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Atatürk Başbakanımızla 
Bakanlarımızı Dolma
bahçede kabul ettiler 

Umum müfettişler konferansının 
hazırladığı raporda nıenıleketin 
kalkınması ile alakalı esaslar var 

Köy okııllarının çoğaltılması, ıef ecilikle mü
cadele, ıinema oo tiyatro vasıuuiyle propa
ganda, memur l«Jdrolarının kuvvetlendiril· 

mesi, kaçak~ılıkla mücadelenin ıiddetlendi
rilmesi, muhacir evlerinin sal.ahiyeıli komis
yonlar vasııasiyle yaptırılmmn, Hal.kevlerine 
ehemiyet verilmesi; okuma odaları Cl{ıl
ması; 

Lise ve orta mektebi bulunmyan yerlerdeki 
memur çocuklarının Kültür Bakanlığınca pa

rasız okutturulması, polis ıeıkiUiıının en kısa 
bir zamanda kazalara da teşmil edilmesi, 
U11Wm.i müfetıi.§likler'de birer köy bürosunun 
Cl{ılması, doğu vilayetlerine umumi muvaze

neden yardım yapılması, lıayaı ucuzluğunun 
gerçekleştirilmesi istenmektedir. 

Başhal{.ammızın Cenevreye gideceği 
hakkında çıkan haberler asılsızdır 
İstanbul, 14 (Telefonla) -

Başbakan ismet lnönü, I~ Ba
kanı ve C. H. P. Genel Sekrete
ri B. Şükrü Kaya, Dış Bakanı 
B. Tevfik Rüştü Araş, Hususi 
Kalenı l\lü<lürleriyle birlikte 
hugiin saat 10 da llaydarpaşa
ya vardılar. BasbakanunIZI ve 
Bakanlarımızı; ~Istanhul Valisi, 
İstaııhu] Kumandanı, şelırimiz
<lcki ıneLmılar ve çok kalabalık 
bir halk kütlesi karşıladı. 

Çok ne~eli lıir tavur1a tren
den inen Başbakanımızı diğer 
Bakanlarımız takih ettiler, ken
dilerini karşılı) anlara iltiJ at e
derek Haydarpaşa iskelesindeki 
Akay vapuriylc lstanhula geç
tiler ve otomobillerle doğruca 
Dolmahalıçe'ye gittiler. Başba
kanımız ve Bakanlarımız ) eme
ği Büyük Şcf'le beraber yedi
ler. 

*** 
İstanbul, 14 (A. A.) Başvekil 

lımıct İnönü'niin Cenevre've O'İ· 
'd ~ ' e 

ccegi hakkında çıkan habcrleı 
tamami)lc asılsızdır. Cenevreye 
~~:iciye Vekilimizin riyaset et
..ıgı heyet gicleccktir. 

Gündelik 

EVET, FAKAT ..•• 
MEBUS 

Türkiye ve Fransa arasında 
~a.~ak dolayısiyle çıkmış olan ih
tı~~f ~rgeç hallolunacaktır. Çünkü 
~ urkıyenin istediği, harbsonu hu
ıuık prensipine tamamen uygun, 
Fransa da bu prensipin şampiyo
nudur. 

Bu ihtilaf münaseıbetiyle Fran
ıadan gelen yazılar ve haberler· 
den, bir kaçtır tekrar edilen bir 
tanes.i üzerinde biraz durmayı iki 
tara.f ın menfaatlerine muvafık bu
!uy.oruz. Bu habere göre Sancak 
ıhtilifındaki şiddet, Türkiyenin, 
F ransaya yapmış olduğu yardım
laşma muahedesi teklifine, müs
bet bir cevab almamış olmasından 
neşet ediyormuş. Hemen haber 
Yerelim ki fransız dostlarımız ha
ta İçindedir. Eğer bu muahede bu
gün mevcud olsaydı, Sancak ihti
lafındaki şiddet daha az olmaya~ 
~· Bizimle dostluk yapmak is
:~enlerin bizi iyi bilmeleri ve ya. 
«rndan tanımaları lazmıdır. Ke
,bıa{izm realiteler üzerine kurul
lbuftur; tıürk cumhuriyetinin dini 
realizmdir. Bizi mazimizden ve 
Yer yüzündeki bir çok devletler
den ayıran büyük fark budur. 
'.Atatürk Türkiyesinde ne mistik 
fikirlere, ne de mistik dostluklara 
Yer vardır. Cumhuriyet vatandaş
ları kanidirler ki mistik dostlu.k
laı- insanları bir nevi din ve iman 
i'1~arebesine sürükler ve cemaat-
~rın hakiki menfaatlerini mane

~1 safsatalara kurban verir. Tarih 
r'~nde dolaşan bir göz her mil:n hayatında sadakatler ve iha
n er bulmakta zorluk çekmez. 

(Sonu S. inci sayfada) 

Aziz Başbakanımızın neşeli bir yüzü 

Umumi müfettişler konferansında 
görüşülen işlere dair hazırlanarak baş 

vekalete verilmiş olan raporda şu esas
lann bulunduğunu öğrendik: 

Birinci ve üçüncü umumi müfettişlik· 
ler mıntakasında bulunan bazı vilayet
lerden müteşekkıl yeni bir umumi mü

fettişlik teşkili, birinci, üçüncü ve dör
düncü umumi müfettişlik mıntakalann
da masrafı devlet büdcesinden temin e
dilmek suretiyle yatılı ve kuvvetli ele
manlı köy mekteb ve pansiyonları açıl
ması, kültür merkezlerinde kuvvetli ti
caret evleri kurulması ve köylüyü şehir 
ve kasabalardan uzaklaştıracak haberler 
yayan ve köylü istihsalatmı yok bahası
na ellerine L ren ayak satıcdannı, çer
çi ve tefecilerın ortadan kalclırılması, mu
hacir evleri inşaatinin salahiyetli müte
hassıslardan müteşekil komisyonlar ma
rifetiyle yaptmlması, halkevlcrine ehe
miyet verilmesi. muhtelif mmtakalarda 

• P. n uru 
boş olan saylavlıklara 

namzetlerini seçti 
lstanbul Saylavı Şükrü Naili Gökberk, Kocaeli 

Saylavı Dr. Ziya Nuri Birği ve Siirt Saylavı Mah
mut Soydam'ın ölümleri üz.erine bo§alan lstanbul 
Say/avlığına Ziraat Vekaleti Müsteşarı Ahi Ba
yındır, Kocaeli Saylavlığına Avrupa'da tahşiJini 
bitirmi§ ziraatçi lbrahim Dıblan ve Siirt Saylavlı-

, ğına mütekaid binba§ı Mehmet Ali Kurtoilu Gen-
~ ba§kurca Parti namzeJi olarak onaylanmı§lardır. 

Sayın seçicilere bildirir ve ilan ederim. 
!staııbul saylavlı· Cumhuriyet Hal.k Partisi 
ğrna namzed gös- Genel BCUJkcın Vekili 
terilen B. Atıf İSMET INôNO 

Bayındır 

Sekerden alınacak 
' istihlak vergisi 

Proje bugün kamutay
da görüşülecek 

Şeker istihlak ve gümrük resimleri 
hakkındaki kanunun bazI maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna baz hü
kümler ilavesine dair olan kanun layi
hasI encÜmenlerden geçerek meclis 
ruznamesine alırunıştır. Layihanın ·bu
günkü toplantıda müzakeresi ihtima
li kuvvetlidir. 

1935 mali yılının başında şeker u
cuzhfttırıldıktan sonra memleketin şe· 

ker istihlakinde esaslI bir yükselme 

müşahede edilmiş ve bu tarihten evel 
52 bin tona kadar düşmüş bulunan yur

dun yıllık Ş<?ker istihlaki bugün 72 bin 
tonu bile geçmiştir. Bu vaziyet karşı

sında şekerden alınacak istihlak vergi
si nisbetinin yeniden tesbiti lüzumu 
hasıl olmuştu::. 

Ru layiha şeker endüstrimizin ko
runmasını temin etmekle beraber ucuz 
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Adliye 
.. h. mu ım 

veltllimizin 
bir 

konusması 
' e Dün yerimiz:n darlığ• dolayı· 

siyle hülasasını l<oyduğwnuz; 
adliye vekilimizin avukatlık kon· 
gresindeki beyanatının metnini 
altıncı sayfamızda okuyunuz. 

Ağaca kıyanlar 
• Profesör Hcuan Refid Tan,. 

kut'un bu gii%el ycuuı ikinci 
saylamı:ı:dadır. 

Hataylıların 
Görmenlere raporu 
• ilk kımıını iki gün önce neı. 

rettiğim~ halaylı kardeılerimi. 
a;in görmenlere vermif olduğu 
raporun devamını befinci aayfa
mı:ı:da bulacakaını.s. 

Umum Müfettişlerin it; Bakammızla beraber konferansrn devamı sırasında 
alınmış bir resimleri 

okuma odalan açarak halka ajans, gaze- ı el :ı-zatılına~ı: her kazada doktor, ebe ve 
te ve mecmua okutturulmasının temini, saglık teşkılatmm bulundurulması, na-

gezici ve öğretiçi filim ve temsil işlerine (Sonu 2. inci sayfada) 

HATAY HABERLERİ 

Tethiş devam ediyor 
Hama, 14 (Hususi) - Sancak dı

jtnda mesul makamlar tarafından San
cak içindeki türklere tecavüze sevk edil
mek üzere çeteler teşkil edilmekte oldu· 
ğu, bunların arablardan ve taşnaklardan 
mürekeb olduğu haberleri Antakya, 
Reyhaniye mınta.kasmdaki türk balloru 
fevk.alide sinirlendirmiştir. Böyle bir 
Mdisenin doğuracağı elim akibeti jimdi
den tayine imkan görülemiyor. 

Şapka giyme hareketi 
yayılıyor 

Haleb, 14 Husu.si) - Kürt dağı ~ 
çevresindeki mıntakalarda şapka giyme 
iareketi gittikçe artmakta ve Halebe doğ
ru uzanmaktadır. Bu hareketten res.nd 
makamlar fevkalade kuşkulanmış, şap
ka giyilmemesi için Kürt dağı hallcma 
tehdidler savrulmaya başlanmıştır. Halk 
bu tehdidlere eheıniyet vermemekte 1IO 

ppka giymekte devam etmektedir. 

Reyhaniyede tethiş 
Ilaleb, 14 (Hususi) - Reyhaniyede 

hala bütün dükkanlar kapalıdır. Kasa
bada tethiş hüküm sürmektedir. • 

Reyhaniyeyi basmak için 
Hama, 14 (Hususi) - Haleb ve ci

varında 1500 kadar arabm silahlamhr> 
larak Reyhaniyeyi basmaya hazırlandık
ları söylenmektedir. 

Tevkif edilenler 
Haleb, 14 (Hususi) - Reyhaniyede kr 

zahürat dolayısiyle on türk tnkif edil
miştir. Beş türk için de tevkif karan ff
rilmişse de bunlar henüz yakaJanana
mışlardır. 

Irakta da tezahür istiyorlar 
Bağdad, 14 (HU6usi) - Suriye gue

tecileri taraiından Irak gazeteçilerine ol
duğu gibi bazı suriyeli şahıslar tarafın
dan Iraktaki suriyeli muallimlere de 
mektublar gönderilmiştir. Bu mektub
larda Irakta Suriye lehinde tezahürlerde 
bulunulması ve Sancağın Suriyenin par
çası olduğunun bu tezahürlere vesile 
olması, Sancak hakkındaki Suriye görU
§iine yardım etmeleri iç.in l:liyük devle'"' 

lere başvurulması istenmiştir. Bu tahrik
lere uyan bazı suriyeli muallimler bazı 
mekteb talebelerini sokaklara çıkarmış
larsa da tezahür yapmaya muvaffak ola~ 
mamışlardır. 

Fıkra: 

Bizde gurur 
bulanlar .. 

Klod Farer ve onun gibi, bizim San
cak davasında ısrar edişimizde g u .. 
r u r. bulanların, acaba, bizde aradılr
Jarı nedir? 

Fakat daha tabit ve doğru bir sual 
var: acaba ba hükümde bulunanların 

ti1r1rlerde g u r ıı r diye tefsir etti~ 
/eri şey nedir? 

Bakını~ nedir: biz dünyada he,_ 
hangi bir devletle bir meselemiz oldu
ğu vakit, o devletin ne küçük ne bü
yük, ne kuvvetsiz ne kuvvetli olduğu.. 
nu asla düşünmeyiz: eğer kendimizde 
h a k buluyorsak, onu, hepsi ile, 
e .ı J d şartlar içinde münakaşa ede

riz. 
lşt• Klod Farer gibi, Ankara keal· 

si muhabbeti ile türk sevgisini karış

tıranların, ve yahut, osmanlı çelebi~ 
ile Atatürk türkil arasrndaki farkı an
lam.ıyanların g a r u r dedikleri şeJll.t 
bu, h a k k ı a r a m a ve kendin:iJ
si kendileri ile e § J d s a y m ıı key
fiyetidir. 

Biz hiç bir zaman kuru grura kapıJ.. 
ınadılc: fakat taliin kapkara. söktüğü 
günlerde bile, asla, başkaları ile his; 

olmazaa e ~ i d o 1 m a hakkından, 
ve bir~ok faziletlerde, başkaları aza 
birçoğuna astüa olmak şerefiadea 
kendimizi mahrum $aymadıh. 

Türklerin dünya ile umum! tarih
te birçok 11.lı!J verişleri olmuştur: l&
kia onların ~eref pazarlığına tenezzül 
ettikleri vakalar gösterilemez. 

Bizi mağrur zannedenler, ~ e r e r .. 
in manasını bilmiyenler, veya ona yaJ .. 
mz kendi lflgatlerine göre mana vere11-
lerdir • .. Fataı; 



SAYFA 2 

Ağaca ıyan 

Onları şu sıraya 
tabi tutabilir_· z: 

1 - Yaylacılar, 2 - Külekçiler, 3 - Çam sakızı 
çıkaranlar, 4 - Kök sökenler, 5 - Meşelikte 

tarla alanlar, 6 - Kıl geçileri 

1. - Yaylacılar. Bunlar mevsimle
rin çoban hayatı üzerindeki ho~ tesir
lerine göre yer değiştirmeye önem ve
rirler. Ovaların tropikal otlaklarında 

sinekler canlanır canlanmaz onların 

perişan kateri yücelere doğru süzül· 
meğe başlar. Mayıs sonlarında yayla e
tekl~rindedirler. İki kiloluk bir demir 
parçasrnrn, baltanrn ı:ründe kaç metre 
küp çam doğnyabileceğini işte o za
man öğrenebilirsiniz. Her yayla evi her 
biri en azdan yüz yaşında olmak şar
tiyle hiç olmazsa yüz çam gövdesi is
ter. On beş metrelik sülün ağaçların 
yeşil kafası gövdelerinden ayrıldıktan 
sonra baş taraflarında açılan çaprac:t. 
lama k-:rtiklerle kütükler birbirine ek· 
lenir. Ve bir tek demir çivi kullanıl
mamak şartiyle iki katlı koca bir ev 
meydana getirilir. Bunların üstü gene 
çam kütüklerinden her biri bir Mar
silya kiremiti küçüklüğünde doğran

mış tahta levhalarla örtülür. Yayla, he
le geceleri çok S<'ğuk yaptığı için sıva
sız ve muhafazasız olan bu evlerde ne 
kadar çam kütüğü yakılabileceğini dü
şünmek zor olmaz. Fakat işin kan ağ
latan yanı bu evlerin her yıl mayıs a
yında yeniden yapılmasıdır. Çünkü e
ğer kış ağzı, göç çekilirken eğlence ol
sun diye yakılmazlarsa kış ortası on
ları ormaniçi köylüleri mutlaka (oda 
ururlar). Onların da ateşinden kurtu
lanlar yağmur, lrar ve fırtınadan yaka
yı kurtaramazlar. Bu .yayla evlerini 
Samsunian Karagöl yaylalarına kadar 
bütün Canik dağlarında görürsünüz, 
fakat ben sizi temın edeyim ki üç yıl 
ardıardına ve esaslı tamir görmetlen 
yaylacı barındırmış hiç bir yayla evi 
bu1amıyacaksmız. 

2. - Külekçiler. Yayl,,cı ve orman
içi köylüsü her hafta şehire indirdiği 
iki kilo yağını güzel koku veren çam 
ağacından kendi elceğiziyle ve yalnız 
balta ile yapılmış bir küleğe doldurur. 
Külek yağla beraber satılır. Yağlar i
çinden }ıoşalınca bu külekler o işte bir 
daha kullanılamıyacağı için ormanıçı 

köylüsü daima külek yapmağa mecbur
dur. Çam budaklı çıkar5a bir külek için 
birkaç ağaç devrilebilir. Şayet yolunuz 
bir gün büyük çam ormanlarına uğrar
sa derinlerden size kadar gelen balta 
seslerine dikkat ediniz. Bu ı:eslcrin a
rasında, bir kiloluk yağ küleğine kur
ban edilmekte olan asırlık çamların i
niltisini de duyarsınız . 

3. - Çam sakızı çıkaranlar. Bunlann 
sanatın:ia tekniğin payı vardır. Çünkü 
sakızın özlüsü çamın kanlı olanından 

çıkar ve bunun içindir ki sakızcılar re
çineli cinsin yetişmi~ini ve gürbüzü. 
nü seçerler. Ameliyat o kadar basit ol
maz. Ağacın damarını bulmak ve onu 
münasi.b yerinden patlatmak bazen bir 
çiynem sakız için oeş on çam•:ı ya.a
tanmasını icab ettirir. Deşilen dama
rın boşalan kanı işte bu çam sakızıdır. 
Ve yaralanan çam ise derhal kurur. 
"Çoban armağanı çam sakızı., atalar 
sözüyle bir değersizlik kastederiz. Fa
kat bu söz ormana verdiğimiz de~erin 
hazin bir ölçüsüdür. 

4. - Kök sökenler. Saç sobaların İ· 
çinde en çok dayandığı ve sonra kor o
larak mangalı doldurabildiği için bü
tün Anadolu kasabalarında en gözde o
dun meşe köküdür. Dumanlı dağm me
şeliklerini Sivas sobaları söndürdü. Ciz
reden ba~lryarak yukarı Fırata kadar 
meşe ormanlarım kurutanlarm başında 
Lice oduncuları geiir. 

