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Sur ·ye nahiyeleri Hataya bağlanmak istiyorlar 
Kürd dağlılarla üç nahiye halkı 
görmenlere Hataya bağlanın ak 

mazbatalar verdiler • • 
ıcın ..... 

Türklerle herahe r 
çerl~esler tazyik 

hareket eden 
·ediliyorlar 

Haına, 15 (Hususi) - Fransızlar 
lia!ebteki ermenileri gizlice silfilllandır
rnaktadırlar. Kamışlı'da bulunmakta o

lan askeri müfrezelerden bir kısmı Re
SÜ!a yne gönderilmiştir. 

Nüınayişler hakkında bir karar 
lialeb, 15 (Hususi) -Antakyada türk

ler tarafından yapılan tezahürler ilzeri· 
ne mahalli hükümet arablara ve türkle· 
re bundan sonra nümayiş yapmamaları
nı bildirmiştir. Fakat buna rağmen 1s-

kenderun'da arablar matbu beyanname
ler neşrederek arab halla nümayiş yap· 
mıya davet etmektedirler. 

Çerkeslere yapılan zulüm 
Humus, 15 (Hususi) - Reyhaniyede 

türklerle beraber hareket eden ç.ereks
lerin de köyleri hükümet kuvvetleri ta
rafmdan sarılmakta, silah aranmakta bu 
vesile ile büyük tazyikler yapdmaktadır. 

Hataylı nahiyelilerin bir müracaab 

Kamutayda dün §eker polı'tika~rz hak- 1 
kında beyanatta bulunan Ekonomi 

Bakanımız B. Celal Bayar 

B. C.Bayar, Kamutayda 
şeker endüstrimizin 

çalışma şartlarını anlattı 
Kamutay, şekerden alınan istihlak ve gümrük 

resimleri hahkındaki kanunun 
bazı maddelerini değiştiren projeyi görüştü 

Kamutay dün; Bay Refet Canıtez'in 

reisliğinde toplanmıştır. Tütün tuz ve 
müskirat inhisarı idarelerinin 932 mali 
yılına aid katı hesabları ile vaiz ve der
siamlar hakkındaki kanun projesi görü· 
şülerek kaıbul edilmiştir. 

Yenişehirdeki Devlet mahallesinde 
Adliye vekaleti binasiyle, gümrüık ve 
inhisarlar vekaletini de alabilmesi için 
inhisarlar umum müdürlüğü için yapıl· 
mış olan binada yeniden ilaveler yapıl· 

masını teminen 937, 938, 939 senelerine 
sari olmak üzere bir milyon liralık te· 
ahhüd icrası hakkında hükümete sala
hiyet veren kanun projesinin ilk görüş
mesi yapılmıştır. 

Gümrük muhafaza mem.urlariyle su-

......................................................... 
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Başbetke 

ŞAŞl\IAZ BiR ESAS 

Falih Rıfkı ATAY 

Lazkiye, 15 (Hususi) - Bayır, Bu
cak, Hazine nahiyeleri halkı hataylı ol
duklarını, nahiyelerinin Hataya bağlan
ması lazım geldiğini, iki yüzden fazla 
imzalı ve mühürlü bir mazbata ile gör
menlere bildirmişlerdir. 

Umumi Meclis toplandı 

: sermayeye istinad etmektedir. f 
i Şeker sanayii memleketimizde f 
} diğer sanayie nazaran ilk defa i 
i kurulmu§tur. Nıhayet şeH.er ~ana· f 
i yii büyük bir :z.ürra kütlesini alii· l 
f kadar ettiği için memleketin ma· l 
i lıdır. i 
i Biz hiç kimseden hiç bir şeyi İ 
f gizlemek niyetinde değiliz. Mil • • 
i letin ne kadar fakir olduğunu oe f 
i satılan her hangi bir maddeyi ne i 
i kadar ucazlatırşak onun milli i 
i menlaate o derece yardım ede- ! 
i ceğini ve ettiğini bilenlerdeniz. i 
! Fakat bunun karııstnda olan bir 

Türkiye ile dost olmaık istiyen· 
ler, Türkiyenin dostluk anlayı§ı ne 
olduğunu bilmelidirler. Bu ba
kxından dünkü başyazımızın dik-
k , . 

atle okunmuş olduğundan emı-
ııiz. 

Yeni Türkiyeye vücud veren 
zafer, hu milletin sadece kendi e· 
&eridir. Bu millet, tek başına, yap· 
yalnız, maddi manevi, kendi öz 
vasıtaları ve imkan~ ı ·ı d"" v •• .. . . arı ı e oguş· 

~·. Kılıkyadan çekilmek zarure
tını duyan fransızlar bile Ankara 
ile konuşmak için, Sakar;ada mu
zaffer olmamızı beklediler. Hiç 
bir tahliye, dostluk eseri olarak, 
Yapılmamıştır. Yabancı yardım
lar ise, ancak, halife ve istila or
dularına ve isyancılara bezlolun
Jnuştur. 

Yeni Türkiyeyi inşa etmek ve 
nıilleti kalkındırmak için, gene 
kendi irade, vasıia ve imkanları· 
nıızdan başka hiç bir dayanç ara
Jnaınağı, aynı savaş cephesinde öğ· 
l'enınişizdir. Zafere kadar, harbı
Jnız karşısında devam eden garb 
inansızlığı, kendi istediklerimizi 
kendimiz başarmak kudretinde 
olduğumuz anıaşıııncaya kadar, 
inkilab ve inşa davamıza karşı da, 
olduğu gibi sebat etti. Osmanlı İm· 
Paratorluğu ile yeni Türkiye ara· 
•ındaki kıyas edumez tarka herkesi 
inandırmadıkça, Kema izmin nas
Yonal ve enternasyonal davaların· 
daki samimiyet, hadiselerle isbat 
!Olunmadıkça, her türlü münase
betlerde, bize eşıd ık hakkı tanın· 
lllayacağından şüphe etmiyorduk. 
Kendi kudretimize emniyetsizlik 
hissini verecek hiç bir teşebbüste 
bulunmamakta, ·ı ürkiyeyi istiklal 
~e etidlik iddiasından vaz geçire
bilmek, ve onunla, bu prensipler 
zararına temasa girişmek tasav
vur ve hayalleri itıas edinceye ka
dar devam etmişizdir. Türkiye hiç 
bir münasebet için bir zaaf değil, 
her münasebet için bir kuvvettir. 
Her hanği bir tararm bize karşı 
dostluğuna vereceğimiz kıymeti, 
0 tarafın bizim dostluğumuza ver· 
diği kıymetle ölçerek tayin ede
l"İz, Türkiyeye verilecek dostluk, 
eğer Türkiyeden istenecek dostlu
ğun değeri ile, en aşağı, yan yana, 
ha~ başa tutulmıyorsa, ne al~ığı· 
ınızın, ne de verdiğimizin eh~mi-

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Sancakta arab çoğunluğunu temin 
etmek için 

Şam, 15 (Hususi) - Arab ve fran
sızlann Sancağa çöl arablan gönderme· 
ğe karar verdıkleri haber alınmıştır. E
sasen Suriyenin muhtelif mmtakalann

da da gizli giızli gönüllü çete teşkilatı 
yapılmakta ol:luğu malO.mdur. Çöl arab
larını Sancağa göndermekten maksad, 
böylece Sanca.k'ta arab çağunluğunu te
mine hizmet ve herhangi bir karışıklık 
esnasında türklerin mallarını yağma ve 
Sancaktaki hükümet kuvvetlerine yar
dım etmektir. 

Hazırlanan rapor, son bir yıl içinde vilayetin 
bayındırlık, kültür, ziraat ve ekonomi 

sahalarında yapılan işleri anlatmaktadır 

Kürddağlılarm istediği 

Haleb, 15 (Hususi) - Kürtdağhlar 

hazırladıkları mazbataları görmenler he
yetine vermişlerdir. Bu mazbatalarda 
kendi mıntakalarının Hatay'ın bir par· 
çası olduğunu ve Hatay'a ilhak olunma· 
sını istediklerini bildirmektedirler. 

Ankara 
Umuml 

Vila~t 

Meclisi-
nin beşinci seçım 
devresi üçüncü 
umumi toplantı

snnı açan vali ve 
belediye reisimiz 
B. N. Tandoğan 

Ankara Vilayet Umumi Meclisinin 
beşinci seçim devresi üçüncü umumi 
toplantısı dün saat 16.30 da belediye 
içtima salonunda Vali ve C. H. P. Baş· 
kanı B. Nevzat Tandoğanın reisliğin-

Musolini • Göring görüşmelerinin cereyan ettiği Roma şehrinden bir manzara 

Romada yapılmakta ola.n 
görüşmelere dair tahminler 

B B. Mosulini ve Göring Berlin • Londra 
arasında yakınlaşma şartlarını tetkik ettiler 

,J 
Roma, 15 (A.A.) - B. 'Göring ziya· lerdir. Maamafih, Almanya doğrudan 

retinin bugünkü programında hiçbir doğruya İngiltereye yakınlaşabilece· 
mülakat yokmr. ğini tahmin ettiğinden İtalyanın mu-

BB. Göring ve Musolini, Almanya tavassıt rolünü ifa etmiyeceği temin 
ile Fransa ve Almanya ile İngiltere a- edilmektedir. 

rasmdaki münasebetleri gözden geçir- Bu yakınlaşma, İtalya ve Almanya-

mişlerdir. İki devlet adamı bilhassa nın lngiltereye karşı olan vaziyetleri-

Berlin ve Londranm yakınlaşması i· ni ahenkleştirmeğe matuftur. 

çin lazım gelen şartları tetkik etmiş· (Sonu 7. inci sayfada) 

\1a 

de başlamıştır. Baştan ikinci reis ile 
iki katip seçimi yapılmış ve ikinci re
isliğe B. Ziya Sıda Ankara, katiplikle· 
re B. Hilmi Ankara, B. Rıfkı Beypa· 
zan seçilmişlerdir. 

Bundan sonra Büdce, Ziraat, Mü· 
teferrika, Dahiliye, Sıhıye, Nafia, Ma· 
arif Encümenleri seçimi yapılmıştır. 

Seçimi müteakib izahname ve mil· 
taleanameler okunarak kabul edilmiş. 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Nureddin Arzuınam 
l<aybettill 

Ankaramn çok sevdigi çocuklarından 

Nureddin Arzuman dün ölmü§tür. 

Dün, Ankaranın çok sevdiği temiz 
ve iyi kalpli vatandaşlarından birini 
daha kaybettik. Ankara eczahanesi sa• 
bibi B. Arzuman kısa bir hastalıktan 

sonra dün, genç yaşında öldü. 
(Sonu 4. üncü sayfada) 

: 
: mesele vardır. O da kurulmuf 
i olan teker sanayiinin teknik e
i saslcırma göre idaresine icab e
i den ün.kom vermek keyfiyetidir • ., 
f (B. Celfıl Bayarın Kamutaydakı f 
İ dünkü beyanatından) f 
............ ································ ........... .: 
baylarınm oturmaları için ev yaptml· 

ması ve bunların res.ml binaların müsa

id olanlarında ldra ile oturmaları hak-

( Sonu 1. inci sayfada) 

Fıkra: 

Hocanın ölçüsü 
- lskenderunsuz Suriye nasıl ya

§ayabilirl 
Eğer evinizde bir atlasrnn varsa, 

lütfen, onun Suriye kısmını açınız. 

Şamla Berut arasındaki mesafeye ba· 
krnız: bilmiyorsamz haber verelim ki 
bu daracık yoldan bir devlet hududu 
geçiyor. 

