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Aatakra Tlrkleriain Nlnıarişi 
Başvekil, dahiliye 
hariciye Vekilleri 
· lstanbula gittiler 

· 1 Yeniden tevküler yapıldı 

BU§vekil ismet lnönü, Dahiliye Vekili ve C. H. P. Genel 
Sekreteri Sükrü Kaya ve Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rü-ŞtÜ 
Aras dün akşam saat 19.30 da, hususi trenle lsıanbula hare
ket etmi§lerdir. 

Büyiik Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, Vekiller, 
Kordiplomatik, birçok Mebuslar ve yüksek devlet memurları 
teşyide istasyonda hazır bulunmuşlardır. 

Yeni avukatlar kanununu tetkik 
eden komisyon dün toplandı. Adliye 
Vekili Şükrü Saraçoğlu mühim be· 
yanattcı bulundu. 

[Tafail&.t 4. üncü aayf1U111zdadır.] 

Başbeıke TAYMiS BiZE HAKVERiYOR 
MUGALATALAR 

Falih Rıfkı ATAY 
Bir haftadanberi bütün Avrupa 

gazetelerinde Sancak- münakaşa 
~na hususi bir ehemiyet verilmek
) olduğunu görüyoruz. Fakat an
t ~ılıror ki bu gazetelerde dış poli
.! aHle uğra.şan muharrirlerin ço
gu, atay davasına aid vesikalah bile okumuş değildirler ve da
ha fazla fransız neşriyatından il-
anı alınakta.dırlar. 
F ?ansız iddialarına bakılacak 

olursa, Sancak anlapnazlığında 
Yalnız Franaa•nm ali.kası yoktur. 
~~:~ Tüı-lc:iye ile Milletler C .. 
ıye ı araaında. v T·· k. 

türklüğü ile S .' eya ur ıye 
sında 'b urıye araıblığı ara.
.. . ' nı ayet, biz bir ınanda re
Jınuni tadil etmek teu-bb" .. d 
hulund • ~- usun e 
devletl:~uz~an~ diğer manda 
y . 1 ıle Turkıye arasındadır. 
anı anlaşınazhk Türki e ·ı 

Fransa'd . h Y ı e, 
d d 

an gayn, erkes arasın .. 
a ır. 

Fakat Fransa IAt"fkA d . ··-1_ dostl • u u ar ır. tüm. 
. ugunu kazanmak ve barıfU1 

tehlıkeye dü .. ··nı k .. s . ımeıını o eme ıçın, 
u:rıye vahdetine zararı dokun-
~"}ak ~rtı ile, bazı tavizlerde 

.. unahılır. Türkiye'nin hukuk 

"An karanın davası 
lehinde söylenecek 
çok şey vardır·.,, 

Londra, 13 (A.A.) - Royter ajansı 
bildiriyor: Times gazetesi Sancak mese
lesi hakkında_ yaz.dığı bir makalede di
yor ki: 

Türkiyenin davası kanwıi baknndan 

zayiftir. Fakat şurasını kabul etmek la-

zmıdır ki, ameJt noktainazardan Ankara 
hUkümetinin davası lehinde söylenecek 
Ço~ şey vardır. Filhakika İskenderun 
filrkleri arab idaresine geçmekle biiyük 
l>ir tehlike altına gireceklerdir. Bazı 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Reyhaniyede bir çok 
türk evleri basıldı 

Sancakta tethiş devam ediyor 
Şam, 13 (Hususi) - Sonkanunun 12 

inci günü Antakyada türlder tarafın
dan sabahleyin saat 9 dan öğleden son· 
raya kadar süren muazzam bir nümayiş 
yapılmı~tır. Havanın kar fırtmasiyle 

kapanmış olmasına rağmen nümayişe 

20.000 den fazla insan iştirak etmiştir. 
Kadınlar, erkekler, mekteb talebeleri 
de muazzam kafileleı halinde nümayiş 
kafilesine karışmışlardır. Hasta kadın• 
lar bile başkalarının yardımiyle nüma
yiş kafileleri arasına girmişlerdir. An
takyadaki bitaraf müşahitler nümayişi 
Köprü civarında bir binanın kapısı ö
nünde seyretmişlerdir. Kendileri halk 
tarafından selamlanmışlardır. Türk 
halkı nümayiş esnasında "Ya§:Clsm Ata· 
türk, y'işasrn istikıat, yaşasın Hatay,, 
diye bağırmışlardır. 

Tehdid devam ediyor 
Ll.zkiye, 13 (Hususi) - Reyhanl

yedeki kanlı hadiseyi takib eden günün 
akşamı Krrrkhan mesalihi bassa zabiti 
jandarma vasıtasiyle türk ileri gelen
lerini toplamak ve kendilerine asla Su

aleyhtarlığI yapmamalarmr, fran-

sızlara aleyhtarlık ettikleri takdirde a.. 
kibetlerinin feci olacağını söylemiştir. 

Türk mahalleleri kordon 
mıında 

Humus, 13 (Hu&usi) - Reyhaniye
deki hadiseden sonra türk mahalleleri 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

CENEVREDE 

BayanAfeti1' 
mühim bir 
konferanRı 
Cenevre, 13 (A.A.) - Bn. Afet Ce

nevre J eografia Cemiyeti tarafından 

hazırlanan toplantıda tilrk kartografı 
Piri Reisin umum bahriyeye aid 1513 
de yazdığı kanunlar ve çizdiği harita. 
1ar ve gene bu tarihlerde Kristof Ko
lombwı keşfini müteakib Amerika hak
kında pek mufassal ve büyük bir alaka 
uyandırıcı projeksiyonlu bir konferans 
vermiştir. Bn. Afet, kartografi ilminin 
o tarihlerde türklerde mevcud olduğu• 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Fıkra: 

Zade fit ..... 

~un~kaş:uında biç bir netice el
F e e eınıyeceği muhakkaık ise de 
_ı·ansa, bu tavizlerin bah!ledilme-
aıne r ·1ca ~ d ' po ıtı zaruretleri baıkmun-

Başbakan ismet lnönü ve Vekiller Heyeti cenazeyi takib ediyor 

Türkiyenin Sancak buhranını çr· 
karmasına, Fransa - Savyetler dostlu• 
ğunun sebeb olduğunu yazan Klod 
Farer'e gene bir fransız gazetesi bir a
kademi azıisının bu kadar cahil olması
na hayret etmekle cevab verdi. iki iht.i
lil, Ti1rkiye ve Rusya toprakları henU. 
müttefik orduların işgali altrnda iken.. 
dost oldular. Bu dostluk o günden bu
güne kadar, lki devletin fikir ve poJJ. 
tika muhitlerinde bir an bile biç ba 
münakaşa ile yıpranmamıştır. Fransn 
gazetelerinin yarısından fazlası ise, 
Savyetler - Fransa yakınlığına bir ı .. 
Mir.et gibi bakmaktadırlar. 

an. ta Va&sut edecektir. 
Bız ne l"t"f · ına.ha . . u u , ne tavız, ne müsa-

l f 
ıstiyoruz: Hatay meselesi, 

ara ımızd ba bi h an en şta ve sadece 
nı: ak davası olarak ortaya atıl~ 
R !1;ır. Eğer böyle olmasaydı, bize 
bvızyonculuk İsnad edenler hak 

5 
z~nac:UClardı. Eğer böyle olma-

t ayd 1• hız gene fransız idaresi al· 
ın a s · k ' urıye • Lübnan ve Sancak 
ilh:~~~~syonu teklifinde değil, 

B. 1 dıasında bulunurduk. 
k ız dostluğum.uzu satılığa çı

arrnadrk: o hiç bir paha ile öde-
nernez. a ak hak . . . • ne ve şerefımıze 
rıayet edilerek kazanılabilir. 
d l92I itilafnamesini imza etme-
. eı;;nce, Hatay'ın bir türk bölge· 
~~ u.ğuııu F ra.nsa'ya tasdik ettir-

d 
ını, ettinnedik mi? Fransız 

elegesi hu bölgenin, bir türk bay-
ra v h gına akkmı teslim edecek ka-
dar, türk olduğunu kabul etti mi 
etnıed· '? 1 ' 

• 1 mı· mdi fransız idaresi 
Surıye ve L"h · · · . . u nan ıçın nasıl hır 

b1°'8:.f ~stik~eti almışsa, zaten 
d':usı hır .. reJıme tabi olacağı 1921 
h. takarrur eden Sancak için da-

1' adYnı hareketi tatbik etm.....1- zo run · d. "K -

ra'de\1 1
' Sancak meselesi Anka-

k ransızlarla bizim aramızda 
onuşuhn.u t F , 

ş ur: ransa nın başka 
(Sonu 6. ıncı sayfada) 

B .. Nuri Conker'in cenazesi büyük 
törenle Cebeciye 

defnedildi 
B eklenilmiyen ölümü, bütün memlekette derin bir acı u· 

yandıran Kamutay Reis Vekili ve Gazianteb Mebusu Nuri 
Conker, dün, büyük törenle C.::beci şehitliğine gömülmü~tür. 

. 

Cenaze Nümune Hastahanesındcn kalduılmış ve Hacıbay• 
ıam camiinde namazı kılınmıstır. Torende Kamutay Reisi 
Abdülhalik Renda, Başbakan İsnıct İnönü, Bakanlar, mebus· 

lar, kordiplomatik, bakanlıklar ileri gelenleri merhumun oğul• 
lan ve kızı ve ~ok kalabalık bir halk hazır bulunmuştur . 

Başta mızıka olmak üzere piyade, süvari ,askeri kıtalar, 
polis ve jandarma müfrezeleri törene iştirak etmiştir. Tabut 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Ata türkün ,gelen taziyet 

telgraflarına teşekkürleri 
İstanbul, 13 (A.A.) - Riyaseti Cumhur Umumi 

Katipliğinden: 

Aziz arkadaıı Nuri Conker'in ölümünden dolayı 
aldıkları taziyet telgraflarmdan pek müteha.ssia olan 
Reisicumhur Atatürk, te~ekkürlerinin Anadolu Ajan· 
sı vasıtasiyle iletilmesini emir buyurmuılardır. 

Cenaze Hacıbayramdan geçirilirJ!en ' 

Klod Farer, sıksık tekrar olunan. 
asırlarca süren Türkiye • Fransa dosbo 
luğu'ndan bahsetmektedir. Hakikat ~ 
dur ki biz Fransa ile yeniden dost ol
mak istiyorsak, maksadımız, osmanh 
imparatorluğu ile Fransa arasındaki 
dostluğu yenilemek değil, bilakis, de
ğiştirmektir: işte bu hususta revizyoD
-cuyuzl 

Klod Farer uzun müddet memleke
timizde bulunan bit fransr~ zabitinia 
geçen seneler yazmış olduğu Türkiye 
tarihinin, fransn arşivlerindeki vesikı.
Iara istinad ederek, tahlil ettiği do~ 
lak faslını okuyacak olursa, bizim ma

ziyi, edebiyat klişeleri ile avunmıyacali 
kadar iyi bildiğimizi görecektir. 

Eski acı tecrübelere dönmek değil, 
yeni hakikatler üzerinde, hak ve şerel 
eşidliğini esas tutan bir münasebet kur• 
mak istiyoruz. 

Bu münasebetin kurulmasına, Fraır 
sada, osmanlr hasretini çekenlerden 
fazla, bugünkü Türkıyevi tanıyanlar, 
sevenler ve kabul edenler yardım ede• 
cektir • • Fatay 



SAYFA 2 

Cenub Mektubları: 

ADANA 
hudut Bölgesi 

tnsan, ken· 
di vücudunu 
nasıl tanırsa 

yurdd<if da 
yurdunu öy· 
le tanır. Kon
yalı Konya'· 
yr, Adanalı 

Adanayı, ts
tanbull u 1s -
tanbul"u tanı

yabilir. Ve, 
sevebilir. Bu, 

Fakat cenubun bir de yepyeni olan bir vaziyetin
den baluedelim: Cenub, imparatorluk battıktan 
ıonra bir hudud memleketi olmu§tur. J" e bir hu· 
dud memleketi gibi döğüşmüştür. Kadın - erkek -
çocuk - ihtiyar bütün Tiirkiye'nin milli k.urtulu~ 
deatanında ilk yeri almıflardır. 
Her yılın 5 ikinci kanun l(İİnii, Tiirkiye'nin belki 
de en biiyük bayrağını göklerine çekmekle, cenup 
kendini titiz, uyanık ve sinirli bir na~yonalizmin 
kiiltüne vermiştir. 

rurddaşlık de- :....-------------- YAZAN 
BURHAN BELGE mek değildir. Buna hemşerilik (rcgi-

onalisme) diyebiliriz. Osmanlı ımpa -
ratorluğu, türkü ve Türkiye'yi bundan 
daha ileri bir şuur merhale5ine götü -
remeden batmıştır. Ve o zamanın en 
büyük şairi Naauk Kemal'in "Vatan"ı 
bir vatanın vizyon'undan hem de mü -
cerred bir vizyon'undan ibaret kalmış
tır. Kabul etmek lazımdır ki. onunla 
başlı}'.an "vatan sevgisi,, bu noksanlar
dan müteessir olmıy:ırak gelişmiş ve o 
imparatorluğu kurup üç kıtaya taşıtan 
milletin, Anadolu'yu son dakikada kur
tarmak kudret ve enerjisini bulmasına 

kafi gelmiştir • 
Bu bir yana, bu güzel yurdumuzu, 

henüz ne bir ressamımızın fırçasından 
ne büyük bir kompozitörümüzün par • 
çalarmdan ne 1e "memleket şairi., adı
nı verebileceğimiz bir edibimizin ka • 
leminden tanımadığımızı tesbit ed'!bi
liriz. Ve on beş yıllık bir inkılap ha • 
yatı bile, geniş ve derin manasında bir 
"memleket edebiyatı,, doğuramamıştır. 

"Memleket debiyatı,, derken sade
ce deskriptif gazete makalelerini kasd 
etmiyoruz. Yaşailığı muhitin lokal 
renklerini verebilen şair sözü; Toros • 
tarda yaşayan türk aşiretlerinin sade 
ve temiz hayatlarına dair yazılmış bir 
roman; doğu vilayetlerimizin bugünkü 
şartlarını tesbit edecek olan hikaveler 
v. s., bu bahse hep dahildir. Oturdu -
ğumuz yerde Taksin! ile Şişli yahud 
Yenişehir ile Keçiören arasındaki ha
yattan mevzular çıkarmak şüphesiz ki 
daha kolaydır. Fakat bir "memleket 
edebiyatı" yaratmağa Jrafi değildir. 

Bir yandan muharrirlerimizin ne 
halde bulunduklarını ve bir yandan da 
çıkan bir kitabın ne kadar güçlükle ve 
hiç değerine sattldığını bildiğim için, 
türk muharririnin, kendi keRdine bir 
"memleket edebiyatı,, yaratacağına ka
ni değilim. Maksadım, yaraya dokun • 
mak ve Cenub'ta gördüklerimi anlatır
ken bunları edebiyatımızın hangi gö
züne koyacağımı bilemediğimi söyliye
rek geçmektir. 

B izim cenub Torosların ötesinde 
büyük ve merkezi enerjiden ya· 

ni Kemalist inktlab ve devletin başarı
larından kuvvet alarak kendi kendine 
gelişme ktcdir. 

Yeni Adana, onbeş yaşını daha doğ
rusu on yıllık bakım devresini bitir -
mektedir. Ondan öncekini ermeni is -
yanlan ve müşterek fransız • ermeni 
işgalleri alıp götürmüş .. 

B urada yctışen maddelere bakarsa -
nız, toprağın bereketi hakkında derhal 
bir fik ir edinmek kabildir. İnsanları 
gözden geçirirseniz, mizaclarından, ce
nublu olduklarını anlarsınız. Daha ha
reketli, daha konuşkan, daha sokulgan 
ve daha neşelidirler. Şehir ise, ekono
mik yapıs.ndan al dığı t abii direktif -
lerle gayet tabii bir inkişaf takib et • 
mektedir. Ve daha bugün, Adana, bi • 
zim büyük ve sevimli şehirlerimizden 
biridir. Çarşısı, evleri, otelleri, mer -
kezden gelenleri şaşırtacak kadar iyi • 
dir. Ve adana ile Mersin araaında gün· 
de 30 küsur tren işlemektedir. Limana 
inip denizi görmek ve burada da gü. 
zel ve tertibli bir otelde birkaç gün ge
~innek iften bile değildir. Bütün bun
lar, Akdeniz havaunı koldımıak. bol 
gilnete kavu~k ve mandarin& ile por· 
tablı •iacmdaıı koparmak fU1iyle04 

T anua'ta, ea c6ze1 baklttayı lna
tular ~nde ayatmın bdar p

tiriyorlar. Ve htanbul De Anbn'da 

"Haleb işi,, diye yutturulan kebabın 

gerçeğini Cenub'un her hangi bir şeh· 
rinde yemek kabiHir. Hem üzerine tu
runç sıkarak ve lokmaya tere katarak .. 
Yalnız Mersin'de, böyle bir şey yapma
ğa kalkı§Rlayınız çünkü belediye, "gay
ri sıhhi,, olduğu için "pide,. yi menet
miştir. 