5. - Meşelikte tarla açanlar. Meşe 
yaprağı kuvvetli gübre olduğu için a
ğaçları kesilmiş ve kökJeri sökülmüş 

meşe toprakları, tarla haline getirildik
leri birkaç yıl içinde son derecede fe
yizli ürün verirler. Onun içindir ki 
köylü tarlasının bir kenarını meşelikte 
görmek ister. Çünkü bu suretle her se
ne bir parça daha yeni tarla sökülerek 
hem pazarın ve evin kök odunu çrka· 
rılmış hem de eskiyen topraklara kar
şr yeni ve 1.-uvvetlisi elde edilmiş olur. 

6. - Kıl keçisi Meşeliklerin bü
yü!: v~ öldiirücü musallatlarından biri 

}'rızan: H. Reşit TANKUT 
de keçilerdir. Onlar koca meşeliğin i
çinde yalnız taze fidanların Burç (te· 
pedeki taze tomurcuk ve yapracıklar) 
mı yerler. Tepesine keçi di~ değen fi
dan için uzamak, oüyüyüp ağaç olmak 
yoktur. 

:f.:..~* 

Fakat memleketin tarımsal ekono -
misini kemiren bu insanlarla bu hay
vanların bugünkü zararını bir hamlede 
ortadan kaldırmak teşebbüsü bizi o 
hacimde ikinci bir ı:C?rarla karşılaştırır. 
Keçisine kadar biitiln hayvanlar ulusal 
ekonominin dört rüknünden biridir. 

Bence bu dört rükün önem sırasiyle 
şunlardır: 

1 - Hayvancılık, 

2 - Yeşil yem başta olmak üzere 
genel tarrm, 

3 - Endüstriyel tarını, 
4 - Madencilik. 

Türk ekonomisinin ve endüstrileş
me hareketinin zincirleme gelişmesi bu 
dört basamağın sevişerek kaynaşması
na bakar. Fakat hayvancılığın bugünkü 
hayatı ne yazık ki yaylacılıktan ve me
şe yaprağından ayrılamaz. Sanatın in
celiğine dalabilmiş bazı hayvancılar de
vamlr bir yaylacılık ve keçi üretimi i
çin ormana ve ağaca muhtaç oldu)da
rını anlamışlardır. Yayla damlarrnı bek· 
}eten yaylacılar gördüğüm gibi meşe 
ağaçlarını varidat getirir bir akar gibi 
özenle esirgeyen keçi sahipleri de gör
düm. Genç meşelikleri ikiye ayırarak 
bir kısmını üç sene müddetle korut
mak, fidanların tepesini keçi dişinden 
kurtarır. O zaman bu kısım için keçi
nin faydası bile vardır. Çünkü ağaç di
bindeki filizleri korutarak ana ağacın 
gelişmesini kolaylaştırırlar. Bu usule 
başvurarak koru ve meşelik sahibi ol
muş köyler tanırım .. Malatyamn Adr

yaman taraflarında ve Maraşm bazı 

yerlerinde meşeliklerini bahçeler hali
ne getirmiş hayvan sahipleri çoktur. 
Fakat bizde bu işi kökünden hallede • 
cek biricik tedbir, vatanısaran büyük 
bir ölçüde ve planh olarak yeşil yem 
ziraatine başlamak '<: onu yurdun her 
tarafında ba~arabilmc ktir. 

lsıatistik 

Bütün dünyada 
çalı,makta olan 37 
milyon otomobilden 26 milyonu A
merika Birle§ik Devletlerindedir. 

Bu münasebetle ıunu da kaydet
mek lazımdır ki ,orada, otomobil sa· 
yısı telefon makineleri sayısmdan 9 

milyon fazladır. Nüfusa kıyas edilin· 
ce Amerikada S ki~iye, lngilterede İ· 
se 25 kişiye bir otomobil isabet et· 
mektedir. 

Lord Nuffield fakirlere 

1 O milyon dağıttı 

On yedi yaımda iken bet ingiliz lira
sı ile bisiklet ticaretine baılayaıı Morris 

otomobil fabrikaları aahibi Lord N uffield, 
lngilterenin buhrandan çok müteessir ol. 
mu' olıan mıntakası fakirlerine üç buçuk 

milyon İngiliz lirası daha dağıtmqtır. 

Lordun bu tarzdaki yardımları mikdan, 
timdiye kadar, 10 milyonu bulmuıtur. 
Nuffield, yakında, fabrikalarının bir me-

muru sıfatiyle dünya piyasasnu tetkike 

çıkacaktır. 

- Kaç Jela 
aeni bundan me• 

netmqtim: yine 
mi parderumü 
giydin? 

- Evet, ne ya

payım? Ko•tü
mün kirlenip bo
zulmasın diye •••• 
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ıc llAillIRILIRIRlll 
aya be ediye 
• • • • 

Çan 
şu es açı ması ıçın 

Seçim defterleri hazırıandı 
Ankara belediye meclisinin miira

caat ve teklifi üzerine Ankara Valili
ği Çankaya kazası dahilinde bir "Çan
kaya belediye şubesi" açmağa karar 
vermiştir. Bu sebeble Ankara Beledi
ye hududu içindeki bütün müntehible
rin reylerine müracaat olunacaktır. 

Müntehiblerin isimlerini taşıyan 

Temyiz istidalarının 
mühleti etr~,.ınrla 

defterler üç dört gündenberi Ankara 
belediye salonunda asılı bulunmakta
dır. Defterlere yapılacak itirazlar bu 
ayın 18 ine kadar kabul edilecektir. 
Ayın 19 unda müntehiblerin reylerinin 
toplanmasına başlanacak ve bu topla
ma üç gün devam edecektir. 

Ankara hududu içindeki mahallele
rin rey verme günleri tesbit edilmiştir. 

Rey sandığı Ankara belediye salo
nuna konulacaktır. Mamak ve askeri 
fabrikalar gibi merkeze uzak bulunan 
yerlerdeki müntehiblerin işlerinden 

kalmamaları için oralarda da muayyen 
saatlerde sandıklar bulunacaktır. 

Reyler Çankaya kazası idare heye· 
ti huzurunda toplanacaktır. 

İstanbul 
, 

belediycsı 

Fakir halka parasız 
• su verıyor 

İstanbul, 14 (Telefonla) - İstanbul 
belediyesi sular idaresi fakir halka pa· 
rasız su vermeğe başlamıştır. 

Bundan sonra evine terkos tesisatı 
yaptınnağa ve su getirtmeğe muktedif' 
olamıyanlar için ilk tesisatın parasız ya• 
pılmasına karar verilmiştir. 

Parasız tesisatın yapılacağı yerle' 
gayri safi iradı senede 90 lirayı geçuıi
yen binalarla ayda 7 .5 lira veya daha a' 
irad getiren akarlardır. 

Sular idaresine müracaat ederek va· 
ziyetlerini kontratla isbat edenlerin ili' 
tesisatı derhal yaptırılacaktır. Ancak sil 

bu binaların zemin katına kadar getirile
cek ve burada bir tek muslukla su veri· 
lecektir. 

Bu gibi bina sahibleri senede 27 ınet· 
re mikabmdan fazla su kullananuyacak
lardır. 

Temyiz müddetinin son günü cumar

tesine tesadüf ettiği takdirde pazartesi 
günü verilen istidaların müddetinclc o
lup olmadığı etrafında çıkan içtihat ih

tilafını devlet şurası umumi heyeti tet
kik etmiştir. Heyet cumartesi günü ta
tilin muayyen bir saatten başlamakta ol

masına binaen muayyen müddetin ce
reyanında cumartesi gününün hesaba 
katılması lazım geldiğine karar ver
miştir. 

Umumi Müfettişlerin raporundaki esaslar 

l(ağ1d l{ontenjanı 
• Kırtasiye depolarının ihtiyacı için 

Norveçten getirilecek 138.208 kilo ka· 
ğıdın kontenjan dışında memlekete so
kulması vekiller heyetince kabul edil
miştir. 

• İzmit kağıd fabrikasının faaliyete 
geçmesinden evvel inhisarlar idaresi ta· 
rafından Finlandyaya sipari§ edilen el
li dört ton kağıdın Tiirkiyeye sokulma
sına vekiller heyetince müsaade edil
miştir. 

Avukatlar kanunu 
• • 

pıo,,,esı 

Avukatlar kanun projesini tetkik et-

mek üzere teşkil olunan komisyon dün 
de çalışmalarına devam etmiı;tir. 

Kamutay çağrıları 
Müli Müdafaa Encümeni bu

gün Umumi Heyetten sonra top
lanacaktır. 

Bahtiyar iskandiruıvyalılar 1 

L'lllustration gazetesinin bathca 
muharrirlerinden Emile Schreiber 
"Bahtiyar iskandinavyahlar,, batlığı 
ile bir kitab yazmı§tır. Büyük röpor
tajları ile tanılan muharrire göre is
kandinavyalılarm bahtiyarlık sırları 

tunlardrr: ''Ya§ama teşkilatı oralar
da daha mütevazi, daha sade ve da
ha da emniyetlidir. Onları muvaffak 
etmit olan politik ve aosyal formül, 
mütemadi ıslah formülüdür ki halkm 
ihtiyaçlarını önceden görür ve onla. 
nn icablarma, tıpla taşmadan evvel ya. 

tağı düzeltilen nehirde olcfağu gibi, sa
kin ve muntazam bir cereyan verir/' 

Parüi gördüm, beni 

Amerikadaki çocuk bınızlan F ran

sada da türemeğe batladı. Fakat son 

günlerde Rouen ıehrini alt üst eden va• 

kada bırsızlarm sadece günahı altmm§· 

tır. Hadiseye bakınız: oo üç Yaımda bir 

kız, Pariste polise bat vurarak hırsızlar 
I 

tarafından çahnmıı ve sonra bırakıhmı 

olduğunu söylüyor. Tetkik, tahkik. .. 

nihayet, anası bulunup getirilince itiraf 

ediyor: "- Geçen gün İ§İnden çıkrnca 

elimdeki 83 frankla Parise gibnek iste

dim. Paris yolunda rastl dığım bir kam

yonun ıofôrü beni büyük ~in civarı· 

na kadar götürdü. Parisi gördüm. Bül

varlarında gezindim. Ne güzel şcb:r!" 

(Başı 1. inci sayfada) 

hiye müdürleriyle ziraat ve baytar me
murlarının suvari ve seyyar bir hale ge· 
tirilmesi ve bunlara hayvan yem bedeli 
verilmesi, iyi memur seçilmesi, şarka 

gönderilecek memurlara birer derece 
terfi hakkı verilmesi ve bu memurlara 
memur evleri yaptırılması, lise ve orta 
mektebi bulurunryan yerlerdeki memur 
çocuklarının maarif vekaleti hesabına 

meccanen okutulması imkanlarının araş
tırılması, polis teşkilatının en kısa bir 
zamanda kazalara da teşmiline çalışılması, 
kaçakç~lığı önlemek için müessir tedbir· 
ler alınması, kaçakçılık kanunundaki 
noksanların tamamlanması, suçlarla ce
zalar arasındaki mevcud nisbetsiılikle

rin izalesi, 

Tutulan kaçak malların sif kıy
met üzerinden satılığa çıkarılması, ka

sakçılığı teşvik ve kaçakçıları teşci eder 
mahiyette olduğundan bu esasın lağviy
le cenub mıntakalarındaki pazarlarda 

kaçak mal satılmasına mani olacak ted
birler bulunması, kaza merkezleri vila

yetlerden uzak olan yerlerde yeniden 
kazalar teşkili ve kaza teşkilatının art
tırılması, nahiyelerin tam teşekküllü na
hiyeler haline getirilmesi, bugünkü na-

- Gelinliğimin 

kumaşını almak 
tan geliyorum. 

- Tebrik ede
rim. Çok güzel 
bir kumaş aldrğı· 
nrzı umarım. 

- Ben de öy
le. Metresine on 
be~ lira verdim! 

Kendilerinden 

sorulunca na

sıl öğünürler? 

Neden, !Hi8tenget? 

Yakında Ankarada açılacak olan 
kömür yakan vasıtalar sergisi müna· 
aebetiyle yapılacak eğlenceler ara· 
aında, methur fransız artisti Misten• 
get'in de nwnaralarıl\J yapmak üze
re çağmlacağı aöyleniyor. 

Kömür aergisi bahis konum olunca 
akla daha evel Jo:ı:efin Seker gelıni
yor mu? 

Vcreıler, rn.acqlar •• 

Gene Amerika! 

1935 aeneainde, 15.000 dolardan 

fazla yıllık maaı veya ücret almıt o

lanlann listesi, bu husustaki kanun hü

kümlerine uygun olarak, kongre ta· 

rafından ili.n edilm~şlir: methur ga. 

zeteci Hearst yarım milyon dolar; 
aktris Mae Vcst 400,833 dolar; bun· 
lardan sonra büyük otomobil ve çe
lik fab;ikalarınm idare meclisi reis
leri... 

biye müdürlüğünün menşe ve terfi ka
demesi malUm bir meslek haline get~· 
mesi, 

Devletin inkılab hamlesini köyler• 
götürmek için umumi müfettişliklerde, 
vilayet ve kazalarda köy işleriyle uğra• 

§acak teşkilatlı birer köy bürosu açılına• 
sı, faydası görülen vali muavinliklerİ 
teşkilatını genişleterek merkez kazasl 
kaymakamlığı salahiyetini vali muavin· 
lerine vererek kendilerine parti başkan· 
lığı da verilmiş olan valilerin işlerini a· 
zaltıp sıksık mmtakalanru teftiş etme
lerine fırsat verilmesi, alclftmum ınıe" 
murlar hakkında ihtiyaca göre kadroları 
genişletmek suretiyle terfi çareleri ara· 
nılması, 

Evelce tatbik edilerek büyiilc 
faydalar temin eden kaymakam kursla· 
rına merkezde merkezi va..ıiyette olan vi· 
!ayetlerde yeniden başlanılması, her se
ne münavebe ile 3 - 5 validen mürekkeb 
bir idare konseyi kurulması, vilayetlere 
aid hizmetlerin tefriki ve her hizmetin 
ifasına yetebilecek gelir temini kar§ılığt 
olmadıkça vilayetlere yeni hizmetler ve
riimemesi, vilayetlerde mekteb, hastane, 
dispanser ve şosa yapmak çarelerinin a· 
raştırılması, hususi idareler mali yılının 
ikinci kanun ayı olması, vilayet memur· 
tarından kesilen buhran, muvazene ver
gilerinin vilayet hususi idarelerine bıra· 
kılması, gelirleri, tahmil edilen hizmetle· 
ri ifaya müsaid olmıyan yerlere, bilhas
sa doğu vilayetlerine muvazenei umunıi
yeden yardım yapılması, pazar yerleri• 
nin çoğaltılması, yolların yaptırılması, 

nakliye !icretlerinin ucuzlattırılması, fı· 
rınların islahı, fenni mezbahalar ve 60" 

ğuk hava depoları tesisi, tali hasılatııı 
kıymetlendirilmesi gibi beeldiyeler kong• 
resinin kararlaştırdığı tedbirlerle ba• 
yat ucuzluğunun tahakkuk ettirilrne• 
si, belediye ve hususi idareler tahsil 
ve muhasebe teşkilatının birleştirilmesi, 
menkw rehin üzerine muamele yapaıı 
ikraz müesseselerinin gelirleri yüksc1' 
olan şehirlerimizde kurulmasının temlıÜı 
tekaüd hakkından mahrum belediye me
murlarının istikballerinin temini, bele
diye ve hususi idareler memurlanrııll 

mesleki bilgilerini arttırmak için mer
kezde bir meslek mektebi açılması, kö)"' 
lerin kalkınması, devletin inkilab baaıle· 

sinin köylere götürülmesi için köy sal· 
malarının nizam altına alınmas.ı, mÜJJl• 
kün olan yerlerde dağımk köylerin bit 

araya getirilmesi, beş kilometrelik saha· 
lar dahilinde köy birlikleri kurulınas't 
dağınık köylerin manevi §3.hsiyetleriniıl 
birle_ştirilmesi, çizilecek programa göre 
dağınık köy yapılarının her sene yüzde 

bir mikdarmın merkez ittihaz edilece1' 
bir yere nakledilmesi, köy müfettişJikle
ri ihdası, köylerin ziraat, kültür, sağlı1't 
yol ve bayındırlık i§lerini mıntak.alarııı 
bünye ve hususiyetlerine göre planlaştl"' 
rarak yürütmek imkanlarının temini, bit 
köy bankası kurulması, merkez ve vi}j-

yctlerde köycülük kursları açılması, kÖf 
büdcelerinin basit ve yeknesak bir hale 
getirilmesi, muasır tel1ikkilere uygı.ıfl 
yeni bir nüfus kanunu çıkarılması. 
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SÖMÜRGE VE HAM MADDE j 
DAVASI 

İtalya Habe,iıtanda yerl~tikten 
sonra Almanya sömürge meselesini 
tel:rar ve bu defa daha büyük ıırar• 
la ileri atmı,tn. Büyük harbdan son
ra yedi büyük devletten dördünün 
- lngiltere, Fransa, Sovyet Rusya ve 
Amerika - "tok", ~ünün, de "aç" ol
duğu söyleniyordu. Japonya 1931 se, 
Desinde Mançuryayı eline geçirdi f. 
talya da artık Habetistanda yerlet
..-. sayılabilir. Japonyanm uzakfllrk· 
ta takib ettiği siyasete bakılacak o • 
luraa, henüz doymadığına hükmet· 
inek laznn geliyorsa da İtalya, Habe
ıiatanı ilhak ettikten sonra artık ken• 
diaini doymU§ devletler aıraınnda aay. 
dıiını reanıen bildirmittir. 

.Almanyaya gelince; büyük harb İ• 
ç.ande bütün sömürgelerini kaybet• 
ıniı, harbdan sonra da aömürge ıek· 
linde toprak almamıı yegane büyük 
devlet olduğu için iıtihası gittikçe 
artmak tadır. 

Almanya büyük bir devlet olduğu 
İçin sömürge sahibi olmayı bir hay• 
~iyet meselesi yapmııtır. Fakat bu 
izzetinefis mesele.inden baıka batla 
Dr. Schacht olmak üzere, alman ikb· 
&adcıları, sömürgeye sahih olması Al
lnany3 için bir hayat memat mese
leıi olduğunu iddia etmektedirler. 
Bu iktısadi zaruret de Almanyanm 
İptidai maddelere olan ihtiyacmdan 
doğmaktadır. 