Şama deniz kokusu bile Beruttan 
gelir. Büyük harbı Suriyede geçirmiş 
olanlar, pek iyi biliriz ki lskenderunu. 
Anadoluda bırakır, unutur ve geçer.. 
dik. 

Elini başının arkasından dolaştırıp 
kulak göstermenin asıl tabfrini kullan
mak istemeyiz: fakat Berutu bırakıP. 

da, lskenderunu Suriyeye neles noA
tası göstermek, bu sözden başka neyi 
hatıra getirir? 

Berutsuz Suriye olabilir: Lübnam 
yapmak içini lskenderunsuz Suriye 
olamaz: Sancağa vücud vermemek ;. 
çini 

Sevr muahedesi zihniyetinin Sur/• 
ye hududunu, şimalde, Sıvasa kadar çr• 
karmış olduğu günler de uzak değildir4 
Belki de o zaman, Suriyenin, eğer bo
ğulmaması isteniyorsa, Samsuna ihti• 
yacı olduğundan bahsedilecekti. 

Hoca Nasreddine dünyanın merke
zinı" sormu~lar: ayak bastığı noktayı 
göstermiş. !stilalar, coğrafya hududla• 
rı için aynı ölçüyü kullanmaktadırlar. 

Suriyenin hakkrnı Suriyeye veriniz, 
demek bizim vazifemiz değildir: fakat 
Sancağın hakkını Sancağa verdir • 
mek, yalnız vazifemiz değil. ağır me .. 
suliyetimizdir • • Fatay 



=========================ULU$==================:== 16/1 ]'"37 

Cenub Mektubları 

insanlar 
ve plajlar 

Amasya'nın el
ması ve bamyası, 
Bursa'nın kestane
si ve feftaliıi gibi 
Adana'nm pamu • 
ğu, Mersin ve 
Dörtyol'un porta
kalı meşhurdur. 

Bunu da bize ya 
memleketin şura -
ımda ve burasında 
memuriyet vermiş 
dostlarımız yahud 
manavlar söyler. 
Bunun haricinde 
çoğumuzun mem • 

Plajlar arasında, 10.000 ldşilik, .1.000 kişiük, 

1.000 kifilik, 200 ki§üik hatta 20 oo ı o k~i
lik olanları var. Kaç kqi iseniz, size buna gü

re pliij hazırlayayım. Sanki burcıda, milyal'ları 
imlan bir sermaye, birkaç milyon turistin isti· 
/ade edeceği bir turizm için bir genial mimtıra 

muhteşem bir plan ısmarlamış, nıimar bu planı 
hazırla~ fakat tatbikini bizzat ıabiaı'a lun'<l

le etmi~tir. insanın ~·ali ile tabiat'ın ba~arısı 

arasında bu lwdar nıutabalwt t-'llrdır. 1 

leket hakkında, uzun boylu bir malU
matı yoktur. Halbuki, gelelim gene ce
nub bahsine burada, Akdeniz'in ılık 
sulariyle Toroslarm güneşe dönük 
etekleri arasında dünyanın en güzel 
parçalarından biri yatmaktadır. Bere
ketli toprak; çam, zeytin ve harnub or
manlar; arkeolojik hazineler; yörük
lerin saf hayatlariyle pırlanta kadar te
miz ahlakları; sayısız plajlar; bütün 
bu gündelik hayatınızda göremiyece
ğiniz enfes çerezleri, cenub size bir 
tepsinin üzerinde gibi hep bir arada 
ve birden karşınıza çıkarıyor. 

Cenub'a bir kere uğrarsanız, yaşa -
dığınızın ve, hayatın ne olduğunun de
ğil ne olabileceğinin farkına varacak -
sınız. Hatta diyebilirim ki, kendinizi 
yeniden ve bir başka insan olarak tanı
yacaksınız. 

Mersin'den Silifkeye doğru yol alır
sanız, Leica m:ırkalı yani :;eri ateşli 

fotoğraf makinesinin üstünli.iğünü an
larsınız. Çünkü ancak !.>öyle bir maki
ne ile, gözlerinizin gördügü ihtişama 

ai<l detayları dönüşte Ankaraya berabe
rinizde getirebilirsiniz. nu yolu bir -
gün yapmak fırsatını bulursanız, yanı
nıza bol filim almayı unutmayınız. 

Tabiatta adalet yoktur, derler. Bu· 
nu burada görüyorsunuz. Dünyanın 

en güzel plajlarını, tabiat buraya, bu 
sahile yığmış. O kadar çok plaj var ki, 
tünel ge!:er gibi, plaj geçiyorsunuz. 
Her plfij iki burnun kayalarıyle çerçe -
velenmiş. Kumlar, o !:adar beyaz ki 
öpeceğiniz geliyor. Her plajın, karaya 
doğru devamı. önce geçtiğiniz yol, da
ha sonra zeytin yahud çam yahud har· 
nub ormanı, daha sonra Toroslara doğ
ru yükselen ve ağaçlarının altında üç 
dört bin senelik tarih harabeleri yatan 
50 - 100 kilometre derinliğindeki saha; 
en sonra da Anadolunun bozkırları önüne 
bir perde gibi gerilmiş olan karlı To -
roslar .. 

Pl<ljlar arasında, 10.000 kişilik. 3.000 
kişilik, ı.ooo kişilik, 200 kişilik batta 
20 ve 10 kişilik olanları var. Kaç kişi 
iseniz, size buna göre pliij hazırlaya -
yım. Sanki burada, milyarları bulan 
bir sermaye, birkaç milyon turistin is· 
tifade edeceği bir turizm için bir geııı
al mimara muhteşem bir ,plan ismarla -
mış, mimar bu planı hazırlamış fakat 
tatbikini bizzat tabiat'a havale etmi~tir. 
İnsanın hayali ile tabiat'ın başarısı ara
sında bu kadar mutabakat vardır. !s
kenderun'dan Bodrum'a kadar bu sahil 
hep böyle devam edermiş. Ben yalnız 

Mersin ile Silifke arasındaki parçayı 

gördüm. Bunun bir noktasında, yaşayan 
insan kendi içini nasıl dinler ve tabia
tın bir güzellik olmaktan çıkarak bir 
mana halini alan ifadeleri, bu yaşayan 
insanı nasıl "sublimer., eder, buna, ken
di varlığımı kavrarcasına şahid oldum. 

Karşıda bir adanın üzerindeki "kız 
kalesi,, ni, akşam renkleri, bir masal 
yapısı kadar hayalileştiriyordu. Ben, 
yarım mil kadar berideki sahilin kaya
lıktan üzerinde duruyorum. Solda, 
denize doğru ilerliyen çetin bir bur
nun üzerinde, heybetli ve muhte
şem bir harabe yükseliyor. Ankara 
kalesi kadar var. Çok yakın durduğum 
için mi, harabenin içindeki cığer yapı 
aksamını adeta bütün mimarileri ile 
gördüğüm için mi, "kız kalesi,, ne ka
dar hayali ve masalımsı görünüyorsa 
soldaki monumental harabe o kadar 
gerçek ve diri bir tesir yapıyor. Belki 
de şundan: bu harabenin hemen ard 
planındaki sırtların üzerine, tarihin 
sihirli eli bütün bir şehri nakşetmiş. 
Bütün evleri, sokakları ve mozoleleri 
ile, k~rRimda duruyor. Ve sağımda, Si-

y,ızan ----
BURllAN BELGE 

lifke üzerinde, güneş, Akdenize gömü
lüyor. 

"Kız kalesi,, saray harabesi, şehir 

harabesi, koyu gümüşü gövdeler.inı ka
ranlıklara gömen Toroslar ve Akdenizi 
bana bırakıyormuş gibi çekilen güneş 

karşısında, ellerimi gö~siıme götürüp 
kendimi yokladım. Bocklin'e ismarlıya
mıyacağım kadar fantastik bir dünyanın 
ortasında, yapayalnızdım. Tenhalığı e
limle tutyordum. Ve kendi ömrümün bu 
bir kaç <lakikasını bir su nasıl içilirse, bir 
çiçek nasıl koklanırsa, bir yemiş nasıl 
yenirse, bir sevgili nasıl okşanırsa, böyle 
tadıyordum. Bir ulvi egoyizm cezbesi 
içindeydim. Tabiat, bendeki insam, tak
vim saatinin bütün zincirlerinden kur -,. 
tararak, çözmüş, azad etmiş, kapup 
koyuvermişti. Birkaç dakika için. Bir
kaç dakikam için. B <!nim dakikalarım. 

Kendim. Kendimi kendimin tanımam 

ve sevmem. 

Halimi anlatabildim ise, o birkaç 
hidayet dakikasında, her günkü ve alel
ade kendimden tamamen geçemedim 
tamamen ayrılamadım, demektir. 

Yanımda arkadaşlara döndüğüm za
man, şu sözleri söylediğimi hatırlı

yorum: 
- Yahu, bu ne tenhalık? Burası bi

zimse, burayı hemen iş.~al edelim. 
Gerçekten, mağrur Toros'Iardan her 

kıyısında bir ayrı millet ve ayn mede
niyet ile tanışan Akdenize kadarki 
sahanın içinde, o romantik akşam sa-
atinde, bir bizler vardık. Bir keresinde 
yalnız, yörükler ve develeri geçti. Hal
buki "kız kalesi,, halbuki "saray hara-

besi,, halbuki Korikos şehrinin baı<ar 

körlere dönmüş evleri ve en çok sağ

da ve solda uzanan plajlar, bize anlatı
yorlardı ki, bu dünyanın en güzel nok
tasında, bir zamanlar, bahtiyar ve akıl· 
h insanlar: 

"evlerini kurmuşlar. kız sevip kı
zan yetiştirmişler, tarla ve bağ:arını 

işlemişler, tanrılarına kurbanlar kes -

Hediyeler 

Geçenlerde 
evlenen Hollan
da Prensesi Juliana'ya dünya -

yanın her tarafından gelen düğün he. 

diyeleri arumda İsviçre bükümeti

nin de 'bir hediyesi vardır. Bunun ne 

olacağmı tabii tahmin ettiniz: saat. 
Ancak bu saatin hususiyeti 2 gram 13 

aantigraın ağırlığmda ve 2,5 milimet. 

re nıuf kutrunda olmasıdIT. Dünya· 

nm en küçük saatinin sahibi pek u

fak tefek olmıyan prenses Juliana.. 
dır. 

l' a otomobiller böyle 

ürkselerdi! 

Bir haber: "Bir arabanm ürken 

atları lstanbul köprüsü Ü.tünden Ke· 

tencilere kadar halkı heyecana verdi 

ve iki kiıiyi çiğniyerek yaraladı.,, 

Bir, köprüden Ketencilere kadar 

olan yolun uzunluğunu, bir de bu as

rın nakil vasılar.ı olan otomobili dü

tününüz. Ya onlardan biri böyle ürk· 

seydi de bu uzun yol üzerinde önüne 

geçip durduracak kimse bulunmasay

dı! 

ıc 
İstanhulda 

Türliliuşu şubesi 

açıldı 
İstanbul, 15 (Telefonla) - Türklcu

şu İstanbul şubesi bugünden itibaren ka
yıdlara başlamıştı r. İnönü kampına gir
miş bulunanlardan orta mekteb mezunla
n hava gedikli mektebine, lise ve daha 
yüksek mckteb mezunu olanlar da doğ· 
rudan doğruya ihtiyat zabit mektebine 
almaca ctır. Denlere iki ay sonra başla
nacaktır. 

Dıı ve iç bakanl.,,r mız, B. 
Fuat Ağralıyı ziyaret ettiler 

İstanbul. 15 (Telefonla) - Dış ba
kanı B. Tevfik Rüştü Arasta, iç bakanı 
ve parti genel sekreteri B. Şükrü Kaya 
dün öğleden evvel, soğuk alğınltğından 
rahatsız bulunan finans bakanı Fuad 
Ağralıyı ziyaret etmişlerdir. Öğle yeme
ğini Perapa·asta yiyen bakanlmmu: tek
rar Dolmabahçe sarayına dönmüşlerdir. 