Biliyorsunuz ki, bütün krş, en güzel 
sebzeler, bize Cenub tan gelmektedir. 
Nadide et meraklısı iseniz, Mersin'de 
çıkan Kalidis'i ve bütün o havalide 
avlanan turaç'ı tavsiye edebilirim. 

Görüyorsunuz ki, oburların, cenub
ta bulacakları yemekler pek çoktur. 

F akat Cenub'un bir de yepyeni o
lan bir vasfından bahsedelim. 

Cenub, imparatorluk battıktan sonra, 
bir hudud memleketi olmuştur. Ve, bir 
hudud memleketi gibi döğüşrnüştür. 

Kadın • erkek, çocuk · ihtiyar, bütün 
Türkiyenin milli kurtuluş destanında 
ilk yeri almışlardır. 

Her yılın 5 ikinci kanun günü, Tür

kiyenin belki de en büyük bayrağını 

göklerine çekmekle, cenub, kendini ti· 

tiz, uyanık ve sinirli bir nasyonalizmin 
kültüne vermiştir. 

Antakya türkleri için söylenen söz
lerin manası, en çok, cenub'ta tabiileş
mekte ve derinleşmektedir. Bir ses 
menzili ötede aynı dilin kucağında ay
nı adet ve duyguların yaşadığını bir 

Yirmi yılın 

tarihi. 
Bir dergi, vizite 
kartlariyle aon 

yirmi yılm tarihini canlandırmak is
tiyor. 1917 deyiz ve o devrin karL 
lannda okuyoruz: Nikola Horti; 
Avusturya • Macaristan imparator -
luiu deniz yüzbaııaı. Jozef Dugoıvil· 
li; Moakova semineri eaki talebeain.. 
den. On üçüncü Alfons; ispanya Kı· 
rah. Ahmed Zogu; çiftçi ilh .• 

1937 de bu zatların ne olduklan· 
ili biliyoruz. 

Fakat yıllar, inaanlan olduktan 
yerde bırakırlaraa o insanlara, sade
ce, aamak lizun gelmez mi? 

Bir bekarın biidcesi. 

Erkek modaları hakkında tetkik-

ler yapan, yazılar yazan, dergiler çı· 

karan bir avrupalı mütehassıs, bekar 

erkekler için bir büdce tipi veriyor. 

Bekarsanız kazancı111ZJ bu büdceye 

uydurmağa çalıımız ı 

Mesken 

Aydmlanma • ıamma 
Yiyecek 

Giyim ve bakımı 

Hizmetçi, •• 
ve e§ya bakımı 
Cep harçlığı 

Tatil masraftan 

Sieorta ve artmm 

Beldenmiyea murallar 

% 12 

% 5 
% 28 

% 13 

% 9 

% 15 
% s 
% 1 
% a 
~ 100 
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ULUS 

ıe llABIRLIRIIMll 
ÇANAKKALEDE 

Bir deniz 
faciası 

Bir vapur bir motörü 
ha tırdı 6 kişi öldü 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Dün ge
ce Çanakkale boğaznda bir deniz faci
ası olmuştur. Bir ingiliz vapuru bir 
motöre çarpmış, motör batmış, motörün 
içinde bulunanlar denıize döıkülıni.i§ler· 
dir. Motördeki on altı kjşiden altı kişi 
ölmüştür. Kaza, Maydos önünde ol
muştur. Gemi süvariai Çana~kalede 

tahkikat için nezaret altına alınmıştır. 
Batan motörün ismi ticareti bahri'dir. 

28 Mahbus Zongul
dağa gönderildi 
İstanbul 13 (Telefonla) - htanbul 

hapishanesinden bir takım mahkilmlar 
Zonguldağa gönderilecektir. Bunlar o
rada kömür ocaklarında çalışacaklardır. 
28 mahkum bugün ilk kafile olarak 

gönderilmiştir. Gidenler orada baraka 
yapacaklardır. 

Adana, bir Mersin, bir Kilis ve bir 
Maraş belki bizlerden fazla bilmiyor· 
tar. «;ünkü bu bilgi hepimizde azami
dir. Yalnız buraları, bu bilgilerini daha 
çabuk, daha açık ifade ediyorlar. 

Çünkü antakyalılar ile yanyana dö
ğüşmüşler. İşgal nedir, hürriyetsizlik 
nedir, kendi evinin içinde gurbete uğ
ramak nedir, daha iyi biliyorlar. 5 ikin· 
ci kanun günü, genç, ihtiyar, bütün 
hançereler, Çukurovanın kurtuluşunu 

kutlarken sınır ötesindeki kardeşleri -
nin hallerini hatırladılar ve onlara u • 
mudlar verdiler. "Atatürk bizleri kur· 
tardı. Sizleri de kurtaracağını söyledi. 
Atatürk sözünde durur çünkü tarih o
nun dostudur ve onu dinler." diye hay
kırdılar. Ama - hatib ağzı ile ve ede
biyat yaparak değil. Halk ağziyle da
ha doğrusu kalabalıklann yüzlerinde 

Poker. 
Bu iskambil oyunu en mütevazi 

aalonların bile tek eflenceei haline 

ıeldi. ltüz kadmlar poker oynayor n.. 

sinir haatalriı kazamyorlar-

Bu ibtiladan bahsedilirken bir zat 
fu hikayeyi anlatb: •'Hollywood'un 

ainema kırallan araımda yapılan bir 

poker partisinde, ev sahibi, cebinde 

neai var nesi yoksa hepsini kaybet • 

tikten sonra 600.000 dolar değerin

deki evini ''kav'' olarak ortaya 

koymU§ ve onu da kaybedince kalk.. 

mıf, bir sabun, bir diş fırçası ve bir 

de pijama alarak, geceyi geçirmek 
üzere otel aramağa gitnıiJI" 

- Ça6ü, ea11.....- lıartcnn.,• 
Wına, pmi 6cdı.l'Or. 

- 1oaıltl Elimde lfot .,...,., 

Kamutay da 
B. Nuri Conkerin 
hatırası için bir 
dakil(.a susuldu 
Kamutay dün, Refet Canıtez'in 

reisiğinde toplanmıştır. 

Kamutay Reis vekili ve Gazianteb 
mebusu B. Nuri Conker'in vefatı hak
kındaki hükümet tezkeresi okunmuş • 
tur. 

Reis, "- Gerek türk ordusunda, go
rek Büyük Millet Meclisinde memleke
te yüksek hizmetler ifa eden muhterem 
arkadaşımızın hatıraaıru tazizen bir da
kika sükut edilmesini rica ederim." de
di ve Kamutay azaları aziz arkadaşla
rının degerli hatırasına bir saygı ifadesi 
olarak bir dakika sustular. 

Birincikanun 935 - mayıs 936 ayları
na aid raporun sunulduğu hakkındaki 
divanı muhasebat raporu okunarak ka
bul edildi. 

Birinci müz:akereai yapılacak madde
ler arasında bulunan memleketten çıka
cak veya memlekete girecek üretme va
sıtalarının yasak edilmC<Si ve yasakların 
yabanci memleketlerin yasak maddele
riyle değiştirilmesine dair olan kanun 
projesi, iktisad encümeninin talebi üze
rine, bu encümene verilmiştir. 

Kamutay yarın toplanacaktır. 

beliren ve seslerinde çınlayan sıcak ve 
müsbet heyecan ile. Ve Adana belediye 
dairesinin önündeki halk kürsüsüne çı
kanlardan birçoğu, bu tasvibi söz ile 
de ifade etmeğe muvaffak oldular. 

Yurd sevgisinin keskjn bir şuur ha· 
line gelmesinde fikir ve idare mer • 
kezlerinin, fikir ve devlet adamlarının 
rolleri dalına birinci derecededir. Ge
niş halk yığınlarına bu şuurun aşılan • 
ması, mekteb kademesinden en yüksek 
propaganda kademesine kadar, bugün 
en ileri memleketlerin bile müstagni 
kalamıyacakları bir i.htiyaçtır. Bizde 
halbuki bu sevgi ve bu sevginin §Uuru 
tabii bir halde yetişen ağaçlar gibi 
mevcuddur. Bir fenni "propaganda qı
aı" en yüksek verimleri elde etmeğe 

kilidir. Cenubun en güzel tarafı, bu 
keskin yurdsevgiai ıuurudur. 

Bir gazete 

.ay/aaı. 

Bugün plen Pa· 
ria • Soir aazeteai

llıİD befinci aayfaamı açmaz ve ban .. 
clia batlddarma bakınız: 

lKI DOLANDIRICI VE BiR SAH. 
TEK.AR MUHAMMiN ELMAS Fl. 
:YATINA CAM SATIYORLARDI. 

SENART ORAMANINDA BiR 
TAKSi ŞOFORüNE TAARRUZ E· 
DiLDi. 

GERMAINE RA VERA T'IN FECi 
AKIBETi. .'NOT: Bu kadıncağızın a
nasını babaaı öldürmüş, kocası da bir ci· 
nayet işledikten sonra kendi canına kıy
mıştır." 

KOLONYA - BRÜKSEL YOLUN
DA TAYYAREDEN DÜŞEN MAX 
WENNER KENDiNi Ml ÖLDÜR
MÜŞTÜR? 

lKI SENE SÜREN TAHKiK VE 
TETKiKTEN SONRA lKl CANI YA. 
KALANDILAR. 

PIERRE D'ANDURAIN PALMlR
DE ÖLDÜRÜLDÜ. 

Ya bu haberleri tafsilli olarak ga· 
:ııeteden takib etseniz; bir iki 11ec• 
gö:zlerini:ze uyku girme~i. 

Amiral muharrir gene konu.ştıı 

Bir franaız amirali vardır: De Go· 
uy. Bu adamcağız, fıraat buldukça 
Türkiyeden bahseder. Bu sefer de 
Sancak meselesini ele alan amiral ce
nahları bilgiaiz muallimden dera al
DUf bir ilk mekteb çocuju aibi tarih· 
ten ve bir bunak gibi de yakın tarih
ten bahsediyor: ''1918 • 19 da mütte
fikler lataabulu ve boiazlan ele aeçİ· 
rip aon omıanlı meclisini ve hemen 
halife unvanmdaa tecrid olunan aaa 
mltam da lr.oiduktaa sonra.-.. 

Burh- Belıeaıin, seçe• HDe, bu 
•,.fala.rcla çıkan ,. ..... aiae mahaırir 
amirali habrlattı mı 1 

TAHSiLAT 

16 milyon 
lira fazla dır 

Haziran 1936 dan K.anunueo.oel 193' 
ayı eonuna kadar 7 aylı.k devlıet tahsi• 
Litı yekilnu 149,624,000 liradır. Geçe# 
senenin aynı aylarına göre bu aendd 
tahsilatta 16,000,000 lira bir fazlalık 
vardır. 7 aylıık tahsilatın 139,383,000 li• 
raı 1936 malt yık taıhailatı, 10,241,000 
lirası da geçen senelerin bakaya tabei• 
latıdrr. 7 aylık tahsilatta her vergid• 
ve bilhaaea oiatihUlk: vergilerinde .bit 
fazlalık göze çarpmaktadır. 

Bakanlar Heyeti 
toplanbsı 

Bakanlar Heyeti dün aıaat 15,30 dl 
toplanmış ve toplantı 18,30 a kadar de
vam etmiftir. 

Yeni açılacak 
i Halkevleri 

Ankara, 13 (A.A.) -
Mahallerinden gelen önergeleri iocr 

liyen C.H.P. genyönkurulu bu yıl qai'• 
da.ki yazılan yerlerde halkevleri açılmr 
ama karar vermiftir: 

Tarsua, Sarıkamış, Ardahan, Kağıı• 
man, Tefenni, Fatsa, Perıcmbe, TirebO'" 
lu, Paainler, Oltu, Burhaniye, Kepdf 
Emirdağ, Akşehir, Karaman. Erbdt 
Turhal, Davas, Sarayköy, Ceyhan, ~ 
ağaç, T0&ya. 

Açılmasına karar verilen bu yeni bal• 
lcevleri ile halkevleri sayı&I 158 i bulııı&JI 
oluyor. 

SOY ADI KAYITLARINI 
YAPTIRMIYANLAR 

Zevce ve reıid olmıyan çocuklarlfd 
eoyadı beyannamesine yazdırmıyan adi 
reislerinden soyadı kanununda yazılı pi" 
ra cezası aranıp aranmıyacağı dahili,. 
vekiletinc:e tetkik ettirilmektedir. 

Toprak kanunu layihast 
Sıhat w içtimai muarvenet V 

tıince hazırlanarak Sıhat ve 1--.._... .. 
Muavenet Vekili B. Refik Saydadl' 
Reisliğindeki hususi bir komiayoo 
rafından tetıki.k olunan toprak 
layihası bugünlerde Başvekalete 

lecdttir. 

Kamutay çağrıları 
* Arzuhal encümeni bugün saat 

de toplanacaktır. 

HAV 
Meteoroloji enstitüsünden v 

malUınata göre evelki gece sabaha 
şı saat üçte başlayan hafif kar ~ 
dün saat 14.20 ye kadar devam etınit 
Kar metre murabaına bir kilo su ... ı1r:.1,ıı 

mıştır. Dün suhunet aıfırm altında 
dereceden yukarıya çıkamamış 11e ~ 
şam üzeri haylı soğuk yapmıştır. JI. 
yurdun hemen bütUn mrntakalafPP'....; 
kar şeklinde yağış olmuştur. Kar 1t 
bul, İzmir ve Ege mıntakasınm baZ1 

terinde kalınlık yapmadan erimiş il' 
prki ve orta Anadoluda toprak 
tamamiyle kaplamIJ bulunmaktadıt· 
en çok sivaısta olmak üzere 91 satı 
re kalınlık yapmııtır. Evelki güne 
ren dün hava karsta 14 derece 
ise de diğer mıntakalarda küçük f 
la evelki günkü vaziyetini mu~ 
miftir. Dün en düıük dereceler 
altında Benehirde 7, Erzurum .e 
ta l O derece, en yüksek arcaldar ~ 
nn tıstilnde An.talyada 9, IW:ede ıı 
rece idi. 
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lNGlL TERE'DE BlR 
''HALK CEPHESİ'' MI? 
Büyük harbtan sonra evvelki se

:rteye kadar üçüncü enternasyonal ve 
her nıenılekette ona tabi olan komÜ· 
hiat Partilerinin diğer siyasi partile
re ka~ı olan vaziyeti, dÜ§manca bir 
mücadeleden ibaret idi. Komünist 
Partilerinin nazarında komünist ol • 
nuyan her parti muhasmıdı. Ve ga • 
ribtir ki bu mücadele devrinde sos • 

Yalist gibi sol cenah partiler, liberal 
"" n'uhafazakarlardan ziyade ko.. 
ıniİnist partilerinin taarruzlarına he· 
def olmuşlardır. 

Sol cenah partiler arasındaki bu 
~ÜŞtnaıılıktan sağ cenah partiler İs· 
~fade ettiler. Nihayet Almanyada fa· 
§ıst Partisi, komünist, sosyalist ve li
beral partilerini imha etti. A vustur
Yada sosyalistlik aynı akıbete uğra • 
dı, Az kaldı Fransadan da sosyalist• 
lik ve hu arada demokrasi de kal· 
kıyordu. 

EVV'elki sene üçüncü enternasyo • 
nal Politikasını deği§tirdi. Moskova • 
da Ylilık kongresine komünistlerle 
sol cenah partiler arasında, hatta icab 
ederse liberalleri de alarak, birlikler 
YapıJrnası kararlaştı. ''Halk cephesi" 
adı verilen bu kombinezonlar bu ka· 
rar neticesidir. Fransada teşkil ed.İ· 
len "h ı · · 'k d a k cephesı" nıhayet ı tı an 
ele aldı. Ve fa§ist zümreler ile mu -
"affakiyetle mücadele etti. lspaoya
dda bir ''halk cephesi'' hükümeti iktı· 

ara g f · • · le !k~- eçer geçmez, aşıst ısyanı~ • 
k •§ılaştı. Anlaşılıyor ki o da politi· 
• a &ahasmda kuvvetli kombinezon 
lllliş. 

Şinıdj aynı halk cephesi kombine .. 
~on\lnun lngilterede kurulmasma ça.. 
ııdınaktadır. lngilterede ..,ı cenahı 
tern,·ı d · · • · • kib • ·d d 1 e en ışçı partismm a etı cı -

el\ hazindir. Harbı takib eden on 
;ene Zarfmda birkaç defa iktıdarr e
e aldıkları halde işçiler kurnaz ve 
t~rübeli muhafazakarlarm politika 
~ane\rralarma kurban olınuılar ve 

J 
31 seçiminde az kalsın dağılıyor • 

ardı. 

k işçi Partisinin eşki lideri sekiz ar
ada§İyle beraber bugün hala ' 'millin 

adını tatıyan fakat hakikatte muha
fazakar olan Baldvı·n h;:t..::_~ • 

\&a.\Uiletıne 
Yardrm etmektedir. 

