arttırma ve 

sı tme komısyonuna müracaatları. 
ra ~ -. Şartnameyi görmek istiyen taliplerin her gün öğleden son-

1 
omısyona müracaatları. (51) 1 174 

1 ANKARA BELEDiYE RE1SLICJ tLANLARl 

ESN~ NAZARI DİKKATİNE: 
Beledıyen· .. k b . 

esscseı d ın mura a esı altında bulunan dükkanlarda ve mü-
20 kur~r e bulu~ak iiz:re teftiş defteri bastırılmıştır. Beheri 
kadar b!ı~~kabılın~: alakadarların ıs. kanunsani 1937 tarihine 
bu tarihte yeye nıuracaatla bunlardan birer tane almalarını ve 

n eonra almayanların cezalandırılacağı ilan olunur. 
(2289) 1-85 

,. ews=·· - vzz· 
ASKERi F ABRJKAl.AR UMUM MUDORLUCO 

SA TIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI ı /Nafia 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Vekruetinden : 

20000 kİLO ODUN 
Tahmin edilen bede1i ( 450) lira olan yukarıda miktarı ve cinsi 

yazılı malırukat askeri fabrikalar umum müdürlüğü satınalma ko
misyonunca 27-1-937 tarihhıde çarşamba günü saat 14 de açık ek
siltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (33) lira (75) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madclelerindeki vesaikle mezkar gün 
ve saatte komisyona müracaatları. (24) 1-143 

2000 
1500 

500 
500 

Kilo 

" ,, 
" 

Pirinç 
Bulgur. 
Zey,in 
Nohut 

500 ,. Maıkarna 

1000 ., Patates 
500 ,, Sabun 
200 ,, Beyaz peynir 
100 ,, Reçel 

Tahmin edilen bedeli (907) lira (50) kuruş olan yukarıda mik
tarı ve cinsi yazılı erzak askeri fabrikaıar wnum müdürlüğü satın
alına komisyonunca 19-1-937 tarihinde salı günü saat 14 de pazar
lık ile ihale edilecektir. 

Şartnam_e parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat tem.mat ~lan ( 68) lira ( 7) kuruş ve 2490 numaralı kan1.1Run 
2 ve 3 maddelerındeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (25) 1-144 

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

30 ,. Kırmızı biber 

T~ .edilen bedeli (852) lira (50) kuruş olan yukarıda mik
tarı ve cı~sı yazılı erzak askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın
al~ k?mısyon.unca 1~-1-937 tarihinde cuma günil saat 14 de pazar
l~k ıle ı~ale _edılecektır. Şartname parasız olarak komisyondan veri
lır. Talıplerın muvakkat teminat olan (63) lira (94) kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkılr gün ve 
saatte komisyona müracaattan (26). 1-145 

An.icara Emniyet 
Müdürlüğünden : 

Beher takıma 
Mikdarı tahmin edilen fiat 

Cinsi Aciet Lira Kuruş 
Sivil elbise 183 takım 20 

Lira kuruş İhale günü 
274 50 20.1.937 çarşamba 

günü saat (15) 
Yukarda mikdarı yazılı elbise 4.1.937 tarihinden 20.1.937 tarihi

ne kadar 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin yu
k~~ı~.a !.~~ılı gün ve saatte kanuni belgeleriyle birlikte emniyet 
mudurlugupde toplanan komisyona gelmeleri. (2262) 1-45 

Yolları Ve Limanları umum müdürlüğü 
A. Komisyonu lfanları: 

İLAN 

Muhammen bedeli 8986,20 lira olan müfredatı aşağıda yazılı ya
tak eşyası 25-1-1937 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü 

ile Ankarada idare binasında satrn alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 673 lira 97 kuruşluk muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği ~es_ikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 
gün 3297 No. lu nüshasında ıntışar etmiş olan talimatname daire
sinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar ko
misyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada 
Haydarpaşada Tesellüm sevk şefliğinden 

Pamuk şilte 
Seyyar karyola şiltesi 
Yatak ve yorgan çarşafı 
Küçük yastık yüzü 
Büyük ,, .. 
Küçük yastık 
Büyük ., 
Cibinlik 

(2300) 

İLAN 

Malzeme dairesinden, 
dağıtıfmaktadır. 

Adet 242 
., 30 

1-102 

.. 1772 
325 

" 1000 

" 
" ,. 