SayaçlaDn kontrolu 
Elektrik, hava gazı ve su aayaçla

riyle taksimetreler ve başkaca her tür
lü ölçüler hakkında halkın herhangi 
bir şikayeti varsa, süratle neticelendi
rilmek üzere, ölçüler ve ayar müdür
lüğüne bildirmesi rica edilmektedir. 

Halkımızı yakından alakadar eden 
bu meselenin dikkat ve hassasiyetle 
takib edilmesi memnuniyete değer bir 
hadisedir. 

mişle r, ummuşlar bulmu5lar ve yaşa -
mış.lar ölmüşlerdir,, [l]. 

Bu hakikati, herhangi bir dilsiz hö

yüğe söyletmeğe lüzum yoktur. Güzel 

Akdeniz dalgaları ile boydan boya 

plajlar ve ormanlarla işlenmiş olan 

Anadolu kıyıları, bunu her gün biribir

lerine, yüksek sesle anlatiyorlar. Bana 
bu anlatış, bir çığlık gibi geldi. Ne 
duydumsa, size onu anlatnııt bulunu -
yorum. 

Osmanlı imparatorluğu, türk insanı 
nı n.asıl kendi haline bırakmış ise, Ana
dolunun tabiatını da, öylece, rüzgarla· 
ra ve kurda kuşa havale etmiş. Ve bir tt-k 

Korikos şehrine dört beş biribirinden 
muhteşem su bendinin neler getirebil
mif olacağını bile düşünmeğe lüzum 
görmiyerek o güzelim sahilde bir yol 
bile yapmamış.. Ancak şimdi, Cumhu -
riyet, bu işe başlamış bulunuyor. Mer -
sin ile Silifke arasındaki yolun hemen 
üçte ikisi zevkle sökülüyor. Fakat on
dan sonrası, yani Lamas ile Silifke'nin 
arası Korikos plajlarında yıkanmış 

olan insanların bıraktıkları gibidir. 

(l] Biscboff'un ANKARA'sından • 

Bir t.abı muva/fakiyeti 

Her zaman lazmı olan ve lazım 
olduğu zaman da bir türlü hatırlan
mayan bir takım bilgileri hir arada 
toplayan muhbr~ takvim, almanak 
cinainden ve ucuz risaleler tedarik 
etmek istedik. Bize Takvimi Ragıb'ı 
tavsiye ettiler. 

Fazla söz söylemi§ olmamak için, 
bu takviıni hazITlayana ve bize tavsi
ye edene tefekkür ediyoruz. 

ihtiyar balığın yavrularına verdi. 
ği ders: 

- Asya öyle bir nehirdir ki Alri
luı ile birleıerek Aurupaya akar •• 

(Çin karikatürü) 

Taymisin 
Anl{a~a 

hakkındaki güzel 
bir yazısı 

Londra, 15 (A.A.) - Ankara hakkın
da yazdığı uzun bir makalede, Taymiı 
gazetesioin Türkiye muhabiri bilhassa 
diyor ki : 

··- Ankararun henüz imar ve inki
şaf halinde bulunduğu .zamanlara aid 
güçlükler ve mahrumiyetler bugün orta
dan tamamiyle kalkmıştır. Yeni, &ağlam 
ve kullanışlı binalar yükselmiştir. Bu
gün bu yapılar bitince Ankara, şarki 

Avrnpanın büyük merkezleri ile kıyas 
edilch~lecektir. İstanbul ise, yeni Tür
kiyenin eski Türkiyeden tamamiyle ay
rılınış oldugunu daima hatırlatacaktır.,. 

Taymis gazetesi, modern Ankaranın 
güzel fotograflarını neşretmektedir. 

LASTİK FABRİKATÖRLERİ 
TOPLANDILAR 

İstanbul, 15 (Telefonla) - lstanbul
daki ıa.ı,tik fabrikatörleri L>ugün s.mayi 
müfettişi Daniş tarafından çağrıldılar. 

Kendiler.ne niçin çalışmadıkları sorul
du. Yapılan tetkiklerin sonunda müfet
tiş vekfiletc takdim etmek üzere usun 
bır rapor hazırladı. 

Fabrikatörlerin i:idiasına göre bu ay 
makinelerin temizlenme ayıdır. Ameleye 
iş verilmemesinin sebebi bundan ibaret
tir. Fakat dı~er bir iddiaya göre de hü
kümet kauçuk ithalindeki takas usulünü 
kaldırırsa ve kauçuk istihlak resmini in
dirirse mesele halledilmiş olacaktır. 

Net:ce 1ktisad vekaletinin vereceği 
karara bağlıdır. 

İstanbul yüksek iktisad ve ticaret 
mektebi mezunları cem:yeti bugün saat 
16 da elli beşinci yıldönümünü kutla· 
mak üzere Karpiç salonlarında bir top
lana yapacakur. 

l(arsılıksız kalan 
' l<lering hesabları 

Aramızda kliring veya benzeri an
laşma bulunan memleketlerle olan husu
si takaslarda, ihracattan evvel yapılan 
ithalata k1rşılık, altı ay zarfında muka
bil ihracat yapılmadığı takdirde bu müd
detin ikinci bir altı ay daha uzatılması 
ve bu müddetin bitiminde dahi ihracat 
yapılmadığı takdirde Cumhuriyet mer
kez bankasına yatınlmış olan ithalıi.t be
dellerinin umumi kliring hesabına nak
lolunması İcra vekilleri heyetince ka
rarlaştırılmıştır. 

Fener bahçe • 

Galaıaaaray _ 

ve «lire .•• 

Y arm oynanması lazIJD gelen F e· 
nerbabçe • Galatasaray ve Beıiktaf -
Güne§ futbol maçları, havanm bir 
haftadanbcri yağmurlu devam etme
ainden dolayı mevsim sonuna bırakı
lacağım lstanbul aazeteleri yazıyor· 
lar. 

Bu maçların hep güneıli yaz ıün· 
lerinde yapıldığına hiç dikkat ettiniz 
mi? 

Diyorlar ki futbol, yazdan çok kıt 
sporu olduğu halde, "büyük,, denilen 

kulüplerimizin maçla-rmı yaza isabet 
ettirmek husuawıdaki ıararına aebeb, 
fazla seyirci ve dolayıaiyle de yüksek 
yüzdeler temini arzusudur. 

Buna, tabii, hiç birimiz inanmayız. 

135 sene sonra kıyamet! 

lsrafilin düdüğü ne vakit ötecek? 
Bir istatistikçi, amerikalı Mister 

Brovn, buna cevab veriyor: 135 sene 

sonra; çünkü bu zat verimli ve verim. 

siz toprakları ,nüfus artı~mı, kalan

ları ve ölenleri iyice hesaplamış ve §U 

neticeye varmıştır: 135 sene sonra 
cihnn aç kalacaktır. 

Açlık da kıyamet demektir. 

iplik ithalat 
resimleri yeniden 
indiriliyor 

Piyasada başgösteren 
nınr önlemek maksadiyle drf8r 
getirilen iplikler üzerine mevzu ~ 
rük resimlerinde yapılmrş olan t~ ;;f 
Jatm mevcud darlığı gideremediği 
lafddığmdan bu ihtiyacı kar-.ılaınak • 
zere gümrük tarifesinin 366 A .,e 
poıtisyonlarma giren ipliklerin on _,. 
maraya kadar olanlarma (on nu~ 
dahil) mevzu tenzilattan evelki ~ 
riilıı: resminin yüzde doksan, on 
yirmi numaraya kadar olanlarına (~ 
mi dahil) mevzu tenzilattan e:e _.. 
gümrük resminin yüzde elli, yı~

den yirmi dört numaraya kadar (yı~~ 
dört dahil) olanlarına mevzu tenziılt'
tan e-.eUd gümrük rea:ninin yüzdeli 
tuz tenzili ve daha yukarı numaratarM-
367, 368, 369 ve 370 inci maddelere 1)#1 

bil iplikler için 2/5570 numaralı ~ 
name ile kabul edilen teıuillt nisbe~ 
rinin muhafaazsı İcra V ek.illeri H 
tince kabul edilmiftir. 

Yabancı dövizlerİJJ 
vasati türk lirası 
karşılıldan 

Damga resmine tabi evrak ve sen~ 
ler zikrolunan yabancı parala.nnın t~ 
parasına çevrilmiş altı aylık vasatilet'JP' 
bildiriyoruz. Yabancı paralardan 1 rna'f' 
937 tarihine kadar bu vasatilere götf 
damga resmi alınacaktır. Fransız frııııl' 
kuruş yirmi be§ para, dolar 126 kurıllr 
liret 82 kuruı, belga 21 kun.1§ on p~ 
drahmi bir kuruı altı para. iaviçre frl/ll' 
gı 33 kuruş 35 para, leva altmıt paJ9 
florin 7 S buçuk kuruş, kuron 4 k""" 
35 para. zloti 3 kuruş 25 para. pe~ 
23 kuruş 15 para, Avusturya §ilini 2' 
kuruş 35 para, peçete 14 buçuk kuru~ 
mark 50 kurut yirmi bet para, ley 
kuruş, dinar iki kuruş 3 5 para, yen 
kurut 25 para, ingiliz Jirasr 625 Jcuı11f 
Mısır lirası 650 kuru§, ruble 23 kUf1lf 
30 para. 

Türk - ltalyan ticaret anlat' 
ması gilmrüklere tebliğ 

edilıyor 
Gümrükler umum müdürlüğü yeni .. 

talyan ticaret ve kJiring anlaşmasını 11.t 
günlerde gümrüklere tebli~ edecektir. 

BİR KADIN KOCASINI 
ÖLDtJRDtJ 

btanbuI. 15 {Telefonla) - Yerııitl' 
Kemerlihanda Nedime isminde bir ıcadll 
beraber yaşadığı 45 yaşlarında trf .... 
ekmek bıçağiyle öldürnn.iftür. Ned_.., 
nin suçu işlediği zaman atın der~ 
urhoı olduğu tcsbit edilmiştir. Ne~ 
tevkif olunmuştur. Tahkikata ehemi,.... 
le devam edilmektedir. 

ISTANBUl.DA IIAU KAll 
YACI\' n 

İstanbul, ıs (Telefonla) - latan.,; 
da kar hala dinmemiştir. Bununla .,,,, 
ber soğuk şiddetli dc~iltlir. Bugünkü 11' 
raret derecesi vasati aıhr, en u ~ 
altında 2 derecedir. Vaziyete göre .,. 
hafta içinde bava ayni karakteri rı»JlJll 
faza edeceğe benziyor. 

Memleketin her tarafından budf' 
celen haberler yurdumuzun fiddetli ti' 
kıt ceçirmcktc olduğunu bil~ 

.................................................... 
ı 

iHukuk lımini ya.Yd'llPI 
f kurumunun 
• Sekizinci konf eransmı 
\ Ankara ve İstanbul Hukuk Fakill" 

i 
1 
: 

i : : . 
i 
~ 
: 

teleri profesörlerinden 

B. Sadri Maksudi Arsal 

Bugün saat 15 de Ankara 

Halkevinde verecektir. 