!§te sol cenah zümreler on beş se· 
l\e'ık t "b d ecru e en istifade ederek ve 
~§ka memleketlerde "halk cephesi" 
~binezonlarının muvaffakiyetini 

toz .. ·· d h'· onun e tutarak, lngiltere'de de 
teoyle ~ir sol cenah ittihadı te§kiline 
\-.. Şebbus ebnişlerdir. Ancak bunun 
... •Riliz l' 'k h \t po ıti a ayabna ne derece 
.;ırutı olduğu bir meseledir. lngilte
lll Parti kovalisyonlarından ho§lan -
d azlar. "Milli Hükümet" namı altın 
da l93J senesinde kurulan ve halA 
evanı ede hük' .. k'I' d a n umet de te§ ı ın en 
a~ &onra tek parti hüküıneti §eklini 
.. il\~ Daha geçenlerde Edinburg ıeh
ı· e toplanan işçi partisi kongre • 
lb.de k ·· · ~k ' omunıstlerle bera~r yürü -

"-d teklifi büyük bir ekseriyet ile 
•-.: ded"lnıi · 
L el 1 §b. Bundan ba§ka §İmdiye 
""il. lll" ''h Jk l'rn a cephesi'' kombinezonla-
d ınh ınuvaffak olduğu memleketler-

e u P t'I . h ar ı erı bir araya getiren ve 
unları • . lto k uır arada tutan amil, faşizm 

.... rı .usudur. Alnıanya'da sol cenah 

... artıler· · ko ._ •nın akıbetine uğramaktan 
l"~tu\d · · . tlilt arı ıçındır ki toplandılar. ln-

}"()k~re'de böyle bir faşizm tehlikesi 
c:e ... hur: Bunun içindir ki bir "halk 

... eaı" · 
berab nın teşkili çok zor olmakla 
Yatınde:, he~ halde İngiliz politika ha· 
inle.' f Yenı başlıyan bu hareketin 

l§a a fh 1 
resan 

1 
a a arını takib etınek ente-

c::;;--
0 
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== 
Zenci kadınlarla beraber 

Yaşıyan i tal yanlar 
d Roma, 13 (A.A.) - Şimali Afrika

a oturan b' . 
bir ır ıtalyan için, muvakkat 

zanıa · · dın1 be n ıçın dahi olsa. zenci bir ka-
a raber yaşamak b' .. .. l k 

iti edilccekt' S ır curum te a -
be ır. uçlular, bir seneden 

ca~l:~~;c ~~~~r hapse mahkum oluna
c:i b · Curum, yalnız evleıune hari-

c raber 
Yazlar ·ı Y_aşamak hakkındadır. Be

ı e sıy hl 
Ya&ak d' . a ar arasında evlenme 

c lhnış d ~ ·ıd· 

ULUS 

DIS HABIRLIRIIlll 
e. Edenin bir nutku 

Italya ile anlaşma hiç bir 
devlete karşı değildir 
B .. Eden tereyağını topa tercih 
ettiğini söyliyerek ekonomik 

işbirliğine işaret ediyor 
Londra, 13 (A.A.) - Ecnebi mat

buat birliği tarafmdan verilen bir zi
yafette söz alan B. Eden: şunları söy-

lemiştir: 
,,_ Umumi olarak dünyanın, husu-

si olarak da Büyük Britanyanın vazi
yetine baktik~ "sebat ve anlayış,, ke-. 
fünelerinden daha doğru bir düstur bu
lamıyorum. Umumt bir çarei halli. ~o
laylaştıracak olan maksatların takibın
de, ve böyle bir hal çaresine yardnn e
decek olan bütün milletlerin anlı4ıma
larının temininde sebat göstermek la
zınıdır. Yeni senenin Avrupa için çok 
endişe verici, hatta tehdidkar unsurlar
la başlamadığını iddia etmek pek gü
lünç olur. İspanyadaki vaziyet, bütiln 
dünyada en şiddetli bir endi§eyi bes
lemeye devanı etmektedir. Tercih etr 
tikleri hükümet sistemini seçmek işinin 
doğrudan doğruya ispanyollara ve an
cak ispanyollara aid bir 1' olduğunu 
zannetmekteyiz. Bunun içindir ki İ$
panyaya karşı her tilrUi ecnebi müda
halesine mani olmaya çalıştık ve çalı
şacağu. Bazıları. dahili baıibın son.un
da ispanyanın ya faşist, veya komfuıis~ 
bir hükümete sahili olacağını sanmak. 

ta.dırlar. Biz böyle dü.şUnmfiyorus ve 
bil~kis, İspanyadan çı1anış olmıyan bu 
rejimlerin hiç birinin bu memlekette 
yaşamak iktidarını haiz olmıyacağını 

zannedi yoruı. 
İspanya, zaman geçtikçe, kendi hü· 

kümet şeklini inkişaf ettirecektir.,, 

Avrupanın sükfinu için çalışarak mu • 
hakkak surette topa muhtaç olmıyan 
dünyada ötekilerin de tereyağına sahih 
olmaları için elimizden geleni yapma
ya hazır bulunmaktayız. 

B. Eden milletlerin önünde açılan 
Hri yola işaret etmektedir: 

"- Beynelmilel anlaşmanın kuv
vetlendirilmesi, milletlerarasr serbest 
işbirliğinin temini, beynelmilel ticaret 
vo münasebetleri bozan engellerin ber
taraf edilmesi, şu veya bu ideoloji le
hindeki hislere haklın olmak için sa.mi· 
mt olarak çalışılması ile dünyanın re
fahını ve saadetini artırmak mümkün
düt. 

Buna mukabil, kendimizi dünyadan 
tecdd eder, ekonomik imkiinlanmızın 
müsaadesinden fazla silahlanmaya de-

vam edersek, şiındi bizi muztarib eden 
derdleri devam ettirmiış olacak ve dün
yayı, henil~ kurtulmaya başladığımı% 
felaketten daha bliylik bir felakete sU
riiklemi.ş olacağız.. Bu yol ise cinnet 
yolu olacaktır.,, 

Amerikada grevler 
Detroit, 13 (A.A.) _ Otomobil en

düstrisinde yeni grevler başgöstermi~ 
tir. Grevciler fabrikaları işgal etmiş, 
General Motors ku.mpanyasrnın Fleeıt
wood fabrikaları kapılarını kapamak 
mecburiyetinde kalmıştır. 114.000 işçi 

bu muhtelif grevler neticesinde işleri
ni terketmişlerdir. 

B. Ruzvelt 

Amerikada 
idari ıslahat 
Altı cumhur reisliği 
muavinliği kuruluyor 
Vaşington, 13 (A.A.) - B. RuzveJ.t 

kongreye bit' idari ııslfilıat projesi tevdi 

etmiştir. 

TeşkiHitı esasiye kanununa göre yal
nu Reisicümhur kıuvvei icraiye vezai
fiyle mükelleftir. B. Ruzvelt, kendisiy
le muhtelif nezaretler arasında kontro
lu temin etmek üzere altı tane reis mu
avinliği ihdasını kongreden istem.iştir. 
projenin diğer bir noktası da memur
ların siyasi adamlar t.arafından tayini 

sisteminin ilgasını ve idari bünyenin 
liyakat esasına dayanan bir teşkilata 
sahih olmasını istihdaf etmekte ve bu 
projeye birçok mebus ve ayan azasının 
itiraz edecekleri tahmin edilmektedir. 

B. Eden, bundan sonra, 1936 Avru
pasmm Avrupayı biribirine zıd iki si
yasi doktrin şeklinde iki muhalif tara
fa ayırmak suretiyle tecelli eden endi
şe verici temayülüne işaret ederek de

mİ§tir ki: iSP ANYOL SULARINDA 
"- İtalya ile Büyük Britanya ara

sında yapılan teminat teatisi hiçbir 
memlekete karşı müteveccih olmamış 
ve diğer Akdeniz devletleri tarafın· 
dan müsaid bir şekilde karşılanmıştır . 

Büyük Britanya, Avrupanın iki ra
kib ideoloji taraftan olarak iki kısma 
ayrılmasına taraftar olmadığını öte
denberi müteaddid defalar izhar etmiş
tir. Bütün manevi ve siyasi kuvvetimi
zi bu inhisarcı doktrınlere karşı sarfet
memizin sulh davası için elzem bir ha
reket olacağını sanmaktayız. Ve bunu 
söylemekle ingiliz lisanını konuşan 

dünya ekseriyetinin noktai nazarına 

terceman olduğumu sanıyorum.,, 

lngiliz dernokra.<ıisi 
B. Eden bundan sonra. ingiliz par

lamenter demokrasisini müdafaa ede
rek demiştir ki: 

''- Bu demokrası, bütün ırklar a
rasında işbirliğinin dünyanın umumi 
refahı için elzem olduğu kanaatindedir. 
Bizim, bir muhasamaya değil, bir iş
birliğine imanımız vardır ve hiçbir mil
leti bu işbirliginin çerçevesi haricinde 
bırakm:ımaktayız.,, 

B. Hitlerin Berlindeki kordiploma
tiğe karşı yaptığt beyanatı memnuni
yetle okudum. B. Hitler'in tercih etti
ği barış anlaşmasının yapılmasına ta
tamamiyle 4.araftarım.,, 

Silahlanma 
Silahlanma meselesini mevzuubahs 

r.den B. Eden demiştir ki: 

Bir Sovyet gemisi 
müsadere edildi 

Moskova, 13 (A.A.) - Tas Ajansı 
bildiriyor: Gazeteler aşağıdaki haberi 

neşret.mektedirler : 
s ikincik!nunda, İspanyol asi harb 

gemileri, Gaskonya körfezinde seyret· 
mekte olan Sovyet Smidovisch gemisi

ni zaptederek hamulesi ile birlikte asi 
limanlarından birine götürmüşlerdir. 
Bu hamule, Exportk.holb sovyet ibra· 
cat kumpanyası tarafından İspanya 
cumhurıyeti ticaret teşekküllerine sa
tılmış 3,350 tonluk erzak idi . 

Faşist hamilerinden silah almağa a
lışkın olan ispanyol faşistleri, sovyet 
gemilerinin nakletmekte olduğu erza
kın altında silah aramaktadırlar. 

Asi generaller, bu araştırmaların 

mesuliyetinden kaç.amxyacaklardır. 

Königsberg knıvazörünün yaka
ladığı vapur tayfası 

Madrid, 13 (A.A.) - Gijondan bil· 
diriliyor: 3 kanunusanide Bilba.odan 
Santandere giderken alman Gönigsberg 
kruvazörü tarafından tutulan martejun
kuera vapurunun tayfası 12 kanunusa
ni sabahı sağ salim olarak sahildeki 
küçük Lastres köyiıne teslim edilmiş
tir. Tayfa Königsbergden üç sandalla 
karaya çıkarılmıştır. Gönigsberg sahil
den 200 metre mesafede demirlemiştir. 
Tayfaya refakat eden alman zabitleri 
faşist selamı vererek çekilmişler ve is
panyollar ise buna el kaldırmak sure
tiyle selam vermi11erdir. 

metine İspanya'ya giden bütün yolların 
sıkı bir kontrola tabi tutulmasını ve 
kontrol edilecek arazi meyanına Fran
sa ve Portekiz hududlarının da ithal o
lurunasıru teklif etmiştir. 

ltalyanın cevabı ne olacak? 
Roma, 13 (A.A.) - İspanya işlerine 

karışmamak hususunda lngilterenin tek
lif ettiği kontrol hakkındaki italyan ce· 
vahı, Almanya ile müşterek bir mahiyet
te olmıyaca~ t.r. Maamafih bu, Roma ile 
Berlin'in noktainazar teatileri yapıruya
caklan Jemek değildir ve bilhassa siya
si mahafil bunun Almanya İtalya arasın
da bir ihtilaf gibi telakki edilmemesi -de 
israr göstt:rıyor. Mezkfır mahafilde ehe· 
miyetle kaydedildiğine göre, bugünkü 
ahval ve şerait 26 kanunuevvel 1936 ta
rihli fransız ingiliz n~tasmın verildiği 

zamanki ahval ve şeraitten büsbütün 
başkadır. İngiliz notası, dostane bir dü
şünce ve teşriki mesaiye müsaid bir şe
kilde italyan hariciyesi tarafından tetkik 
edilmektedir, ve bu seferki İtalyan nota
sı da geçen seferki not.aya mümasil bir 
tarzda yazılacaktır. Maamafih italyan 
cevabını vermeden evvel diğer devlet
lerin de ve bilhassa fransız - sovyet bir
liğinin fikirlerini öğrenmek arzusunda
dır. 

izdivaçların egı ır. Fakat böyle 
İniine ida çok az olduğu ve bunların ı 

reten ger·ı b'l ~· 
ettirilmckted' ,.,ı e ı eçe~ı tebarüz 

ır. 

''- İngiliz programı büyük bir hız 
almaktadır. Bu programın, diğer mem
leketlerde olduğu gibi, milli finansrmı
za ve milli refahımıza büyük bir yük 
olacağı zaman dn gelecektir. Fakat, se
ri bir silahlanma halinde bulunan bü
tün dünya karşısında başka bir siyaset 
takib edemezdik. Maamafih bu yol, ter
cih edeceğimiz yo! değildir. Çünkü 
biz, herhalde tereyağmı toplara tercih 
etmekte ve ekonomik işbirliği yolu ile 

ispanyaya giden yolhıl'ın kontrolu 
Paris, 13 (A.A.) - Haber verildiği· 

ne göre Poris hükümeti Londra hükü-

işçi parti.'ii tıe gifoiilliiler 
Londra, 13 (A.A.) - İşçi partisi, 

neşrettiği bir beyannamede, hükümetin 

İspanyaya gönüllü n:ıkliyatı hakkında

ki kararın hukukan muteber olmadığı· 

nı ileri sürmektedir. Bu beyanname, 
İngiltere Buıgos hükümetini tanıma· 

SAYFA 3 

Basın öretleri 
HATAY VE TORK - FRANSIZ 
MÜNASEBETLERi 

Tan'da Ahınet Emin Yalman, Ha. 
tay davumm halli içiıı konfederu • 
yon teklif etm.İf olma.mum Türkiye. 
nin hiç bir ilhak niyetinde olmadığı.. 
nı Fransa'ya da tasdik ettirdiiiııf 
aöyliyerek 21 aonkanuna bıraktlmq 
olan Milletler Cemiyeti konseyinden. 
ancak iki taraf bir uzlaşmaya vardP.. 
ğı takdirde netice çıkabileceğini, ak
si halde davanın gene halledilmemiı 
kalacağını anlatıyor ve "bugün, di
yor, meselenin bütün mesuliyet yükü 
M. Blum'un omuzlarına geçmiştir. 

Yukarda anlattığnnız sebebler dola • 
yısiyle nikbinlik duyamamakla bera· 
ber M. Blwn'un teklifini, bu davanm 
kestirme yoldan tatlılıkla halline aid 
yegane imkan sıfatiyle merakla bek. 
liyeceğiz. 

Ercümend Ekrem Talu, fransız dost
luğuna, bu dostluğa bizzat Fransa 
tarafından yapılmış olan bunca iha -
netlere rağmen, tiirklerin daima ne 
kadar sadık kalmış olduklarını anla
tarak: ''lakin, diyor, tahammülün de 
ferdler için olduğu gibi, milletler için 
de bir haddi vardır. Bugün, Fransa il~ 
bizim aramızda ilerideki münasebetleri
miz Ü.zerinde kati surette müessir olabi
lecek bir dava tehaddiis etmiştir. Bir d;\

va ki, bunda haklı olduğumuzu bildi
ğimiz cihetle bizim için rücu etmeye 
imkan yoktur.'' 

Kurun'da Asun Us, lskenderun da
vasında, her iki tarafla aynı derece • 
de dost olan Sovyetler Birliğinin na
sıl bir vaziyet alacağmı soruyor, Fra~ 
&anın imzasma ve teahhüdlerine ria• 
yet etmeyişi ile hadis olan mesele de, 
daima emperyalizm ve manda siste
mi aleyhinde tf!zahür ebnİ§ olan Sov
yet ana siyasetinin nasıl bir tatbik 
§ekli bulabileceğin; ara~tırarak, dost 
memleketin dostluk namma değil fa
kat hak na.mma davamızı tutmaktan 
geri kalamıyacağmı söylüyor. 

Sadri Ertem, "türkler yeniden em· 
peryalist bir siyaset takib etmeye 
ba§lıyorlar" şeklinde fransızlar tara• 
fmdan ortaya atdan iddialarm yer • 
sizliğini ve gülünçlüğünü anlatarak 
kimsenin böyle mug·alatalara inana • 
mıyacağmı izah e<liyor. 