Bu zarureti iıpat etmek için en. 
tereaan istatistikler neıretmektedir· 
ler. Holanda imparatorluğu dahil ol· 
~k Üzere, dört ''tok., devletin - fn. 
adtere, Fransa Amerika ve Sovyet 
R~ya - düny: sathınm yansına sa• 
hıb olduklarına itaret ettikten sonra 
lıaın madde takaiminin de bu toprak 
distribüsiyonundan daha adaletsiz 
~duiunu söylüyorlar. lıte birkaç ra· 
~111 : Hollanda ile dört büyük devlet, 
d~ya buğdayının yüzde altmıı beıi
ıu, arpanın yüzde ellisini, yulafın 
1iİzde altmıf sekizini, köpranm yü.z
de doksan yedisini, pamuiun yüzde 
seksen birini, yünün yüzde yetm.İf bi. 
rini, kenevirin yüzde doksan dolruz 

~Uçuiunu ,lastiğin yÜzde doksan se-
•bai, kön.Griln -n. .... _ • d'" d .. .. , ... _ yetmıı or U• 

nu, J>etrohıa yüzde aek..... . . b kı· .. d ..... nuu, • 
nn yuz e ellisini, nikelin .. d dok 
aan yedisini kal .. yuz e • 
• . • aym yuzde altmıtını 
ıatıhsal etm k d' 
h 

e te ır. Bu rakamlar da· 
a çok uzayabilir. 

Filhakika bu memleketler, Al· 
IDanyaya ellerindeki ham maddeyi 
aatmaya hazırdırlar. Fakat Schach• 
tın 'dd.ia 1 sma aöre, Almanya bu 
~ddeleri altın veya döviz mukabi· 
:•nde satm alamaz. lktısadi zaruret· 
erden baıka ortada mali zorluklar 
da vardır. 

Ôyle görünüyor ki en büyük sömür· 
ae sahibi olan lngiltere de alman dava· 
~ının büsbütün haksız olmadığına 
inanmaya baılayan bir zümre be
l' 
ll'lnektedir. Fakat bu noktada Al • 
lnanyayı tatmin etmek için ne yapı• 
lacağı keatirilemiyor. Eski alman aö
llliirgeleri Japonya, İngiliz dominyon· 
ları ve lngiltere ile Fransa arasında 
Paylaıdmıttır. Japonyanın eline ee
Çen aörr • .ırgeleri vermesi varid deiil
dir. İngiliz dominyonları da eski aL 
1Da11 sömürgelerini geri vermeye ya· 
llatmıyorlar. lngiltere ve Fransanın 
•ilerindeki Togo ve Tanganyika aö
lnürgeleri de kafi görülmüyor. Esasen 
bunların iadeıine kartı her iki mem
lekette de büyük bir mukavemet var• 
dır. Bunun içindir ki bam madde me
selesinin batka tekillerle halli üze. 
l'İnde uğratılmaktadır. Sömürge mad· 
delerinin bedellerini tediyede bazı 
lcolaylrklar gösterilmesi, aomurge 
llıabsullerinin, bunlara sabib olanla
l'ın elleri11de bütün sanayi memleket· 
leri içi11 emanet telakki edilmeai ıribi 
formüller dütünülmekte ise de, her· 
hanci buhranlı bir vaziyette keneli· 
•İni bu maddelerden mahrum bıraka· 
caklarını bildiği için Almanyanm bu 
tekillere razı olacağı fÜphelidir. 

--
A. Ş. ESMER 

Lil' deki grev bitti 
LU, 14 (A.A.) - Haziran ayından

beri timaI departmanında çılmuı olan 
b.Utiln içtimai anlaımazlıklar hal ve tea
"1ye edilınit bulunmaktadır. Bu depart
man içinde artık hiç bir grev yo~ 

Gönüllüler 
meselesinde 
Portekiz 
cevabını verdi 
Amerikadan yüzlerce 
gönüllünün gideceği 

bildiriliyor 
Londra, 14 (A.A.) - Royter Ajan

sının Liz.bondan aldığı bir haberde 
Portekiz İngilterenin notasına verdi
ği cevabta, İsp~yaya gönüllü gitme
sinin meni hakkındaki ingiliz teklifi· 
ni esas itibariyle kabul etmektedir. 
Bununla beraber Portekiz hükümeti, 
İngiliz notasında tavsiye edilen tedbir 
terin diğer hükümetlerce de ittihaz e
dilip edilmiyeceğini bekliyecektir. 

Amerikaclan giden gönüllüler 
Nevyork, 14 (A.A.) - Amerika sos

yalist partisi azasından biri, yüzlerce 
gönüllünün 1spanyaya giderek enter
nasyonal müfrezeye gireceklerini aöy· 
lemi!tir. Bu zat, gönüllülerin hakikt 
mikdarını tasrih etmemif, ancak soa
yaliıt partisinin bu mikdarı 500 e çı· 
kannağa çalıfM:ağmı ve bunlara mali 
yardımda bulunacağını aöylemiftir. 
Gidecek olan gönüllüler, bilhassa tek
niıyenlerdir. · 

• • • 
Vaşington, 14 (A.A.) - Baraelon· 

daki Amerikan konsolosu 76 amerikan 
gönüllüsünün İspanya hükümet kuv· 
vetleri yanında ham etmek üzere Bar
selon'a geldiğini telgrafla dıt bakan· 
lığına bildirmif tir. Amerikan hüküme
ti, bu hareketlerinin yabancı bir ordu
da askerlik etmeyi meneden kanuna 
aykırı olduğunun kendilerine tebliğini 
konsolosa emretmiştir. 

G6nOIHller meselesi ve lnsllb 
ltÇI Partisi 

Londra, 14 (A.A.) - İfÇİ partiai. 
milli konseyi bu ayın 21 inde toplana· 
rak, partinin, hükümetin dıf politika
sına ve bilhassa karı,mazlığa kartı ala
cağı vaziyeti tetkik edecektir. 

İtçi mahfilleri, hükümetin son te· 
şebbüsü üzerine, kendi vaziyetlerini 
tesbit etmek lüzumunu hissetmektedir
ler. Yabancı bir devlet ordusunda hiz
met etmeyi meneden kanunun yeniden 
meriyete konulması itçilerin memnu
niyetsizliğini uyandırmııtır. İşçiler, 
Avam kamarasının gelecek toplantı 

devresinde hükümetin dıt politikaaı 
hakkında geniı bir münakap açmayı 

tasarlamaktadırlar. 

B. Blum Parise 
döndü 

Pari~e dönen B. Blum 

Paric, 14 (A.A.) - Batbakan Blum 
bu sabah Pariıe dönmü§tür. Öğleden 
&0nra toplanacak olan bakanlar mecliai
ne bafkanhk edecektir. 

*** Paris, 14 (A.A.) - B. Blum saat 9 
da Marailyadan gelmit ve aaat 10.30 da 

bakanlar mccliaine ittirak etmittir. 

ispanya isyanı ve ihtilatları 

Malagada hükümetçiler çetin 
mukavemet gösteriyorlar 

bir 

w 

Hükümet kuvvetlerinin şiddetle mukavemet ettikleri Malagadan bir görünü§ 

Cebelüttarık, 14 (A.A.) - Lalinca Şimdiki halde iki taraf, biribirini 
ve San Rok asi şehirlerinde mevcud bü- tarassut etmektedir. 
tün kuvvetlerle bir kısmı yaşlı olan gö- Madridin kahramanca mukavemeti, 
nüllülcr alelacele Estojona cephesine Verdun'un mukavemetine benzetilmek-
eevkedilmişlerdir. Asiler, Malagaya kar- tedir. Müdafiler, deruhte etmiş olduk· 
fi bu cephede giriştikleri taarruzda hü- ları tarihi rolün ehcmiyetin.i takdir et-
kümetçilerin çok çetin mukavemeti ile mektedirler. 
karşılaşmaktadırlar. Yardım kuvvetleri· 
nin sevkedilmesi için otobüs, otomobil 
ve kamyonlar müsadere edilıniftir. 

Buraya gelen bir habere göre hü/kü
metçiler Estojona çok şiddetli bir mu· 
kabil taarruza girişerek asilerin ifgali 
altında bulunan topraklarda ilerlemeğe• 
baflamtflardır. Emin bir kaynaktan öğ
renildiğine göre, yabancı memleketler· 
de yapılmıı oldukları sanılan w Cen· 
tadan gelen iiçyüzden fazla cebel topu 
geçen gece Elcezircye nakledilmiftir. 

Aravaka, 14 (A.A.) - Havas Ajan
aı muhabirinden : 

Pozuelo, Aravace mmtakaaı, tama
miyle harabe haline gelmiştir. 

Havas muhabiri diyor ki : 
''General Argaz'dan aldığım izin il· 

.sıerine dün cephenin bu mıatakeaını 
ıezdim. Madridfn pyet ıUzel uyfiyele
rinden olan ve çok tık ve zarif köfkleri 
bulunan Pozuelo, bir harabe enkazından 
bafka bir fCY değildir. lapanya dahili 
harbinde topçu ve tayyare kuvvetleri 
hiç bir yerde bu derece tahribat yap· 
IIl1' değildir. ,, 

Büyük taarruzlar bekleniyor 
Madrid, 14 (A.A.) - Havas Ajansı 

muhabirinden : 
Bugünkü nisbi aükfuı, hareıketin 

dumıuf olduğu suretinde tefsir edilme· 
mek gerektir. Asilerin ileri hareketleri 
çok ciddidir. Bundan azami randıman al· 
mak istememeleri ihtimal içinde değil
dir. Aru:ak hükümet kuvvetleri de cid· 
dl bir taarruz hazırlamaktadırlar. Son 
hareket, cumhuriyetçi milislerin daha 
seyyar bir bale gelınif, daha ziyade e
IHtikiyet kazanını§ olduklarını iabat et· 
mittir. Mili• kuvvetleri, arazi arızala
rından faydalanmasını, mevzilerini tab· 
kim etmesini bilen ve otomatik silahlar· 
la ünsiyet peyda etmif olan hakiki bir 
ordu haline gelmiftir. 

SON DAKiKA 

Mola ordu8unun ileri hareketi 
Avila, 14 (A.A.) - Havas : 
Mola orduau kıtalan, Uç gün dinlen· 

meden sonra dün sabah Mahadhlt1da 
önünde, La.koronya yolunwı iki kilo
metre ötesindeki hedeflere doğru taar· 
ruza geçmitlerdir. Bu hedeflerin alın· 
ma111 Lak.oronya ve Oakuryal yollaruım 
birlettiği noktayı hükümet tanklarına 

karfı himayeye imkin verecek ve bun
dan sonraki hareket için mükemmel bir 
üs tetkil edecektir. 

Madrid cephesinde, büyük topçu ve 
tayyare faaliyeti kaydedilmektedir. 

Rozae Mahadhonda bölgesinde top
çu evveli haber verilen bir milis tahq

füdünü bombardımana tutmUf ve son· 
ra piyade ilerlemiştir. 

İspanyol 
kimseye 

• 
vermıyor 

Bu söz, Londrayı tat
min etti 

Londra, 14 (A.A.) - General Fran
ko'nun Almanyanın İspanyol Fasına 

asker çıkarmasına müsaade etmiyece
ği, herhangi bir yabancı devlete İspan
yol arazisinin bir parçasını terke asla 
razı olmıyacağı ve Fas'a aid entemu
yonal hükümleri bozmıyacağı iapanyol 
Fasındaki İspanyol yüksek komiseri 
B. Beigbeder tarafından Deyli Tele
graf muhabirine yapmıf olduğu beya
nattan anJa,ılmaktadır. İngiliz ve fran· 
sız zabitlerinin İspanyol fasını ziyare
te davet edilmeleri mevcud filpheleri 
süratle izale edecek bir çaredir. Zira 
İspanyol Fasında alınanlar bulunmut 
olsa idi, böyle bir davetin yapılmasına 
ihtimal verilemezdi. 

BB. Musolini. Göring konuşması 
Roma, 14 (A.A.) - B. Musolini ile B. Göring arasındaki ilk görüşme baf

langıçta tebliğ addedildiğinden çok daha uzun olmuıtur. Bu görüşme hakkında 
apğıdaki tebliğ çıkarılmıştır: 

Duçe saat 12.30 da Veriedik sarayında B. Göring'ı kabul etmif ve kendisiyle 
bir saat samimi mülakatta bulunmu,tur. 

İspanya Fası meselesi kapandı 
Faris, 14 (A.A.) - Bugünkü bakanlar toplantısında dı§ i•leri bakanı B. Delbos 

İspanyol Fası meselesinin Hitler - Ponset görüfmesi neticeainde neıredilen teblil 
ile halledilmif bulunduğunu kaydetmiftir. 

Yunan kıralımn seyahat şayiaları 
Atina, 14 (A.A.) - Atina Ajanaı bildiriyor: Sabah gazeteleri, &§ağıdaki habe

ri vermektedirler: 
S. M. İkinci Jorj'un Yunanistan drıında bir seyahat yapacağı hakkındaki 

pyialar hakkında öğrendiğimize göre Kıra) elen eyaletlerinde yapmakta ol· 
duğu yolculuğuna devam edecektir. Ve timdiki halde Yun.aniatan dııında bir 
yolculuk mevzuuba.hia değildir. 

SAYFA~ 

Yunüa Nadi, Hataym istiklali bak· 
kındaki dav&mızda birçok clo.t hii
kümetlerin, tezimizi haklı buldulda. 
rını ve meselenin türk isteklerine uy. 
gun olarak halli hususunda müzaha· 
retten geri dunnıyacaldarmı bize bil· 
dirmiı olduklarını zikrederek dünya 
kamoyunun, gitgide, bu davada türle 
tezinin aağlambğını idrak ettiğini teba· 
rüz ettiriyor. 

Kurunda Aıan Ua, bazı fransız 
kaynaklarınm, Hatay hakkındalıd ta· 
leblerimizi, Franaanm ltalya ile an
latmıı olmaaından doğan hiddetimi
ze atfeditlerini gülünç ve manaıız 

bularak türk • İtalyan münasebetleri· 
nin daima dostça olmaktan geri kal· 
madığını, ltalya ile aramızda hiç bir 
ihtilaf bulunmadığını, ve fransızla
nn bu gibi manevralarla haklı dava• 
mızdan bizi vazgeçiremiyeceklerini 
ileri sürüyor. 

Muhiddin Birgen de, Son Posta
da, Sancak ihtilafının son zamanlar
da çok gergin bir safhaya girmesin· 
den doğrudan doğruya fransız mü .. 
temlekecilerinin meıul olduğunu. m;ı. 
li teref ve menfaatlerle alakalı bir 
meselede Fransanın mutad oyala • 
ma siyaseti ile avundurmaya kalkı1-
masına karıı Türkiyenin hiddeti hak· 
lı olduğunu tebarüz ettirerek Fran
sada, tezimizi baltalamaya çalıtan
lann bizzat fransı.c halk cephesi hü
kümetinin de dütmanları bulunduğu. 
na iıaret ederek, B. Blum kabineü
nin bu yanlıı manevralara alet olma
masını tavsiye ediyor. 

LIMANLARIMIZ VE 
ŞlLEPLERlMlZ 

Ahmed Emin Yalman, Tanda, hü
kümetin hayab ucuzlatmak için yap
tıiı büyük gayretlere rağmen türk 
mahsullerinin Avrupa piyasalarından 
pahalıya mal olduiunu ve bunun bat
lıca aebeblerinden biri de !imansızlık 
ve limanlarda modern vasıtaların bu· 
lunmamaaı oldutunıı anlatarak, lr 
tanbulun burnu dibindeki Ereiliye 
bir filebin senede ancak 12 sefer ya. 
pabildiğini söylüyor. Muharrire göre, 
Menin, Erefli, Samsun gibi ana li· 
manların süratle yapılmaıı ve modern 
vasıtalarla teçhizi, latanbul limanı· 
nna ır•nitletilme8İ ic:il ihtiyaçlardır. 
Bundan baıka fileplere olan ihtiya• 
cnnız büyüktür. Huauai tefel>büalerin 
filep satın alabilmesi için biraz aer
beat döviz vermek feclakarlıtma kat· 
lanmak ve eski gelDİlerin almmau 
huauaunda daha müaamabakar dav. 
ranmak laz11ndır. 

KiMLER DOVOŞOYOR 7 

Akf&IDda "Akfllmcı,, ispanyadaki 
aivil kavcanm, zamanla, fikirler uğ. 
runa bir e11ternasyonal harb ve ya. 
nnki savaılann bir tecrübe tahtası 

haline gehnit olduğunu anlatarak 
diyor ki: "itin en acı tarafı tudur ki 
dahili barb lapanya bakımmdan bit· 
ae bile, ekilen fitne tohumlan uzua 
aeneler semere verecek, hanıri taraf 
timdi galip gelse, ispanya daha uzua 
seneler mahvolacak, harab olacaktır. 
Ve nihayet orada çarpıtanlar hır .. 
larmı yenemeyince aaıl barb sahne· 
ıinde boy ölçütec:eklerdir. ispanya ih· 
tilali Avrupada günün birinde patla
yacak mülhit bombanın fitilidir." 

ATA-ORKUN ASKERi 

F. R. Atay, Atatürkün "Aakerliğl 
ne zaman bitireceksin? .. sualine ''ben 
ölünceye kadar Atatürkün aakeri. 
yim,, cevabmı vermiı olan türk eri
nin hiüyeaini ırazetemizde anlalmıf· 
b. Peyami Sahı bu harikulide veciz 
cevabın tek bir kelimesini deii!tinne
ye kıydığmı aöylüyor: "Ben yerine 
biz deriz, diyor. Bu "biz,, bütün bir 
millettir.'' 