83 
300 
200 

Muhammen bedeli (36742,50) lira olan 8165 ton linyit kömürü 
26.1.1937 salı günü saat 16 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (2755,60) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesi~al~rı, resn:i gazetenin 7.5.1936 gün 
ve 3297 numaralı nüshasında ıntışar etmış olun talimatname daire
sinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 15 e kadar komis
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (184) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerin-
de satılmaktadır. (2299) 1-101 

t LAN 

Muhammen bedeli (57020,14) lira olan aşağıda cins ve mikdarı 
yazılı 1541,085 metre mikabı ~.aı:n kereste 28.1.1937 perşembe günii 
saat 16,00 da kapalı zarf usulu ıle Ank:arada idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenl7rin ( 4101,01) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesıkaları, resmi gazetenin 7.5.1936 gün ve 
3297 nuınaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesin
de alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 15,00 e kadar komis
yon reisliğine vermeleri lazundır. 

Şartnameler beheri (285) kuruş mukabilinde Anliara, Eskişe
hir, İzmir ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. ( 46) 

Cinsi Metre mikabı 
Çam dilme 637,920 
Çam kalas 133,480 
Çam tahta 324,100 
Çam işleıımemİ.§ vaıgon tahtası 445,585 

1541,085 
1-166 

1 - Eksiltmeye konulan iş : Seyhan vilayetinde Ceyhan Demir 
köprüsü inşaatıdır. 

Keşif bedeli ( 195000 )liradır. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
a)Eksiltme şartnamesi. 
b)Mukavele pıojc:si. 

c)Bayındırhk lş'eri genel şartnamesi. 
d) Fenni şartn.ıme • 

e) Keşif hülasa cetveli. 
f) Proje. 
g)Hususi şartname. 

İsteyenler bu evrakı (975) kuruş bedel mukabilinde Şose ve 
köprüler reisliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 26-2-937 tarihinde cuma günü saat 16 da Nafia 
Veka1etinde Şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasın-
da kapalı zarf usuli ile yapdacaktrr. , 

4 - Eksiltmeye gırebilmek için taliplerin (11000) liralık mu
vakkat teminat vermesi ve resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında 
çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz etmesi 
lazımdır .. İsteklilerin teklif mektuplarını üçünciı maddede yazılı 
s~ı:ttan hır saat :vveline kadar komisyon reisliğine makbuz muka· 
bılınde vermelerı muktazidir. Posta ile gönderilecek tekliflerin dr• 
zarfların mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Posta-' 
da olacak gecikmeler kabul edilmez. (2230) 1-44 

"'-

KREM 

Edremit Belediye 
Reisliğinden: 

Belediyemizin açık olan 165 lira UcretJi mühendisliğine istekli 
olanların müra::aatt üan o:iunur. Taliplerin mühendis diplomasını 
hamil ve musaddak şehir planını tatbika kadir bulunmaları şarttır. 

Makine, elektrik, su işlerinden anhyanlar tercih olunur. Müra -
caata evrakı müsbitenin eklenmesi ltizımdır. (2254) 1-34 

Anlcara Birinci Mıntaka 
I\adastro Müdürlüğünden: 

Demirli bahçe ile Yenişehirde Kanlıgöl ve civarındaki mülk. 
lerin ve Misakı Milli mahallesinde de bir gayri menkulün hudud
ları tayin edilmiş ve tasarruf haklarının tetkikine başlanmıştır. 

Tetkikat 29.1.1937 tarihinde bitecektir. Kimlerin gayri men
kulleri tetkik edileceği Belediyede yapılan ilan varakasında yazı· 
Iıdır. Mülk sahihlerinin ve alakası olanların mezkur ilanı gözden ge· 
çinneleri ve kendilerine aid gayri menkullerin tetkikinde komis~ 
yonda hazır bulunmaları ilan olunur. (5) 1-109 

Türl{iye Tiftik Cemiyeti 
Merliezİ Umuınisinden: 

Türkiye Tiftik Cemiyetinin nümune sürüsü mahsulü 10 balya 
oğlak, 24 balya ana mal ve iki balya da ağızlık ki oeman 36 balya 
işlenmiş Tiftik satılacaktır. İsteklilerin bedeli muhamminin yüzde 
yedi buçuğu olan yüz yetmiş lira teminat parasını Cemiyet vezne -
sine yatırarak artırmaya iştirak etmek üzere Kanunsaninin 14 üncü 
Perşembe gününe kadar hergün öğleden sonra saat on üçde Cemiyet 
Umumi Merkezine baş vurmaları ilan olunur. 1 - 115 

Anlcara Belediyesindeıı: 

SAYIN HAI~K A 
Evvelce ilan edilen mahrukat fiatlannda bir değişiklik yoktur. 