Ak§amda imzasız bir makale, kon
federasyon teklifimizin Fransa tara
fından kabul edilmemesi için, ileri 
sürülen zahiri sebeblerin ardmda bir 
tek sebeb bulunabileceğini söylüyor: 
Fransa Lübnanda yerle~meye kati 
karar vermi~tir, ve imtiyazlı bir mın
taka olarak kurmak istediği bu dev
\etin Suriye ve Sancakla müsavi hak
lara sahih olmasını istemiyor. 

Cumhuriyette Yunus Nadi ve Son 
Postada Muhiddin Birgen, fransız 
kaynaklarının dostumuz olan diğer 
memleketlerde Türkiyeyi emperya • 
Jist emeller beslemekle itham ederek 
yaptrklan tahrikatın manasızlrğmı 

anlatıyorlar, müstemlekecilikten ho§
lanmıyan Türkiyenin müstemleke is. 
temediğini, yalnız en tabii haklarını 
müdafaa ettiğini anlatıyorlar. 

MÜNEVVER VE ANADOLU. 

Açık Söz'de Cevdet Baykal, mu
harrir Vala Nurettin'in Anadolunun 
bir kasabasında yerle~mek için ver • 
miş olduğu kararı beğenmekle bera • 
her, bu hadise etrafında koparı -

lan gürültüyü lüzwnsuz ve manasız 

bularak, Anadolunun, sessiz sadası:z 
çalı~an münevver gençlerle dolu ol • 
duğunu, ve bunların hiç bir zaman 
Vala Nurettin gibi, hayal kırılı~ma 

uğramaktan ~ikiyet etmediklerini 
yazıyor. 

KLOD F AREi? CADDESi. 

Açık Söz gazetesi, fransız muhar· 

riri ve sözde türk dostu Klod F arer'in 

aleyhimizdeki son yazısından sonra, 

fstanbul'daki "Klod Farer'' caddesi 

adının derhal değiştirilmesini istiyor. 

dığı için hükümet kuvvetlerine iltihaJC 

için giden gönüllülerin ecnebi bir dev

let diğer bir ecnebi devlete karşı yar

dım ediyor telakki edilmemeleri l!zım 

geldiğini söylemektedir. 

Bu vesika şu şekilde bitmektedir: 
"Bu karar, bilhassa şu cihetten şa-

yanı hayrettir ki, fransız hi.ikiimeti bi· 

ı 
le faşist hüki.imetlere karsı lıu kadar 
körü körüne bir emniyet beslememek
tedir. 



SAYFA 4 ULUS 

SaAcağı Suriye hakimiyetinde 
bırakmak hiç doğr11 j Italya ile 

Yeni avukatlık kanu9 
projesi tetkik ediliyol 

Adliye Vekili 
ehemiyet ve 

delegelere projefll 
gayesini anlattı 

Baştan başa yeni esaslar içinde ha- jenin avukatları hciıkimlerin ~ 
faviri meWciine çıkartacak Jı1JP" 

taşıdığını izah etmiş ve dcınifd' d e g~ ı· ld 1-r T.. k. d d tl_mll!!l _ _,,_Zirlarunış olan avukatlar kanunu proje-ur ıye arasın a os u ~~j~e~::~:~a:~~1:an~;~;r~ 
Türk avukatının ilk ~ 
''- Bundan dokuz ay ön~,., 

miş olduğumuz projenin bu biJllllll"' 
ni dikkatle tetkik etmiş old~ 
eminim. Bu şa.rıtlar altında -
aıfatı, müntesiplerinin gururı. ~ 
caklan şerefli bir va&ıftır. ~ 
nı adaleti oyalamakta arayan _ ~ 
lar artık meslekte barınmak IS"" 

bulamamalıdır. Avukatlık üze~ 
kunç bir gölge gibi dolaşan, siJ~ 
hepimizin şiddetle reddetmek tiJI. 

miz tezvir lafı bundan böyle bP'. 

dan bile silinmelidir. Bu, türk 
lığının süratle varacağı ilk bııJ 
yakın bir istikbalde varmak 

La Tribune des Nationı gazete
ainde Türkiye hakkındaki 
'doğru görüşlü makalelerini 
evelce de tercüme etmiş ol
duğumuz Gerard T ongas 
yazıyor : 

Önümüzdeki 17 sonkanunda Milletler 
Cemiyeti konseyinde Fransa ve Türki
~ için hayati ebemiyette bir mcs~le 
münakc.şa edilecektir : Fransız • Surı • 
ye muahedesinin akdinden s~nra İs : 
kenderun ve Antakya Sancagının yenı 
siyasi vaz iyeti hakkında iki devlet ara
sında cıkmış olan ihtilaf. Dünyanın en 
zengin" mıntakalarmdan biri olan bu 
mıntaka. İskenderun limanına doğru 
Kilikyanın tabii temadisidir ve Sancak 
hemen taammen türklerle meskfındur 
(300.000 nüfusluk bir yekUn üzerinden 
takriben 250.000 kadar). 

İmdi, 10 ilkteşrin 1921 de, Ankara -
da fransız ve türk vatanseverleri ara
sı~daki çetin mücadeleye son veren bir 
fransız • türk uzlaşması imzalanmıştı. 
Filhakika Kilikyada fransızlar, askeri 
vaziyetleri gitgide daha ~a.zik~e~t.iği~
den, ingilizierin menfaatıne gırışılmış 
olan bu macerayı tasfiye etmek zama· 
nı gelmiş olduğunu idrak ediyorlardı. 
Diğer taraftan Kemalistler, o zaman 
"eşkiya başı" denilen ve Türkiyenin 
organizatörü olacak olan Atatürkün ta
raftarları, bu muahedeyi kabul etmek
le, son düşmanlarına karşı istiklal harb
lerini zaferle bitirmek imkanını elde 

ettiler. 
Bununla beraber, Ankara fransız • 

türk uzlaşması, Fransa ile Türkiye a • 
rasındaki iyi münasebet bağlarını adil 
ve kati bir şekilde yeniden düğümle • 
mek şöyle dursun, istikbal için, şimdi 
iki memleketimiz arasında çıkmış ola 
esefedeğer ihtilafı hazırlıyordu. Ata
türkün tarihi bir ifadesiyle ''kırk asır
lık türk toprağı'' olan Sancak, osmanlı 
imparatorluğundan ayrılmış olan Suri
ye ve Lübnan devletlerinin mandateri 
Fransaya terkedilmişti. İşte şimdi de 
ihtila f ortaya çıkıyor: Fransa, manda
sından vazgeçerek, Suriye ve Lübnan 
devletlerinin istiklalini tanıyor. Tür -
kiye, derhal o zamana kadar fransız 
mandası çerçevesinde geniş bir muhtari
yetten faydalanmış olan Sancağın bun· 
dan böyle mukadderatı ne olacağını, 
haklı olarak sormuştur. Memleketimiz, 
1921 de Ankarada, 1923 temmuzunda 
Lozanda vermiş olduğu va:ıde hürmet 
ederek, yeni Suriye devletiyle, içinde 
Sancağın muhtariyetı unutulmamış o
lan bir muahede imzaltyor. Suriyenin 
çerçevesi içine konulan bu türk vilaye
ti, yeni devletin muhtevi olduğu bütün 
diğer azlıklar gibi idari muhtariyetten 
tamamiyle faydalanmakta devam ede • 
cektir. Bu haber üzerine türk milleti
nin heyecanı son dereceye varmıştır: 

~efrika: No: 122 

S Sonkanun 1937 tarihli "Torino" da çıkan ''La Gazzetta 
del Popolo" gazetesinde neşredilen b~mukalede Türki

ye hakkında aşağıdaki yazı vardır: 

''Montreux muahedesine gelince. ild dct:let arasındaki 
miinasebeılerin tesviyesi için, doğrudan doğruya Türkiye ile 
lıalya arasında müzakereler yapılacalaır. 

Çünkü eğer iki memleket armunda bir sui te/elıhüm var
aa, bu sui te/ehhümün izalesi Uizımdır. 

ilk zamanlarda Türkiye· lıalya miinasebetleri çok sami

mi idi. Ondan sonra an~ılmıyan, lıi~·bir zaman izah oluna
mıyan sebeblerden dolayı bu miinascbetler bozulmuş ve Tür
kiye, ltalya'ya karşı düşmanca bir vcızi;yet talLınmıştı. Simdi 
I tal ya, M onterux muahedesinin altına imza~ını lwynıadan ev

vel. lıer şeyin yerli yerine getirilnıi., ve vaziyetin aydınlanmış 
olması Uizımdır. ita/ya, Tiirkiye'ye karşı her zam.an hiirmet 

ı.·e dostlııl-. duyguları beslcmi~ ve lıi<; bir zaman Türldye' ye 

karşı yapılan kombinezonlara iştirak etmemiştir. ltalya, kü
çük A.sya'da, ne nıanda ve ne de bir topr(lk sahibi olmuştur. 

Son giinlerde 1 talya, Türhiye ile bir ticaret anl.a§ması akd 
etmiştir ki, bu hareket ltalya'nın hüsnü niyetini ispat eder. 
Binaenaleyh münasebetlerimizin aydınlanmasını istemekte 
hahlıyız. 

Filhakika türklerin suriyelilerin ta • 
hakkümü altında yaşamaları nasıl ta • 
sarlanabilir 1 Başvekil İsmet İnönü 12 
ilk kanunda şöyle söylüyordu: 

" Bizimle hemhudud olan bir türk 
memleketinin arab devleti tarafından 

dini, harsı, ve iktısad1 türlü vasıtalar
la milliyetinden uzaklaştırılabil~eği • 

ni zannetmek yanlış bir hesabtır. Bu, 
bütün Türkiye memleketini huzur • 
dan mahrum etmek ve onu çıldırtmak 
'çin, işkence içine atmak demektir. 
Buna asla muvafakat etmiyeceğiz!' 

Onun içindir ki, Türkiye, hiç te -
reddüdsüz bu münazaanın fransız 

• Suriye muahedesinin tasdikinden ön· 
ce kabil olduğu kadar süratle Millet -

ler Cemiyeti konseyine verilmesini is
tedi. Ve bu aynı nutkunda İsmet İnö
nü türk isteklerinin gayesini açıkça bi

ze anlatmıştır: "Bizim 921 ve 923 mua
hadeleriyle hususi şartlar altında bı • 
raktığrmrz lskenderun ve Antakya 
mıntakasrnrn tekamüi eden hadisat i
çinde istiklale kavuşmasını istiyoruz. 

Bu meseleyi Fransa Cumuriyeti ile 
Cemiyeti Akvamda görüşeceğiz. Evve
li bu mıntaka için emniyet tedbiri alın
masını lüzumlu buluyoruz. Sinirler o
kadar gergin olmuştur ki, ansızın vu
kubulacak hadiseler arzu edilmiyen a
kisler ve çok sıkıntılı vaziyetler husu
le getirebilirler. 

Sükunet içinde konuşabilmek için 
evvela bu mıntakada bir em • 
niyet vaziyeti husule getirilme • 

sini ehemiyetli buluyoruz. Ce • 
miyeti Akvamda bunu bir madde o
larak mevzuu bahsedeceğiz. Sonra cid
di olarak dost olan ikı memleketin çe
tin bir meseleyi konuşması gibi Fransa 
ile konuşacağız. Dostluk siy•setinin 
ve dostluk hislerinin zihniyetimize ha
kim olduğunu söylemek benim için bir 
zevktir. Biribirinin dostluğuna ciddi 
olarak kiymet veren iki memleketin Ce

miyeti Akvam sinesinden bir anlaşma 
ile çıkmasını samimiyetle ümid ve te

menni ediyoruz.'' ve sözlerini şu ümid 
dolu cümle ile bitiriyordu: "Biz Ce
miyeti Akvam prensiplerine bağlıyız. 
Cemiyeti Akvam mekanizması dahilin
de milletlerin ciddi meselelerini müza
kere edebileceklerine ve bu yolda mesud 
neticelere varılabileceğine inanıyoruz.,, 

Milletler Cemiyetine müracaat pren
sipine aynı derecede bağlı olan Fransa, 
tezini izah için Cenevreye gelmeyi ka
bul etti. Memleketimiz, haklı türk ta
leblerine karşılık ancak iktısadi sebeb

ler gösterebilir. İskenderun limanı zen
ginliğini Fransaya borçludur, şu halde 
oradaki menfatlerimize hürmet edil • 
mesi lüzumludur. Diğer taraftan, bu • 
rasr, şimall Suriyenin tabii limanıdır. 
Fakat bu iki şartı masun bulundurmak 
için Sancağı Suriye hakimiyetine tabi 
kılmaya lüzum yoktur. 

İki dost milletin, aralarındaki mü • 
kenunel münasebetleri, dünya sulhu • 
nun en büyük menfaatine olarak kati
leştirecek bir uzlaşmaya kolaylıkla va
racaklarını biz de umalım. 

Saracoğlunun reisliğinde yapmıştır. 

Bütün barolardan seçilen delegeler
den mürekkeb olan komisyonda, bakan
lık adına müsteşar B. Hasan Menemen· 
ci ile hukuk işleri umum müdürü B. 

Şinasi Zihni hazır bulunmakta idiler. 
Adliye bakanımız B. Şükrü Saracoğ

lu; komisyonun toplantı gayesini ve ye
ni projenin esaslarını şöyle anlatmıştır: 

"- Bugün avukatlık mesleğini ba~
tan başa yeni esaslara göre tanzim eden 
kanun layihasını tetkik maksadiyle, top
lanmış bulunuyoruz. Bu toplantı ayni 
zamanda adliye teşkilatile avukatların 

müşterek bir hedefe vusul için bir ara
da yürümeyi azmetmiş bulunmalarının 
yeni bir delili olmalıdır. 

Projenin en bariz hususiyeti 
Eldeki projenin en bariz hususiyeti 

avukatlığı amme hizmeti mahiyetinde 
bir meslek addetmiş ve avukatların hu
kuki bilgi ve tecrübelerinin adalet hiz
metine tahsisini, mesleğe gaye olarak 
göstermiş olmasıdır. Bu hususta avukat
larla aramızda tam bir mutabakat bulun
duğuna eminim. Her avukat mesleğini 
tasvir ederken bir hakim porteresi çizer, 

Kendisini masumlann müdafii, adaletin 
müzahiri, hataların tamircisi ve yetimle
rin hamisi olarak tasvir eder. Avukatlar 

tarafından meslek hakkında yazılmış o
lan bütün eserlerde bu yolda mukayese-

lere tesadüf edersiniz. İşte bu tasvirin fi

liyata intikalidir ki mesleğin hakiki ga
yesini teşkil eyler. Bununla beraber ka
nun layihasını ha.zırlıyanlarm insanları 
olduğu gibi tanıması muayyen bir mes

leğin hususi menfaatleriyle cemaatin 
menfaatleri arasındaki münasebetleri 
bilmesi lizımdır. Bu münasebetlerin tan
ziminde amme menfaati daima ilk safta 
yer almalıdır. Bu son cümle ile Iayiha
mızın ikinci vasfını söylemiş oluyoruz. 

Yeni rejimler ve avukatlık 
i§leri 

Arkadaşlar, 

lnkdab yapmış, bir rejim kurmuş o
lan her yerde avukatlık mesleğini o in
kilabın esaslarına göre tanzim zarureti 
belirmiştir. Nitekim İtalya avukatlar ka
nunu süratle faşizmin icablanna uygun 
bir halde geltliği gibi alman avukatlar 
kanunu da bu gü·1 nasyonal sosyalizmin 
damgalarını taş:ma.1rt.adır. Biz de layiha. 

mızı cumhuriyetçi, milliyetçi, layik, dev
levçi, Realist rejimimizin bir kelime ile 
Kemalizmin derin izleri ile takviyeye ça-
lıştık.'' .. 

Adliye Bakanmuz; bir avukatın 
muhtaç olduğu vasıflara, kültüre işaret 
etmiş; projenin avukatlığın şeref ve o
nuru için koymuş olduğu hükümleri an
latmrş; davacılar arasında iki sınıf 
müvekkil olduğunu söylemiş, bu pro-

miz ikinci hedef de mahkeme ~ 
mi dairelerden çıkan ve üstünde 
toplanmak istenen herhangi bit~JI 
vukat elile yapılmış olmasının ~ 
mesi o şüpheleri bilmeye kafi ~ 
dir. Bu hedeflere eriş.meye Y .J4 

dfü;ünceleriniz müşterek maksau'" 
hakkuıkuna yardım edecektir. tt/ 

Heyetinize muvaffakıyet 

ederim." 

Macar radyosunda 
türk halk musikisi 
hakkında konferans 

İkinci teşrin sonlarında tan~ 
car kompozitör ve müzik folkl~M 
ni Bela Bartok Ankara Halkc, 
veti üzerine An.karaya gelerek 
vinde, halle musikisinin ehemiye~ 
musikisini toplamarun usulleri ~ 
da üç konferans ve iki konser ~.~ 

Bela Bartok genç türk muJIP"~ 
lariyle birlikte Adana civarında,,; 
türkülerini toplamak için bir .er 
yaptı. dlİ. 