Mevzu: Mülkiyet hakkı; 
mnhiyet:i, tarih\ ve 

sosyolojik rolü 

~ ....... ·········································· 



GlTTtKÇE ARTA TEHLİKE 

İapaııya'daki ihtiıil baıbyab alb 
ay oluyor. Geçen temmuzdan beri me
sele Prek bu lapanya davaaı, ıerek 
lllilletlerarau münaaebetleriai ıer • 
Iİnletlİl'en bir ihtilaf mevzuu olarak 
Iİttikçe, büyümüı. derinleflllİt. ıenit-
1..q •e dallanıp budaklannufbr. 

lbtiW, lapanyacla "halk cephesi" 
denilen aol cenah kovaliaaayonaaa 
kartı aai cenahm bir hareketi fekli ... 
eh batladı O zaman ne aol cenah ko. 
lllıiiniıtti, ne de ona ıilihla k•rt• ıel
lbek iıtiyenler faıiıt. Fakat ispanya 
cla•a11 olarak hareketin alb aylık bir 
llillnço.u yapılmca hülriimetçi olan 
IOI cenahın daha çok aola aaparak ko
•üaiıtliie kadar ıittiii, faıiat dev -
letlerinia yardmımı temin etmek için 
Franko'nun da faıiıtliğe kadar JÜ -
ı1idüii &Örülür .Askeri hareketlerin 
tidcleti de o derece artınıtbr. 

Meaelenin milletleraraaı aafhaaına 
leçince; bu, daha çok dallanmıt. bu
claldannuıtır. ihtilal bqladıktan bir
kaç hafta aonra birkaç ltalya tayya
l'eabain Frankoya yardan makaadiyle 
C.:aairclea ıeçerek lıpanya Fauna 
Iİbnek üzere iken yere indiklerini ga 
Z.telerde ne büyük heyecan ile oku -
claiu...._ habrlanz. Bu, ispanya 
tıopratında küçük mikyasta bir Av • 
.,._ barbı mahiyetini alan milletler 
&l'aaı IDÜcadelenin baılanııcı oldu. 
!o.yet Ruaya ve Franaadaa silah, 
laarb naalzemesi ve nihayet l'Önüllii 
_._. lapany_,a akm etmeie bqladı. 
lfitler bana, Almanya'da muvaffalri-
7•tle tatbik ettiii politika manevra• 
-._ nailletlerarau müaaaebetlerinde 
... talWb elYeritli bir _... telilıki 
.-...laidi it• kanfb. Rapıtas J'aDiau 

- • .... • Hitl • ... • ...:.:.: a. 1 
ınm en,,. -- ,... • 

.._Yada aailam yerlettirmelc hua-
"-cla ae derece yardam olduju ha· 
briardadar. Almanya, Lpaayadakl 
... tilü banketini millederaruı aaha• 
•ela bplu Rayhfta• ,....... hadi ... 
Iİ aibi .........._ iıtedi. 

Netice tuclar ki. Loabada içtima 
eden bir karqmaslık komiıyonuna, 
llailletl• cemiyeti koneeyİne ve in.. 
liltcre ile Franaanm mükerrer teıeb· 

.............. ya harbı, INr 
lllilletleraraaı h....,ı olmak yolundan 
çıkanlam•mıttır. 

fngiltere ve Fransa tarafmdan ya
pılan aon letebbüaün de alman ve ltal· 
~ .cevablarnıdan aonra ıuya diiftüiü 
iddia edilebilir. Çünkü Almanya, ı .. 
saanyaya asker yollamaktan vazıeç • 
llaek için ihtilat bqladıiı sıralardaki 
ltıatükonun iadeaini istemektedir. Bu, 
lapanyada muharebe yapan göniillü 
a.lıerlerin &'eri &'itmeleri d....-tir iri, 
Alaaanya bir emirle keneli aakerleriai 
hri çekebiline de hiikiimt kavvetle-

f'İne Yardan için &'elea &'ÖDülliileria 
teri çaiınlnaaları miimkiin delildir. 
-l.o.ac1rac1aa selen haberler, lnsilt ..... 
llia lcendi clon•nmesiyle harekete pç
-.Iİ İlatinaalindea hahaedi;rar. laailia 
'4Lt ......... Ed-. iqi)is cloa•mn••· 
.. Wtarafl• hüküml.-m tatbiki 
~ene d~ kadar yar. 
.._ eclecelderiai cliier biyiik cleYıe.. 
...._ -L • &--! Fakat ........ 
İçin --- .. .__,. 

hazırlanan nota kabinde okun • 
dtafu zanaan batta bahriye nazm Ho. 
..._ obna.k üzere muhalefet ile kar • 
~•llnaq. Malümd.., ki Hoare bir de
tı• daha Eden ile kabinede çarplfllUf" 

• habe, meaeleaini halletmek için 
ilca.re • Laval teklifi yapıldıtı ura • 

~a, o zaman Edea'in muhalefeti 
r t•&ında Hoare lr.Uiaeclen çekilmif. 
alı.t hidiaeler haklı oldufanu iabat 

ittiiincleıa tekrar kabineye l'İnniflİ. 
• aebebıe Hoare'un büyiik preıtiji 

~chıiunclan onun kaW etmecliii 
bll' leteW.üaün insiliz kahineai tara -
~an Yapılma11 varid deiildir. Yani 
-.eye ve herkeae rafmen lapan,., 
~~' sin seçtikçe, AYnrpa aalba 
IÇin daha tehlikeli olmakta devam e-
diyor. A. Ş. ESMER 

B. Jorj Bonne 
Franıanın Vafington 

elçisi oluyor 
• Vatin.ıtou, 15 (A.A.) - Amerika 
.ilküıneti B. Jorj Bonne'nin Frama elçi

aa oı.raır V 8fincton'a tayini buauaunda
ld da" '"maya muTafık cevllb venDittk. 

1 DIS HABIRLIRIBll 
ispanyada asilerin Esteponayı 

zabtettikleri bildiriliyor 

B. Eryo, Fransanın 
b .. ,.. .. .d. . u un umı ının 
Milletler 
Cemiyetinde 
olduğunu söyliyor 

Asilerin Madrid cephesinde yeni bir taaraazu 
Cebelüttarik, 15 (A.A.) - Resmen 

haber verildiğine göre, biler Eatepona'
yı zabtetmitlerdir. Royter ajansı, her i
ki tarafın agır zayiata uğradığım haber 
vermektedir. 

Salamanka. 15 (A.A.) - D.N.B. a
janamm Malaga cephesindeki hususi 
muhabiri bildiriyor: 

Asi deniz kuvvetlt.ri, uzun müddet
tenberi hazırlamakta olduktan genif 
mikyaataki taarruza dün giritınitl~w~ • 
Karargahı umuminin resmi tebligının 
haber verdiğine göre, bi kuvvetleri, e
hemiyetli bir aevkülcen noktası olan Ea
tepona deniz kenan ıehrini zabtetmif
lerdir. Hükümetçilerin insan ve malze
me kayıbı mühimdir. 

Madrid cephesindeki vaziyette hiç 
bir değitiklik yoktur. Diğer cephelerde 
ehemiyetsiz bazı harekit olmuıtur. 

Oniveraite malaalluinde luub 
Madrid, 15 (A.A.) - Dün saat 20.30 

da hükümet idaresinin büyük toplannm 
1eai Madrid'in merkezinden iftilmekte 

idi. 
A.Uer Univeraite mahallesi istikame-

tinde mukabil taarruza geçmiperdir. Ge-

çen çarpmba &ünü ~.bu ~e-
d bir binayı it&al etmiflerdi. Jılilialer l· 

e ........:ı...-
lilerin yaldapN'•ma müsaade ~nuucD 

B. Ruzvelt 
Enternasyonal sulh 
konferanmnı ne 

uman taplayacak? 
Vafington, 15 (A.A.) - B. Ruzvelt'

in, ıulhün devamı için enternasyonal bir 
konferans toplıyacağı hakkındaki ya
bancı kaynaktan gelen haber resmi ma
hafil tarafından tcryld" eft!nemekteclir. 
Diplomatik mahfiller bilha.- Frama ve 
Almanyanm ekonomik ihtiliflanm hal 
. . sarfetmi• olduldan mesai neticesi o-ıçın s rind 
larak bu iki memleket münasebetle e 
bat göstermit olan iyilepeden ~nra, ~· 
Ruzvelt'in böyle bir harekete gtnflDCSl· 

. ihtimal dqmda addetmektedirler. 
m -

Siyasi mahfillerin kanaatine gore, 
cumhur bqkanı, enternasyonal mahiyet~ 
te bir harekette bulunmak için hiç ol
mana bir kaç ay beldiyecektir. 

B. Troçki, 
Meksikada bir 
çiftliğe 
yerleştirilecek 

Mebiko, 15 (A.A.) - Troçkl Mek
slko'da kalacktır. Doktor ZoWncer 
Troçki'niıı ahvali aıbhiyeUniıı pyam 
memnuniyet oldupu ve billdlmet mer
Jrainiıı havasına mukavemet edebilece
pu eöylemiftir. 

Koyaan'da Troçld için bir çiftlik ha
nrlanmaktadır. Bu çiftlik bir ailt aendl· 
kasının mahdır. 

Buraya geldiii gündenberi Troçki 
rell&ID Rivera'nm evinden dıpri çıkma

m.,ıır. İki katibiyle birlikte devamlı o
larak çalıımakta ye çoktanberi terketti· 
ii muhaberatiyle uğrqmaktadır. 

Amerikadaki grev 
General moton fabri
kalarında grevcilerin 
sayısı 30,000 ni buldu 

Nevyork, 15 (A.A.) - Mitigaıı dev
letinde kiin ol11int'deki otomobil endüst
risi grevi giqide geniflemektedir. Umu· 
mi vali bu havalide mevcud olan muha
fu alayındl 2300 kifiye ibliiım emret• 

. tir 
IDlf ~ral Moton iJ.çiai grevine timdi 
30.000 kiti iftirak etmektedir. Jılalzeme 
yoldulu dolaymyle Cbevrolet firmaamm 
ild fabrilra11 daha kap1nnmya mecbur 
olmupur. 

sonra ıiddetli bir mitralyöz ateıine bq
lıyarak düpnana mühim mikdarda tele
fat verdirmİ.fler ve bir adım geri gitme
ınİf)erdir. Dün akpm bu mıntakada tü
fek atep devam etmekte idi. 

Görmenler her iki tarafın da cesurca 
harb etmekte olduğunu söylemektedir
ler. 

Aaileıin yeni bir taaTnua 

Sen - Sebaatiyen, 15 (A.A.) - Rad· 
yo iataayonu bilerin Madrid mıntaka· 
amda yeni bir taarruza bqladıklanm 
haber vermektedir. Bu habere göre la
zıllann bir mukabil taarruzu tamamiyle 
akamete uğramıı ve kızıllar mühim mik· 
darda zayiat vermitlerdir. 

Fransız Parlamentosu 

Gönüllüler 
hakkındaki 
projeyi kabul etti 

Parla, 15 (A.A.) - Parlimento ka· 
nunlar komisyonu gCSnllllüler hakk:mda
ld projeyi ittifakla kabul etmif ve ıuçun 
tekrarl•nmau takdirinde azami cuaıun, 
yani bir tene bapla mahkOmlyetinin tat
bik edilmesine 9 reye karp 14 reyle ka
rar vermiftir. 

Framm Bankan bakkmda 
bir haber 

Parla, 15 (A.A.) - Franaı.s milU 
bankaaııun bazı muameleleri baklanda 
tafsillt veren lö Jur gueteai, diyor ki: 

"Valensiya hükümeti ile ırkı bir ,eldl 
de işbirliğinde bulunan husust bir banka 
ya avam vermeye na olmakla, bu bana 

1 
nm umum cHrelrtfSrO, lapuıyamn mark
m.t ldareci1eriae yardı8a etm1f bulumnu· 
yor mu?" 