Yalnız alman ve Hollanda kokları arasında fiyat farkı mevcuddur. 
Piyasada bazen alman koku diye satılmak istenilen II?llanda kokla
rımn tonu toptan (31) lira ve alman koklarının (34) lıradır. 

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

Polatlı Mal Müdürlüğüııden: 
Polatlı kazasının Samutlu nahiyesi Hükümet konağı binasında 

yapılacak tamiratın ka~a .ı:naı müd.ürlügünde mahfuz evrakı keşfiye
si mucibince ı.1.937 gununden itıbaren 15.1.1937 gününde ihalesi 
yapılmak üzere eksiltmeye konulduğundan talip olanların Polatlı 
mal müdürlüğüne ve izahat almak istiyenlerin AI!kara Nafıa daire-
eine müracaat etmeleri ilan olunur. (2) 1-107 

Ankara P. T. T. 
Başmüdüı·lüğünden: 

Boğazlar mukavelesi hatırasını teyit maksadtyle Sürşaj yapılan 
pul serileri doksan beş kuruşla posta gişelerinde satılmaktadır. Her• 
kesin bundan iatifade etmeleri tavsiyeye şayandır. (2259) l-38 
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Şekerci 

H A c 1 B E K 
. 
1 R 

Zade 

Ali Muhiddin 
~ Yeniden a'itığı Bankalar caddesindeki şubesinde de İstan-

bulda olduğu gibi fiyatlarda büyük tenz~lat yaparak nefaseti~i 
,. bütün dünyaya tanıttığı bilcümle mamUlatını, fıstıklı helva, çı-

1 

kolata, pasta ve emsalini her _an. sayın An~ra halkmın emirle
rine hazır bulundurduğunu bıldirmekle sevınç duyar. 1-152 

MlLLl MÜDAFAA VEKALETİ 
~TIN ALMA KOMl~VONU 1LANLI'. 

B1L1T 
ı - 7 adet muhtelif tez.gah ve 3 adet kazancı örsü pazarlıkla ek-

siltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 9750 lira olup ilk teminat parası 731 

lira ıs kuruştur. - - --
3 - !halesi 30-1·937 cuma günü saat 14 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatında M. 
M.V. satın ama komisyonunda bulunmaları. {48) 1-168 

BİLİT 
Vekalet ihtiyacı için 2 tane yatak, 4 tane yastık, iki tane yor • 

gan. 1,500 metre ambalajhk amerikan bezi, 100 kilo mühür kur~unu 
ve 200 kilo kınnap pazarlıkla alınacaktır. İsteklilerin 16.1.1937 C. 
ertesi günü saat 11 de M.M.V. satın alma komisyonuna gelmele-
ri. (49) 1-169 ---

Bolvadin Asliye Hukuk 
Hakimliğinden: 

Afyon vilayetinin Bolvadin kazasının Bekir Ağa mahallesinden 
Fidan oğlu İbrahim kızı Ayşedudunun kocası bulunan Erzurumun 
Kirmacı mahallesind'!n Kol oğlu Azizin karısı Ayşedudu bila nafa
ka ve iaşe bırakarak halen infak ettirmemekte ve hukuku zevciye
tin tahmil eylediği vazifeleri ifa etmemekte ve bulunduğu mahalli 
de bildirmemekte olduğundan tarihi ilandan bilitibar bir ay içinde 
karısını vanına almak ve kocalık vazifelerini ifa etmek ve birliğin 
temini için kanunu maddenin 132 inci maddesi mucibince ihtar 
olunur. (37) 1-161 - -

1'1uğla Valiliğiııden: 
Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan Ulada yaptırılacak 13348 

lira 33 kuruş keşif bedelli yatılı ilk okul binası inşasına istekli çık
madıgından 5.2.937 günü saat on beşte pazarlıkla ihalesi kararlaştı
rılmıştır. 

Muvakkat teminat 1001 lira 12 kuruştur. 
İstekliler eksiltme, fenni ve bayındırlık işleri genel şartnamesi

ni ve buna müteferri diğer evrakı Muğla Nafıa Müdürlüğünden 
görebilirler. 