ESKi BiR VATANDAŞIMIZIN 
SOZLERI 

Şimdi Mıaırda ya§ayan eski bir er
meni vatandatımız türlderle ermeni
lerin münasebetlerini "baba, otur 
teklinde taavir ederek, mazide oiul 
tarafından babanın tekdirine layik 
çok hatalar itlenmif olduiuna aö,
lüyor ve diyor ki: ''Harbı umumid• 
türklerclen aynlmamq olsaydlk aca• 
ba bugün tiirkler bize ne nazarla ba. 
kacaklarcb.. Söz değil icraat beld .. 
mek hakkmı haiz olabilmek iç.in e.,. 
vela bize düten vazıifeleri yapal-. 
hizmet etmesini öirenelim.,, 
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lspanyol harbine dair 
iştahlar ve ümitler 

ı. llÇJbJor •ı•drti. Dipbmtik ~ 
bilaUn hemen ardmdan Sovyetler bir· 
liği tasvibkk cevabını bildirdi. Ertui 
sl'll' Bfrle!lk Derietler, fnma • bı-

Medeni kanunumuzun 
başlıca ana vasıflan 

gllb projesini tuvib ettiğini resmen Napolyon'a zaferlerinlzin en biiytllil 
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malMatbctleıi -~ --mıh 
bı.a MlH ıtieria WllifeluW gak 

"-~ DümıllrWrlnfe ... 
.....,._ kaqı Dl'fll19 W..-laki.,. 
n w WrWdeıiJ .. vffıqide ettikleri 
nmandanberi ortqa P'-'I oa... ı. ilk 
~ Avrupa kupamda karmüan
tık bir manrarayta brpJapldı. Vem. 
ra4a en insi yAJmnm. lmflalde, ae~ 
ce ._.. telıdftterfnl frealemekk aıe

aea IMlmd bnetlertn "mDD,. .,.. 
~ bbal etmelerl olclup 
llyleaebnlr. 
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1iblerla ildlD& &esilöi&i """"91.W. 
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etmit oJdup mOtterek pyretlerin ifa. 
deai olarak, fapanyacfa bitarafbğa hilr· 
met edflmnine nnaretle mfteDef kont.. 
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cereyan edi1ord11. General Frmko b 
talarmm akameti için en biribirine zıcl 
lebebler ileri aUrtllll Yilbek lrutl1 
1a11umdald n hele <iuadarrama urt• 
luDMlül bwwded .pklllt llldo
,......._ Dit- taraftm. _,__ 

u. ....... - 17.1 .._.___ (llJ'" 
• 1 .. ziHelerin) pek • .., .... 
alı z w '-'dm:m ı.-ıw .ıt 
™ :r• ..... tak ---.. ...... ._ ..... ,... 

... •ı..-1• ............... 
tanı delifti. ~ lmebt 
...... wi 11e1twe1eri1t. Tolehwn 
..... ...,.. ........ bıtmd. -
1 ....... .........._ __ _ 

denm zhlrDıı 1r lıir ._. ... ..... 
JPüat .................. tıwrh. 

ibaret olmadı. Sulh lçlıı bU.yilk tehli • 
keler dofmabilecô olan yeni bir ft• 

sı;ret..-etd. 

Denilebilir ki, aonteplııôa ..,..., 
.... ı .. ~ ... iki ............... . 
kl~a,llde ...... ... 
m1f w oalma iltilUlk dlllİf ,.....w. 
tuafmdma -- etddllllütedlr. Da
ha llk aiinJerden itibaren, hl J1111teo
nln. her teJden &ıce yabancı 1ejlJOR1l 
ile fulılara cthencflll &9dlfllJOfda. 
Bundan M>nn. yar ... cfa topraklarına, 

ideolojik terclfJleıine ,are ller mlDet 
ft amıftln fnunlar çılımaJa 1fıqWı. 

Blrok almlDlar w ltaJyaıılar General 

fonniHe etti. Apn 13 ünde Portekiz, hangiıidir diJ' e1Grclukları A1DM imı--
U.trolım kavvetlemdiri1muinl bbul rator, teredcl&tab bmsau medenldlr 
ettiiini fakat uzl .. tırma aracılıiırun diye cevap Yermittir. Bu bakımdan •-
yenis oldelWlll lıildlıdl Almanya ile dece yeni medeni qm. .... bile Ata· 
ltalyanm ibtiyatkir bir nziyette bJ. dlrldin nammı türlr ,,. medeni]'et ta-
Mlmı apeailirllaa llilletler cemQıe rihlerinde layemut kılmağa Widir. 
d • IJi ı.a,8k ... ~ te- fnlrilAp rejierimia 1-içre medıeal bo 
1el1Aı .. a ._... .._ bnrma a1ı7ar- n...._ ~ medaal .._ ellıaık 

... kabul etmekle as yurdda yep -
•t ,. w t.ı,.. u m.u tso yeni 901yal Ye ekonomik nrlıldar ,. -

ırı.. ile ..........,. ... • fltıımfbr. .. ftfl*lm' ... • ... 
w ı..... apı He ild _.. ..nuer. bUaJ ' +de ....U delitikliMeria JU 
• cewlllıılarda latij81Hr lıah)Gllaı w etmelllne lmi1 olmuftur. Bu deppk -
....... Diri 61)Wluc1L Bedia.,. Hlderin her biri Wr m&e11111 mahiye-
.._ premti blıal edalerbsa tetel>- tinde lıaJ'atamaa bılf'Dlf bulanmak -
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cek kadar ileri gittiler. I. - tnlçre medenf bnqma 71111 
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ki mübalep edilmif değildir, Onun i- bagttnkB ltatükoamm muhafazada ha· 
sindir ti Loaln lrmniteml li1Ul - cep- ,ad bir menfaat lllübi oldwldan .... 
hane ithalitı meselesini oldup cibi baldUbr. B.ıes adalnmda ...,_ bir 

... Jet ,.te,üw. --.0,,. De Afrlb 
a&ıWllJer me1elninl de ele....,. da- latw k• la m" hdeler lııetılle~ 
Yet e.ıldL dl. Ra.ui fr- Ol'CI 1 ENii ...... 

itte bu llldiMler lserinedir ki hı· lefemer eclDeWlecek bir 1rmm da p. 
elli&" fruwt lııDkUmetleri. Mil blı- malt Afrikada buhmmaktadır. tnctt· 
bm enternasyonal bir kavpya milncer 

tere m. lliadi-.a yolu. luıkkmdlt bu 
olml!!ll!u için, ı..,.,.,. 16nfllltl ıBn· ,U.den endlteler bellemekte mthdır. 
deriJneere-W t.emiA • wıda Ber-

Onan içbıdir ki, B. Eden. Avam bma
lin. Rıı:ıma. IJııboo ve lla•u d· 7IJDl 
_.... tllfe...... ......+-. .. rumc1a 16 ilk ld.nmula 16.Jleclill •a-

takta. lacUtereıaüa. lapanyaam tama· 
teııM181er, Valuil,. Mlk-.ı _. miyeti dnlunı mtldafaa edeceifnl bil· 
fmdlll J11Pı1ımf olan dr11Cmda Mil- clJrdL Atlantiktekl Kanarya adalan da 
Jetler ceml,eti ~ a&lfllme- Balear bdu mUlllmcH Ve beUd et. 
d arifealnde YUtua pldilf için, m8- ~ 1'1UD""a eJUlite eclill;rordu. 
md bir aınwnma rutlıyordu. -- lncUten ile ltaıJa uumdald c.... 
Ceanıe mtleueaeainin mtl.ahrelerin· d•nı ApiIIıeDtla bo pr&hallk haft-
clen ~ t.lr ,.Y beldeaemesdf. Al· 11 bfıru ..n o&muttur, ipe iapuı~ol al-
maya • ttat,um mevcud olmaylfl a- ftl bammm. ~llblfmda aldılı diploma, 
tınacak Mr brarm ~ti Clfıdlcl tik -ozara bu merkesdeycll. Sl.U bar· 
edecekti. ba ıeihıce. bunun teri bir neticeye ft• 

Franl& Ye lngilterenin letebbtlılyle. rzcalı haJrJnnda hiçbir allmet ıöriln· 
t Dklrlnunda ,eni bir diplOlllAtik uf. mü.yordu. 

vecize olarak yer bulmuştur : c franau: 
medent kanunu eati bir el>iRdir, fakat 
bu nld elbile o bür ,- parçalarla 
, pHır ld eül ....... bir ...... 

c:6 Wle -- prı 1•11• >. 
lwlsn,..t ddrmedeal ı ~ 

le ,_ pupfertlt .................. 

tas blr elbhe •alyetincle delildfr. O 
yeni ft mecJent lıı6lriimleri .... .aeraJr 
...wt eden Mr lııllll)ıattlil. 

iL - TUrt medeııt bluma ~tılmd 
muf aynhlmı blK1I etmemft*. Ke • 
salllE clnı rartı ıösetmıehidn ıma-at 
premipfnl de nr.: tmft1ıir. llelell: me
deni bnunumua 439 uncu macJdealle 
erkek ve kadın c'Yildın mlrl8 büımm• 
dan aynı derecede hak uhibi olduiumı 
Dan etmlftir. Mecleal bnuntr"'!nlll 

kocayı aile bidijiaia r• olanlk tmıı• 
muı ~de 152- bu mı&..- premipi· 
ne ..U bale etmeL Zlnı wlulana n 
herhanci bir lmnmun Wr ,.fe tıhtiyacı 
oldup gibi aile ....,.. ela normal w 
...... bir uarette ,.,_ ..... ... 
ln1rlpf edeW)melr iPa ........ it .. . 

de böcek; cenubta bit. Bia Ceageliz. .. 

E EL llTABI 

- Sen msanm> ve bir kurt dilinde Dho
le'un ne olduğunu anlamazsın, dedi. ben, 
timdi onlar, beni param parça etmeden kan 
hakkpnı almağa bakıyorum. Onlar ağır ağlı' 
yürüyerek raatgcldiıkleriai ildüriider. Bo
ıüm de i1d güne kadar, az çok. kuvvetim > e
riae gelir ft km haldrmn abnm CJDlanlan. 

Artık, Jilrilyec:efiais yolu ~ Ba alrl 
için, tam ıftıii için gibel bir avdlr. tçerdıe ve 
dıprda öldüreceği&. Bu .... kiiçik m. 
calarm •dmda kopıı kilçilk lmrtlm' ve ma
ğaralarda kalan yavralar içiNJir. Bıman1a 

karfd3flllabl ~· ~· 
r.u: ~-

._,.., ıa,11., #meıtl8 ARTAM -------
(0, --.-.. oJn ... ta; fakat bmm söyle
miyorda ld bmı anam hem beben>dı. Onun 
Çn-ben. - ımrM& MIİDİ yükaeltti - Ben, 
wcaram ki ba Wlri'• uldırdddaıı zaman 
llmıli'Ji .ura ile .... ,.,... bit pbi 
........ ek~ ilmi aatm alan 1111••· lisin çoium1a ' ? •dıtpmadığı 

• ...-. Bachira'nm •• APı &s. 
11111 • a.P"' yemia ederim: mnaJdar .,__ ı... ..,_,, .... ve anutmq..-

._. Whinler: etiıın8elrJ ı.çak lihiJntin diti 
•llllllr:; tıllinaa kirlfleı:eiiDi _,,.,..am. .... '* ...... , •. ç•"'• olan ..... 
dir. 

Von-tella: 

Yabm serbest lrinweler, 8ise tawime tu: 
Dhole geçip gidinceye kadar, az yiyeceğe 
katlama da fimale doğna ,,.,aıamn bu a9da 
yiyecek et yoktur. 

Movgli gülerek : 
- l>ıprda yatan turta dinleyin, dedi. 

aerbeat Jdmeeıer. biz timale ıidip de anda 
kertenkelel•le. •la fareıeriyle geçinmeli 
imitiz de ıu Dhole beı;-.. lamdimm kap
tumamah imişiz. O ıgman o da buralarda 
dileclili gibi avlamcM. 9Glll'& pae meyda
nı bize bot bırakacalmıq. O, kendisi bir kö
r' lir; ..... de kötü bir köpek. 1tum lanm-
SI ve un renkte; ayaklarmm üzeri la1b in -
ais ... ..,.., ... ,_ dağ faresi Çibi bir 
bnnda akl, lelDs 7avıaau oluyor. Gerçek • 
tee W. ...... bçlp enda ölmilf davar eti 
dilenmeliybl mepur aödl bilinrinis: "-flmal-

~ bir ağızclan dehfetli bir bayJant-
la cevab verdi. Ba w, gecenin ae ıidili 
içinde çatırdayarak J*ılan bir aiaç gibi et
rafa çspmİftr: 

- Kargılqacapal dediler. 
Movgli, dörtlere: 
- Bunlarla benber hlmn. dedi, llltBD 

difilere ihtlyacmm wr. Fao ile Abla •vat 
huırlasmlar. Ben, gidip ıu köpekleri bir 
aayaymı. 

V on - tello, bafmı ymmı bldlranlr: 
- Ölümdür, diye ha~ böyle bir 

tüysüz kumızı köptıldere anı De yapabilir? 
Çizgili kaplanlar bile .... 

Movafi. adra11na dönerek : 
- Sen dıprda pinekliyen bir kurta~ 

dedi, biz onJarm hepai ıeberdiii zaman ko • 
napcağu. Hepinize av ulur olaunl 

Ve dehptli bir heyecan içmde, butıfl 

aunea de taam• bir ıel.e mul~ıtıı! 
Medeni bnuıwmumn 263 6ndl 

dul IU tüilde tıedvln ol.wmlUlll 
c JlylillJr mncud iken ana n 
l.,eti ı...berce icra ederler. 
muı.aa bebnm l'eJi 1D11t.eber 
Bu ..sdedekl Wllrfim!e erkep 
bir ı.k teUMNf olımi70r .. 1 
Ziramw..._ ..... _.Mifillıir 
laklanadan aoı.,ı çoaaluD ....... 
inlripfmm mlteıllir oh• 
eder. Ba itit.rla ....a7ıd caıt 
-.... ... çocat- aalıradClenll 
bfmekeflerdea bt't - ... ,, il le 
lll1ik M •mln-. Baba 't'Uif..W ifa 
medlii wya et1wcBll taWb\le 
blllt te ....... .., deflldir . 

DL - Teık medeat bmmtDM 

pıJamas. Bununla beraber 
tw•JMdyetl cHnt mıerulmln icruma 
wnHı:lf delfldir. 

V. - lle41ent Jr.anummus 
..._,mleriıni han de .-...ı ollı~ 
ıwıiaıde pptla bir mile••edir. 

Çocai-. -....al ..,. 8'rt 
Wt"hte ı.nı. r w,a sa-lı 
Wlııefn 11 Wr ..... hhme .... 
ala Wr .... ,. 7 ffJ& .. 
.... ,.. ............... ıirltl 
... eltili __... • - -
..,. .... 'ldly ...... ---
1-lıse ..... •allmt..._ ..... : 

[I] .il»& m,ılı q ..__.,. .. .............. """""'• 
..... ...,. ..,.,,,.,. catti.t 
,. .,. ,. •uıhadıt-
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halk mümessil 
görmenlere verdikleri rapor 
Türk • • 

rının 

( Ötey günkü sayıdan devam) ..._ o ...._ o ._.._.. ... - .. Pw7Ln-- ~ - - - -- - - _ -= u _nuar• 

Bilakis, her yönden modern türk 
inkılaplarını takip etmekte olan San -
cak türklcri $Oysal hareketlerinden do
layı ekseriya mücrim addedilmiş ve ce
za görmüslerdir. Bilfarz, şapka giyen 
Sancak tUrkü hükümetin resmi vaizle. 
ri tarafından alenen tekfir olunmuş, ve 
bu yüzden halk arasında hadiseler zu
Jıur etmiş, fakat hükümet şapkalılarx 
suçlu görüp vaizleri ve şapka giyenle
re tecavüz edenleri haklı çıkarmak su
retiyle bu soysal harekete engel olma· 
ğa Çalışmıştır. Bugün bile, köylülerin 
Ş<>.pka giymesine mani olmak için köy· 
lerde dolaşan hükümet memuru vaiz
lere sık sık t.?sadüf edilmekte, halka 
§apka yerine, bedeli hükürnet sandığın
dan ödenerek satın alınmış fes ve sarık 
dağıtıldığı görülmektedir. 1934 yılının 
Ramazan ayında, Antakya'da iki cami
de, kürt Mehmet hoca adlı bir bükü • 
nıet. va.izinin şapka giyenler kafirdir 
sözlerini sarfetmesi üzerine vukua ge
len büyük hadise ve bunun neticesi, 
sırf şapka giydikleri için işlerinden çı
karılan memurların bulunması ve hal • 
kı şapka giymeğe teşvik ettikleri iddi
asiyle bazı eşhasın zabıta ve adliye takL 
batına uğraması, hükümetin soysal ha
reketlere karşı aldığı cepheyi ve mana· 
Yı, izaha kafi delillerdir. Misal: Birin
ci kanun 1J3ô da şapka giydikleri için 
'Mahmud Halef ve Cemal Yahya adın
da iki türk genci Antakya belediyesin
deki vazifelerinden atılmış Antakya ale
\'İlerinden Ali efendi Zeravend ve Garip 
liaydar ve Mehmed Derviş ve Süleyman 
Zerrik efendiler şapka giydikleri ve 
bazı alevileri şapka giymeğe teşvik et
tikleri iddiasiyle tevkif edilıni~ ve 
günlerce mevkuf kaldıktan sonra, ka
nunuevvel 936 tarihinde Antakya bida· 
yet ceza mahkemesine sevkolunmuşlar
dır. 

Şapka yerine, bedeli lıiikümct sarıdığından ödenen fes ve sarık 
dağıııldığı görülmekıedir. 

• 
Sancalctaki tek ıürhçe gazete kapatılmı§, lıalk dilsiz bıralalmıstır. 

~ 

• 
Gece nıektebleri zabıta kontrolu altıru.ı alınmış ve nihayet kapa-

tılmıştır. 
ı -= - ........ ,........._-._ o an nu .--.....rıı.-...ı 

Bununla beraber, Sancak türk hal· 
kr ve bu halka soysa! balamdan da ka-
trlmakta olan al A • d 

A • evı vatandaşlarımız ı a-

hala kapalıdır ve Sancak türk halk. bu 
yüzden de dilsiz bırakılmıştır. Berutta 
türkçe ve arapça olarak bir Berutlu ta
rafından neşredilen Yıldız gazetesi 
Sancak halkının Sancak idaresinden 
şikayet yolunda yazdığı bazı yazılan 

neşrettiği için Sancak hükümetinin ta
lebiyle Lübnan hükümeti tarafından 

tatil edilmiştir. 