Değerli kompozitör Türkiye J 
tibalarıru 11.1.93 7 de Budapette 
aunda güzel bir konferansla ~ 

Topladığı 90 melodiden ZO ~ 
doğrudan doğruya macar halk dl". 
nin eski bir tipine tekabül ettiii" 
kayeseli bir tarzda gösterdi. t!I, 

Bela Bartok Halkevlerinin I": ~ 
ği hüsnü kabulü tebarüz ettiP':t 
sonra aeyahatinin silinmez batı~ 
raktığmı ilave ederek konferaJ9""" 
hayet verdi. ~ 

PARIS BAHÇA V ANLAIW' 
GREV 1 

İsviçre gazetelerine Par~ 
dirildiğine göre, Paris bahç .. I_ 
grevi bitmiftir. Geçen aah giilldif! 
beri sebze hallerinde hiç bir bi;;/. 
mamıştır. Bundan dolayı fe . 
bir tedbir olmak üzere getiri~ 
inzibat kuvvetleri çekilmiştir. 
ri yava, yavaş normal vaziy~ 
mektedir. 

Btl~iNMiYEN iNSAN 
rinden pek ayn olan bu tipler, şahsiyetlerine de
ğil, mali vaziyetlerine göre bir arada tasnif edil
miştir. Halbuki bunların müşterek hiç bir şey~ 
leri olmadığı besbellidir. Bunların yaşayışında
ki darlık en iyilerini, yükselme kabiliyetinde o
lanları, zihni kudretlerini inkişafa uğraşanları 
boğmaktadır. Sosyal terakkiye yardım etmek 
için miymar tutmak, çelik ve tuğla satın almak, 
mektebler, üniversiteler, laboratuvarlar, kütüp
haneler, kiliseler inşa etmek yetmez. Kendile
rini zihin işlerine hasretmiş olanlara, doğuşta
ki bünyelerme ve manevi ideallerine göre şah
siyetlerini tekamül ettirmek imkanını vermek 
gerektir. Tıpkı din tarikatlerinın, orta çağda, 
iytikafa, mistiğe ve felsefi tefekküre müsaid 
bir hayat tarzı yaratmış oldukları gibi .• 

seler inzivaya çekilip çalışarak fakirce, fakat 
haysiyet ve güzellik içinde yaşarlardı. Bu tip
teki insanlara, endüstriyel medeniyetin muha
lif şartları yerine, kendilerine elverişli bir mu
hiti vermelidir. 

kurarak sıhati koruyamadığı gibi .. Deliliiİ ~ 
niliği ancak insanlığı daha iyi tanımak ~'\:1 
öjenizrn ile ,terbiyeyi, sosyal şartlan ı~ 
ğiştirmekle yok edebileceğiz. Fakat, b~~~ 
hakkuk edinceye kadar, canilerle hiss~~ 
kilde meşgul olmamalıyız. Belki de ha~ 
kaldırmak iktiza edecektir. Bunların Y et 
ha küçük ve d~.a az pahalı ~üe.sses~I tJ' 
mak kabil olabılır. En az tehlıkelı delılUe 
baçla veya başka herhangi bir fenni usıl eJe 
getirip sonra kısa bir zaman hastah~~ 
makla nizamı yeniden ihdas etmek, ıh . 
mümkün olabilecektir. Diğerlerine, yar~ 
müş, eli silahlı olarak çalmış, çocukla? jtJI .J 
dmmş, fakirleri soymuş, halkın emnıye,J 
surette ihlal etmiş olanlara gelınce: .. :;6 
gazlarla teçhiz olunmuş bir imha ınıı ~ 
insani ve ekonomik bir şekilde, bunla.1?11 ~ 
larından gelebilecektir. Caniyane fıı)~bİ ;J 
lunmuş delileri de aynı muameleye ~ 
mak mümkün değil midir? Modern ' ' 
sağlam ferde göre tanzimde tereddüd ~ "! J. 
lidir. Felsefi sistemler ve hıssi hurafele~ 
ruret karşısında zevale uğramalıdır. ~ 
medeniyetin en büyük gayesi insan -,,_,) 

Yazan: Dr. ALEXlS CARREL 
Türkçeye çevıren: NASUHi BAYDAR 

Eğer cemiyet, insanların şahsiyet sahibi ol
duklarını kabul ve tasdik etseydı onlardaki mü
savatsızlığı da tanırdı. Her ferd, kendine has 
karakterlere göre istihdam edilmek lazımdır. 
insanlar arasında müsavat ihdasına kalkışmak
la, biz, pek faydalı olan beşeri hususiyetleri or
tadan kaldırdık. Zira herkesin saadeti, kendi 
çalışma tarzına kati surette ıntibak etmesine 
bağlıdır. Ve modem bir mılletlc türlü türlü işler 
vardır. Şu .halde, insanlan tek çeşide irca ede
cek yerde onların farklı tiplerini çoğaltmak ve 
bu farkı da, terbiye ve yaşama tarzlariyle faz
lnlaştırmak :uımdır. Endüstri medeniyeti, in
sanlar arasındaki zaruri çeşidliliği tanıyacak 
yerde on lan dört sınıfa ayırmıştır: zenginler, 
proleterler, köylüler ve orta halk. Orta halkı 
teşkil eden memur, muallim, polis, papas, he
kim, alim, üniversi~e profesörü, dükkancı, he
men hemen aynı hayatı sürmektedirler. Biribi-

Medeniyetimizin kaba maddiyetçiliği yalnız 
zekanın ilerlemesine engel olmakla kalmayıp 
hislileri, yumuşakları, zaifleri, mimferidleri, gü
zelliği sevenleri, haya tta paradan başka şey ara
yanları, ince hisliliklerı dolayısıyle modern ya
şayışın bayağılıklarına zor tahammül edenleri 
de ezmektedir. 

Bu, lüzumundan fazla nazikler, veya lü
zumundan fazla eksikler, vaktiyle, şahsiyetle
rini serbestçe kemale erıştirebılirlerdi. Bazı kim-

Henüz halledilmemiş olan "nakısalılar ve ca
niler,, meselesi de vardır. Bu gibiler, sağlam kal
mış halk için büyük bir yük teşkil etmektedir
ler. Hapishane ve timarhanelerle, halkı caniler
le delilerden korumanın masrafı, bildiğimiz gi
bi, azametli bir yekun tutmaktadır. Medeni mil
letler, faydasız ve zararlı insanların muhafazası 
için gayret sarfetmektcdirler. Anormaller nor
mallerin inkişafını menetmektedirler. Bu mese
leye cepheden bakmak ıcab eder. Cemiyet, ca
nilerle çılgınlan neden daha tasarruflu bir şe
kilde kullanmasın? Cemiyet, mesulleri mesul 
olmayanlardan ayırd etmeğe, suçluları cezalan
dırmağa, manen mesul olmadıkları cinayetler
den dolayı canileri korumağa devam edemez. 
Cemiyet, insanlar hakkında hüküm verecek ka
biliyette değildir. Fakat K.endisi için tehlikeli o
lan unsurlardan korunmak za ruretindedir. Bu
nu nasıl yapabilir? Elbette daha büyük ve daha 
ziyade konforlu hapistaneler kurmak suretiyle 
değil. Daha büyük ve daha fenni hastahaneler nin inkişafıdır. (Son\l 
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vin bir bodrumu olduğuna göre bunu 
korunma bodrumu haline koymak ve 
oraya sığınmak sivil hava korunması • 
nın temelini teşkil eder. Bu takdirde 
düşman kendi bombalarını daha geniş 
sahaya serpmek mecburiyetinde kalır 

ki böyle geniş 
~ .......................................... ır:,m ......... , ............................... ~ bir sahayı hiç 

Zehirli gazların tehlikesi ötedenheri hıraz fazla ihmal bir zaman ta
mamen bomba
larla doldura
maz. Her evde 
bodrumun ko· 
runma bodru
mu haline ko
n u l mas ı n -

e,JiJmiştir. ~er ne kadar çok tesirli gazlar var~a da 
tesirlerini tamamen yapabilmeleri i~in fazla mikdarda 

,.e topluca atılmak lazım gelir. Bununla beraber her nevi 

gaza karşı gene gaz tekniği kadar terakki etmiş olan 
maskelerle kat'i çare bulabiliriz. Tehlikeden korunalım. 

;._ ... ____ ......... --........... ________ ...... _________ ,__...; d a n şu fay· 

Şehirler için büy ük tehlike tahrip 
bombalarından değil, onlardan çok kü· 
çille ve gürültüsüz olan ya~gın bomba
larından gelir. Bunlar 1-5 kilo ağırlı • 
ğında olup tutuşturma maddeleri yağ, 
fosfor ve en ziyade kullanılan da elek· 
tron - termit'tir. Bu bombalar durma • 
dan yanar ve 2, 3 bin derece hararet 
neşreder. Bu hafif bombalar her tayya· 
re tarafından çok mikdarda ta§.mabilir. 
Mesela Viyana üzerine "30., tayyare -
nin taarruzunu ve 20 bin yangın bomba
sının atıldığını tasavvur edersek bun
lardan yüzde birinin hedefe isabet et
tiğini kabul etsek bile, 200 yangın çık
mış olduğunu düşünebiliriz. Halbuki 
hedefe düşen bomba mikdaıı % 1 den 

daha çok olur, ve bir sehirde evlerin 
işgal et· ;; · ~ 

UJı saba ne kadar fazla ve boş 
t>aha ne kad . 
d 

ar az ıse o nisbette evlere 
aha çok b b .. om a duşer. Bu sebeble 

b~~baların yüzde bir değil, hatta onda 
hırı evlere tesadüf edebilir. Bundan do
layıdır ki şehirler için en büyük teh -
likenin ya b bal ~. . ngm om arından gel ece -
gını keşfedebiliriz. Böyle umumi yan • 

g~nıa:a _karşr en mükerumel itfaiye bile 
hıç hır ış göremez, ve umumi felaket 
b_~ş gösterebilir. Bunun neticesinde bü
tün şehir halkının açıkta kalmasr feca· 
atı ortaya çıkar ki mutearnzın da mak
sadı hudur. Halk bu cihetten gelecek 
tehlikey· · · ·· . ı ıyı gormez ve zamanında ted-
bırl · · ennı almazsa netice buna varır. 

Gaz tehlikesi : 

Zehirli gazların tehlikesi ötedenbe
ri biraz fazlaca mübalJga edilmiştir. 
ller ne kadar çok tesirli gazlar varsa 
~~ tesirlerini tamamen yapabilmeleri 
ıçın fazla mikdarda ve topluca atılmak 
lizını gelir. Mesela bir kilometre mu· 
rabbaı yer için 10000 : 12000 kilogram 
gaz atmak İcab eder ki bunun için de 
8• • lO tane gece bombardıman tayyare
sıne r· Uzum vardır. Bu suretle mesela 
Viyanayı gazlamak için 1000 tayyare
ye ihtiyaç vardır. 

Bir şehir balkının az bir zamanda 
gctzla imhasından bahsetmek kadar 
nıantıksız bir şey olamaz. Zira bu !<a • 
dar çok tayyareyi bir defada kulJan -
ınak mümkün değildir. 'Gaz elbette 

kullanılacaktrr. Ve buna karşı ihmal -
den çok büyük zararlar doğar. Fakat 
gazın ancak mahdud yerler için ebemi· 
Yeti ziyadedir. Bundan başka ötede be-

ride ancak halkı tedhiş etmek ve ma -
neviyatmı kırmak gibi bir rol oynar. 
Hele eğer halk en tesirli gazin bile an
cak mahdud bir zarar verebileceğini ve 
havadan, güneşten ve bilhassa rüzgar • 
dan çok m:.iteessir olduğunu bilmiyorsa 
0 zaman gazın yapacağı manevi bozgun-
luk ve ürkütme çok b"" '"k 1 B uyu o ur. u -
nunla beraber her nevi gaza karşı, gene 
gaz tekniği kadar terakki etmiş olan 
nıaskelerle kati çare bulabiliriz. 

Hava tehlikesinden nasıl 
korun<ıbiliriz ? 

Tayyarenin kullandığı tahrip, yan-

gın ve gaz bombalarından gelecek teh
likeleri ve derecelerini söyledik. Şim • 
di bunlara karşı korunma çarelerini an
latalım: 

A.ğır tahTip bombalanna karşı 
korunm.a: 

Her silaha karşı korunma çaresi 
vardır. «2000» kilo ağırlığında bombala
ra karşı 4 - 5 metre kalmlığında beton 
örtü ile korunulur. Fakat, bunu her ev 
yapamaz. Buna lüzum da yoktur. Böy
le bombaların atılacağ• yerler as]u rlik• 
çe ehemiyetli olan belli yerlerdir. Bu 
gibi yerlerin hemen yakınında bulunan 
evler de harab olur. Tayyareden atıla
cak bombalan tam hedefe düşürmek 

epiy güç bir iştir. Hele tayyareye kar
şı tayyare, yahut dafi toplarr ve makine
li tüfekler kullanılıyorsa o zaman bom
bayı hedefe düşürmek daha çok güçle
şir. Ve atılan bombalar hedefin -yakı -
nmdaki diğer evlere düşebilir. Bu se· 
beble evvelce de saydığımız askerlik
çe mühim fabrika, istasyon. köprü mü
him.mat depoları; devlet binalarr, silo
lar ve sairenin yakınlarında evler ya • 
pılma.malx, mevcud evlerde ise ağrr 

bibalar karşı tedbir alınmalıdır. 

Zehirli gazlara kaTşı korunma : 

da eldeedilir: 
Herkes, tayyare taarruzu esnasndan ol
duğu yerde kolayca sığınacak yer bul
muş olur, nzakhra gitmeğe mecbur 
kalmaz, gece ise evinin bodrumuna, 
gündüz ise hemen çalıştığı yerin bod -
rumuna girer. Tabii bodrum o suretle 
hazırlanmalıdır ki, tam ve emin bir sı
ğınacak yer olabilsin. 

Her şey ıelılikededir : 
Herkesin yalnız kendi canını, ken

di malım ve kendi iş vasıtalarını koru• 
ması kafi değildir. Kendi korunmasını 
temin eden her insan, derhal en yakını
nın korunmasını da düşünmeğe ve ona 
yardıma mecburdur. Şehirli. köylü. 
memur, amele. tüccar herkes aynı de· 
recede tehlikeye nıaru.zdur ve herkes 
aynı derecede alikalıdır. Elbirliğiyle 
çalışmalıdır ki hayat ve maişet müın

kün olduğu kadar ar tacize ve az zara
ra uğramakla kurtulsun. Ev sahibi evi
nin başına yıkdmaması ve yanıp mah
volmar.1.asıyle ne kadar ilgili ise kiracı 
da o derece alakalıdır. Bir şehrin yan
ması ve harap olması demek bütün ve
hir halkının derin bir felfiltete düşmesi 
demektir. Zayıf ve aciz vaziyete düş

memek, serveti muhafaza, çalışmayı 

koruma ve yurd istiklalini muhafaza 
halkın vazifesidir. 

Şahsi korunma : 
Bugünkü ileri harb tekniği öyle gös

terayor ki, tarihe karışmış olan ve bi • 
dm anca.k tarih kitablannda okuduğu-

Zehirli gazlara karşı emniyetli mas
keler ve zehirli mayilere karşı da ko
ruyucu elbiseler vardır. Fakat eğer 

bunları kullanmanm usulleri bilinmi
yorsa milyonlarca gaz elbisesi ve mas
ke vermekten bir fayda beklenemez. 

!~;:.:::~!'~~;;:~ ~=s:'"f ~~ra, daha"\'.~~·:· .. ~:lilı 
1 

't :•::;. doğrnsu sivil korunma _ ııı 
. , .I '. ; i·:: :ı :.... esnasında filen çalışan ~: :, 

j 1 • mücadele teşkilatına ve· 1 ıi!. 

taarruzları ';: :: 
'"· 

l il ı'l rilirT.ayyare q::: 
1 ; sırasında halkın en ço- ;:" · 

. 1

1 

1 ğu cadde ve sokakları \ :. 

1
, ı[ terkeder. Bunlara (Pas- :;: 

sif halk) diyoruz. Her e-
;\ ~ 

1 

i 
1 
1 

1 1 
1 

1 1 

5 

SAGLIK BiLGiLERi 

Cinsi - Tenasüli guddeler 
Husyeler yumurtalıklar 

Erkekte husyeler, kadında yumur
talıklar çah~ kudretini yaratan ve 
kamçılayan büluga erdiren, cinsin be
kasını temin eden guddelerdir • 

Erkeklik enerjisi, dişilik hisleri, 
anahk şefkati, manevi bassalar, feda -
karlık, samimiyet, cesaret, teşcbüs ve 
ihtira kabiliyetleri bu uzuvların nor • 
mal çalışmalariyle hasıl olmaktadır. 