SON DAKiKA 

Fransanın bQtün Qmidlerinin Milletler 
Cemiyetinde olduğunu söyliyen B. Eryo 

Parla, 15 (A.A.) - Parlimentonun 
dünkü celacainin bqlangıcında tekrar 
reisliğe seçimindenberi ilk nutkunu IÖy• 
liyen B. Eryo, Framanm sulhçu emeller 
beslediğini kaydettikten sonra demittir 
ki: 

••- Framanm bütün llmidleri millet
ler cemiyetindedir. Bu cemiyeti mildafaa 
ve iaWı etmekten nz ıeçmemiftir. Fran
aa diğer milletleri milzayekaya aokarak 
refaha kavutmak İltemiyor. Bafka mem
leketlerle makQ1 anlapml1r imA etme
le her saman hazırdır." 

B. Eryo framıs milletinhı mtlttehicl 
oldatu noktamda iarar ederek memJe. 
ket tehlike& oldup aman Frant11ımn 
bir tek ricud oluak mukavemete bam 
bulunduiunu lllve eylcmlftir. 

Amerikada bir çok 
ıehirlerl su bastı 

Nevyork, 15 (A.A.) - Tufanı andı

ran yağmurlardan İllinoia, Miuuri, İn· 
diana .. 01üo devletleri aruiliDi aular 
bplamıftır. Bir çok merkuler tama
mlyle aularm latillum marus kalmıt ve 
mOnablAt durmyttur. 

D.N. B. nin Şark devletleri bloku hakkındaki 
bir haberi ve Anadolu ajansımn notu 

Kudüs, 15 (A.A.) - D.N.B. ajanıı bildiriyor: 
Emniyet edilecek bir kaynaktan haber almdıfına göre, Türkiye, İran, Irak 

ve Afganistan aruında bir devletler bloku vücuda getirmek için Tahranda ya.. 
pılmakta olan garilfmeler, Ankara ile Bafdad ara11ndaki derin cörilf farkların
dan dolayı akamete ufranuftır. 

Türk murabba• heyeti, bu meeele ha kkmda hWdlmeti ile &örilfmek 10.u • 
munda oldupnu eöyliyerek Tahrandan aynlmıftır. Fakat bu beyanat gtirilfme-. 
lerin lrad surette suya dilttüiünü gizlemek için ileri ıtlrWen blr bahane clbl 
addedilmektedir. 

iyi haber alan mahfiller, bu akamet!, lngilterenin bir muvaffakiyeti ve Mo• 
Jmcwanm bir fiaakoau teklinde tefsir etmektedir. 

Anadolu AJ•uıma notu: 
Blam ma/Oaı•tıauu g6re Ankara /le Ne Baldat, ne Tahran, ne IClbll re 

,. de biç bir prk devleti arasında hiçbir ibtilAI olmadılıtaa bafb dnam ermek
,. olan do«luk mDaa•batı da bergaa da ha kuvvetlenmelrt«lir. 

ltalyanın bir karan ve Londracla memnuniyet 
Londra, 15 (A.A.) - Royter bildiriyor : 
ltalyanm, ba§bca diğer deniz devletleri de kendisini taklid etmefe muvaf'abt 

ettikleri takdirde, yeni yaptığı Md kruva zöril 356 milimetreden daha bGyük çap
lı tıoplArla cihulanmıyacatrnı temin etm eie huır olduia dlf bakanlığmca haber 
aıınmı,tır. Bu haber Londrada bllyük bir memnuniyetle kart•laımuftır. Çünldl 
Japonya hariç olmak üzere bqlıca denia devletleriyle nisbeten küçük bir donan
maya sahip devletlerin hacmi 356 milime treli.k toplar kullanmağı kabul ettiıklerl 
anlqılmakta ve bu suretle tonaj ve büyük çaplı toplar yarıfln& nihayet verilece
ği Omid edibnektedir. 

Fransanın atlantik mosunun manevram 
Parla, 15 (A.A.) - Franaanm Atlantık filosu, Afrikanın garb sahilleri boyunca 

yapacaiı on günlük manevralara bqlamak üzere bu aabah Breateden hareket etmit
tir. 

Bu filo apğıdald gemilerden mürekke btir: 
Lorren, Provona ve. Brelagne kruvazörleı'l, Bearun tayyare ıemiai, Oç torpido 

muhribi filotilluı, sekiz torpido fılotillası ve iki denizaltı gemiai filotillau. 
Bu filodan Beam ve Jul Veme gemileri ile bet denizaltı pmiai, ..ı filoya Dak· 

kar sahillerinde iltihak etmeden evvel,Mader'e ve Yetil burun adalanna da ucnya
c:aktır. 

Suriyecle kurulmak istenen ordu 
Kudüa, 15 (A.A.) - Suriye millidleri dlSrt sene içinde iki mialine ;ıkanlmak 

flzere eW bin ldfilik bir milU ordu ricuda getirmek fikrindedirler. 
Mutedil milliciler, Lllbnan cumhuriyeti ile lakenderun Sancap da ihtiva ede

cek federal bir Suriye devleti vücuda cetirmek arzuaundadırJQ. 

s--

1 itiWJ/llltWJJ 
SANCAK. 

8agiin de ........ ga89tel..mia 
h.......,_ mnzua Sancak davamq. 
dD". Cmnlaari,,.f'te Y-m Nadi, S... 
cak'taki müatemlekeci memurlarm, 
sörmenl• ht179tiae Sancaim türtı ol
madıfı lranaatini ~ için aarfet. 
tikleri mHıbabane .. ,....tleri kaycle • 
derelr, gönnenler he,..tinin vasifell 
ne olduiunu arqta'lyor. Filluılüb. 
ba l'Ölmenlerin sönderilmeai. tiirk 
del.... tarafmcl- Sancaktaki tid • 
det harelretleriae nihayet vsilmeai 
için mahalline enternaıyonal bir sa• 
bıta kuvvetinin gönderilmesi teklifine 
franuzlar tarafından mukabil teklif 
olarak ileri aürülmüftii. Şu halde &'ör. 
menlerin Sancakta mevcudiyeti an • 
cak, franaız aömürıe memurlarmm 
tethit hareketlerine mani olmak için
dir. Yokaa Hatay'm türk olup olmadı· 
tını tetkik için deiiL Franaa taraflllf 
dan Ankara muahedesiyle tasdik e. 
clilmif olan bu keyfiyetin yeniden 
mevsuu baha olmaunı Türkiye kabul ......... 
• 

Tan'da Ahmed Emin Yalman, Sa• 
cak'ta Franaa'am blse kartı almıı ol· 
dutu menfi •aziyete fimdiye kadar 
"bir l'ençlik atkı,, diye tavsif ettiil 
franaıs clo.tluiu ve franaız aevgiai 
yiizünclen katl&lllDlf oldufumaza. 
fakat her tahammülün bir hududu o• 
dutunu tebarüs ettiriyor: .,.is cenW. 
hududmnuzdald iatikrarıız, korkunç 
vasiyet lrarfıamda fUDU İatiyorus ı 
Franaa ile ya tam doat olalım, lnsil • 
ten ile olduiu gibi karfıhklı emniyet 
kuralım ,,. ceaub hacludumasda h• 
sw,,. iatikrar oldat-u bilelim; ya• 
had iki taraf biribirini açıkbıa açıla 
clütmaa tanıam ve muallakta kalmq 
bir dipnanl* vasiyetinin bütiia alu • 
Htt..iDi ..... licelerini aös• ..... " 

• 
A,.A Sö.-de, Paritte doelça miza. 

k_.. ehl.-i .&ylenirken Sancakta 
clipnanca laanketlwia belinliiiae ita 
ret ed• Aka Gbclib di:ror ili: ••oa. 
iim aoktau tud•: Frama o mmta • 
Irada ister otoriter olsun, iater olma. 
am, bütün meauliyet keacliaiacledir. 
Biılhasaa birçok akıbetlere •e ihtilaf· 
lara &'•be olan bu aqmlıim dolara• 
itileoeli •ticeclea ......ı.tar. Brm• 
açm ,,. pefia ~lü,...... Kıaa bir in
tisar devreaiade ol.an, Fransa, i,t 
ai7etli İM, bu otorite:ri biran evvel 
teaia etmelidir. Uf ve müzak .. aon. 
ra.,, 

e 

ICarun'da Sadri Ertem, Şam'm S.. 
rut'aaa Yata)'UDl)'•caimı taarih ede
rek aariyelileri hakiki meaf-tl..W 
idrak ederek ona l'Öl'e cephe almala· 
..... tavaiye edi:ror. 

e 
Birpa. 

Sancak'ta, hütün uaaurları ayrrarak 

biribirleri- clÜfmaD etmek laua-. 
dairi miietemlekeci ai1 ... ti aalataralr, 

bu ınaDenalarm acılan çok r'n-11 

olan Hata,. Nrlderine laitlıılt edi:ror, 
ve onı ... haldan u.jraacla aktif Wr 
cidal tavaiye eclİJW. 

GARB EDEBIYATINI TANIMAK 

IC_...'cla, N...alata Maç. Wade. 
clÜlaJ'a ecl.W,.atmm biJ'ük ....-W 
oklmaaktama brmlM'ID hula..I ..... 
okmDak ve mulaarrirleri hJrlrmd• b 
aaca fikir edjrynelg temaJıillaia pik• 
luilma ifant ---. b• acele bilgi 
toplama meralunm ..........,.... İfa• 
ret edi:ror, ve ~ olaa te)'İa 
kemiyett• sipde keyfiyet olclufa • 

... bir mulaanirla --lerini --- • 
dan onlar etrafmcla Jasılmıt tetkik 
Wtablannm bir fayda nrmiyeceiial ...... 
A VUKAn.AR KANUNU. 

Avukatın aoayal hayattaki büyük 

rolüne itaret eden Muhittin Birsea, 
yeni kanunla memleketimizde bu 
mealelüa moral cepheaini kuvveti ... 
dirmek için komalaa bükümı-i çok 
yerinde buluyor. V • bilhuaa fakir 
halkm itlerine meccaa .. bakacak bir 
orl'anizaıyoa kurulmaaı hakkmdald 
lraranD ae kadar :JerİDcle oldufua• 
hatırlatarak bu yarclama kabil old .. 
la kadar ................ . ·--· edQw. 
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Ekonomik hayat 

resmi hak"cm Şeker 
yenı 

a 
• kanun 

Daima beklenilmiyen sürprizlerle kar~ılaşması 
mümkün bir endüstri şubesi olan ~e er için 
gösterilen alaka ve hassasiyet çok ye~indedir 

Ekonomik bünyemizde hareket ve 
r.arlık yaratan şeker endüstrisinin yur· 
dumuzda kurulmasındaki isabet, yıllar 
geçtikçe tebarüz ediyor. Bilhassa bi • 
:ıim gibi milli servetini toprağın üstün
den ve altından temin eden memleket
lerde bu endüstriye verilen kıymet ve 
ehemiyc:tl takdir eden İnönü bükümetinin 
1926 danberi bu yolda aldığı koruyucu 
tedbirlerin ne kadar yerinde olduğu da 
her gün bıraz daha iyi anlaşılıyor. 