Sancak'ta kulüple:- tesisi 
yasak edildi 

Sancakta siyasi, içtimai kulüpler te
sisi memnudur. Hayır maksadiyle, in· 
sani bir gaye uğrunda toplanmak isteni
len herhangi bir !aneye, bir takmı do -
lambaçlı yollardan gidilerek her defa
sın~ müsaade edilmemiştir. Halkın 

umumiyetle okumasına yardım maksa
diyle açılan gece mektepleri birer ba
hane ile zabıtanın kontrolu altına alın
mrış ve kapatılması zarureti hasıl ol -
muştur. İçtimai mederu inkişaflara ta
alluk eden herhangi bir teşebbüs hü -
kümetin siyaseti mahsusa.sına uygun 
gelmezse, mandater hükümet o iş.in tet
kik ve tervici Şam bükü.metine aid ol
duğunu iddia eder ve Şam hükümeti 
mandater hükümetin salahiyetinden 
olacağı söylenerek aylar ve senelerce 
sürünüp tehir ve akim bırakılır. 

l ktısadi vaziyet. 
Sancaktaki ekalliyet anasırı her sa

hada her türlü teshilattan müstefid o -
turken, türkler dil ve kültür inkişafı 

şöyle dursun, iktısadi bakımdan da 
büyük zorluklarla karşı karşıya ve mü
cadele halindedir. Ve telafisi kabil ola
mıyan zararlara duçar olmuş bulunmak
tadır. Sancakta takip edilen vergi usulü 
bilhassa esasen müstesna bir vergi olan 
ve milli iktısadı tazyik ettiği için Tür
lciy~, Irak, Filistin hükümetlerince lag
vedılerek bugün hemen hemen Suriye
ye münhasır kalan aşar vergisi ve bu 
verginin para vergisine tahviliyle arazi 
vergisine ilavesi hakkında Suriyede 

kabul edilen usul türkler aleyhine ve 
türklerin arazisini ellerinden alarak 
onları iktısaden mahvetmek istiyenler 
için çok müsaid vesileler hazırlanmış 
ve sistemli bir zulüm vasıtası olmuştur. 
Bu usulün kastlı mahsusla tatbik edile
rek türklere karşı çok fazla aşar ve a
razi vergisi tarhedilmesi ve bunun tah
sili için istisnai ve fevkalade usullere 

baş vurulması Sancaktaki türk unsuru
nun uğradığı felaketin en başlı sebeb
lerindendir, denebilir. Misal olarak ~u
nu zikretmek isteriz Antakyamn Kesip 
nahiyesi namiyle Berazini nahiyesi 
vardır. Yedi büyük köyden ve birçok 
ziraat yerlerinden ibaret olan bu nahi
yenin heyeti umumiyesine 375 lira aşar 
vergisi konulduğu halde bu nahiyenin 
civarında olan Ordu nahiyesinin Yeni
ceköy namındaki 22 hanelik küçük bir 
türk köyüne binsekizyüz lira ve gene 
Ordu nahiyesinin Kışlak köyüne bin • 
beşyüz lira aşar borcu konulmuştur. 

(Mabadine yarrn devam edeceğiz) 

rı tedbırlerin her türlü mümanaatma 
rağmen ana yurd inkılablannr takip et 
rnekten ve benimsemekten geri durma-

Gündelik 

n:ıakta, Krlıkça da Türkiyeli kardeşle
rıne benzemek suretiyle Suriyeden ne 
kadar ayrı ve başka bir varlık olduğu· 
nu bütün dünyaya isbat etmiş bulun -
maktadır. Sancağın soysal görünüşünü 
bu veçheden de tetkik ve Suriye kala • 
balıklariyle mukayese etmek Sancak 
türk davasının sıhhat ve kuvvetini gös
termcğe kafi gelir. 

EVET, FAKAT ..• 

(Başı 1. inci sayfada) 

Her hangi bir devletin tarihinde 
sadaıkat faslının geniş olması, o
nun mutlaka sadakat göstereceği
ne kati bir delil olmadığı gibi, 
ihanet f aslmın bir çokluğu da o
nun behemahal ihanet edeceğine 
delalet etmez. Onun için bi'Z türk-

Fildr ve vicdan hürriyeti Ier herhangi bir millete dostluk 

ı ve düşmanlık danığasmı vururken 
nsanları ve kütleleri, kendi kendi-

lerini idare etmek kabiliyetine sevk ve her şeyden ve hatta, imzadan ev-
'saı · · vel o milletin ve dünyanın icinde 
~ - ıçın her şeyden once, onları, fikir ~ 
ve vicdanlarında hür ve serbest bırak· bulunduğu maddi şartları mütalea 
tnak ve tutmak ıazrmdır. Halbuki, San- ederiz ve lehte olduğu kadar, a-
cak halkı yukardan beri zikrettiğimiz leyhte delil veren tarihi ve anane-
soysal gerilik cemberinden maada_ bir leri bir tarafa birakırız. 
de fikir ve vicclan ernreti altında b•ra- Bu zihniyetimizi dost ve düş-
lülınışlardır. Bir yandan manda ıd ıre- manlarımıza karşı bir kerre daha 
sinin diğer taraftan bu idarenin ziya- hulasa ettikten sonra Pariste sık 
desiyle şrmarttığı Şam bükümeti me - sık tekrar edilen Türkiyenin yar-
rnurtarmm türk halkının fikir ve vic • dımlaşma teklifine avdet edebili-
danları Uzerinde yapageldikleri tazyik, rız. 
cebir ve şiddet ve her türlü şikayetle· Türkiye cumhuriyeti, Fransa 
.te bütün kapıların kapalı bulunuşu ve Türkiyenin içinde bulunduğu 
türk halkını en insani haklarını ve maddi şartları göz önünde bulun-
ınenfaatlerini aramak ve korumak hak- d 
1 

urarak ve iki memleketin hayati 
arından bile mal1rum bir hale getir • 
ıniştir. şartlarına uygun olduğunu sana-