Ancak son senelerdeki keşifler bi
ze yeni bir hakikat daha öğretmiştir. 
Gerek husye, gerek yumurtalıklar üze
rine tesir ederek onların cinsi, tenasü
lt çalışabilmelerini uyandıran merkez 
• bu hususta müsbet yardnnları olan ti
roid ve adrenal haricinde - başlıca ipo

fiz guddesidir. 
İpofizin beyrin altında (türk eğeri) 

[l] üzerinde duran küçük f__ındık ?~ · 
""klüY ""nde bir gudde oldugunu bıh • 

yu gulpofiz guddesi bütün guddelere yoruz. . . 
bakitndir. Bu sebeble ulvi gudde ısmı-

le de anılır. 
İfraz ettiği uyandırıcı maddeler ;at-

• A guddelere degıy ·ı diğerlerıne 
nız cınsı 

de can verir. Büluğun zuhuruna başlı-
ca müessir olduğu sekiz dokuz sene 
evvel anlaşılmıştır. Ön parçası d~şi hay
vanlardan ameliyat ile çıkarıldıgı za -
man tenasül uzuvlarının büyümesi he· 
men duruverir, hayvan bodur kalır; 
Yumurtalıkları küçülür; fakat gudde 
p;rçalarmdan her gün etleri araGma 
küçücük bir mikdarı aşılanarak sokuş
tutulursa, hayvan davranır, tabii vaktin 
den evvel büluğa erer. Henuz vakti gel-

' memiş hayvanlarda bile biiluğu temin 

etmek mümkündür. 
Cinsi guddelerin esrarmr daha zi -

yade açabilmek iç.in cveke ismi geçen 
birkaç madde üzerine tekrar konuşma
mu, düşünmemiz çok faydalı olac~ktı~. 
İlk i!J olarak (Hormon - Ormon) ısnu.. 
ni hafızamıza yerleştirmeliyiz. Ormon 
(tenbih etmek) kelimesinden almınış 
miinebbih, müessir cevher manasına 

kullanılmış bir terimdir. Avrupa lisan
larında böylec.c kulJanılır. Bunlara 
can cevheri demek bile doğru olur. 
Çünkü guddelerin yaptıkları bu bayati 
cevherler bedenin her u%Vllnun çalış • 
masmda iş gören ve bayatın esranur 

yüklenen un.surlardır. Her ormonun 
ayn bir tesiri vardır, bir kısmı muhte
lif uzuvlar iç.in büyüme tenbihi yap
maya yararlar; diğer bir kısmı ifraz 
yaptırmaya hizmet ederler bazıları da 
pankreas guddesinin [2] yaptığı en • 

[1] Kafa tasnırn alt kısmrnda (az· 
mı veted1) ilzerinde ti.irk eğeri biçi • 
miade olduğa. için te§rib fenninde bu 
isimle tamnmr§ olan yerdir. 

(Serci Türld - Celle Tuıcique) 

[2] Midenin arkasında ve biraz al
tında bulunan pankreas guddesi ifrazı
nı bağırsağa aktınr. 

muz (şahsi müdafaa) yani berkesin 
kendi malını ve canını kendi gücüne 
ve kendi kuvvetine dayanarak koruma
s.: ve yakınlarına yardım etmesi mec
buriyeti tekrar ortaya çık.mışttr . 

Bütün halkın, bütün sınıf ve taba • 
kalarrn elbirliğiyle çalışması, bir sivil 

hava korunması kurumunun temelini 
te~kil eder. Gün politikalarını ve fikir 
ihtilaflarrn1 bir tarafa bırakarak yur-

dumuzun ve milletimizin yaşaması ve 
selameti için elzem olan hava korun -
masında hepimiz elele verelim. Bu hu-

ııusta herkesin hava korunmasını bir 
vazife diye kabul etmesi kafi değildir. 
Her fe:din di ğer birisinin yardımına 

muhtaç olmadan tehlike zamanında bil
fi51 hazırlanmayı ve tehlikeyi cesaret
le karşılamayı bilmesi ve yapabilmesi 

llizrmdır. 

Hükümetçe yapılmıyan ve her ferdin 
mutlaka kendi yapması icabeden bütün 
işler (şah.si korunma) sırasına girer. Bu 
nun temini ise ancak esaslı öğretme ile 
olıır. Bu yazılar her şahsın hava korun. 
masmda ne yapacağını ve ne yapmağa 
mecbur olduğunu ana hatlariyle göste
rir. Daha esaslı ve mükemmel surette 
öğrenmek için bu maksatla açılmış o -
lan hususi öğretme kurslarına iştirak 
lazmıdır. Umumi fikirlerle iktifa caiz 
değildir. 

Ya.zan: Dr. Şükrü ŞENOZA.N 
aülin maddesi gibi bedende tegaddi_ 
beslenme alış verişini, wısur mübade. 
~si~ [3] lrontrol ve ıslah eden çok tıe
sırlı maddeler yaratırlar. 

Erkeğin ve kadı:nm büluğa ermesi 
tenasül guddelerinin tesiri altında zu
hur ederııe de bunun husulü için yu • 
mutalıkların yaptığı Folikill adh or • 
monun ve büluğdan itibaren her ay ba
§1 nmanmdt. hasıl olan san cisim or • 
monunun, ipofizin tesiriyle vücud bul
muş olmalan lazımdır. İpofiz mahsu • 
lü olan ormon tenbih ve emretmeden 
bu iş yürümez. 

Yaş "·e cinsi guddeler 

Gençliğini muhafaza eden ve uzun 
yaşayan (120 - 140 - 160) insanların ha
y~tı A tetkik olununca bunların çoğunda 
cınsı hareektin yüksek derecede oldu • 
ğu görülmektedir. Bu da ancak sağlam 
ve kuvvetli tenasül guddeleriyle kaza
nılması mümkün olabilen bir haldir. 
Kuvvetli cinsi guddelerin, yu sek kud
r~t, enerji ve uzun ömür için insanlara 
bır şans teşkil ettiği kolayca anlaşılır. 

Erkek vaya kt\dın da cins guddeleri 
çıkarılanların genç yaşlarında buruş • 
maya başladıkları, ve daimi ihtiyarlrti 
alametleri gösterdikleri malumdur. 

Hususiyle kadmJarda bünyenin ha
yati kudretini bozan ve iç uzuvlarına 
tesir eden bir çok arızalar görülür 

Aybaşı zorlukları yahud kesilmesi 
sebebiyle uzun süren kalb sinirlen • 
melerinin ywnurtalık arızalarına bağlı 
oldukları muhakkaktır. Daimi veya mu 
vakkat taşikardi [4] ler yumurta} 

_;;;;;~-

hastalık la r m dan gelebilirler. 

Rahim urlarmda kalb (yüzde 44) 
büzülür; kalb ile yumurtalıklar arasın. 

da kuvvetli alik:a vardrr. Yumurtadık
larm çıkarılması ile kalb hareketinin 
düşmesini ba.zan kalbin ani dunnasını 
gören operatörler vardır. Yumurtalık
larla hazım cihazı arasında da çok mü· 
hlın bağlılıklar görülür. 

Adet umanında daima midenin elr:: .. 

filiği artar; fidetten sonra da aynı hal 

tesbit olunmuştur. Genç kızların adet 

zamanlarında midenin sinir sancılan, 

umumi sinir halleri hekimlerin her gün 
gördükleri vakalardandır. 

Cinsi gudde arızalarında muannid 
kabız hali ziyadedir. 

Hasta mii~edelerine dayan.ara.Ji 

şunu söylemekte ileri gidilebilir iri bit 

çok kadın hastalarda yumurtahk bo • 

zuklukları safra taşlarnm zuhuruna baş
lıca müessir olan bir scbebtir. 

Hadım olanlarda tiroid müteessir .. 

dir. Evvela ziyade çalışmaya baş1~ 

sonra oozulur, intanlara (5] mukavo

metleri azalır. Diğer guddelerde oldu

ğu gibi cinsi guddelerin de bedeni ze • 
hirlenme ve intanlara karşı muhafaza. 
müdafaa vazifeleri vardır. 

48 yaşlarına doğru kadında ad~ 

kesilir, yumurtahk beşer yumurtasını 

çrkaramaz olur. Büzülmeye doğru gi • 
der, yavaş çalışır. Erkekte cins tobunı 
ifrazı daha çok sonra durabilir; ?O • 80 
den sonra husyelerde ilkah yapacak 
canlı meni hayvancrkları görülebilir. 

İhtiyarlıktaki zayıflık cinsi faa1iye
tıin durmasından nu gelir sualine kar • 
§ı bugünkü cevab şudur : 

- Cinsi faaliyet de ayn emirlerı 

bağlıdır. Ameliyat ile mebyizleri ç• 
karılan kadinlar bazan ihtiyarlığa doğ• 
ru gitmekte acele yürümezler, gerek 

ihtiyarlık, gerek cinsi guddelerin 
dumuru ipofiz guddelerinin bozulmaya 
başlamasından ileri gelmektedir. 

[3] Kama en ince damarlarla höc " ' 
relere götürdüğü maddenin höcre ta .. 

rafından kabul edilmesi ve aynr zaman 

da işe yaramıyan maddelerin kana v• 
rilerek değiştirilmesi. 

[ 4] Adedi yüz elliye varan seri yi1-
rck çarpması, taşılrnrdf • geçici veya da 
imi olabilir. 

~ 

[5] lntan • bulaşıcı hastalıklarla zeo
hirlenmc. 

[6J Dişi yumurtayı aşılayarak Oto< 
mamlamak. 



SAYFA& ULUS 

uri Conker'in cenazesi dün 1 

büyük bir törenle kaldırıldı 

}' u lwrıda: cenaze m'•rasi
mincle bulunan lwrdiploma
tik. Aşağıda, saifıla: merlw
mun oğulları ce1wz(•yi wkib 
ediyorlar. Aşaiiul<ı. sağdll: 

cenaze merasimi11de1ı btı:jkCl 

bir em<tantane. 

Bayan Af etin Herriot tekrar 
miihim bir parlamento 
konferansı reisi se~ildi 

(Başı 1. inci sayfada) 

nu ve o vakte kad:u yapılmış harita
ların en mükemmelini Piri Reisin yap
tığını vesaika müstenid delillerle kon
feransında göstermiştir. Bu konferans, 
hazır bulunan birçok Cenevre üni
versitesi profesörleri nezdinde büyük 
bir alaka uyandırmıştır. Konferansta 
Bern elçimiz Vasfi Menteş, Elçilik 
bas.katibi Fikret, Milletler cemiyeti 
nezdinde murahhasımız B. Tahir Sey
men ve türk talebeleri ve kolonisi ve 

Cenevrenin münevveı tabakasından bir
çok zevat hazır bulunuyorlardı. Konfe
ransın sonunda Cenevre Jeografia Ce
miyeti reisi kartografi ilmi üzerinde 
asırlardanberi türklcrin de meşgul bu
lunduğunu ve bu derece ileri g ötürdük
leri keyfiyetinin kendilerince malfun 
olmadığını ve bu yüzden ilmi bir haki
katin daha bu suretle tecelli ettiğini 
söyledikten sonra Bn. Afete çok bü
yük alaka uyandıran konferansından 
dolayı hararetli teşekkürlerini sunmuş
tur. 

Paris, 13 (A.A.} - 1937 senesi ale
lade içtima devresinin açılşı münasebe
tiyle dün akdedilen iki kısa celseyi mü
teakib B. Herriot tekrar meclis reisliği
ne intihab edilmiştir. Komüntsilerden B. 
Jacques Duchos, cumhuriyetçiler ittifa
kından B. Lion Barty ve cumhuriyetçi
ler federasyonundan B. Eouard Soulier 
reis vekilliklerine intihab edilmişlerdir. 

Y <•nwnde• h'\. kif edilen 
ital) ıuı ht•} Ni 

Kudüs, 13 (A.A.) - Gazetlerin bil
dirdiklerine göre Yemen hükümeti, bir 
İtalyan arkeoloji h eye ti azasını tevkif et
miştir. 

Bunlar, askeri haritalar fil karınak ve 
hükümetçe mu.zur görülen siyasi bir f 
faliyet göstermekle müttehimdirler. 

Hataylı türklerin raporu 
Yazımızın çokluğundan Hatay türk 

mümessillerinin görmenlere verdikle
ri raporu yarın neşre devam edeceğiz. 

q saııcunı..nnı..~ ... 

A§ağıda: merlıumun oğulla
rı babaUırının cenazesini o
muzları üzerinde ~ıyor!ar, 
arkadan merhumun kızı ağ
layarak cenazeyi takib edi
yor. Aşağıda, .<Jağda: cenaze 
Ulus meydanından geterken. 

(Başı 1. inci sayfada) 

bir top arabasiyle ve otomobille meza
ra kadar nakledilmiştir. Süvari bölüğü 

mızraklarına siyah kurdelalar bağla. 

mışlardı. Cenaze top arabasından, O• 

tomobile konulurken askeri kıtalar se
lam resmini ifa etmiştir. 

Cenaze, Hakimiyeti Milliye meyda

nını takib ederek, Kamutay önünden 
İstikial caddesi yolunu takib etmiş; 
havanın soğuk ve karlı olmasına 

rağmen, sokaklardaki halk törene katı
larak değerli yurd çocuğuna son saygı 
ve sevgilerini ifade etmi~erdir. 

Cenazede, başta Atatürk'ün olmak 
Üzere, Kamutay, Başbakan İnönü, C. 

H. P. Kamutay grupu, C. H. P . Gen
yönkurulu, bütün Bakanlıklar ve Ba-

kanlar, kordiplomatik, bankalar, Nuri 
Conker'in yakın arkadaşları: BB. Ali 

Kılıç, Fuad Bulca, Salih Bo.zok, Tah
sin Uzer, Cevad Abbas, Receb Zühdü, 
Şükrü Koçak; Vali Nevzad Tandoğan, 

Belediye, Kızıl ya, Divanı Muhasebat; 
diğer daireler ve merhumun dostların

dan gelmiş elliden fazla çelenk vardı. 

Malagada 300 kişi öldü 
Cebelüttarik, 13 (A.A.) - Sanrok'· 

dan top ve tüfek sesleri gelmektedir. 
Bu, ispanyol asilerinin Malagaya karşı 
giriştikleri taarruzun devam etmekte ol
duğunu gösteriyor. 

Malcıga boml>ard.ımanının 

bilançosu. 
Cebelüttairk, ı 3 (A.A.) - Asilerin 

ellerindeki iki kruvazörün pazartesi gü
nü Malaga'yı bombardıman etmeleri ne· 
ticesinde 300 kişi ölmüş ve binden faz
la adam yaralanmıştır. 

Sancakta 
tazyikler 

(Başı 1. incı sayfada) 

jandarma ve milisler tarafından kordon 
altına alınmışlardır. Kanunusaninin 10 
uncu akşamından itibaren tiirk mahal
lelerinde dolaşan devriyeler tarafın

dan sokaklardan geçen türklerin Üzer
leri aranmıştır. Sıkı inzibat! tedbirle~ 
alınmıstrr. 

T;irkler arasında tevki/at 
Halep, 13 (Hususi) - Reyhaniye

deki hadisenin müsebbibi arablar olduğu 
halde mahalli hükümet tarafından arap
lara bir sorgu bile sorulmamıştır. Bu
na mukabil türkler aranmış, bunların 

arasında tevkifat yapılmıştır. Muhafız
lıktan mahaııt hakimliğe verilen bir e· 
mirde, türklerin şiddetle cezalandırıl

maları hususu hakkında emirler bütün 
adliye ve hukuk esaslarının hilafına o
larak verilmiştir. Esasen Kırıkhandaki 
sulh hakimi türklerin aleyhinde oldu
ğunu müteaddid defalar izhar etmiş bir 
adamdır. Son hadise dolayısiyle de 
türkleri şiddetle tecziye edeceğini a
çıkça ve herkesin yanında ifade etmis
tir. Hakimin bitarafhktan ayrılmış ;i
ması ve reyini ihsas etmesi dolayısiyle 
bu hakime itimad edemiyeceklerini 
türk halkı müşahitlere bildirmişler ve 
tahkikat heyetine bir de türk hakimi 
ilavesini istemişlerdir. 

Tethiş! 
Şam, 13 (Hususi) - Reyhaniyede 

terör başlamıştır. Polisler ve jandarma
lar milisler kol kol, türk evlerini bas
maktadırlar. Halk sokaklara çıkama

maktadır. Türklerden Altuni oğlu Ab· 
durrahman, Şeyh oğlu Sırrı, Kürt Ha
mid'i tevkif etmişlerdir. Birçok türkler 
de tevkif için aranmaktadırlar. Kırık
han mesalihi hassa zabiti Muhtar Ab-• 
durrahmanı 10 sonkanunda geçen hadi-
seler hakkında türkler aleyhinde ihba
ratta bulunması için tazyik etmiştir. 

Hadise esnasında araplar tarafından a
ğır surette yaralanan Mehmed ismin
deki türkün ikamet ettiği eve hekim 
getirilmesi için müracaat edilmisse de 
zabita kuvvetleri tarafından müsaade 
edilmemic:tir. Var:ılının hali fecid ir. 