Şeker f'ndüstrimizin rasiyonel bir 
·~alışma tarzına kavuşmasını temin için 
1935 haziranında verilen fabrikaların 

bir elden idaresi kararı ve bu kararı 

derhal takibeden ucuz şeker davasının 
tahakkuku, müstehli!deri sevindirdiği 

kadar bu büyük ve millı endüstri şu • 
besinde esaslı bir inkişaf temin etmiş 

bulunuyor. Şeker ucuzlamadan evvel 
bir aralık yurdun istihlak yekunu 55.000 

tona kadar düşmüşken, bugün 72.000 to
nu dahi geçtiğini görmekteyiz. Fakat el

de edilmiş ol<'n bu merhale ile de ikti· 
fa etmiyerek 72.000 tonu daha da geç
mek temennisini izhar, ekonomik bakım

dan olduğu kadar sıhat bakımından da 

temenniye değer. Zira uıun umandan
beri şeker istihsal eden bir çok mem • 
leketlere nisbetle, bizdeki bugünkü şe
ker fiatı hiç te yüksek olmadığına ba
kılırsa, adam ~ına istihlak edilen 
şekerin 5 kiloyu dahi bulmadığını gör
mek; üzerinde durulmaya değer acı bir 
hakikattir. Almanya'da §ekerin kilosu 
38 kuruşa satılıyorken adam bıgına is. 

tihHik ni beti 23,7 dir. Çekoslovakya'da 
32 kuruşa satılan şekerden adam başına 
düşen nisbet 25 dir. Avusturya'da 32 
kuruştan biraz daha pahalı olan ~eker, 
gene adam başına nisbeti 25,8 den aşağı 
düşürmemekte, Macaristan'da bile 47 

kuruşa olan §Ckere karşı bu nisbet 
10,8 i bulmaktadır. 

Bu münasebetle dün Büyük Millet 
Meclisinde görüşülerek kabul edilen ve 
ıJeker endüstrimizi yakından alakadar 
eden bir kanuna temas etmek isteriz. 

Bu kanun fabrikaların istihsalleri art
tığından şekerden alınacak olan istih
lak resminin yeni hadler dahilinde tan

zimini istihdaf etmekte idi. Ayni kanun, 
İş, Sümer ve Ziraat Bankalarının işti

rakiyle teşekkül ed~n ve sermayesi ız 

milyon lira gibi mühim bir yekiın ifa· 
de eden "Türkiye Şeker Fabrikaları 

Anonim Şirketi,, tarafından idare olu
nan §.eker endüstrimizi yalnız korumak 

noktasından değil, bugünkü şeker fiat
larını da değiştirmeyerek ucuz şeker 

davasının muhafaza ve idamesini rle 
temin edeceğinden; yurdc.Iaş lehine alın
mış mühim bir tedbir olmak vasfını da 
haiz bulwımaktadır. 

Sırası gelmişken şunu da söylemek 
liznndır ki, her zaman beklenilmeyen 
badiscler ve sürprizlerle kaqılaşması 

mümkün bi. endüstri şubesi olan şek~r 
için hükumet her daim yalan bir alaka 
ve hassasiyet göstermekle beraber, bu 
endüstriyi her fırsatta mürakabe et • 
mekten geri durmamaktadır. Bu arada 
dünya şeker endüstrisi araştırmaların
da bugünün en tanınmış şahsiyetlerin· 
den b:ri olan Alman şeker enstiMü di
rektörü Pr. Spenglcr ile gene tanınmış 
şahsiyetlertlen olan DirektÖT' Mayer ge
çen yaz aylarmda şeker fabrikalarımı· 
zın çalışma vaziyetlerini yakından tet· 
kik etmişlerdi. Bu endüstrimizin gerek 
kuruluşu ve gerek bugünkü çok modern 
vaziyetleri hakkında raporlarında ifa
de ettikleri kanaat göğüs kabartacak 
mahiyettedir. 

Fakat duyduğumu% doğru ise, da· 
vet edilen mütehassıslu, fabrikalan • 
mızın vaziyetlerini birçok memleketler 
için gıpta edilecek bir seviyede bul
makla beraber; pancar airaatinin bu -
gün olduğu gibi üzerinde daha pek çok 
emek sarfetmeğe ihtiyaç gösterdiğini 

işaret etmişler ve ~ker endüstrimizin 
daha on. onbeş yıl bir çocuk gibi hükü
mctimizin müzaheret ve dikkatine 
muhtaç olduğu noktasında durmuşlar; 
ihtiyat ve amortismanlarının tezyidine 
lüzum göstermişlerdir. Bundan da an
laşılıyor ki, alınmış bir çok tedbirler 
yanında daha da alınacak tedbirler var
dır. Netekim bu yıl pancar ziraatinin 
yepyeni bir hastalıkla karşılaştığı ve 
bu yüzden fabrikaların biraz müşküla
ta uğradığı da maliımdur. Pancar zira· 
atinin zirai kalkınmamızdaki mühim 
ve büyük rolü göz ön\inde tutulacak O• 

lursa. pancar istihsal vaziyetini tam bir 
emniyet altına almak için ziraat işle -
rinde şeker ~rketinin yeni tedbirler a
lacağını takdir etmek lfizımdır . 

Henüz on yaşını doldurmuş ve bu 
müddet zarfında yurt ihtiyacını tama
men karşılayabilecek bir vaziyete da • 
hil olmuş bulunan şeker endüstrimizin 
kısa zamanda elde ettiği muvaffakiyet. 
daha çok genişlemiye müsaid olan bu 
endüstri şubesi için ümit ve emniyet 
vermektedir. 

~ ~-=--=-=-=--=--=-...,_=;==================================================== 

Aksiyon fransez gazetesinin 

Fransanın cenub hııdudundalil 
lıadi"eler hal{ında ifsaları 

' 
Paris, 15 (A.A.) - Aksiyon Fran- ı 

seı. dün cenub hududu mıntakasındaki 
hadiselerin inkişafıyla alakalı bir ta
kım ifşaatta bulunmuştu. Bugün aynr 
mevzua dönen bu gazete diyor ki: 

"Halkçılar cephesi gazetelerinin Al· 

manya aleyhindeki bütün hücumları

nın mesuliyetini alman gazetelerinin 

üzerine atmak fırsatını kaçırmıyacak

Iarı bedihidir. Ve bizim fikrimize göre 

fenalık, sözlerde değil, yapılan işler

dedir. Blum hükümeti, halkçılar cep· 

hesine ve sosyalist ve komünist mÜt· 
tefiklerine karşı göstermiç olduğu çir
kin zaafla kızılvlikin Fransanın cenub 
eyaletlerine ve bilhassa Roussillon e
yaletine hakim olmasına müsaade et· 
rniştir. Biz bu hükiimetin hatta ecnebi 
memleketlere hitab ettiği zamanlarda 
da yalan söyleıneğe hakkı olduğunu 

kabulden imtina ediyoruz. Bu mınta
kaların bazı ufak tefek politikacıları
nın yapmış oldukları tekzibler, hiç bir 
şeyi değiştirmemektedir. Şurasını bil
mek gerektir ki şarki Prene ahalisi, 
mahalli memurların !spanyanm halk· 
çılar cephesi ile te~ik:i mesai etmeleri 
kar~t"·nrla son derece şaşırmışlardır. 

Monpeilliyer'dc çıkan Ekler gazetesi 

ile Lö Jurnal, Eko dö Pari ve Entransi

jant İspanyol halkçılar cephesinin Fran

sa hududunda birçok dalaveralar çevir· 

mekte olduklarını meydana çıkarmış ol

dukları söylenilmektedir. 

Aksiyon Franscz, netice olarak, di
yor ki: 

Pcrpignan'da neler olup bitmekte ol

duğunu fraosızlara söylemek suretiyle 

memlekete hizmet etmeğe devam edece

ğiz. Zira orada her gün bitaraflık itilaf

ları ihlal ve komünistlerin diktatörlüğü 

daha şimdiden izhar edilmektedir. 

Kaydı silinecek hazine 
alacakları 

Maliye vekfileti 1929 senesi sonuna 

kadar hazine alacağı olarak muhtelif he

sablara kaydolunan paralardan bazıları

nın kaydının terkinine dair olan 2269 

No. lu kanuna tevfikan silinmesi lazım 

gelen zimmetlerin ne suretle silinecek

leri hakkında aııkalılara bir tamim 
yapmıştır. 

1 
~betke 

ŞAŞ1\IAZ BiR ESAS 

(Başı 1. inci sayfada) 

yeti ofnuyacağını biliriz. Bant i
çin, kollektif emniyet için, 
bölge paktlan için, bütün dost
luk arımız için, esas tuttuğumuz 
nokta, tealıhüdlerimizi yerine ge
tirmek hususundaki kuvvetimize 
inanmak ve buna inandırmış olmak 
kanaatidir... Kimsenin yükü ol
madık ve olmayız: Eı;er mü
dafaa edilecek menfaatler pren
siplerimize uyğunsa, onun bü
tün yükümlerini vazife ve me
suliyetlerini herkesle payla~ınak
tan çekinmeclık ve çekinmeyiz. 
Ancak bu menfaatin, barış ve in
sanların saadeti hayırına o.ı.masına 
dikkat edertz. Eğer bizim her han
ği bir teşeuhüsüınüzü, emnıyet 
kor!rusuna atfedenler buıuımıuş
sa, gaiiet etmişlerdir: Böy e bir 
saik ile, müşterek emnıyetlerin 
her taraflı veya bir kaç tara lı el
birr - ri He müda~aa edilmesi ter 
tibi arasında, bütün kıymet ö .. ç.ü
lerini alt üst eden bir tark varaır. 
Dos 1weıarı ve teahhüdleri tam pa
hası ile ödemek kudretinde ve an
anes 0 ııde bir mil et olduğumuz i
çinclir ki haklmnız ve şerefimize 
taalluk etien leahhüdler.n, mutla
ka, yerine getirilmesi hususuna ri
ayet edilmesini, gere.:rtiğinde her 
türlü fedakarlığı göze aldırır bir 
preııs~p olarak isteriz. 

Falilt Rılkı ATAY 

Nureddin Anumam 
l{ayhettil~ 

(Başı 1. inci sayfada.) 

Ankara Halkevinin açıldığı gün· 
denberi sosyal yardım, halk dershane
leri ve tertibkomitlerinde yorulmak biL 
mez bir fedakarlık ve feragatle çalışmış 
olan Arzuman'ın ölümü, muhıtte büyük 
lıir teessür :..yandırmıştır. 

Henüz, memlekete değerli hizmet· 
leri dokunacak bir çağda olan Arzu-

• man Ankarada muhtelif hayır müc'i.,: 
selerinde çalışmaktaydı, aynr zamanda 

belediye meclisi, Tayyare ve Kimya· 
gerler cemiyeti azası idi. 

Arzuman 1302 de doğmuş, askeri ec
zacı ve !timyagerler mektebinden çık· 
mış, Balkan, Yemen, Trablüsgarb, u. 
mumi harb ve Anadolu mücadelelerine 
iştirak etmiş ve binba~ılığa kadar terfi 
ettikten sonra gönlü ile tekaüd olmuş 
ve Ankara ecz<ınesini açarak çalışma
ya başlamıştır. 

Arzuman son derece hayırsever ve 
memleket ve millet işlerinde canını ve
rircesine çalıc:Jr, halksever bir insand:. 
bilhassa Ankara Halkevi içinde gördü
ğü hizmet bütün arkadaşlarına örnek 
olacak kadar değerli idi. 

*** 
Arzumanın cenazesi bugün mera· 

simle 12 de Hacıbayramdan kaldırıla

rak Cebeciye defnedilecektir. 

Ankara Halkevinden 
Değerli arakadc.şunız Arzuman'ın bu

gün sut on ikide cenazesi Hacıoayı:\ro 

dan kaldırılacaktır. Evimize bağlı üye
lerin bu saatte Hacıbayramda bulun
malarını Ankara HaJkevi Başkanlığı 
rica eder. 

Harç pullarının basıl-
• • 

ması ıçın 

getirilecek kağıtlar 
Harç pullarının talıında kullanılmak 

üzere Viyanadan get~rilecck olan 10845 
kilo ağırlığındaki kağıdın şimdilik mem
leket içinclen tedar~ki mümkün olmadı
ğından kontenjan dışında memlekete so
kulması icra vekilleri heyetince kararlaş
tırılnuştır. 