Sa 
rak, Fransaya bir yardımlaqma 

ncak halkının yegane fikir naşiri -x 
olan ve 192S ydındanberi intişar et _ t~ifinde bulundu. Ve sandı ki 
mekte bulunan (gazeteyi 1932 de türk büyük harbın Çanakkaledeki bü-
köylüsünün uğramakta olduğu zulmU yük dersi, Türk.iyenin kudret ve 
açıklayan "Baş belas• hep bu toprak- kıymetini kafi derecede göstermiş· 
trr" başlıklı bir yazısından dolayı Şam tir. Fransanın o vakit verdiği ce-
hüktimeti tarafından kapatılmış, gue- vah bu dersten ibret almış bir mil-
te müdiirü Halep muhtelit mahkemesi- letin cevabı değildi. Bugün fran· 
ne sevkedilerek hapisaneye atılmış,) sız matbuatında bu mevzu üzerine 
halkın sesi olan bu hak sesi kesilmişti. avdet edilerek bir fransız - türle 
keza, Suriye namına tekrar etmek is- yardımlaşma muahedesi yapılma-
teı?en mebusan intihabatının ademi meş- sının muvafık olacağı mütaleasın-
ruıyctine dair yazdığı bir yazıdan do· da bulupuyor. Fakat o zamandan-
layı 13 ikinci teşrin 1936 da Sancak beri iki memleketin ve dünyanın 
flransız delegesi tarafından bir mektup- değişen şartları, bu teklifin hara-
a tatil ed"I · b A • b · · d k ' ı mış ulunan mezkur gazete ret ve ısa etı üzerın e ço tesır 

~~~~~~~~:...__----~~ 

yapmışlır. Ufak tefek değipneleri 
bir tarafa bırakıyorum. Bu teklif 
yapıldığı gün Türkiye beynelmilel 
ve açık bir yol ile, ikiye bölünmüş
tü; bugünkü Türkiye Montröden 
bef'i yekpare bir bütünlüktür. Ke
zalik bu teklif yapıldığı gün Fran
sa, hak, adalet, başkalarının men
f aati ve, keza, kendi imzası için 
daha kolay harekete geçer sarulı
yor ve buna inanılıyordu· fakat 
Fransa vaftiz babalığını 'yaptığı 
Milletler Cemiyetini habeş harbı 
münasebetiyle daha, Laval'in eli· 
le iflasa sürükledi ve hu inanı cok 
krrdı. Bundan Lavali mesul tut
mak ve Fransayı tebrie ebnek 
doğru değildir. Laval fransız mil
letinin içinde bulunduğu şartlara 
uymak zaruretini duyan bir adam
dır. 

Kezalik bu teklif yapıldıktan 
sonradrr ki Fransa, Rusya _ Fran
sa muahedesine karşı soğukluk
lar gösterdi ve bilhassa aon Japon-
ya hadiseleri münasebetiyle bu 
muahedenin şumulünü tahdid e
den bir taraflı tehirlerde bulun
mak suretiyle, kendi hayati men-
faatlerinin bahiskonusu olmadTğı 

. her hangi bir yerde h~kalan için 
harekete geçmek ve kan dökmek 
istidadında bulunmadığım göster· 
di. 

Onun için Paris gazetelerinde 
son günlerde sık sık çıkan Türki· 
yenin Fransaya bir yardı~laşma 
teklifinde bulunmuş olduğu habe
rine, evet diyoruz ve derhal ilave 
ediyoruz, fakat .••• O vakitten beri 
Çanakkale boğazından ne 5Ular 
akmadı !.-

MEBUS 

Saat: 
12.30 

12.50 
13.00 

ANKARA 
OCLE NEŞRiYATI 

Türk müziği 
Ajans 
Karışık 

AKŞAM NEŞRiYATI 
17 .30 lnkilab dersi. 
19 - Türk müziği 
19·3{) Davamızın arab memleketlerin

de daha iyi anlaşılması iç.in • 
arabça neşriyat. 

19.45 Türk müziği~ devam. 
20.15 lngilizce ders. 
20.30 Cız müzi\\i. 

20.45 Ajans ve gazete hülasalarx • 
21.00 Stüdyo salon orkestrasL 

İSTANBUL 
öGLE NEŞRIY ATI 

12.30 Plakla türk musikisi. 
12.50 Havadis. 
13.05 Plakla hafif müzik. 
13.25 - 14.00 Muhtelif plak neşriyatı 

AKŞAM NEŞRIY ATI 
18.30 Plakla dans musikisi. 

19.30 Spor musahabeleri: Eşref Şefik 

tarafından. 

Z0.00 Vedia Rıza ve arkadaşları tarafın
dan türk musiki ve halk şarkıları 

20.30 Cemal Kamil ve arkadaşları ta· 
rafından türk musikisi ve halle 
şarkıları 

21.00 Saat ayan ve orkestra~ 
22.00 Ajans ve borsa haberleri ve erte

si günün programı. 

22.30 Plakla sololar. 
23.00 Son. 

1POLiSTE1 
HiNDi HIRSIZI YAKALANDI 

At pazarında Yahyanın dük.kanının 
altındaki ahırda bulunan sekiz hindisi 
çalmmıştır. Hindilerin Murat isminde 
biri tarafından çalındığı anlaşılmış ve 

tahkikata başlanmıştır. 

KARI - KOCA KAVCASI 
Aktaş mal1allesinde oturan Habibe 

k:ıocası Mehmet tarafından döğüldüğü
nü iddia etmiş ve Mehmet tutulan za
bıt varakasiyle birlikte müddei uınumi
liğe verilmiştir. 

SiMiT CAMAKANINI ÇALMIŞ 
Ulucanlarda lbraltlm isminde biri, ı 

simitçi Rifatm simit camakanını çal
mış fakat derhal yakalanarak müddei 
umum.iliğe teslim edilmiştir. 

SAYFA 5 

1\1 em lelce t t e 
KIS 

~ 

Son 
her 

gün, memleketin 
yerinde, bir gün 

evveline göre daha 
ılık geçti 

Eveli gece Ankarada sıfırın al tın
da 6 dereceye düşen suhunet dün gün

düz sıfırın üstünde bir dereceye ka· 

dar çıkmış ve hava evelki günden iki 

dereoe daha ılık geçmiştir. Dün şarki 
Anadolu ile orta Anadolunun şimal ve 

orta çevrelerine kar, Karadeniz kıyıla

riyle cenubu şarkt Anadoluya yağmur 

yağml§tır. En çok yağış metre murab

bama Rize'de 40, Zonguldakta 37 kilo

gram su bırakmıştrr. Hava suhuneti 
Trakya ve şarki Anadoluda 3-5 derece
arasmda soğumuşsa da diğer mıntaka
larda küçük farklarla aym durumu mu
hafaza etmiştir. Dün en düşük derece
ler sıfrnn altında Edirnede 5, Beyşehir· 
de 7, Erzurum ve Karsta 13 derecedir. 
Yurdda en yüksek sıcaklıklar sıfırın 
üstünde Antalya ve Adanada 14, Dört
yolda 12 derecedir. 

Maliye Vekilimiz 
rahatsız 

İstanbul, 14 (Telefonla) _ Maliye 
vekilimiz Fuad Ağralı dündenberi hafif 
bir soğuk alğınlığından hastadır. Dün 
kendisini ziyaret eden doktorlar bir iki 
gün istirahat tavsiye etmişlerdir. 

Talili yavru 
İstanbul, 14 (Telefonla) - İş banka

sının son kumbara keşidesinde iki bin 

liralık ikramiyeyi Kadıköyünde doktor 
Nazım Bekirin çocuğu Erol k~ zandı. E
rolun bankada birikmiş 40 liraya yakın 
parası vardır. 

Aln:umyamn ve Polonyanm 
lstanLul konsolo~lan 

İstanbul, 14 (Telefonla) - AJman

yanrn İstanbul konsolosluğuna tayin e
dilen B. Rudolf şehrimize gelmiştir. 

İstanbul, 14 (Telefonla) - İstanbul
daki Polonya konsolosu Roman, Tiryestcı 
konsolosluğuna tayin edilmiştir. 

Kongreye çağırış 
Türkiye Genel Kimyagerler Kuru

mundan: 

Kurumumuzun yıllık kurultayı 16 i. 

kincikanun 1937 cumartesi günü saat 

16 da Ankara belediye meclisi salonun

da toplanacaktır. Üyelerimizin bizzat 

veya vekaleten bulunması lazımdır. 

Ankara yazlıklarında krş manz.:ıralan: /(e :·ii.'rc11 



SA.YFA ~ 

Avukatlık kanunu projesi dolayısiyle 

Adliye Vekilimiz 
Devletin avuka tlık mesleğin.e 

vermek istediği şerefli mevkii ve 
layihanın esaslarını anlattı 

"- Bugün avukathk mesleğ"n, baş
tan başa yen.İesaslara göre tanzim eden 
kanun layihasını tetkik maluadiyle top
lannuş bulunuyoruz. Bu toplanb ayni 
zamanda adliye teşkilatı ile avukatların 
müşterek bir hedefe vuıul için bir arada 
yürümeği azmebniş bulunmalarının yeni 

bir delili olmalıdır. 
Eldeki projenin en bari.ı 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 bu
lundı..ğuna emnim. Her avukat mesle
ğini tasvir ederken bir hakim portresi çi
zer. Kendisini masumların müdafii, ada
letin müzahiri, hataların tamircisi ve ye
timlerin hamisi olarak tasvir eder. Avu
katlar tarafından meslek hakkındd ya
zılmış olan büti.ın eserlerde bu yolda mu
kayeselere tesadüf edersiniz. lşte bu 
tasvirin fıiliyata intikalıdir ki mesleğin 
hakiki gayesinı teşkıl eyier. Bununla be
raber kanun layıhasıru hazırlıyanların 

insanları olduğu gıbi tanıması, muayyen 
bir mesleğin hususi menfaatleriyle ce
maatin mcnfaatlc:ri arasındaki münase
betleri bilmesi lazımdır. Bu miınasebet
lerin tanziminde amme menfaati daima 
ilk safta yer almalıdır. Bu soq cümle ile 
layihamızın ikinci vasfını söylemiş olu

yoruz. 
Arkadaşlar, 

İnkilab yapmış, yeni bir rejim kur
muş olan her yerele avukatlık mesleğine 
o inkilabın esaslarına göre tanzim zaru
reti verılmiştir. Nitekim İtalya avukat
lar kanunu süratle faşizmin icablarına 
uygun l>ir hale geldiği gibi alman avu
katlar kanunu da bugün nasyonal sosya
lizmin damgalarını taşımaktadır. 

8i% de layihamı%ı cumhuriyl!tçi, 
milliyetçi, laik, delJ!elçi, realiııt reji
mimi:z;in bir kelime ile Kemalizmin 
derin izleri ile tak1J.yeye çalıf!ık. Ke
:z.alik tarihte a1Jukatlığın baz.an bir 
meslek olmaktan çıkarılmış ba%an da 
bir de1Jlet memuriyecine kalbedilmif 
olduğunu görüyoru%. Biz. bu iki yolu 
da kendi bünyemi:z;e uygun bulma
dık. Hakimlerle da1Jacılar arcuında 
tarafların hak ve menfaatlerini mü
dafaayı, fakat ayni %amanda doğru. 

luk IJe ne:z.aheti kendilerine meıılek •· 
dinmİf bir aınıfın lü%umuna kani ol
duk. Doğruluk IJe nuahet ehliyet ve 
aeciye her meıılekte :z;aruri .ayılan va
ıııllardır. Fakat hiç birinde bu zaru
ret kendisini avukatlıkta olduğu ka
cfor ıiddetle gÖ•tereme:z.. 

Bu sebeble avukat: ''söz söylemesini 
bilen namuslu adam" diye tarif edil
miştir. Esasen avukatlığın sebebi vücu
da da bu vasıflara dayanır. Çünkü ikti
dar ve ehliyet bakımından taraflar ara
sında müsavat temini avukatın en fayda
lı rolünden biridir. Ehliyetsiz bir avu
kat kendisine müdafaası tevdi edilen men
faatleri tehlikeye düşürmekle kalmaz. 
Sıfat ve salahiyetini siper edinerek bu 
salahiyeti veren amme hizmetlerini bir 
vasıta olarak kullanmış olur. Diğer ta· 
raftan, bir davadan süratle başka bir 
davaya geçmeğe, cevab ve delillerini bir 
anda bulup irad etmeğe mecbur olan a
vukat vazifesini ifa için geniş bir kül
türe muhtaçtır. 

Bundan başka, hiç bir meslek fertle
rin hususi hayatına bu derece yakından 
karışmış dcğilılir. Vatandaşın şeref ve 
menfaatini müdafaa vazifesmi meslek e
dimniş olanlardan yuksek bir seciye, 
dogruluk ve nezalıet aramaktan daha ta
bii bir şey olabilir mi? 

lşte bu mü1ahazalar ilcasiyl.ct.ir ki proje 
avukatlara mesleğin vekar ve haysiye
tiyle telifi mümkün olmıyan her türlü 
hal ve hareketten içtinab etmek, vazi
fe ve salahiyetlerini adalet icablarma 
uygun olarak ifa ve istimal eylemek ve
cibesini tahmil eylemiştir. Avukat yol
auz veya haksız gördüğü işleri deruhte 
etmekten menedilmiştir. Projenin ehe
miyetle kayda değer hususiyetlerinden 
biri de disiplin muameleleri hakkındaki 
htikümleridir. Tabii ve ailevi muhitin tc-

• 

• 

• 

• 

Yeni projenin en bariz
hususiyeti avukatlığı amme 
mesleği haline sokmasıdır. 

Biz projemizi Kemalizm'
in derin izleri ile takviyeye 
çalıştık. 

Avukat "Söz söylemesini 
bilen namuslu adam,, diye 
tarif edilmiştir. 

VatandCJ§tn şeref menfa
atini müdafaa vazifesini 
meslek edinmiş olanlardan 
yüksek bir seciye, doğruluk 
ve nezohet aramaktan daha 
tabii bir şey olabilirmi ? 

Avukatları hakimlerin ta
bii müşaviri mevkiine yük
•elten bu layiha onlara ma
nevi ve maddi huzuru da te
min edecek hükümler lQ§ı
maktadır. 

sirlerinden sonra fert uzcrinde en kuv
vetle hüküm suren mesleğin tesiritlir. 
Böyle bir disipline fikren ve kalben ka
yıtsız ve şartsız bağlanan rUblar ondan 
ancak manevi huzur ve güzellik toplar
lar. 

Davacılar arasında iki sınıf müekkil 
vardır. Bunlardan iyi niyetli olanlar 
dürüı.t ve seciyeli bir c.vukat arar. Doğ
ru yolda yürümiyen bir vekil onun için 
aşikar bir tehlike arzeder. Halbukı bü
tün ümidlerini adaleti aldatmaya bağh
yan davacı tezvir yolunda mehareti olan 
şahıslara baş vurur. Türk avukatlığı bu 
türlü davacıları daima hüsranla karşılaş
tıracak bir disiplin teşkilatına malik ol
malıdır. Bu suretle avukatlar, adliye te9-
kilatma, hak ve adalete geniş mikyasta 

yardim etmiş, memlekete şerefli bir hiz
met görmüş olurlar. 

Avukatları hakmlerin tabii müşavi. 
ri mevkiine yükselten bu layiha onlara 
manevi ve maddi huzuru temin edecek 
hükümleri de ihtiva eylemektedir. A vu
katlara ait hak ve imtiyazlarrn gem·şıe
tilmesi kazanç imkanlarım artıracak, a· 
vukatrn vekar ve haysiyetini koruyacak 
müeyyideler de manevi huzuru temine 
yarayacaktır. Bundan btl§ka hastalık ma
JU/iyet veya yaş sebebiyle çalışamıyanlar 
ve ölen avulratların aileleri için düşün
düğümüz meslek sigortası onların is
tikbal hakkmdaki endişelerini bertaraf 
edecek mahiyettedir. 

Bundan dokuz ay önce neşretmiş ol
duğumuz projenin bu hükümlerini dilc
katle tetkik etmiş olduğunuza eminim. 
Bu şartlar altında avukatlık sıfatı, mün
tesiblerinin gururla taşıyacakları şerefli 
bir vasıftır. Kaıançlarını adaleti oyala
makta arayan avukatlar artık meslekte 
barınmak imkanını bulmamalıdır. Avu
kathk üzerinde korkunç bir gölge gibi 
dolaşan, sizlerin ve hepimizin şiddetle 

reddetmek istediğimiz tezvir liifı bundan 
böyle hafzzala~an bile silinmelidir. Bu, 
türk avukatlığının süratle varacğı ilk he
deftir, yakın bir istikbalde varmak iste
diğimiz ikinci hedef de mahkeme veya 
resmi dairelerden çıkan ve üstünde şüp

he toplanmak istenen her hangi bir işin 
avukat eliyle yapılmış olmasının öğre
nilmesi o şüpheleri silmeğe kafi gelme· 
sidir. Bu hedeflere erişmeğe yarayacak 
düşüncelerimiz müşterek maksadın ta
hakkukuna yardım edecektir. 

Heyetinize muvaffakiyet temenni e-
derim." 

Y ahancı paralaın 
vasati kıymetleri 
Damga resmine tabi evrak ve sened

lerde zikrolunan yabancı paraların 

Maliye Vekaletince her altı ayda bir 
tayin edilen türk parasına göre kıy· 

metleri tesbit edilmesi alakalılara bil
dilrilmiştir. 

ULUS 

lngiliz donanmasrnrn manevraları yapacağı Singapur limanın dan bir görünü~ 

İngiliz deniz kuvvetlerinin Singapurdaki manevrası 
Londra, 14 (A.A.) - Singapurdan 1 

bildirildiğine göre, bu askeri üs'deki 
kara, deniz, hava kuvvetleri çok büyük 

Amerikadaki 
• • • 
ışçı grevı 

genişliyor 

Herhangi bir karışık
lığı önlemek için as
keri kuvvetler ihtiyat 

tedbirler aldılar 
Nevyork, 14 (A.A.) - Piyade, suva

ri ve topçudan mürekkeb 1200 kişilik 
bir kuvvet Plent'de ordugah kurmuş ve 
1800 kişilik diğer bir kuvvet de devlet 
bududları içinde müdahaleye hazır bir 
şekilde bulunmaktadır. 

Mişigan umumi valisi B. Murfi grev
ciler ve general motors kumpanyası de
legeleri arasında bugün kendi bürosun
da bir müzakere yapılacağım haber ver
mektedir. 

General motors, Missuri devletinde 
kain Sent - Lui'deki diğer bir fabrika
nın 1500 işçisi de bugün grev ilan etti

ğinden fabrika kapanmıştır. 
Bu ihtilaf hakkında Vaşington'da 

muhtelif danışma ve görüıme yapılmış
tır. 

B. Görinğin 
Romadaki 
temasları 

devam ediyor 
Roma, 14 (A.A.) - Havas: 
B. Göring'in Roma'daki bulunu~u 

halen de tamamen hususi mahiyette 

gösterilmektedir. 
İtcilyan gazeteleri, neşrettikleri prog

ram~ Şigi veya Venedik sarayında hiç 
bir ziyaretten bahsetmemekte iseler de 
bunlardan birincisi daha bugünden vaki 

olmuştur. 

Cereyan edecek görüşmeler hakkın
da salahiyetli hiç bir işar yoktur. 

B. Musolini'nin, protokolda derpiş e
dilmediği halde, B. Göring'i bizzat karşı
lamak istemesi, B. Göring'in karşılan
masına dostça bir hususiyet mahiyeti 

verilmek istendiğini göstermektedir. 

*"'. 
Roma, 14 (A.A.) - B. Göring Meç· 

hul asker ve faşist ölüler mezarhklarını 
ziyaret etmiş ve sonra kıral tarafından 

kabul edilmiştir. 
B . Musolini ile ilk görüşmesi saat 

12.30 da olacaktır. 

B. Göring'in yolculuğu 
hakkında tahminler 

Roma, 14 (A.A.) - Havas Ajnsm· 

dan : 
B. Göringin Romada ikameti, yalnız 

B. Cianonun Berlin seyahatinden sonra 
İtalyan - alman münasebetlerinde hasıl 

olan salahın fevkalade olduğunun yeni 
bir delilini teşkil etmekle kalmıyacak, 

İtalya ile İngiltere arasında akdolunan • 
muvakkat itilafname ve İngiltere ile 

Fransanın İspanya işlerine müdahale 
edilmemesi meselesi hakkındaki teşeb

büsleri dolayısiyle iki memleketin teş
riki mesaisini tanzim etmeği istihdaf 
eyliyecektir. 

B. Göring'in ingiliz - italyan ihtiliifı
nı İtalyanın ne suretle tefsir etmekte ol
duğu hakkında etraflı mah1mat istemesi 
ve bilhassa Akdeniz statükosuna dair 

kombine manevralarda bulunacaklar

dır. Resmen bildirildiğine göre bu ma
nevraların hedefi, müdafaa tesislerini 

B. Fransuva Ponse, 
B. Bastidle görüştü 
Bu görüşme, B. Şaht'ın 
Paris yolculuğile ala-

kalı görülüyor 

Fransanrn Berlin büyük elçisi B. 
Fransuva Ponse 

Paris, 14 (A.A.) - Fransanın Ber

lin Büyük Elçisi B. Fransuva • Ponse 
dün ticaret bakanı B. Bastid ve ticaret 
anlaşmaları dairesi direktörü B Alp· 

snad ile görüşmüştür. 
Salahiyetli kaynaklardan öğrenildi· 

ğine göre, bu görüşmeler, fransIZ - al
man ekonomik görüşmelerini hazırla

ma mahiyetinde bulunmaktadır. 

Filistin arap liderinin 
tetkik komisyonu hak· 
kında söyledikleri 
Londra, 14 (A.A.) - Kudüsten bil· 

diriliyor: Arab lideri Abdülhadi Filis
tin vaziyetini tetkike gelen İngiliz ko
misyonuna; yahudilerin yalnız Britan
ya hükümeti üzerinde değil, aynı za
manda Filistindeki İngiliz memurları 

Uzerinde de tazyik yapmış olduklarını 
ve bu memurlar yahudilerin istediği 

gibi hareket ebnezlersc. işlerinden çı
karılacaklarından korktuklarını söyle
miştir. 

Abdülhadi, böyle bir vaziyet kaqu
smda karışıklıkların çıkması pek ta· 
bii olduğunu ve esasen Filistin üzerin
deki ingiliz mandasının Milletler Ce· 
miyeti paktının 20 inci maddesine mu
halif bulunduğunu ehemiyetle kaydey· 
!emiştir. 

mütemmim malumat elde etmeğe çalış
ması muhtemeldir. 

İtalya hüküm.etine gelince o da Al
manya hükümetinin general Franko'nun 
muzafferiyetinden sonra ona ne suretle 
yardım etmek tasavvurunda olduğunu 

öğrenmek istiyecektir, zira İtalya ile 
Almanya, ispanyol asilerinin muzafferi
yetini muhakkak addetmektedirler. 

Siyasi müşahidler, yapılacak görüş
melerin çok mühim olacağını beyan et

mektedirler. 
Bu müşahidler diyorlar ki: Bu cihet, 