İstekilerin Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyet vesikası göster-
meleri lazımdır. (158) 1-177 

Çaııl{aya Birinci l\lıntal{a Taı>u 
Sicil Muhafızlıb.rıııdan: 

Mevkii: B.-ılkehriz 
Hududu: Şarkan Hafız Abdullah vereseleri tarlası, garben Gür 

dede kızı Afife tarlası, şimalen Hamal Osman tarlası, cenuben Fo
togonlu rençber Mehmet vereseleri tarlası ile çevrili. 

Yukarıda mevkii ve hududu gösterilen tarlanın Şamlı oğlu ek
mekçi Mehmetten karısı Gülsüm ile oğlu Haydara kaldığından bah
sile tapuya tescili taleb olunmaktadır. 

Tapu defterlerinde kaydı bulunamayan ve senetsiz tasarruf edil
diği anlaşılan tarlanın 26.1.1937 günü saat 11 de mahallinde hudud
ları tesbit ve ciheti hukııkiyesi tahkik edilecektir. Bu tarla üzerin
de bir hak iddia edenlerin bu tarihe kadar muhafızlığımıza veyahut 
tahkikat günü mahallinde bulunacak olan memurumuza müracaat-

' ları ilan olunur. (36) 1-160 

Nafia Vek~aletinden: 
Paazrlıkla Eksiltme İlanı: 

28.1.937 perşembe günü ihalesi yapılmak üzere pazarlıkla eksilt
meye çıkarılan Ankarada Sıyasal Bilgiler okulu yemek asansörü in
şaatı ve tesisatıdır. 

Keşif bedeli 1500 liradır. 
Bu işe aid evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi 
C - Keşifname 
D - Hususi şartname, 
İstiyenler bu evrakı yapı işleri umum müdürlüğünden alabilir • 

ter. Eksiltme 28-1-937 perşembe günü saat 15 de Nafıa Vekaletinde 
yapı işleri eksiltme komisyonu odasında pazarlık suretiyle yapıla
caktır. Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 102 lira so·kuruş mu
vakkta teminat vermesi ve yapı işlerinden alınmış ehliyet vesika • 
sı göstermesi. 

İsteklilerin bu vesaiki havi zarfları 3 üncü maddede yazılı sa -
atten bir saat evveline kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz 
mukabilinde vermesi muktazidir. (55) 1-176 

iktisat Vel{aleti iç Tica~et 

Umum ~lüdürlüğünden: 
Türkiyede yangın, nakliyat sigorta işleriyle çalı!}lllak üzere ka

nuni hükümler dairesinde tescil edilerek bugün faaliyet halinde 
bulunan Ankara Anonim sigorta şirketi bu kere müracaatla Anka
rada açacağı acenteliğe şirket namına yangın nakliyat sigorta işle
riyle meşgul olmak ve bu işlerden doğacak davalarda bütiin mahke
melerde müddei, müddeialeyh ve üçüncü şahıs sıfatlariyle hazır 
bulunmak üzere Seyfullah Necib biraderleri tayin eylediğini bildir
miştir. 

Keyfiyet sigorta şirketlerinin teftiş ve mürakabesi hakkındaki 
25. haziran 1927 tarihli kanunun hükümlerine muvafık görülmüş 
olmakla ilan olunur. 

2 kuruşluk pul üzerinde 10. Eylul. 1936 tarihi vardır. 
Resmi mühür T. C. İktısad Vekaleti İç Ticaret Umum Müdürlüğil 

İmza okunamamıştır. 
Aslına muvafık olan bir sureti dairede alıkonularak bu musad-

dak birinci suret mübrizine verildi. • 12 II. kanun 1937 
I 1-170 

1 
Ak:tif 

Cumhriyet l\11erl{ez Bankasının 
9 İKİNCİ KANUN 1937 VAZİYETİ Pasif 

Kasa: 
Altın safi kilogram 17.092,771 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler: 
Türk lirası 

Haritekiç muhabirler: 
Altın safi kilogram 7.663,463 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu 
kliring bakiyeleri 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
karşılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci rr.adde
lerine tevfikan hazin~ tara
fından vaki tediyat 

Senedat cüzdanı: 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 

Esham ve tahvilat cüzdanı: 
Deruhte edilen evrakı 

A f naktiyenin karşılığı es
( ham ve tahvilat (itibari 

kıymetle) 
B Serbest esham ve tahvilat 

A vanslar: 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissed arlar : 
Muhte lif: 