Gümrük ve inhisarlar 
umum müdürlüğü 

Y enişehire taşınıyor 
Yenişehirdeki İnhirarlar Umum mü

dürlüğü binasına taşınacağını evelce 
bildirdiğimiz Gümrük ve İnhisarlar 
Vekaleti dün bu binaya ta~.mmaya baş· 
lamıştır. 

Umumi meclis t 
(Başı 1. inci sayfada) 

yeni se~i.m yapılıncaya kadar daimi 
encümen azalarına salahiyet verilmiş
tir. Umumi meclis toplantı münasebe. 
tiyle Atatürke ve diğer büyüklerimi
ze tazimlerinin arzedilmesini alkışlar
la kararlaştırmış ve perşembe günü 
toplanılmak üzere itçimaa son ver
miştir. 

Vilayetin umumi meclise arzettiği 

iznh.'lame Ankaranın bir senelik ~lı1· 
n:ıa faaliyetini göstermesi itibariyle e
hemiyetli bulunmaktadır. 

I nşaaı İ§leri: 
Geçen sene yarrş yerinde birinci 

sınıf tribün tevsi Te ikinci sınıf tri
bün inşa olunmuştur. Manialr koşu 
pistinin yapılması rnretiyle yarış ye
rinde noksan kalan bina ve tesisat ik· 
mal edlimiştir. Stadyom kısmında da 
iknci ve üçi:incü mevki tribünleri in.. 
şa edilmiş, stadyom müdürlüğü binası, 
ser, depo ve atölye binaları ile radyo 
tesisatı yapılmış, Maarif vekaletinin 
önünde İdarei hususiyeye aid yere, 
altı dükan inşi olunmuştur. 

Tamirler: 
Hususi idareye aid bilfımum gelir

ler ile mekteb binalarının mevcut tah
sisat içinde esaslı tamirleri tamamen 
yaptırılmış yeniden tamirlerine lüzum 
görülen akar ve mektep binalarının ta
mirleri için icab eden tedbirler alına· 
rak mevcud binalarının hüsnü muha· 
fazalan ehemiyetle dikkate alınmakta 
bulunmu~ur. 

Yol işleri: 
Ankara • Ayaş • Beypazarı - Nallı 

han - Mudurnu yolunda 19 kilometre
lik esaslı tamirat ve 52.;40 metre tu
liinde 55 menfez ve köprü yapılmıştır. 
Bu mali yılın sonunda Ankara - İstan
bul yolu her mevsimde geliş ve gidişe 
müsaid bir hale sokulacaktır. 

Ankara - Ba15. • Kırşehir yolunda 
yirmi kilometrelik bir yolda esaslı ta· 
mirat yapılmış ve 13 buçuk metre u· 

zunlukta 16 menfez inşa olunmuştur. 
Ankara • Kalecik - Çankırı hududu 

yolunda bütün yol üzerinde tamirat 
yapılnır~ ve Kalecik • Konur yolunda 
1 + 600 kilometrelik toprak tesviye e

dilmi~tir. 

Ankara • Kınlcahamam - Gerede 
yolunda yeniden 19 köprü yapılmıştır. 

Ankara civarı yollarında mütema
di tamirat ve kumlama yapılmış ayrıca 
1945 metre esaslı tamirat yapılmıştır. 

Polatlı _ Haymana • Sarıcalar - Çubuk 
yolunda esaslı tamirat yapılmış ve Sa
rıcalar • Çubuk yolu geli~ ve gidişe el· 
verişli bir hale getirilmiştir. İkinci de· 
recedeki yollar da mütemadiyen tamir 
edilmiş ve bu yollar için taş ve kum 
ihzar edilmiştir. 

Vilayetimizin ana yollarında mev
cud olan ahşap sınai imalatı beton ar
meye çevrilmiş ve bu suretle büyük 
köprüler hariç olmak üzere 233 metre 
tulünde 114 köprü ve menfez bitirilmiş 
bulunmaktadır; 

Maarif işleri: 
Sene içerisinde maadf işlerine la

zım gelen ebemiyet verilmiş ve 40 köy
de yeni mekteb inşasına mevcud mek
teblerin tamirine ve yeni mekteblerin 
in~aı:;ına muvaffak olunmuştur. Bu se
ne Eskişehirde Çifteler çiftliğinde 4 
ay kurs gören orduda küçük zabitlik, 
çavuşluk, onbaşılık yaparak terhis e· 
dilen yurddaşlar 80 köye tevzi edilmiş.. 
ve bunlardan müsbet faydalar temin e
dilmeğe başlanm11tır. 

Ziraat işleri: 
Sene içerisinde çiftçiye 1.500.000 

kilo tohumluk buğday 150 pulluk, 210 
araba tevzi edilmiş. 10000 pulluk ve sa· 
ir alfıtı zirai ye al marak çiftçiye dağı· 
tılmak üzere Ziraat bankasrndan bir is
tikraz yapmağa girişilmistir. 

Bunlardan başka buğday ve arpa 
mahsulleri için toprak veriminin artı
rılması ve tohumların ıslahı için çalı

şılmış, ağaçlara musallat olan muzur 
böceklerle ve yabani hayvanlarla esas
lr mücadele yapılmıştır. Vilayetin muh· 
telif mmtakalarında bulunan yabani 
ağaçların aşılanmasına başlcınmış, Nal
lıhan ve Beypazarı kazalarında yapılan 
ipek böcel:çiliği faaliyetinden müsbet 
neticeler alınmıştır. 

Kazalarda köyliiyc peynir yapılma
sr öğretilmesine devam edilmiş ve se· 
neden seneye artan damızlık hayvan 

tedariki etrafında lazım gelen t~ 
ler alınarak 8UU ı:e yakın sıfat 1" 
~tır. 

Sıadyom ve lıipudrom i:.u~~ 
19 hafta devam eden at koı_..-

25687 seyirci gelmiş ve yanşlarda'l ,.! 
man 20527 lira gelir temin cdi}ıııl9"" 

Stadyom yalnız 15, ı 6, 17 birinci ~ 
ayında açılmı~ ve bugünlerde sf"1' 
gençliği te§vik maksadiyle yapılan ~ 
lan 30,000 seyirci parasız: aeyretıPI""' 

Sıhat i§leri: ..ıı 
Merkez ve kazalarda mevcud ti' 

teşkilatla halkın ahvali sıhhiyesi y~ 
takib edilerek alınan tedbirlerle vilif 
halkıııın sıhhi durumu mucibi metPJI 
niyet bulunmuştur. 

Dispanserlerin kısmen mübiın -~ 
yaçları temin olurunuş halkın sıbi 
rumla.rının icab ettirdiği bütün te4Jİ' 
leri almağa müsaid bir şekle kon~ 
tur. Bilhassa bu sene de mübayaa 
miş olan 5 tane seyyar etüv makirıetit 
le tekmil kazaların bu mühim sıhi ,, 
yaçları temin ve itı:nru:ıı edilmiştir. 

936 başındanberi mevcud disp~ 
lere 19628 hasta müracaat etmiş ve~ 
telif mıntakalarda meccanen iliiç " 
mesi, hasta kabul edilmesi basit JabOıt' 
tuvar nwayeneleri yapılması gibi 'al 
metlerin derhal ifa edilmesi halkın ~ 
nuniyetini mucib olmu§tur. Bu 
muhtaçlara 83 buçuk kilogram kinin' 
ğıtılmıştır. 

H uliiMl: ,;_ 
Vilayetin umumt ihtiyaçlarının t ~ 

ni için mahalli hizmetlerin icab etti 
bütün tedbirler alrnnuş, vilayetin.-: 
raru, halkın refahr, maarifin tarnitnıı 
raat ve iktisadi durumun inkipfı tıf!ll 
tunda elden geldiği kadar çalışılrn'1:;, 

Adanadalci 
f elal{etzedelere 
yardım için 

Ankara futbolculan bit 
turnuva tertip ediyorJat 
Ankra spor bölgesi yeni bir fı.ı~ 

turnuvası hazırlamıştır. Önümüzdeki f 
zar günü başlıyacak olan bu turnuv~ 
bütün hasılatı Adanacla su basmaSırı 
zarar gören yoksulların yardımına tJ1 
sis edilecektir. 

Fikstürünü yarın neşrcdece~ 
turnuva. Ankara sporculan aras~ 
büyük lıir alfıka ile karşılanmış ve 
lübler şimdiclcn hazırlıklarına başl_.r 
lardır. 

Bilindiği üzere. Ankara Gücii ~ 
maçlarının puvan itibariyle en baŞ f, 
bulunan Gençler Birliği ile beraber J 
piyonluğun en kuvvetli namzedi 

Fa.kat eski kuvvetli vaziyetini aları ~ 
hafu Gücü, Ankara Giküııü 2 - 3 r 
di. ' 

Gençler Birliği biç yerrilmedell :tf 
güzel oyunlar ç.ıkaranık bölge şaoıP ı,f 
nu oldu. Takım her hangi bir anaç 
hazır vuiyettedir. I 

Demir Spor pazartesi sayunu:d~ 
yazdrğımrz gibi kulübe son zaman~ 
iltihak eden yeni elemanlarla ku 
bir şekil almıştır. .,,J 

Altınordunun geçen senelerde~ 
dığı şöhreti muhafaza için bu t ~ 

vatla iyi bir netice almağa çalışa ~ 

şüphesizdir. Çankaya kulübümiiı ' 

enerji, ve gayret ile bu turnuvanın 
mühim unsurlarından olacaktır .. ~ 

Bu s.ebeblerle mıntaka şampı}' ;J 
ğunun neticesi belli olduktan &o~r' ıJ' 
tib edilen bu müsabaka, he~ ~~-1ub _dl 

mizin kuvvet ve kudretlerım o~~ 
vesile olacak, hem de bir hayır ışt '
türk sporculuğunun gösterdiği ve ;1. 
tereceği iyi hislerin tecellisine "' 

verecektir. 

Ziraat Ve 
kanu 

aletiteş~ 
• • u o esı ~ 

Ziraat Vekfileti teşkilat kanıııt 
jesi dün meclise verilmiştir. 

i kb.. ıı • ·o-· kafl,, pe <ıce ç ~ 
~ . 

p10 esı . ;~ 
Kamutny ı:irııat enci' meni dUn.~ 

böcekçiliği kanun projesinin ro.ı 
resine başlamıştır. 
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Oksford, yirmi dört tane kollejin 
etrafında toplanmış küçük bir şehirdir. 
Bu kollejlerin on tane kadarı, aynı za
manda saray ve manastırdır. Her kolle
jin kendi parkı vardır. Binaların cep. 
hesi boyunca asmalar, salkım çıçek
leri ve sarmaşıklar yükselir. Yerdeki 
çimen bir halı gibi parlaktır. Bu ka
dar güzel çimen yetiştirmek için ne ya· 
pılmak lazımgeldiğini soran bir a.men· 
ka'lıyc., bir ingiliz şu cevabı vermişti: 

- Çok kolay, çimenleri kırpar ve 
Üzerinden merdane geçirirsiniz. Yüz elli 
sene b .. yle devam ettinizmi mesele kaL 
rnaz ... 

.5('hriıı kollejleri 
Bu ko.Jejlerden birine g~relim. İlk 

intiba hepsinde aynrclır: Bir anane ve 
lüks dek-:.runua verdiği intiba. Her ta_ 
Jcbc, iki odalı bir apartmanda oturur. 