B. Göring'in Roma'ya kalemi mahsus 
müdürü ve bir çok hariciye erkanı ve İ
talyanın Berlin müsteşarı ile birlikte gel
miş olması ile de teyid etmektedir. 

Ortada dolaşan bir şayiaya göre B. 
Göring, Napoli'yi ve Cöpri ad~ını ziya· 
ret ettikten sonra bu ayın 21 inde İspan
yaya gidecektir. 

tecrübe etmek ve aynı zamanda deniı 

kuvvetlerini hücuma alıştırmaktır. 

Pan -Amerike11 
konferansının 

neticeleri 
B. Bul, dışarıdan bir 
taarruzda Amerikalı· 

ların birleşeceğini 
söylüyor 

Nevyork, 14 (A.A.) -Buenos - Ay• 
rcs'ten buraya dönen dış bakanı Hu.I, 
demiştir ki: 

- Pan ameriken konferansının başlı• 
ca neticesi Amerika cumhuriyetlerinden 
her birine geniş ve teşkilatlı bir eıııniyct 
temin etmek olmuştur. Amerika kıtasmı 
harbın facialanndan korumak için işbir
liği çarelerini aramak yolundaki azmimi. 
zi ilan ettik. Amerikan sulhu dışardaD 

da telıdid edildiği takdirde emniyet ma
kanizmasırun derhal işlemesi hususunda 
amerikan devletleri anlaşmışlardır. 

fngilterede grip 
salgını afet 
halini alıyor 

Londra, 14 (A.A.) - Sıhat Bakanı:, 

Enfluenza hastahğrnın elyevm mem
leket şimaline sirayet etmiş olduğunu 
haber vermektedir. Geçen hafta için· 
de 21 milyonluk bir halk kütlesi teşkil 
eden 122 büyük şehirde 168 kişi bu 
hastalıktan ölmüştür. Evelki hafta ölü 
rakamı 325 idi. Ölenlerin çoğu yaşlı 
kimselerdir. 

ingilterenin ithalatı, 
ihracatından fazla 

Londra, 14 (A.A.) - Board of Trad 

gazetesi, 1936 senesinin ticaret bilanço
sundan aşağıdaki muvakkat rakamları 

vermektedir: 

İdhalat: 848.936.000 ingiliz lirası, 

ihracat: 440. 719.000 ,, ,, . 
Reeksport 60.416.000 ,, ,, 

1935 yılında bu rakamlar, sırasiyle 

şöyle idi: 
İdhalat: 7 46.041.000 ingiliz lirası, 

İhracat: 425.834.000 ,, ,, • 
Reeksport: 553.033.000 " • 

Sekerden alınacak 
' 
istihlak • • 

vergısı 

(Başı ı. inci sayfada) 
~eker davasının devam ve tarsinini de 
temin etmektedir. Layiha esaslarına 

göre şeker fabrikalarının istihsal ede" 
cekleri şekerin kilosundan 65 bin toll 

seneleik istihsal esasına göre S kurut 

istihlak resmi alınacaktır. 1stihsaliaı 

65 bin tondan az veya fazla olmasına 
göre de yapılacak zam veya tenzile da-

ir layihaya hükümler ilave olunmur 

tur. Dahildeki fabrikalarda istihsal e• 

dilecek glikozun kilosundan be~ kurut 

istihlak resmi alınması hakkında d• 

layihada bir hüküm vardır. Bu tayih• 
bugünkü şeker fiatlarında hiç bir te
beddül husule getirecek değildir. 



1 ANKARA BELEDiYE REISUCJ H.ANLARJ 

m 1 - Yenişehirde 1076 mcı adanın 5 parselinde 192,.5-0 metre 
rabbaı belediye malı arsa on beş gün müddetle ac;ık arttırmaya ko-
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli ( 1540) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (11~) füadır. 

ale-. 4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hu ı;;io yazı isleri k 
mıne ve isteklilerin de Z2 • kanunusani - 937 cum:ı gönfi sam: on bu-
çukta belediye encümenine müracaatlar (2283) 1-79 

!LAN 
l - İtfaiye memur ve mürettebatı için 8? çift cizme "" ~ 

gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (1300) li::cıdrr. 
3 - Mnvakat teminatı (97,5) liradır. 
~ - Şartnamesini görmek isteyenler her gün yau işleri 

lemınt: ve istekiilerin de 19. kanunusani ıg37 sıı 11 nfi s ı.m 
ka· 
b 

çukta Belediye Encümenine müracaatları. (2288) 1-84 

!LAN 
.. ı - Otobüsler için bastırılacak beş milyon bilet oo. ~ ~ 

lllüddetle açık eksiltme~ lı:on.nlmuştur. 

ün 

2 - Muhammen bedeli (1750) liradır. 
3 - Munkkat teminat? (131:.25) lira.dır. 

le-_ 4 - Şartnamesini görmek isteyenler her gün yaz:ı işleri ka 
nnne ve isteklilerinde J9. kanunsani 193i salı ~nü saat en buÇtl 

Bdediye Encümenine müracaatlarr. (~37) 1-33 

kt 

t LAN 
1 - Yenişehirde orduevi binasının Dikmen cadde.si cihetin 

1160 ıncı adanın ı parselinde 815,.50 metre mwabbaı yol fazlası 
be ~ün anüddede aç.ık arttırmava konulmU$tur-

2 - Muhammen bedeli (4077,50) liradır. 

de. 
on 

3 - Muvakkat teminatı ( 305,81) liradır. le-
on 

• 4 - ~artnamesini görmek istiyenlerin her gün ya~~ i_~leri ka 
:rnıne ve ısteklilerin de 22 • kanunusani - 937 cuma gunu saat 
buçukta belediye encü~nine müracaatları. (2284) 1-80 

İLAN 
1 - Yenişehirde 1049 uncu adada 2 parselde 105 metre munbbu 

belediye malı arsa on beş gün müddetle açık arttırmaya konulmu "'" 
hır. 

2 - Muhammen bedeli (1050) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (78,50) liradır. 
4 - Şartnamesini gormek istiye'ller her gün 'azı işleri kalem 

ne ve istekhlerin de 22-kinunu sani-93'1 cuma .;in\k saat on buçuk 
belediye encümenine müracaatları. (22&5) 1-&1 

i· 
da 

1 LAN 
1 - Yenişehirde 1068 inci adada 2 parselde 97 uıetre murahhas 

belediy~ malı arsa ıs gün müddetTe açık arttırmaya konulmuştur . 
Z - Muhammen b,.deli 776 liradrr. 
3 - Muvakkat teminah 58,20 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalem 

ne ve isteklilerin de 22-1-937 cuma günü saat on buçukta belediy 

i· 
e 

encümenine müracaatları. (?2'86} 1-8Z 

İLAN 
1 - Yeni~ehirde 1082 inci adada 26 parselde 9,50 metre murab

baı belediye malı arsa on beş Rün müddetle a~ık arttırmaya konu 1-

rnu tur. 
2 - Muhammen bedeli (76) liradrr. 
3 - Muvakkat teminatı {5.70) lira dır. . . 4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gÜD yazı işleri kale 

ınıne ve isteklilerin de 22 kanunsani 1937 cuma günü saat on bu -
çukta Reledivc encümenine müracaatları. (2282) 1-78 

1 ASKER[ FABRlKAl.AR UMUM MODORLOCO 
SATIN ALMA KOMiSYONU lLANLARI 

Ta . . 20000 klLO ODUN 

1 
hmın edılen bedeli (450) lira olan yukarıda miktarı ve cins 

y~zı ı mahrukat askeri fabrikalar umum müdürlüğü satına.ima ko 
:~~n~c:1 27-1-9~7 tarilıiude çarsamba günü saat 14 de ~çık ek 

. . ılc ıhale edilcccktiI Şartname 11aras1z olarak komısyondan 

i 

-
-

verilı T l ' • 
2 

r. a ıplerin muv. kkat teminat olan (33) lira (75) kuruş v 
490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkfır gün 

ve saatte komisyona müracaatları. (24) 1-143 

e 

• 50.000 KİLO UN - -
k T~hmın _edilen bedeli (5500) lira olan yukarda miktar ıyazılı un 
~ tn fabrı_r.::ıar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 

k
. ·?37 tarıhınde cuma günü saat IS de kapalı zarf i1e ihale edile 

ce tır. 

-
-k Şartı:ame parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin-::vak 

at ~:_mınat olan (412) lira (50) kuruşu havi teklif mektupların 
:ıez rur günde saat 14 e kadar komisyona ~rmeJeri ve kendilerinin 
~ 2490 nıunaralr kanunun 2 ve 3 madde1erindeki vesaikJe mezkUr 

ı 

gun ve saatte komisyona müracatları. (52) 1-175 

Müteahhid nam ve hesabına 31.5.937 gününe kadar yevmiye 
asgari 40, azami 50 kilo ekındt 

:ahmin edilen bedeli 589 lira 50 k.uruş olan yukarda ya.ılı ek
;1e Asker! ~abrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 

ı .. l.937 t:ırıhinde perşembe günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale 
c~ilecektır. Şartname parasız olarak kom.byondan verilir. Taliple
~ın muvakkat teminat olan 44 lira 22 kuruş ve 2490 sayılı kanunun 

ve 3 maddelerinde yazılı vesaikJe mezkur gün ve saatte komisyo-
na müracaattan. (76) l-Z07 

Nafia Vekaletinden: 
a Ç~nakkale viliiyetinde Gelibolu • Keşan yola ilzerinde (2'2800) lir 

~eşıf bedelli Kavak betonarme köprüı.ü inşaatının kapalr zarf asu
lıyle eksiltmesi 28-1-937 perşembe günü saat (16) da Nafıa Vekalet 
Şose ve köprülel" reisliği eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve huna mütefrni diğer nrak (114) ka -
~-bedel mukabilinde ,osc ve köprüler reisliğin~n ahn.ahileceği 
gıbı istiyenler bu şartnameleri Çanakkale Nafıa müdürlüğüne mü • 
racaat ederek görebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (17Hı) liralık muvakkat 
teminat vermesi ve resmi guctcnin 3297 sayılı nüshalarında çıkan 
talimatnameye tevfikan müteahhitlik. vuikası ibraz etmesi lazım· 
dır. İsteklilerin tek.lif mektuplarını 2.8·1-937 pcı-şembe günü saat 
15 ~ kadar komisvon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
muktazidir. (2252) 1--72 

Al{lıisaı· l{aymakaınlıgından: 
Eksiltmeye konulan iş 

Altı bin beş yüz kilo çifte galvanizli yumuş .. k üç milimetre Ka· 
hnlıgında birine~ nevi tel ile üç bin maa deve boynu fincan açık 
eksiltmeye konulımı~tur. 

2 - Eksiltme müddeti 1 kanunu sani 1937 den 20 kanunu sani 
1937 atrihine kadardır. !bale 20 kanunu sani 1937 çarşamba günü 
Akhisa:- Kaymakamlık dairesinde komisyonu mahsusu huzurunda 
saat on beşte yapılacaktır. 

3 - Teminat akçesi yiızde yedi buçuk hesabiyle 113 lira=lır. 
4 - Tali lerİn şartnameyi istemeleri Jazımdrr. Sartname mün

derecatına gore eksiltmeye i tirak ahkamını kabul tel ·kki olunur. 
(35) 1-138 

i 

k 

U L .J 

......_.. ...... s itüs ·· 
.. { ö · ·· ü~ünden· 

~ . 
t 

1937 senesi kış sömcstresi zarfında. Yüksek F.nsti...::-::-. r -T- il · ._ ....... .u1 mera-
sım ~ wnunucı mı. ... onfcranslar Terilecel.:.tir. 

Konferansları verecek zevatın isimlerini ve konferans ··nı · 
ni gösterir liste aşatı<laclır. gu erı· 
. Sa~t _ 17 30 da başlıyac.ak olan konferanslara cuzu edenlerin te"-

• ıflerı rıca olunur. (2301} :o: 

No. 
Konferans 

t rıhi 

1 8-1-1937 

2 lS·l-1937 

3 2'2·1-?937 

4 29·1·1~31 

5 >2.-1937 

6 12-2-1937 

7 19-2-1937 

8 S-3--1937 

9 19-3-1937 

10 2-4-1937 

1 1 16-4-1937 

Konferans Listesi : 

Konferans verecek zatların ısımTcri ve konfe 
ransın mevzuu 

Doçent Dr. Kadri Bilğemre 
Yumurta hasılatı, muayenesı ve yumurtanın 
gıda olmak itibariyle ehemiyt>tı 
Prof. Dr. Dix 
Türkiye ziraatinin vazifeleri 
Prof. Dr. l(rayse 
Türkiy.!nin en yüksek yeri o1ıtn Ararat dağm<r 

çrkış. (Projeksiyonla). 
ı:of: Dr. Gleisberg 
Turkıye meyveciliği Ye inlriş:ıt imkan}aıL 
Doçent Dr. Süreyya 
'Görünmeyen. virus nf!'t'ilui •e iUll'i ıurette tc.k 
sir- olunan ensaç üzerinde muafiyet tecrübesi 

Prof. Dr. Gassner 
Türkiye ziraatinde fitopatalojik mesail ve. ya 
pılacak ~r. 

Prof. Dr. Lutı 
Ehli hayvanlarda hissi iptal JDHdesi 
Prof. Dr. Rudiger 
Türkiye ş_arabları 
Do.~en.t Dr. Esat Bozkaya 
Turkıye ziraatinde ziraat alet ve malrinala.rnıın 
bugünkü vaziyeti 

Prof. Dr. Luren~ 
Kimya laboratuvarlarında tehlikeler. 

1 2 3()..4..1937 

Prof. Dr. Spöttcl 
Türkiycdc liÜ.t ve sütçülük 

Doçent Dr. Şükrü 

13 14-5-1937 

1 4 28-5-1931 

1 5 11-6-1917 

Muhtelif gıdaların parazit Ye puanter hasta
lıkların menbala.rı olmak itı::-ariyle va.ziyetleri 

'Uocxent Dr. Kerım Ömer Çağlar 
Türkiye topraklarının amami nsrfları 

Doçent Dr. Şevket Birand 
Uludağın 1eolujik inkişafı Te bnnun Buranın 
ikttsadi hayatındaki rolü. 

Lektör Ahmet Tevfik 
Türkiye ildim.inin ana 1ıatlan J-103 

Ziraat Vekaletinden: 

lr 
Sivil ve askeri san'at mekteblerinin makine ve demircilik Jnsınr 

ından mezun veyahut ta çiftliklerde ve ziraat müesseselerinde 
aktör ve ziraat makinelerini kullanmağı hakkiyle öğrenmiş olupta 
eni açılacak ziraaat i§lerinde istibdm olunmağa talih bulunanlar
an san'at mektebi mezunlarının şahadetname suretlerini, diğerle. 
nin ehliyet vesikalarını ve her iki kısım talibin şimdiye kadar bu· 

tr 
y 
d 
rı 

unduldarı işlerden almış oldukları hüsnü hizmet vesikalan ile üçer 
tt'a fotograflarını bir istidaya baf la yarak tezelden vekfiletiınize 
öndenneleri ve mınazzab adreslerini bildirmeleri ilan olunur. 

1 
k 
g (32) 1-148 . 

Anlcara ValiliğindtAıı: 

d 

1 - S0 tadyom ve yarış yeri su tesisatının tevsii işi ihalesi u.ı. 
9l7 tarihinde yapılmak üzere kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş ise 

e talih zuhur etmemiş olduğundan inşaatı mcıltUrc artnma ek· 
tme kanununun 40 inci madesinin son fıkrnsma tevfikan 1:1.1. 
7 den itibaren bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 

sil 
93 z _Keşif bedeli (1ln5) liradan ibaret olan bu inşaat için istek

lerin 879 Iira 37 kuruşluk teminat mektubu ve ticaret odaSI ve 
rtnamede aranan diğer vesikaları ile birlikte her pazartesi ve per
mbe günleri Vilayet daimi encümenine gelmeleri. 

li 
§3 
te 

de 

3 _ Şartname ve keşif evraklarını her gün Nafia müdürlüğün-
görebifüler. (6&) 1-196 

Ankaı·a Valiliğinden: 

ya 
sil 
ek 

ı _ Stadyom ve hipodrom hafi.f _atletizm antrenman sahasında 
pılacak tadil.it işleri 11.1.9.37 tarıhınde yapılmak üzere açık ek
tmeye konulmuş iıe de tahp zuhur etmediğinden do!ayr artırma 
siltmc kanununun 47 inci maddesine tevfikan bir ay müddet!e 

pa zarlığa konulmuştur. 
2 - Ke!'.İf bedeli ?57! lira 30 kuruştan ibaret olan bu iş için is-

tc k1ilerin 117 lira 85 kuruşluk teminat makbuzu ye ticaret odası ve 
rtnamcdc aranılan diğer vcsikalan ile birlikte her pazartesi ve 
rşembe günleri vilayet encümenine gelmeleri. 

'3 
pe 

3 - Şartname ve keşif evraklarını hergün Nafıa müdürlüğünde 
gö rebilirler. (67) 1-19S 

A dana Paınuk Üretnıe 
l\ılüJiirlüğünden : Çftliği 

Muhammen keşif bel.leli 

Sır a No: 
1 

Yapılacak itin cinsi 
Amele evleri 

Lira K.r. 

2 
3 
4 
5 
6 

Kütlü anhan 
Su deposu 
Tohum anbıarı 
Çuçır fabrikaaı 
Amele hamam ve belalan 

Yek\ın 

2379 64 
5611 94 
1546 59 
?03C J4 

1004.,, 91 
3~14 36 

30526 58 

cin 
A - Müessesemiz tarafmda11 Hacıali köyünde inşa edilecek. 

si, nevileri ve ka:şıların~a muhammen ke§it tutarları yazrh in-• 
t kapalı zarf us_!lhyle .. eksı~tm~yC: konulmuş ve bu iJ)ere aid şartşaa 

na me ve evrak aıragula gostcıılmıştır. 
B - Eksiltme şartnamesi 

şa 

C - Mukavele projesi, 
Ç - Bayındırlik işleri genel şartnamesi i1e fenni ve hususi 

rtnameler. 

da 

ret 

D - Şartname vıe projeyi "lS" lira bedel mukabilinde Adana· 
Demirköprü civarında pamuk üretme çiftliğinden verilir. 
E - İsteklHerin artırma, eksiltme ve ibalat kanwıunun ero

tiği bütün evsafr olmalıdır. 
F - Muvakkat teminat (2646) liradır. 

mü 
c 

~ -::-_.~ksiltın~ 22.1.1?37 ~.uma günü saat 15 de Vilfıyet Ziraat 
durlugu~de muteş:kkıl mu.bay.u komisyonu huzurunda yapıla. 

aktır. Ek_sıltmeyc gırecek}erın t~klif mektuplarım tayin olunan 
de eksıltmeden en az bır saat evel komi ona vermeleri wım-gün 

dır. (2263) 1-49 

1 
· a ·a Vek~rue ·n n: 

olan l ı:siltmueyrfe konulan iş : Diyar ekir İstasyon tesisatından 
yon - a bpn..-a arasındaki yolun · t d 

Keşif bedeli (81021) liradır. ınşaa • ır. 
2- Bu i aid ewak fıınlardır 
a) Ekailt.me şartnamesi. 
b) Mukavele projesi. 
c) Bayındırlık işleri genel şartnameı;i. 
d) Fenni şartname. 
e) Keşif hulasa cetveli. 
f) Proje. 

,..... l~teyenler bu evrakı (405) kuruş bedel muk bT d Ş 
-...oprukr Reisliğinden alabilir. a ı ın e ose ve 

l- Eksiltme ?5/1/937 tarih· d • -· v ~ · ın e paZ<ITte-sı gunü saat 16 d N 
ıadae~ctmde Şose ve Köpıüler Reisliği eksiltme komi""°' a dıt

.m -.palı zarf usulile ılzcak -J onu o a• 
4- Ekai.1 ya.p tır. 

. uşluk. muvU.:?~ ~rcbHmek iç.in taliple~n (5301) lira (OS) lm _ 
ıüshasınd ~t VCIIDHl ve Resmı gazetenin 3297 sayılı 
az etmes~ l~ız~and talıiatna;ne~e tevf~kan müteahhitlik vesikası İıl>
lede yazılı saa~ ır.b. steklılerın teklif mektuplarını üçüncü mad .. 

kbuz mukabili~~e ı;e saa\ e~eline ~a~ar Komisyon Reisliğine 
neler kabul edilme~. <zırn erı muktazıd.ir. IPostada olacak geçik .. 

1 110 

Yül(.sek Mühendis Mektebi 
Artırma ve Eksiltme 

l(omisyonundan: 
1 - Muhabere şubesi Jabor t • . .. 

lrapah zarf \ISUliyJc eksil....._ a kuvarı} ıçın lu:ıumu olan baz.ı aletler 

2 E 
. . ~~~re onu mı.rştur'. 

- ksıltmesı 17. 2.. 1937 s.ar ta _ _ · .. .. 
yunda mektcb binası içindeki k ~ gunu aa.at 15 de Gumuş su· 

3 - Muhammen bedeli "1800om0 ıay~nl da yapılacaktır. 
t " ve 1 k tem.ın.atı "1350 lir d 

4 - s1eyenler ş-artnaınesioi mckteb ·d .· .. .. a. ır. 
sız alabilirlu. 1 aresıne muracaatla para-

5 - Teklif mektubları ikinci maddede yazıl b. 
-"·el" L--•-- k . - ı··· ı saatten ı• saat ..... • me ~ omısyon rcıs ıgıne makbuz mnkab·ı· d . ·ı 
cckti p t il ·· d ·ı L ı ın e \l"Crı e-r. oe a e gon en ece& mektubların nihayet -k· · dd ı '-dar . ı mcı ma ede 
yaLJ ı saate - gelmış olması ve dış zarfm mühür mumu ·ı · · ı bul ı e ıyıce 

mı§ unma.sı prttır. Postada olacak gecik"l'neler kabul ed·ı. 
mez. (3756) ?-6l8Sı 

Jandarma Genel l(omutanlığı 

Ankara Satınalma 

Komisyonundan: 
Bir t~nesine dokuz lira değer biçilen sekiz yüz battaniye 1.2.937 

pazartesı saat _(14) tc kapal~ zarf usulü ile eksiltmeye konulacak· 
tır .. Şartn~mes~ para~ız. komıs~ondan alınabilecek olan battaniye 
eksıltmesıne gırmek ıstıyenlerın bcşyüz kırk liralık teminat sandık 
maklıur veya ~ mektupları ile şaıtn:mıcde yaz.ılı belgeler için
d~ bulunacak .teklıf melrtuplarıru belli günü saat on üçe kadar ko-

_mısyona vermıı omaları. (58) 1-191 

Edremit Belediye 
Reisliğinden: 

Belediye.:nizin açık olar. 165 lira ücrefli mühendisliğine istekli 
olanların mı:ra: a:ı mın omnar. Xafip}erin mühendis diplomasmr 
hamıl v~ musaddak tehir pJlnını tatbika kadir bulunmaları şarttır 

Makıne, elektrik. su işlerinden anlıyanlar tercih olunur M"" · 
_caata evrakı müsbitenin eklenmesi Hizımdır. (2254) 1..:_34 ura • 

Valcıflar Umum 
l\lüdürlÜbfiiııden: 

Asli ~ör~ ?uçuk lira ~aaşh Hocapaşa ve dört lira maaşlı Kaya• 
başı .camı1en ımam ve 1ıatıplikleriyle 12 ve 8 lira maaşlı Zınircli ve 