LiRA 
ı---

24.042.349,69 
11.168.768,-

LiRA 

, __ _;_737.710.40 35.Q48 828,09 

630.292,07 630.292,07 

10. 779.274,07 

718,08 

34. 779.082, 79 45.559.074,94 

158.748.563,-

12.064.611,- 146.683.952,-

2.470.148.l;ı 
24.664.637,34 27.134.785,46 

37.092.860,23 
3.965.882,62 41.058.742,85 

186.874,16 
__.!295.263,82 

YekWı 

8.282.137,98 
4.500.000,-

11.116.784,79 
320.914.598,18 

Sermaye: 
İhtiyat akçesi: 

Tedavüldeki banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan hazine tara· ı 
fından vaki tediyat 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
bakiyesi 
Karşrlıgı tamamen altın ola· 
rak ilaveten tedavüle 1 
vazedilen 
Reeskont mukabili il5veten 
ted. vazed. 

Türk lirası mevduatı: 

Doviz teahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Di~er dövizler ·..te alacaklı 
klirine bakiyeleri 

Muhtelif:. 

LiRA LiRA 

15.ooo.OOO· 
1.55ı.ısz 

158. 748.563,-

12.064.611,-

146.683.952,-

19.000.000,-

20.000.000,- 185.683.952,.. ... 
12.958.983,1 

3.190,56 

23.585.610,69 23.588.801P 

82.131.679,21 

YekWı 

il 2 Mart 1933 tarihinden itibaren: lskontc haddi % 5 1
/ 2 altın uzenne avans % 4 1 

/ 2 

!.mm----------~~------------------------------------------~~--------~ 
Elektrik Eksiltme ilanı · 

Erbaa Belediye Reisliğinden: 
Nafıa Vekaletinden 2stlikti projesi mucibince Erbaada yaptırı

lacak olan elektrik tesisatı, 20-12-936 tarihinden itibaren 45 gün 
müddetle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 5-2-937 cuma günü saat 15 de Erbaa Belediye da
iresinde encümen huzurunda yapılacaktır. 

2 - Bu işin keşif tutarı 2445? lira olup muvakkat teminatı 1834 

lira 28 kuruştur. 
3 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. Proje ve teferruatı, 

fenni şartname, keşifname, eksiltme kayması, mukavele örneği, is -
tekliler bu evrakı Erbaa belediyesinden parasız alabilirler. 

4 - Eksiltmeye ginnek istiyenler muvakkat teminatla teklif 
mektuplarını eksiltme saatından bir saat önce belediyeye vermeli • 
dirler. 

5 - Eksiltme 2490 sayılı kanuna göre yapılacağından isteklile
rin bu kanunun üçüncü maddesinde gösterilen vesaikten maada bu 
gibi işleri teahlıüde saHi.hivettar olduklarına dair Nafıa Vekaletinin 
ruhsatnamesini göstermelerı mecburidir. 

6 - İnşaat ve tesisat bedeli hususi ş3rtnamedeki mali hükümler 
dairesinde istihkak raporu getirildikçe tediye olunacaktır. 

7 - İsteklilerin bilumum vesaikle birlikte o gün eksiltmede ha
zır bulunmaları veya teklif mektuplarını göndermiş olmaları ilan 
olunur. (3775) 2-6167 

~ DOKTOR 

Kadri Yetirin~ 
Binrinci.sınıf ~ 

Dahili hastalıklar müte- \ 
hassısı Yenişehir - Uçar so- ~~ 
kak No. 11 ~ 

Telefon: 3174 

PiYANO 
İYİ BİR HALDE 
SATILIK 

1-173 
Tel: 2628 1-173 

Sa trlık Arsa 
Yenişehir Selanik caddesi ma

liye tahsil şubesi karşısında 1538 
telefon 

1-154 

IGralıl{ Daire 
Demirtepede Akbay sokağın

da, birinci kat, beş büyük oda, 

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

IG.ralıl{ Kat 
Yenişehir Kocatepede su de

posu yanında banyo ve sair te
ferruat harıcinde beıı oda ve l;,ir 
holden ibaret olan manzaralı gü
zel bir kat kiralıktır. İçindeki
lere ve yahut 2580 No. telefona 
müracaat. 1-62 

Kiralık Daire 
Halkevi karşısındaki apartı

manda beş odalı bir daire kira
lıktır. Kalorifer, sıcak su ve ha
vagazı vard•r. 1915 numaralı te-
lefona müracaat edilmesi. 1-171 

Bir Daire 
Aranıyor 

Ulus meydanı civarında ra
hat üç oda, mutfaklı bir daire 
aranıyor. Elektrik, su, hava gazı 
Iazımdır. 