Silahla d<1ğıtılıyorlar 
Trablusşam, 13 (Hususi) - Sonka

nunun 10 uncu günü Reyhaniyede vu-

ku bulan hadiselerden sonra türk hal· 
kı Suriye zabıtası tarafından silah kuv
vetiyle dağtılmış ve bunu müteakib bir 
arab heyeti milis kumandanı fransız 

Kapiten Geyyas tarafından müşahidler 
heyetinin huzuruna çıkarılmıştır. 

Başbetke 

ilIUGALA T Af ,AR 
(Başı 1. inci sayfada) 

zamanda, başka yerde ve başkala
rı ile görüşüp anlaşmaları bizi hiç 
alakadar etmez. Türk Sancağın 
Suriyeye katılmasına, Suriye arab
lığını küçüksediğimiz için değil, 
Fransa'nm böyle bir devir mua
melesi yapmağa asla hakkı olma
dığı için, razı olmadık, ve olmrya
cağız. 

Hak değil, politika! sözünü, 
tam tersine çevirmekle türk görü-
fÜ tesbit olunabilir: politika değil, 
hak! 

Türk Sancağın, müstakil ve te
refli Türkiye'nin teahhüdü altın-
da bulunan hakkını, yani bürri· 
yetini ve hayat emniyetini istiyo-
ruz. Falih Rıfkı ATAY 

Göringin Romada 
tetlcil{ .edeceği 

mühim meseleler 
Paris, 13 (A.A.) - Romadan bildi

riliyor: 

B. Göring'in Roma seyahati, her iki 
hükümet için B . Ciano'nun Berlini zi
yaret tarihi olan 23 teşrinievelden bu
güne kadarki alman - İtalyan miinase· 
batının gözden geçirilmesine bir vesile 
teşkil edecektir. 

Romanın siyasi miişahldlerine göre 

İtalya, fransız • alman münasebatında 
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Taymis bize 
hak veriyor 

(Başz ı. inci sayfada) 

türk gazetelerinin kısa süren ç.ıkışlanna 
rağmen Türkiyeyi sergüzeştçi emeller 
beslemek veya Haleb'i İskenderun lima
nından - Türkiye hükümeti bu limanın 
bir kısmını kira ile tutmak istemekle be• 
raber - mahrum etmek arzusunda bulun· 
maltla itham için ortada hiç bir ı;ebeb 
yoktur. Türkiyenin harici siyaseti o ka
dar düzgün ve o kadar muslihane ol· 
muştur ki, bu gibi şüpheler haklı olamaz. 
Bununla beraber Türkiycnin İskende• 
run türklerinin akibeti hakkındaki endi• 
şeleri çok samim1 gözüküyor. Bunun i
çindir ki Ankara hükümetinin sert ten
kidlerde bulunmaktan ise meselenin tes· 
viyesi için Sancak ile Suriye arasında bir 
federal ittibad kurulması şeklinde yapıcı 
ve faydalı bir teklifte bulunmuş olma• 
sı çok iyi bir haberdir. 

Miillıenı bir makale 
Paris, 13 (A.A.) - Anadolu ajansı

nın hususi muhabiri bildiriyor: 

Petit Parisien, Kahire muhabirine 
atfen Türkiyenin daha uysal davranaca· 
ğını yarı resmi Ankara haberlerine na
zaran Sancağın Fransa ve Türkiye hi
mayesinde idari muhtariyetini taleb e· 
deceğimizi ve fakat Suriye vahdetine si .. 
yaseten ilhakına razı olcağımızı yazmak .. 
tadır. 

Bu mülhem neşriyata fransız noktai· 

nazarında bir tebeddül olmadıgını gös• 

teren dünkü Tan'ın makalesi ilave edilir 

ve donanmanın hazırlıklarına bakılırsa 

başlanacak müzakeratm bir netice ver• 

miyeceğine şimdiden hükmedilebilir. An .. 

!aşılıyor ki maksadlan vakit kazanmak. 

ayni zamanda Antakya'da heyecanı ya• 

tıştırarak tahkikat komisyonundan mu• 

said rap.or almaktır. Gazeteler Reyhani• 

ye'de, bir ölü ve bir çok yaralı hadisesi

ni komisyonun gözü önünde sılcih ka.;
gası diye anlatıyorlar. 

f'igaronun bir malwle.~i 

Prasi, 13 (A.A.) - Anadolu a1ansı· 
nın hususi muhabiri bildiriyor: 

Ormeson, Figaro'da Sancak ihtilafı· 

nı, Fransanın bu havaliden çekiliyor sa• 

nılma.siyle uyanan eski türk • arab duş· 
manlığı ile izah ediyor. Muhar rir, Suri
yeyi İtalyaya devir yahut Anadolu<la 
yeniden nüfuz mmtakaları taksimi ihti· 
mali gıbi faraziyeleri gülünç bularak di· 
yor ki : 

"- 1935 kanunusanisinde Roma 
itilafı Fransa ile İtalya arasında Av• 
rupa harici bütün meseleleri tasfiye 
etmiştir. 

Türkiye itirafından zevk duydu
ğwnuz bir dürüstlükle faal bir tadil
cilik politikası takib ediyor. Hitlerin 
usulüne, dostça müzakere yolunu ter• 
cih ediyor. Boğazlar zaferinden sonra 
timdi Sancak itini ele aldı.'' 

Muharrir, Cenevre ve Parla müzake• 

ratııu anlatırken cemiyeti akvamın esas 

meseleye karışmıyacağnu aöylüyor vo 

Ankararun sinirliliğinin sakinleşeceği ü· 

midini izhar ederek diyor ki: Fransa, t~ 

ahhüdleri ve müdafaasiyle mükellef ol

duğu umum menafiyle kabili telif tarzı 

halleri tetkikten kaçınrmyacaktır. Fakat 

bunu yaparken giriştiği teahhütlerle ha--

1.z olduğu menafiden de feragat edeme%.ıı 

Cenevre'den Petit Journal'a bildiri• 
liyor: 

Konsey içtimamın tehiri iyi bir ... 

liınet sayılıyor. Burada Türkiyenin 

teıriki mesaisine çok ciddi ehemiyet 

verilmekte, onu cemiyeti akvama da· 

nltacak her hangi kararlarm elim ne

tayicinden korkulmaktadır. Fransı:ı: 

tezinin doğruluğundan kimse ıüphe 

etmiyor. Bir anlatma temenni olunu
yor. 

hakiki bir gevşeklik husulünü müsaid 
bir nazarla telakki etmiyecektir. 

B. Göring'in B. Musolini'ye alman· 
ingiliz ve alman - fransız münasebetle
r inin hali hazırdaki vaziyeti ile Alman· 
yanın ispanyol işlerindeki müsta kbel 
komünizm aleyhtarlığı siyaseti hak': n· 
da sarih malumat vereceği tahmin edil· 

mektedir. 
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CASİNO de PAKREEis, ER I ,' ~ 
AL JOLSON - RUBY 

ASKERi FABRIKAl.AK UMUM MUDURLUGU 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

1 ADET SU TULUMBASI 

..... MM ............................... .. 

ANKARA BELEDJYE REISUGI ft.ANLARJ 

İLAN 
1 - 380 metre bir parmak boru ıle 60 adet onluk 1,70 boyunda 

potrel on beş gün mi.ıddetle açık eksiltmeye komumuştur. 
2 - Muhammen bedeli (400) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (30) lir3dır. 
4 - Evrakını görmek ve izahat almak istiyenle.rin her gün ~~z.~ 

itleri kalemine ve isteklilerin de 26 - kanunu sa:u - 937 salı gunu 
laat on buçukta Belediye Encümenine müracaatları. (20) 1-133 

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

ailtmeye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli (720) liradır 
3 - Muvakkat teminatı (54)liradır 
4 - Şartnamesini görmek istı.> ~ ı'erin hergün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 26 - kaRunu sani • 937 salı günü s~at on bu-
çukta Belediye Encümenine müracaatları (21) 1-134 

İLAN 
1 - Erzurum köprüsünden İnce suya kadar a~ıkta akan umumi 

mecraya büz döşenmesi işçiliği on beş gün mi.ıddetle açık eksiltme· 
ye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (1334,35) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (100) liradır. 
4 - Keşifnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri ka

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

Çankaya Kazası idare 
heyetinden: 

. 1580 sayılı belediye kanununun 10 uncu madde~ ~~.km~ne tev
fıkan Ankara belediye meclisinin müracaat. ~e teklıfı uzerı?e An
kara valiliğince Ankara belediye sınırı dahılınde olup beledıye şu
besi haline geçmesi tasvib olunan Çankaya kazasının bele~iye ~u
dudu içindeki belediye kısmının Çankaya Beledıy~ şub~sı halıne 
konması için sözü geçen kanunun 10 uncu maddesındekı sarahat 
dairesinde gerek mezkur şube içinde ve gerek dışıncia kalıp Anka
ra Belediye hududu dahilinde oturan bütün mün•ehiblerin reyine 
müracaat olunacaktır. Bu maksatla: 

1 - Müntehiplere aid defterler 10.1.1937 tarihinden itibaren 
tatil günleri hariç olmak üzere 17.1.1937 tarihinin pazartesi günü 
laat 13 e kadar Ankara belediye salonun<la altı gün asılı kalacak· 
tır. 

2 - İtiraz müddeti 11.1.937 tarihinden itibaren 17.1.1937 tari
hinin pazartesi günü saat 13 e kadar kabul edilecek ondan sonra 
Yuku bulacak itirazlar kabul edilmiyecektir. 

3 - Müntehiplerin 19.1.1937 tarihinin çutamba gUnü reyleri
nin toplanmasına başlanacaktır. 

4 - Rey toplanma üç gün devam edecektir. 
5 - Cumhuriyet, Yenişehir, Cebeci, Öncebeci, Topraklık, Bal

keriz bağları, Dikmen bağları 19.1.1937 tarihinin çarşamba günü 
saat 9 dan 17 ye kadar İsmetpaşa. Köprübaşı, Bozkurt, Fevzi paşa, 
İnkılab, Öztürk, Bendderesi, Tabakhane, Anafartalar, Ege, Doğan
bey, Misakı milli. Kızıl elma, İstiklal, Yeğenbey, Yenice, Ülkü, Ök
süzce, Altay, Sakarya mahaUeleriyle Etlik ve Keçiören bağları da 
20.1.1937 tarihinin perşembe günü saat 9 dan 17 ve kadar Dumlupı
ir, Koyunpazarr Sutepe, lçkale, Kılıçaslan, Pazar akbaş, Oğuz, 
M~~"tıil. Çi0 etepe. Demirtaş, Kırkız, Dumlupına:-, Duatepe, Sümer, 
lu Ön, Undoğdu, Erzurum, Turan, Akalar, Nanmbey, Kurtu
m ş, zbey_ler, Sakarya, Çeşme, Başkır, Yalçınkaya, Demir fırka 

aha~lelerı de 21.1.1937 cuma günü saat 9 dan 17 ve kadar reylenni 
vermış bulunacaklardır. 

6 - Rey sandığı Ankaar belediye salonuna konacaktır. 
1 .- Yukarda mahalle ve bağlarda oturup Mamak ve İmalatı 

ha~bı_Y~de çalışan i•çiierin işlerinden geri kalmamaları için 21.1.937 
tarıhının cuma günü saat 9 dan 12 ye kadar Mamak mahallesiyle 
Mas~e fabrikasına 13 den 17 ye kadar da imalatı harbiye fabrikası
na bırer sandık gönderilecektir. 
h 8 - Reylerin belediye kanununun 10 uncu maddesi mucibince 

uzurumuzda toplanacağı ilan olunur. (2249) 1-20 

1 ANKARA LEVAZIM AMlRLlGt 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN ........... . 
L·· ı. - Eksiltmede olan işler: Pınarhisarın 280 ton yulafı, Demir
&Oyün 8000 kilo kışlık sebzesi, 

2 - Yulafın kapalı zarfla, sebze açık eksiltme iledir. 
3 - Yulafın bedeli 16.800, sebzenin 360 liradır. 
4 - Yulafın ilk teminatı 1260, sebzenin 22 liradır. 
5 - İkisinin ihalesi de 21 ikinci kanun 937 perşembe günü saat 

15 dedir. 
6 - Şartnameler her gün arzu edenlere Vize Satın alma komis-

yonunda gösterilmektedir. (2265) 1-51 
İLAN 

Kırıkkale askeri sanat mektepleri için 70 ton kok kömürü 15.1.937 

M
cumartesi güniı saat 14 de açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

k 
uhammen bedeli 2450 lira olup muvakkat teminatı 367 lira 50 

uru tur. __ 

İsteklilerin teminatlarını Kırıkkale As. fabrikalar muhasebeci
Ii ine Y tır r k belli gün ve saatte Mp. Sa. Al. Komisyonuna miı-
rac tlar (11) 1-180 

\ olfarı Ve Limanları umu nı müdürlüğü 
A. Komisyonu !;anlan: 

İLAN 

Muhammen bedeli (7740) lira olan 180.000 desimetre murabbaı 
dö emelik keçi derisi 27. ı. 1937 çarşamba günü saat 15 de kapalı 
zarf usulile Ankarada idare binasında satın almacaktır. 
. Bu işe girmek isteyenler 580 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat 
ıle kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7. 5. 1936 T. 
3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
al~n~ı~ vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reıslığıne vermeleri lazmdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinde, Hay
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinde dağıtılmaktadır. (27) 1-146 