4,5 hra ~aaşh K~r~mılu camileri müezzin ve kayyrmlıklan açıktır. 

B~ hızmet_Jer _ıçın 2.2.937 sah günü saat 14 de müftü tük daircsin
d: ~-~ba~ mıtıharu yapılacağından taliplerin istida ile umum mü-
durluge muracaat etmeleri bildirilir. (63) J-193 

Çankaya Kaza ·ı idare 
Heyetinden: 

. 1580 sayılr belediye kanununun 10 uncu maddesi hükmüne tev· 
fıkan Ankara belediye meclisinin müracaat ve teklifi üzerine An
ka~ val~liğince An_kara ~elediye sının dahilinde olup belediye §U· 
besı h~l~ne ~çmest ?'svıb olunan Çankaya kaza51nrn belediye hu
duda ıçındelri beledıye kısmının Çanka~ Belediye ~ubcsi haline 
konmasr için sözü geçen kanunun ıo uncu maddesindeki sarahat 
dairesin~e gerek rnezküı şube içinde ve gerek drşında kalıp Anka· 
ra Beledıyc hududu dahilinde oturan bütün müntehiblerin reyleri· 
ne müracaat olunacaktır. Bu maksatla: 

1 - Müntehiplere aid defterler 10.1.1937 tarihinden itibaren 
tatil günlui hariç. olmak üzere 18.1.1937 tarihinin pazartesi günU 
saat ıs e kadar Ankara belediye s.a.lonunda altı gün asılı kalacak· 
tır. 

2 - İtiraz müddeti 11.1.937 tarihinden itibaren 18.1.ıg37 tari· 
hinin pazartesi günü saat 18 e kadar kab\ıl edilecek ondan sonra. 
vuku bulılcak. itirazlar ka.bul edilmiyecektir. 

3 - Müntehiplcrin 19.1.1937 tarihinin salı günü reylerinin top· 
}anmasına ba.flanacalctır. 

4 - Rey toplanma üç gün denm edecektir. 
.S - Cumhuriyet. Yeni~hir, Cebeci. Onccbeci. Topraklık. Bal

keri:.:•bağları, Dikmen bağlan 1!}.1.1937 tarihinin ıalı günG saat 9 
dan 17 kadaı- İsmctpaşa. Köprüıbaş.ı. Bozkurt. Fcvzipap. lnkılab 
Öztürk, Bcndderesi, Tabakhane, Anafartalar, Ege, Doğanbey Mi: 
sakı milli, Kuıl elma. İstildil. Ycğcnbey. Yenice, Ülkü, Oks,Uzce 
AltAıy, Sakarya mahalleleriyle Etlik ve Keçiören bağları da 20.1.937, 
tarihinin çarşamba günü saat 9 dan 17 ye kadar Dumlupınar Ko
y~paz.arı, Sute~c. lç.kale, Kılıçaslan, Pazar, Akbaş. Oğuz, t~önü. 

dÇımenG~~pdc. ~Ded mı1~taş.. KırkTu. Dumlupınar. Duatcpc, Sümer, Mey· 
an, un og u, o,rzurum, uran. Akalar, Nazımlıey, Kurtuluş Öz-

b1 e'.>'.ledr, S
2

a
1
k
1
a
9
r}
3
•
7
a. Çe_şh~e: Başkır, Yalçınkaya, Demir fırl:a mah.alle· 

erı ~ . . . . tarı ının perşembe günü saat 9 dan ı 7 e kad 
reylerıru vermı bulunacaklardır. Y ar 

6 - Rey sandığı Ankara belediye salonuna konacaktır. 
7 =--- Yukarda mahailc ve ba l::ırda oturup Mam:ll· t 15.t 

Ha:b~y~dc çalışan i~ilerin · terinden geri t: lmamalan lç~~ 2;11~ 93; 
tarıhının perş~mbe gunü saat 9 dan lZ ye ltadar Mnma ~ mahalle~i • 
le laskc fabrıkasına 13 den 17 ye kadar da İmalat n b' f ~ 
rikasına birer sandık gönderilecektir. ı ar ıyc a • 

8 - Reylerin belediye k:ınununun IO uncu madde · mucibince 
huzurumuzda toplanacagı il.m olunur. (74) ı-205 
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Şekerci 

HAC 1 BEK i R 
Zade 

Ali Muhiddin 
Yeniden açtığı Bankalar caddesindeki şubesinde de !stan

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

Vakıflar Umum 
Müdürl~Oünden: 

Ankara'da İvedik köyünde bir taşlı nısıf değirmenin 1 şubat 
937 gününden itibaren üç aene müddetle ve çıkrıkcılar yokuşundaki 
bir kıta arsanın da teslim gününden 31 mayıs 937 ye kadar karları 
on gün müddetle açık artınnaya konmuştur, ihale 19 Ununsartl 937 
aa.lı günü saat 15 de yapılacaktır. Tutmak ve şartlarını öğrenmek 
isttyenlerin vakıflar varidat müdürlüğüne müracaatları ( 4). 

1 - 112 

1 U. D. Yolları Ve Llmanlan umu m müdürlüğü 3. , 
A. Komisyonu İlanJan: 

İLAN 
Muhammen bedeli 8986,20 lira olan müfredatı aşağıda yazılı ya

tak eşyası 25-1-1937 pazartesi günü saat 15 30 da kapalı ı:arf usulü 
ile Ankarada idare binasında satrn alınacaktır. 

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

Şartnameler parasız olarak Ankarac!a Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

Pamuk şilte Adet 242 
Seyyar karyola şiltesi ,, 30 
Yatak ve yorgan çarşafı ,, 1772 
Küçük yastık yüzü ,, 325 
Büyük ., ,. ,, 1000 
Kücük yastık ,, 83 
Büy ük ,, ,, 300 
Cibinlik ,, 200 

(2300) 1-102 

1 LAN 
Muhammen bedeli (57020,14) lira olan aşağıda cins ve mikdarı 

yazılı 1541,085 metre mikabı çam kereste 28.1.1937 perşembe günü 
saat 16,00 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (4101,01) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.S.1936 gün ve 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olar.. talimatname dairesin· 
de alınmış vesika ve . tekliflerini aynı gün saat 15,00 e kadar komiır 
yon reisliğine vermeleri llizımdır. 

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

Cinsi Metre mikabı 
Çam dilme 637,920 
Çam kalas 133,480 
Çam tahta 324,100 
Çam işlenmemiş vagon tahtası 445,585 

İLAN 

1541,085 
1-166 

Beşinci İşletme mıntakasında Fevzipaşa - Diyarbekir battı üze· 
rinde kilometre 290-294 (Fırat - Bekir Hüseyin) arasında toplat
tırılarak kırdırtmak suretiyle (10,000 m.3) on bin metre mükap ba
lastn ihzar ve teslimi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli (10900) on bin dokuz yüz liradır. 

Eksiltme 26.1.1937 salı günü saat 13 de Malatya İşletme binası 
adhilindeki Beşinci İşletme komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin 2490 No. lu artırma ve eksiltme ve ihale kanWluna 
tevfikan ve şartnamede yazılı ehliyet ve diğer vesaikle muvakkat 
teminat makbuzlariyle teslim şekline göre fiat teklifini havi zarf
ların üzerine yazılmak suretiyle eksiltme saatinden bir saat evel 
makbuz mukabilinde Malatyada 5. inci İşletme komisyon reisliği· 
ne vermiş veya göndermiş bulunmaları ve teklif sahiplerinin de 
eksiltme günü saatinde hazır bulunmaları ve ayrıca izahat almak 
istiyenler de Malatya İşletme müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

Şartname ve mukavele p1:ojeleri ve genel şartname Elaziz istas
yonunda ve Malatyada İşletme kaleminde, Ankarada yol dairesin· 
de ve Haydarpaşada yol başmüfttişliğinde parasız olarak dağıtıl-
maktadır. (36) 1-137 

t LAN 

1 - Malatya istasyon binasının Malatya şehir cihetindeki (3814 
m.2) üç bin sekiz yüz on dört metre murabbaı mahallin plan ve şart
nameleri mucibince parke ve levazımının temini ve ferş işi eksilt
meye konulmuştur. Bu işin muhammen bedeli (10344/ 11) on bin 
üç yüz kırk dört lira on bir kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe aid plan, şartname ve mukavelename proje
sini; Ankara, Haydarpaş;ı., Adana ve Malatya vzenelcriyle Elaziz 
istasyonundan (52) elli iki kuruş mukabilinde tedarik edebilirler. 

3 - Eksiltme Malatyada 5 inci İşletme binasındaki eksiltme ve 
artırma komisyonunda 26.1.1937 salı günU saat 14 de yapılaca1'.tır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
5 - Muvakkat teminat parası (775/01) yedi yüz yetmiı beş li

ra seksen bir kuruştur. 
6 - İstekliler 2490 sayılı kanun ile 3297 sayılı resmi ceridedekt 

ehliyet talimatnamesi mucibince muktazi ehliyet vesikasını ve ı,e 
girme~e kanuni bir mani bulunmadığına dair beyannameyi n tek
lif mektuplarını eksiltme glinU ihale vaktinden bir saat evetine 
kadar Malatyada 5. inci İ§letme artınna ve eksiltme komisyon re-
isliğine vermiş bulunmalıdırlar. (29) 1-136 

İLAN 

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

Bu işe girmek istiyenlerin (2755,60) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 .5.1936 gün 
ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname daire
sinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 15 e kadar komis
yon reisliğine vermeleri llzımd2r. 

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

Niğde Belediye ReislleOinden: 
Niğde şehrinin nafıa vekaletinden musaddak proje mucibince ya

pılacak elektrik tesisatı kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuş 
Cumhuriyet gazetesinin 18.22.26.11.936 ve Son posta gazetesinin 24. 
28.11.936 ve 3.12.1936 ve Ulus gazetesinin 2.7.12.17.11.936 tarihli nüs
halarında ilan ettirilmiş ise de talip zuhur etmediğinden evelce ilan 
olunan ıterait dairesinde 18.12.1936 tarihinden itibaren bir ay içinde 
pazarlıkla ihale edileceğinden talip olanların Niğde belediye riya-
setine müracaatları ilan olunur. (2222) 2-6194 

Ankara Asliye Birinci Hukuk Mahkemesinden: 
Ankarada Yenihayat mahallesinde 283 sayılı evde Zeyneb nez· 

dinde Makbule: 
Kocanız Ankara Postahane tevzi memuru Mehmed Hulfısi ta· 

rafından Evine avdet etmeniz için yapılan ihtar üzerine gelmedi· 
ğinizden boşanma davasr ikame eylemiştir. Mahkemeniz 27 kanu
nusani 937 çarşamba günü saat 14 dedir. Bugün mahkemede hazır 
bulunmanız veya bir vekil göndermeniz tebliğ makamına kaim ol-
mak üzere ilan olunur. 1-200 

Ankara Birinci icrasından: 
Mahcuz 70 lira kıymetinde 

iki adet merkez bankasının his
se senetleri merkez bankasında 
19-1-937 salı günü saat 12 de bi
rinci artırmaya ve 21-1-937 çar
.. mba günü saat 12 de ikinci 
artırmaya çıkarılacaktır. 

Müşterilerin satış günlerin
de merkez bankasındaki memu
rumuza müracaatları ilan olu-
nur. 1-208 

Kiralık daire 
Çocuk Sarayı caddesi Kurşun

lu cami karşısında No. 84 B. 
Alim apartımanında bir daire ki
ralıktır. Su, havagazı, banyo ve 
sair teşkilatı son sistemdir. Ka
pıcıya müracaatla her vakit gö-
rebilirsiniz. 1-204 

Ankara Birinci icrasından: 
Mahcuz 70 lira kıymetinde 

iki adet merkez bankasının his
se senetleri merkez bankasında 
19-1-937 salı günü saat 12 de bi
rinci artırmaya ve 21-1-937 çar· ı 
şamba günü saat 12 de ikinci 
artırmaya çıkarılacaktır. Müş
terilerin satış günlerinde mer· 
kez bankasındaki memurumuza 
müracaatları ilan olunur. 1-209 

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 
fiatının bildirilmesi. 

Satılık Köşk 
Çankayada Hariciye köşkü 

karşısındaki köş.lt ıs dönüm bah
çesiyle ve Ulus meydanında Kı
zılırmak gazinosundaki hisse sa
tılıktır. İsteklilerin Ankara Eti 
Palasta Ziya'ya İstanbulda 
( 43855) No. ya telefon etmeleri. 

Mevva tuzu 

Er! hoş meyva tuzudur. lnki
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka
raciğerden mütevellit rahatsız· 

lıkları önler. Hazmı kolaylaştırır. 
İngiliz Kanzuk eczanesi 

Satılık Ev 
Ankaranın en güzel ve çarşı 

yerinde 90 lira kira getirir bü
yük bahçeli bedelinin yüzde 35 i, 
1 S senede ödenecek olan yeni bir 
evdir. 

Yeni Sine yanında Halıcıda 
Emlak komisyoncusu Hayriye 
sorula. Tel: 3893 

1-201 

ZAYİ 

Ticarethanemde namıma ya
zılı olan damgayı zayi ettim. Ye
nisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Çankırı caddesinde lastik 
kaynakçısı Mehmet Lütfü 

1-203 

ZAYlKARNE 

Uray otobüs direktörlüğün

den almış olduğum Kavaklıdere 
ve Cebeci durakları işaretli 432 
numaralı karnemi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığı ilan olunur. 
1. ci orta okul talebesinden 693 

No. lu Nazım Hamamcı 
1-202 

Kiralık Daire 
Halkevi karşısındaki apartı

manda beş odalı bir daire kira· 
lıktır. Kalorifer, sıcak su ve ha
vagazı vardır. 1915 numaralı te-

lefona müracaat edilmesi. 1-171 

DOKTOR 
~ 

Kadri Yetkin~ 
Binrind ıınıf 

~ 

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

Telefon: 3174 

Kiralık Daire 
Demirtepede Akbay sokağın

da, birinci kat, beş büyük oda, 
bir ofis, çamaşırlık, kalorifer, 
sıcak su ve sairesi olan yeni ya
pı lan bir binada bir daire kira
lıktır. Üat kattakilere müracaat. 

Satılık Arsa 
Yenişehir Selanik caddesi ma

liye tahsil şubesi karşısında 1538 
telefon 

1-154 

Kiralık l{at 
Yenişehir Kocatepede su de

posu yanında banyo ve sair te
ferruat harıcinde beş oda ve bir 
holde~ ibaret .olan manzaralı gü
zel bır kat kırahktır. İçindeki
lere ve yahut 2580 No. telefona 
müracaat. 1-62 

ANKARA LEVAZIM Al\ıI1RL1Gt 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
Ordu hastahaneleri için otuz sekiz bin metre yatak kılıflığı ve do

kuz bin altı yüz metre elbise torbalığı bezin 28-1-937 perşembe gil • 
nü saat 15,30 da İstanbulda Tophanede satın alma komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli oll 
yedi bin kuruştur. Şartname ve nümuneleri komisyonda görülebiilr. 
İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale sa
atından bir saat evvel komisyon3 verme.eri • 

(8) 1-124 
t LAN 

1 - Harb ve baytar okulu için 800 metre kabardin 30.1.1937 cıı
martesi günü saat 11 de açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Eksiltme levazım amirliği satın alma komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

3 - Kumaşların tutan 4800 lira olup muvakkat teminatı 360 lira· 
dır. Şartnamesi komisyonda parasız görülür. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 maddesindeki vesika ve teminat 
makbuzlariyle belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (7 S} 1-206 

t LAN 
1 - Aşağıda cins ve mikdarları yaı:ılı eski eşya 19.1.937 sah gii• 

nü saat 11 de satılacaktır. 
2 - Eşyalar Cebecideki askeri hastahanede görülür. 
3 - İsteklilerin yazıh gün ve saatte levazım amirliği satın al• 

ma komisyonuna gelmeleri. 
Adet 
600 
125 

9 
1 

Terlik 
Yağ tenekesi 
Otomobil dış Histiği 
Yangın tulumbası (Cı6 ) 1 194 

= 
MILLI MÜDAFAA VEKALET! 

:ATIN ALMA KOMtSYONU 1LANLA1 
BİLİT 

Madeni barometre: 37 adet madeni bcırometre açık eksiltme ile sat 
tın alınacaktır. Hepsinin tutarı (2960} liradır. E vsaf ve şartnamesi 
komisyo~jan parasız vı:rilecektir. !~ .. lesi: 18-1·937 pazartesi günil 
~t.on bırdedır. llk temınatı: (222) lıradır. Eksiltmeye gireceklerdell 
ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde istenen 
belgelerle birlikte eksiltme gün ve vaktinda M. M. V. satın alına 
komisyonuna gelsinler. (1943) ?.-5775 

BİL İT 
1 - 815 adet arka çantası ve 1450 adet ekmek tc rbası kapalı zarf· 

la eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 7121 lira 70 kuruş olup ilk teminat pa· 

rası 534 lira 15 kuruştur. 
3 - İhalesi 18.1.937 pazartesi günü saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad• 

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

İLAN 
1 - 1.000 ton muadili olan 1.388.888 Jitre 73 oktanlık benzin ile 

200 ton muadili 274.348 litre 87 oktanlık benzin kapalı zarfla eksilt• 
meye konmuştur. 

2 - Hepsinin tahmin edilen bedeli 415.364 lira 60 kuruş olup 
ilk teminat parası 20.365 liradır. 

3 - Şartnamesi 2077 kuruş mukabilnide M.M. Vekaleti satırı 
alma komisyonundan alınır. 

4 - İhalesi 17 şubat 937 çarşamba günü saat 15 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad· 

delerindeki belgeleriyle birlikte ihale saatinden bir saat eveline ka· 
dar teminat ve teklif mektuplarını M. M. Vekale ti satın alma komis-
yonuna vermeleri. (2220) 1-13 

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

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

BİLtT 
1 - Hepsine biçilen ederi 1607,5 lira olan 5000 litre oto b~nıiııl 

ile 300 litre mobil oil A ve 150 litre mobil oil C motör yağları açık 
eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartinamesini almak ve görmek istiyenlerin hergün komis• 
yona gelmeleri. 

3 - İlk teminat miktarı 120 lira 57 kurustur. 
4 - İhalesi 21-1-937 perşembe günü saat· 11 dedir. 
5 - Ekisltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 Uncil 

maddlerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte ve ihale 
saatinde M. M. V .SA. AL KO. na getirmeleri (2270) 1-51 

BlLIT 
İki adet dolap, bir masa açık eksiltme suretiyle alınacaktır. Tah .. 

min bedeli (1350) liradır. İlk teminatı (101) lira 25 kuruştur. 
İhalesi 2.2.937 salı günü saat 10 dadır. Fenni evsaf ve şartnaıne4' 

sini görmek istiyen hergün M.M. V. satın alma komisyonuna müra• 
caat ve münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen ve• 
saikle ve teminat mektubiyle birlikte belli gün ve saatinde koınis• 
yona gelmeleri. (71) 1-198 

BtLIT 
Aşağıda tesbit edilen malzeme ayrı ayrı pazarlıkla alınacaktır• 

Pazarlığı 16.1.937 cumartesi günü saat 10 dadır. 
İstekliler belli gün ve saattinde M.M. V. satın alma komisyon il .. 

na gelmeleri. (70) 
Cins ve mikdarı 

10 kalem Zir Poligonu için tc.crübe malzemesi 
12 kalem kalörifer tamir malzemesi 
14 kalem inşaat şubesi için tersim malzemesi 
100 liralık kurşuni renkte yağlı boya 

1-197 

Kayıp anahtar ~~~~------~~~~~~~......;~~~~~~~~~~-------------~---~~--...,,.,,, 
Kavaklıdere ile Taşhan ara

aında bir otomobil benzin depo
su kapağına ilişik 3 anahtar 
gaip olmuştur. Gazetemiz ilan 
memuruna getiren memnun edi
lecektir. 

İmtiyu sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umum! Neşriyatı İdare 

eden Yazı İşleri Müdürü 
Na.uhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarrnda 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

YENt SiNEMAL.ı\R HALI( 
BU GECE 

CASİNO DE PARİS 
Al Jolson - Ruby Keeler 

Yeni sezonun görülmeğe değer 
yeBftne revüsü 

BUGUN GÜNDÜZ 
Moskova Şanghay 

POLA NEGRl'nin bu son eserini 
görmiyenler f ınatı kaçırmasınlar 

BUGUN BU GECE 
TATLI BELA 

Danille Darrieux 
Albert Prejean - Lucien Baroux 
Sinema aleminin üç büyük sanatkarı 

tarafrndan temsil edilen bu film baştan 
ba~a zevk, ne~e ve kahkaha ile doludur. 
Ayrıca : Foks Jurnal ve Canlı Rehimler 
HALK MATlNESt (Saat 12 ve 14 de) 

HATA 