Ulusda B. Galip adresine 
mektubla tafsilat verilmesi ve 
fiatmın bildirilmesi. 

YENi 

Harita Genel 
Direktörlüğünden: 

1 - Muhammen bedel (3000) lira Harta kıta erleri için (9' 
takım yazlık elbise açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - İstekliler şeraiti anlamak için her gün ve eksiltmeye ~tf 
ceklerin de (225) lira muvakkat teminat makbuzlariyle 19-1-937 ~ 
günü saat (14) te Cebecide Harita Genel Direktörlüğü satın a 
komisyonıma gelmeleri. (2244) 1-26 _./ 

Ankara Valiliğinden: 
Muhanunen 

Mahallesi Sokağı Cinsi Mikdarı No. Ada Parsel Hudud Liri 

Misakı Milli Tahrirciler Arsa 82 M. 2 1/220 167 ı planına 336 
göre 

Yukarıda yazılı arsaya 8.1.937 tarihinde talip çıkmadığındatl 
2.937 pazartesi günü saat 14 de pazarlıkla ihale edilmek üzere 
ay temdid edilmiştir. 

İsteklilerin sözü gefien gün ve saatten evel 25 lira 20 kuru 
depozito makbuziyle defterdarlık satış komisyonuna müracaatlt 
rı. {16) 1-159 j 
--~~~~~~~~~~~~~---__.,... 

Anl{ara Valiliğinden: 
Çakırlar mahallesinde hususi idareye aid 68/9 sayılı harı 

bir buçuk senelik icarına ilan edilen müddetler zarfında talip 
madığından çıkacak talibine pazarlıkla ihae edilmek üzere · 
müddeti 4.1.937 tarihinden itibaren bir ay müddetle uzatıJ:mı§~ 

Tahmin edilen icarın tutarı (693) liradır. ,J 
Artırmaya girmek için (52) liralık muvakkat teminat veril'• 

lazımdır. İsteklilerin her pazartesi ve perşembe günleri saat ı5.J 
vilayet daimi encümenine şartnameyi görmek istiyenlerin bıJlllil 
muhasebe müdürlüğüne müracaatları ilan olum•t. (41) 1_.... 

AKSARAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN: 

Aksarayın Muhsin Çelebi mahallesinden Arut oğlu Diratl.J 
karısı Matiyus kızı Varter arasında gıyaben devam eden bo~ 
davasının icra kılınan muhakemesi sonunda tarafların boşa~ 
rına karar verilmiş olduğundan gıyaben verilen bu hükmün t 
makamına kaim olmak üzere H.U.M. kanunu mucibince ilan 
mesi lazımeden bulunmuş olduğundan tarihi ilandan itibarell 
beş gün zarfında temyiz hakkını istimal, etmediği takdirde 
mü mezklırun katiyet kesbedeceği ilan olunur. 1-172 

Valiliğinden : 
657 lira 52 kuruş bedeli keşifli Zir nahiyesi nükümet kona 

tamirinin ihalesi 18. 1. 1937 pazartesi günü saat 1~ de yapılrna1' 
re açık eksiltmeye konmuştur. 2490 No. lu kanunda göaterile~ 
safı haiz ve vitayet nafıa müdürlüğünden alınmış bu işe ~" 
olmak üzere fenni ehliyet vesikası ibraz eden taiiblerin şeraıtl 
renmek ve keşif şartnamelerini görmek üzere ihale gününden 
49 lira 32 kuruşluk depozito makbuziyle defterdarlıkta J<ıl 
komisyona müracaatları. (2246) l~ 

S i N E 1"1 A L .ı\ R HA L I' 
pı lan bir 1-)inada bir daire kira

lıktır. Üst kattakilere müracaat. BUGÜN BU GECE 
MOSKOV A ŞANGHA Y 

BU GECE 
Danille Darrieux 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 

eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarmda 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Baş rolde: POLA NEGRl 
Bu filmde bir taraftan Don ka7.akların
darı mürekkep büyük bir koroyu dinle
yecek diğer taraftan da analık sevgisi
nin aşka nasıl galip geldiğini seyrede-

cek ve gözleriniz yaşaracaktır. 
İlaveten: PARAMUNT JURNAL 

A~bert Prejean - Lucien BaroıJ~ 
TATLI BE L.19 

Komedi 
GUNDÜZ 

KANUNSUZ SEHlR 
HALK MATİNESİ (Saa"t 12 ve 14 ae1 

ALİ BABA 

~ 
1 
"' 