• t LAN 
Muhammen bedeli 81000 lira olan 60.000 adet çam travers 28.1.937 

perıcmbe günü aaat 15,30 da kapalı .zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iatiyenlerin 5300 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği veaikalan, rami gazetenin 7-5-1936 .gün 3297 No
lu ı:ıuaııaaında intipr etmit olan talimatname dairesinde alınmıt 
~~~ka ve tekliflerini aynı gün aaat 14,30 a kadar komi8fOD reiall
gaue vermeleri llznndır. 

lartn.neıer beheri 405 kurut mu.lmbiliııdc Ankara ve Haydar· 
P8ta Eski,ehir ve Umir veznelerinde atılmaktadır. (28) 1--1.81 

Tahmin edilen bedeli (2400) lira olan yukarıda mikdarı ve cin. 
si yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlügü satın alma 
komisyonunca 25.1.1937 tarihinde pazartesi günü sata 14 de açık ek· 
siltıne ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muval,kat teminat olan ( 180) lira ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 maddeler;ndekı vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları, (2297) 1-99 

2000 Kilo Pirinç 
1500 ,, Bulgur. 

500 ,, Zey•ın 
500 ,. Nonut 
500 ,, Maıkarna 

1000 ,, Patates 
500 ,, Sabun 
200 ,, Bey;ız peynir 
100 ,, Reçel 

Tahmin edilen bedeli (90i) lira (50) kuruş olan yukarıda mik
tarı ve cinsi yazılı erzak askeri fabrıkaıar wnum müdürlüğü 5atın
alma komisyonunca 19-1-937 tarihinde salı günü saat 14 de pazar
lık ile ihale edilecektir. 

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

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

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

tarı ve cinai yazılı erzak askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın
alma komisyonunca 15-1-937 tarihinde cuma günü saat 14 de pazar
lık ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komiayondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan (63) lira (94) kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mczk<lr gün ve 
saatte komisyona müracaatları (26). 1-145 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlanı: 

Üssü Bahı·i Satınalma 
Komisyonundan: 

Tahmini tautrı ilk teminatı 
Cinsi Mikdarı Lira Lira 
Ekmek 360.000 kilo 36000 2700 

Komutanlık kara erleri ihtiyacı i.çin yukarıda mikdarı yazılı 
e~ek kapalı zarf usuliyle 22 ikinci kanun 937 günü saat 14 de ek
sıltmesi yapılacaktır. Şartname 180 kuruş bedel mukabilinde komis
yonumuzdan ve İstanbul Deniz levazım satın alma k.>misyonundan 
alın~bilir. İsteklilerin kanuni belgeleriyle yukarda mikdarı yazdı 
temınat ~ektuplariyle birlikte teklif mektuplarını muayyen gün ve 
saatten bır aaat evveline kadar İzmit Tersane kapısındaki komis-
yona vermeleri. (2266) l-52 

Elektrik pazarlık ilanı 
Kırklareli Belediyesinden: • 

21-12-936 da ihalesi yapılacağı ilin olunan elektrik maklneal ve 
edevatına belli gil:ıde iatekli ~ıkmadığından bir ay puarlığa hını • 
kılmıftır. İlteklilerin eski ıerait dahilinde her ~n belediye riya· 
setine müracat edebilecekleri ilan olunur. (2255) 1-35 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörliiğünden: 

1937 senesi kış sömestresi zarfında Yüksek Enıtitünlln mera
sim salonunda ilmi konferanslar verilecektir. 

Konferansları verecek zevatın isimlerini ve konferana günleri• 
ni gösterir liste aşağıdadır. 

Saat 17.30 da başlıyacak olan konferanslara arzu edenlerin tet
rifleri rica olunur. (2301) 

Konferans 
No. tarihi 

1 8-1-1937 

2 15-1-1937 

3 22-1-1937 

4 29-1-1937 

5 5-2-1937 

6 12-2-1937 

7 19-2-1937 

8 5-3-1937 

9 19-3-1937 

10 2-4-1937 

11 16-4-1937 

12 30-4-1937 

13 14-5-19!7 

14 28-5-1937 

1' H-6-Hlf 

Konferans Listesi: 

Konferans verecek zatların isimleri ve konfe
ransın mevzuu 

Doçent Dr. Kadri Bilğemre 
Yumurta ha~ı~atı,. muayenesi ve yumurtanın 
gıda olmak ıtıbarıyle ehemiycti 
Prof. Dr. Dix 
Türkiye ziraatinin vazifeleri 
Prof. Dr. Krayse 
Türkiyenin en yüksek yeri olan Ararat dağına 

çıkış. (Projeksiyonlu). 
Prof. Dr. Gleisberg 

Türkiye meyveciligi ve inkişaf imkanları 
Doçent Dr. Siıreyya ' 
~oninmeyen virus nevileri ve sun'i surette tek
sır olunan ensaç iiz rındc muafiyet tecrübesi 

Prof. Dr. Gassner 
Türkiye. ziraatınde fitopatalojik mesai! ve ya
pılacak ışler. 

Prof. Dr. Lutz 

Ehli hayvanlarda hissi iptal mesele&i 
Prof. Dr. Rudiger 
Türkiye şarabları 

Doçent Dr. Esat Bozkaya 
Türkiye ziraatinde ziraat alet ve makinalarının 
bugiınkü vaziyeti 

Prof. Dr. Lurenz 
Kimya laboratuvarlarında tehlikeloı,, 

Prof. Dr. Spöttel 
Türkiyede süt ve sütçülük 

Doçent Dr. Şükrü 
Muhtelif gıdaların parazit ve paraziter baata
lıkların menbalan olmak itıbariyle YUiyetleri 

Doçent Dr. Kerim ömer Çağlar 
Türkiye topraklanıun umumi nuflan 

Doçent Dr. Şnket Biraad 
Uludağın jeolojik iııkipfı n buaUla BUl'IUUll 
iktıadi hayabDdaki rolü. 

Lektör Ahmet Teriik 
Türkiye ildimiaill m batlul l-lGll 

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

ilaveten yapılacak mikroskop laboratuvcf"ı binasıdır. Vahidi fiat e
sasiyle yapılacak olan inşaatın tahmin blunan bedeli 30.000 liradır. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır 
a - Eksiltme şartnamesi, 
b - Mukavele projesi 
c - Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi, 
d - Hususi şartname ve tarifname 
e - K'!ş.if ve vahidi kıyasi fiat cetveli 
f - Projeler, 
g - Elektrik, sıhhitesisat, kalorifer ve sair isler hakkmda iza

hat ve şartnameler. 
İstiyenler bu evrakı 1.5 lira bedel mukabilinde yapr itleri u. 

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

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

te~inat ~ermesi, Nafıa Vekaletinden alınmış Yapı Müteahhidliği 
v~sıka~ı. ıbraz etmesi ve kendisi mimar veya mühendis olmadığı tak· 
dırde ışın fenni mesuliyetini alacak bir mühendis veya mimarı in· 
şaat müddetince istihdam edeceğini kabul eylemİf bulunmaaı J.&. 
zımdır. 

. 6 - Tekli~ mektupları yukarda 3 üncü maddede yanlı .;;-~ 
hır .~at evvel.ıne ka?ar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mu
ka.~ılı~de verılecektır. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 
3 .~ncu mad.dede razılı saate kadar gelmiş olması ve dıf aarfın mil· 
h~r mumu ıle eyıce kapatılmı, olması laıumdr. Poatada olacak ge-
cıkmeıer kabul edilmez. (2303) 1-128 

Ankara Okullar Sağışmanlıgı Satın 
Alma Komisyonu Başkanlıgından: 

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

2 - Tahmin edilen fiat 4620 lira muvakkat teminat 346,5 liradır. 
3 - Niimuue ve tartnameyi görmek istiyenlcr okula müracaat 

etmelidir. 
4 - Eksiltme 25.1.937 pazartesi günü saat 15 de okuliar lağlf

manlığında satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
5 - isteklilerin muvakkat teminatlarını ihale günü saat 14 de ka 

'dar okullar sağışmanhğı veznesine yatırmıt bulunmalılar. (7) 
1-123 

Ankara Belediyesinden: 

SAYIN HALKA 
Evvelce ilin edilen mahrukat fiatlannda bir değişiklik yoktuıa, 

Yalnız alman ve Hollanda koklan arasında fiyat farkı mevcudd1111ı 
Piyasada bazen alman koku diye satılmak iatenilen Hollanda koklaa 
rmın tonu toptan (31) lira ve alman kokJannm (34) liradır. 

Bir ton Ye daha yukan satışlar toptan sayılır. (42) 1-155 

Milli Müdafaa Vekaleti 
Deniz Merkez Satın alma Reisliğinden : 

Cinai Muhammca bedeli Teminat mikdan 
LiRA LİRA 

36 MAD 580 tipi Ekimölatör malzemesi 20310 1524 
1 - Yukarda cinsi ve bedeli ile teminat mikdarı yazılı sekiz ka

lem Ekimölatör malzemesinin kapalı nrfla münakaaaaı, ıs. •ubat 
1937 pazartesi günü saat 14 de Ankarada M.M. Vekaleti binasın• 
daki komisyonumuzda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her giln merkez komfe. 
yonumuza ve nümunelerini görmek istiyenlerin de latanbul Kuımo 
paşada deniz levazım satın alına komiayonuna müracaatları. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun hilkilmleri et.
bilinde vesaik ve teminatı havi mektuplarını eksiltme günil aat 
(13) e şadar komisyona vermiş bulunmaları. (2216) 1-12 

Adana Belediye Riyasetinden: 
1 - Kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye konulan itı 100.000 adet pa,.. 

ke taşı, (taşların nereden çıkarılacağı ve teslim teraiti prtnamecm. 
de yazılıdır.) 

2 - Eksiltmenin yapılacağı yer ve tarih: 25. ikinci Unun 37 pa
zartesi günü saat on beşte Belediye daiinf encümeninde. 

3 - Bu işe aid şartname Belediye yan işleri kalemindedir. t.tl-
yenlere parasız verilir. 

4 - Muhammen ~deli 9650 liradır. 
5 - Muvakkat teminatı: 723,75 liradır. 
6 - Teklif mektuplarının ihale günü saat (14) e kadar Beledi}"I 

Riyasetine verilmiş olması lazımdır. 
7 - Bundan sonra ,,.erilen veya posta ile. gelen mektuplar hüküm-

süzdür. 2-6171 

• 
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Şekerci 

HAC 1 BEK i R 
Zade 

Ali Muhiddin 
Yeniden açtığı Bankalar caddesindeki şubesinde de İstan

bulda olduğu gibi fiyatlarda büyük tenzilat yaparak nefasetini 
bütün dünyaya tanıttığı bilcümle mamt11atmı, fıstıklı helva, çi-
kolata, pasta ve emsalini her an sayın Ankara halkının emirle
rine hazır bulundurduğunu bildirmekle sevinç duyar. 1-152 

MlLLJ MUDAFAA VEKALETİ 
.".TIN ALMA KOMiSYONU lLANLAJ 

B t L 1 T 
1 - 30.000 metre kanat bezinin şartnamesindeki yapılan deği

şiklik dolayısile yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 21.000 türk lirasr olub ilk teminat pa

rası 1575 liradır. 
3 - İhalesi 15. ı. 1937 cuma günü saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 

maddelerindeki belgelerile ihale gün ve saatinclen bir saat eveline 
kadar teminat ve teklif mektt•blarmı M.M. Veka.letı Satın Alma Ko· 
misyonuna vermeleri. (2208) 2-6186 

t LAN 
1 - Altı adet muhtelif tezgah pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli on sekiz bin lira olup ilk teminat 

parası 1350 liradır. 
3 - İhalesi: 1 - Şubat • 937 pazartesi günü saat 14 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatmda M. M. 
Vekaleti satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. (50) 1-182 

Ankara Ticaret ve Sana}i Odası Riyasetinden: 

Adları ve meş~uliyetleri ve sicil numaraları aşağcda yazılı ta
tirler 3-4 senedenberi tecdidi kayıt muamelesini ifa ettirmemiş 
olmalarnıa ve yapılan tahkikata nazaran da ikametgahı ticarileri-
nin lıulunamamış olmasına mebni idare heyetinin olbabtaki karari
le kayıtlarının terkin edilmiş olduğu ilan olunur. 
Sicil .No. Actı Meşguliyeti 

70 İsmail Hakkı Müteahhıd 
187 Mehmet Sait Keresteci 
347 Mühendis Memet Cevat Müteahhid 
495 Mustafa Naci Bakkal 
496 Abdurrahman Manifaturacı 

722 Salih Ahmet Fansa Bakkal 
78~ Ahmet Rasim Tuhafiyeci eski Moda Pazarı 
758 Ahmet Zaim İnşaat müteahhidi. 
906 Bahaettin Eskiden sebzeci sonra Kuru 

Kahveci 
924 Hüseyin Avni Lokantacı 
957 Cahit İbrahim Komisyoncu 

1305 İbrahim İnşaat ve boya müteahhidi 
1405 Halide Osman Zeki Terzi 
1520 Mehmet Nuri ve Meh- Kollektif Şırketi 

met Şinasi 
İnşaat müteahhidi. 1788 İyvarı Virajilof 

1789 Abdullah Bakkal 
1827 Staycn Georgiyef İnşaat müteahhidi. 
1854 Viktor Grosman Müteahhid 

1-184 

Sihat ve içtimai Muavenet 
Vel~aleti 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi 
Müdürlüğünden: 

11-1-937 günü saat 11 de yapılan eksiltmesine talip çıkmadı
ğından yeniden eksiltmeye konulan iş. 

1 - Farmakodinami şubesine satm alınacak muhammen bedelli 
1960 lira alcit : 

2 - İstiyenler şartname ve listeyi müessese muhasip mutemet
liğinden alabilecektir. 

3 - Eksiltme 21-1-937 perşembe saat 11 de açık eksiltme sureti-
le yapılacaktır. ---

4 - İstekli eksiltmeye girebilmek için (147) liralık muvakkat 
teminat vermesi ayrıca bu iş üzerine muamele yaptığına dair vesika 
ibraz etmesi şarttır. (62) 1-183 

Ziraat Vekaleti Sah nalına 
Komi"yonun<lan : 

1. - Kayseri Yonca deneme ve yonca tohumu temizleme istas
yonu için kapalı zarf usuliyle bir adet yonca tohumu temizleme ma
kinası satın alınacaktır. 

2. - Muhammen bedel 8000 lira, muvakkat teminat 600 liradır. 
3. - Eksiltme 8.Il.937 tarihinde saat 15 de Vekalet binasında 

yapılacaktır. 

4. - Şartnameler Ankarada Ziraat Vekaleti Ziraat Umum Mü
dürlüğünden lstanbulda ziraat müdürlüğünden parasız olarak ve· 
:ilir. 

5. - lsteklilein teklif mektuplarını teminatlariyle birlikte mu
ayyen günde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı vesikalarla eksiltme saatinden bir saat önceye kadar komis-
yon reisliğine vermeleri ilan olunur. (64) 1-188 

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

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

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı parasız olarak Ankarada Ve
kalet malzeme dairesinden alınabilir. 

Muvakkat teminat 1740 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını Nafıa Vekaletinden alınmış 1937 

senesi müteahhitlik vesikası ile birlikte 26 ikinci kanun 937 salı 
ıüni.~ saat 14 e kadar Ankarada Vekalet malzeme müdürlüğüne ver-
meleri l?:rı.n:Iır. (2302) 1- 127 

Kiralık Oda 
Bir bayan için Yenişehirin 

en eyi mevkiinde aile nezdinde 
bir oda vardır. Taliplerin Posta 
Kutusu 101 e müracaatları. 

1-186 

- Balık Yağı -
Taze Kıl. 85 K. Taze 

Bu senenin 
SAKARYA ECZANESİ 

Ankara Müdafaai Hukuk 1 
caddesi 

A nkarapalasa 

O eliniz 
ZAYl 

İstanbul Galata merkezin -
den aldığım 61644 sayılı ikamet 
tezkeremi zayi ettim yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

En Nefis Memleket Y emekleri 

Çekoslovak tebaasından 

Ferdinand 

~ DOKTOR ~ 

~ ~ 

• 
Tokatlıyan otelinin 35 senelik ahçısı 

Ankarapalasta çalışmağa başlanuştır 

• 
; 
1 ~~ l( adri Yetkini~: 

~ Binrinci sınıf ~~ 
~ ~ 

~~ Dahili hastalıklar müte-ı 1' 
~ hassısı Yenisehir - Uçar so· ~ 

Yabancı Memleketler Yemekleri 
~ • 4 

~ kak No. 11 ~ 1 
~ ~ 

~~ Telefon: 3174 ~~ 
~ ~~ Hergün saat 15 ten sonra ~ 

B ir F ran s ız ahçıba şının 
nezareti altında hazırlanmaktadır 

~.~ ..... ~~ 

Kiralıli Daire 
Demirtepede Akbay sokağın

da, birinci kat, beş büyük oda, 
bir ofis, çamaşırlık, kalorifer, 
sıcak su ve sairesi olan yeni ya· 
prlan bir ?inada bir daire kira
lıktır. Üst kattakilere müracaat. 

IPAVVONDAI 

1 

Daima sabit 

Avrupa dansinglerinin en 

tanınmış İngiliz artistlerinden 

Myrtle Winter 

ve 

• 
Dün Aksamdanberi 

~ 

Numaralara Başladılar 
~ . 

İngiliz kanzuk rczanesi llibo- p 
ratuvarlarında hazırlanan Juvan-
tin saç boyaları muzur ve zehirli • 
maddelerden tamamen ari olup avıyona 
saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
siyah olarak iki tabii renk üze. o 
_r_;n~-e -t:r-•:-~-d~_ım_işt_~_a_t_ liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİI eliııiz 

Yenişehir Kocatepede su de· 
posu yanmda banyo ve sair te
ferruat harıcinde beş oda ve bir 
holden ibaret olan manzaralı gü
zel bir kat kiralıktır. İçindeki
lere ve yahut 2580 No. telefona 
müracaat. 1-62 

Bir Daire 
Aranıyor 

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

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

Satılık Köşk 
Çankayada Hariciye köşkü 

karşısındaki köşk 15 dönüm bah
çesiyle ve Ulus meydanında Kı
zılırmak gazinosundaki hisse sa
tılıktır. İsteklilerin Ankara Eti 
Palasta Ziya'ya lstanbulda 
(43855) No. ya telefon etmeleri. 

1-187 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı İdare 

eden Yazı İşleri MüdürU 
Nuuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Ankara Valiliğinden: 
Mahallesi SokalU Cinsi Kapu No. 

Yeni 

İstasyon Depolar Anbar ve 8 
ahır 

Kapu N. 
Eski 

181 

Tahrir 
N. 

434 

Metruke 
N. 
50 

Aylık 
icarı 

Lr. Kr. 
20 00 

Depozit 
Miktarı 
L. Kr. 
18 00 

Cebecide umum hapisane dahilindeki 10 emlak Nolu bakkaliye 
dükkanı. 15 00 13 50 
Hatuniye mahallesinin Cami sokağında 12 kapu 48 tahrir 57 metril 
k:e No. lu evin altındaki dükkan 6 00 5 40 

Yukarda yazılı gayri men kullerin Mayıs 937 gayesine kadar aylık icarının ihalesi 25.1.937 pazar• 
tesi günü saat 14 de yapılmak üzere açık arttırmaya konmuştur. 

İsteklilerin hizalarında gösterilen depozito makbu.ziyle sözü geçen gün ve saatten evvel defter • 
darlık satış komisyonuna müracaatları. (2295) 1-111 

öksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM 

YENi SiNEM A L .. t\R H A LK 
BUGUN BU GECE 

MOSKOV A ŞANGHA Y 

Baş rolde: POLA NEGRI 

Aşki hissi ve çok müessir bir mevzu 
taşıyan bu eserde aynı zamanda Don 
kazaklarından mürekkep büyük bir ko
ro'yu da dinliyeceksiniz. 

Ayrıca: Paramunt Dünya Haberleri 

BUGÜN BU GECE 
Sinema aleminin üç büyük artisti ta
rafından zevk, Neş'e ve kahkaha dolu 

büyük komedi 

T A T L 1 B E L A 
Danille Darrieux 

Albert Prejean - Lucien Barowc 
HALK MATİNESİ (Saat 12 ve 14 de) 

HATA 