Bunlcırdan birisi hem çalışma odası, 
hem salon<Jur. İçinde koltuklar v1: ica· 
bında ·· · · k uıerınde yemek ikram edılece 

bir masa vardır. Büfede da4ma yedek 
bis· .. · · .• uvı,. tereyağ. peynir, reçel, şerrı 

ve ponu ~ar<::uı LuLmır. Duvar!ar<la re. 
fiimler, raketler ve bir kaç aile fotog
raiisi asılıdır. 

Yatak odasının daha "ciddi,, bir 
ma ızarası vardır. Karyolanın demir som
ye,,i, hastahane yataklarını hatırlatır. 
Otlalartla lavabo olmadığı için talebeler 
sabahlan grup halinde, her b;rinde 
yirmi katlar banyo bulunan büyük s.ı.. 
lonlarda yırl:anırlar. Pansiyonların zen
ginligine göre. her beş veya on talebe
nin müşterek bir hizmetçisi vardır. 

Kapu!arm hiç birinde sürgü ~ vk• 
tur. Talebeler, yalnız ziyaret için de
ğil, ödünç öteberi almak için de vakitli 
vakitsiz birbirlerinin odalarına girer
ler. Mesela, birisi tenis raketini ye
rinde bulamadımı, masanın üzerinde 
bir pusula görür: "Raketinizi ödünç 
alnıak İcab rtti. Yarın veririm • ., Bu, 
gramofon plikı, içki. her şey için böy
ledir. Oksford'da mülkiyet yoktur ve 
aynı kollejin teılebeleri arasında en hay
ret verici komünizm hliküm sürer. Her 
şey, herkesindir. Fakat bunlar centiL 
ınence cereyan eder. Anaforculuk, biri
ne yumruk vurmak kadar ayıptır. 

Kolleji gezelim: 
İşte, bir kilisenin içini andıran, yük. 

•ek t.tvanlı hol.. Ak9am yemeği burada 

.. 
~U» 

Genç ingilizler, büyük bir krsmmr spora ve eğlencelere ayırdıkları 
üç seneden sonra Oksford'da diplomalarin en faydalısını, 

Hayat bilgileri doktoru 
Diplomasını elde etmektedirler 

yenir. Smokin giymiş ve yüksekçe bir 
kürsünün üstünde, her masada yer al
mış olan muallimlere, merasim elbisesi 
giymiş uşaklar gümüş tabaklal' içinde 
yemek getirirler. 

Talebeler 
Riyaset masasına amud olan masa

larda, bir ziyafet sofrasında gibi, tale
beler yer almışlardır. Onlara kurşuni 
elbiseler giymiş uşaklar hizmet eder. 

Yemeğe başlarken dua edilir. Hür
metkar ve sessiz bir tonla konuşulur. 
Bir Oksford talebesinin senelik mas_ 
rafı bizim para ile iki bin, iki bin beş 
yüz lirayı bulur ki bunun yarısı kolle
jin kasasına girer. Buna müessesenin se
nelik geliri de ilave olunca, bu talebe
lerin hizmetine tahsis edilen kimstlere 
ingiliz usulü üzere bol bol verilecek 
para elde edilmiş olur. 

Hava sisli ve soğuk. Şehrin, aile ç~ 
cukları sayesinde çabuk zengin olan, 
tüccarlarının mağzaları önündeyiz. 
Sokaktan bir çok gençler, yalnrz gençler 
geçiyor. Hepsinin başı açık ve hiç bi~ 
rinde pardösü yok. 

... Yolda, bu gençler başka bir genci 
seiamlıyorlar. Bu, bir profesördür, ya.. 
hud da bir Proctor dur. (1) 

Polisin talebeler üzerinde hiç bir 
hakkı olmad~ğı için, sokakta disiplini 
o temin eder. Melon şapkalı muavin
leri, kabahat işliyen talebenin peşin
den koşarlar. Proctor bir z~bıt vara.. 
kası tutar ve suçluya para cezasc yazar. 
Her kabahatin bir tarifesi vardır. Di. 
siplinsizlik suçluya o kadar pahalıya 
malolur ki, talebe tasarruf için kaba
hat yapmaz olur. 

Talebenin bir giinü 
Sabah saat sekize on kala hter talebe 

listediki isminin hizasına bir işaret 
koynıağa mecburdur. Yirmi üç ya~ma 
gelmiyen talebeler için ayda otuz ışa .. 
ret mecburidir. Nizamnameye göre her 
talebe bu işi yaparken pantalonunu giy
meğe mecburdur. Fakat nizam~e~e 
ceket mecburiyeti bulunmadıgı ıçın, 

hepsi robdöşambr ile inerler. Ond~ 
aonra bol kalorili kahvealtı ve bu b1-

(J) Melon şapkalı iki muavinin da· 
ima kendisine refakat ettiği bir nevi 

mubassır.· 

Her memlelcet· 
teki talebeleri an
dıran bu talebeler, 
hakikatte onlardan 
çok farklıdır. Ba~

ka memleketler ta• 
/ebelerinin kafa
Jarrna bin türlü 
malümatz tıka ba
sa doldurmasına 

mukabil bir Oks· 
ford talebesi za
mamnın en büyük 
kısmım spor ve t!ğ• 
lence ile geçirir. 

tince de bir pipo ve hazxm için din. 
lenme. 

Sonra çalışmaya başlar. 
Fakat Oksford'un en iyi tarifi şu

dur: Kimesnin çahşmadığı bir kollej. 
Sabah yapılacak iş, okunması tav~ 

siye edilmiş bir eseri bir kaç sayfada 
hülasa eden bir tahlildir. Bu işin yapıl
ması, öğle yemeği saatine kadar sürer. 

Öğle yemeği beraberce yenilmez. 

Talebe tcryağlı bir sandoviç yer, biraz 
içer ve bir sigara yakar. Yemeğin bu 
hafifliği ~arttır. Çünkü öğle sonu açık 
havada yapılacak egzersizlere hasrolu
nur. Bunlar arsında kürek talimleri de 

vardır. 
Oksford ta!ebleri için en büyük e

mel Kembric'e karşı yapılacak büyük 
maça iştirak etmektir. 

Akşam saat beşe doğru talebe ku
lübe giderek gazeteleri okur. Corn • 
Street'de bıraz dolaşır, yahud da bir a
yind-e hazır bulunur. 

Saat yedi olunca bol cübbesini giye 
rek kollej büyüklerinin riyaseti altında 
ak~ yemeğini yer. Ondan sonra su
varenin başlanğıcım arkadaflarından 
birinin odasında, sigara veya Porto şa
rabı içerek, gramofon din1eyerek geçL 
ı-ir. Fakat bir kollejde bulunduğunu da 
düşiinmek lazım geldiği için, talebe 
odasına çekilip çalışmağa başlar. Çok 
geçmeden uyku. bilgiyi arttırmak arzu
suna galebe çalar. 

Şu halde Oksford bir tembellik 
mektebimidir? 

Hayır. 

Bizde bir üniversitelinin id ali, ka· 
fasının ıçine bir çok bilgiyi tıkabasa 

yerleştirmektir. Mutavassıt fransızın 
diğeor hazinelerine benziyen hafıza ha
zinesi de acaba bu yüzden yavaı yavaş 
eriyecekmi? 

Y ~ayan m.azi 
Oksford an'anenin mabedidir.~ 
Mazi orada insanın karşısına önce 

Y Pauı Reboux azan: 

ıa.tince yazılmış bir nizamname ~ek.. 
linde çıkar. Talebe kolleje girdiği za

man bu nizam.nameden bir tane verilir. 

Bunun içinde XIV üncü asırdan kalma 

emirlerle, ancak bir kaç sene önce ve. 

rilmiş emirler vardır. Bu sonunculal'ı: 

yazan zat, otomobil ve tayyare meyda· 
nr kelimelerini de Jatinceye tercüme 
etmek mecburiyetinde kalııuştır ı ... 

Bir Ob
f ord talebe
sinin en bü· 
yük emeli, 
Kembrit; ile 
yapılan kaydı. 

yarr§ına işti· 

rak edebil .. 
mektir. 

Profesörler yalnız kollejde değil, 

Oksford sokaklarında da bundan dört 

yüz sene önceki kostümlerile gezerler. 

Edebiyat doktoru, kenarı kurşuni 

renkde kürkle süslenmiş donuk renkli 
bir esvap giyer. İlahiyat doktorlarının 

lngiltereye birçok 
büyük lıukukçulu, 
büyük politikacı· 

lar ve büyük dip
lomatlar yetiştir

miş olan Oksfor
dun en yeni bina
sı xvı ıncı asırdan 

kalmadır. lnsan, 
tabii şeylerin ihti
şamııu iktısab et· 
miş olan bu yaşlI 
ve eskimez bina· 
Jar, bu yıkılmaz dı· 
varlar ortasrnda 
kendini hakiki bir 
ortaçağ dekoru i
çinde sanır. 

elbiaetıi uzun ve siy.ıhtır . ._.,anı;ölye'nin 
eıvabı, &an ve siyah çizgilerile bir kap
lam hatırlatır. Tıb doktorunun elbisesi 
baştan aşağı kıpkırmızıdr. 

Oksford, enternasyonal kufüb 
Oklford'da, Şimali ve cenubi ameri. 

kalı talebelerin buluştukları bir çok 
gruplar ve Fransız kulübü vardır. Un
ion-Clum1 bütün kollejlerin talebelerini 
içinde toplar. Burada muhtelif mesele
ler hakkında münakaşalar yapılır ve 
her celsenin sonunda rey verilir. Bazen 
hayret verici neticeler elde olunur. 
Mesela: "Vatanını ve kralını müdafaa 
için insan kendi hayatını feda tehli
kesini göze almahmıdır?,, sualine ve .. 
rilen cevap toptan bir "hayır,. idi. 

Oksford'da hükumet hesabına oku~ 
yanlarda çoktur. Onun için orada fikir .. 
ler daha ziyade sola meyyaldirler. 

Oksford'lıların tüylerini diken di· 
• ken etmek için yalnız ismini aöylemeli 
kafi gelen Kembric ise bilikis, tema• 
men aristokratik bir mektebdir. 1946 ya 
kadar hiç bot yer bulunmayan Eton da 
öyledir. Çünkü blitiin asıl İngilizler 

daha doğdukları gün buraya namzed 
kaydettiritirler. 

An'ane perest bir memlekette ser
best fikirler beslemesine rağmen Oks
ford'un öteki üniversitelere göre pres.. 
tij bakrmından değilse bile fili bir üs
tünlüğü vardır. Büyük hukukçuların. 
biiyilk politikacıların ve büyük diplo.. 
matların çoğu oradan çıkar. 

OksJord'dan çrkarkt!n 
Oksford'da her yıl, bir nevi üniver

site karnavalını andıran bir merdsirn 
yapılır. Üç yıllık bir devreden sonra 
talbeler 21 sonte,rine doğru derece alll'a 
Jar. Manastırları hatırlatan tavanlar al

tında profesörler orta çağ insanlarını 

andırırlar. Diplomalar dağıtılır, latince 

sözler söylenir. Bundan aonra da bafw 

larına acaib şeyler giymiş, renk renk 
elbiseli her milletten insan ı;ehrin so. 
kaklarına yayılır. 

Uç yıllık leyli mekteb bayatından 
sonra yetişen bıa genç İngilizlerin 1937 

deki ruh haleti nedir ? 

Şurası doğrudur ki, bunlar • otorite 

zihniyetini, an'aneye hünneti ve ailıı 

disiblinini biraz kaybetmiş1erdir. Ya

vaşlığı bir doktrin, sebatı, bir vazifo 

telakki edifleri, babalarına göre daha 

eksiktir. Rahiblere, eskisine göre daha 

az itaat ederler. Onlarda, eskimiş adet 

terden bade, yeni bir alem kurmak 
azmi vardır. 

Otorıte krizi aile bakımından da 

tezahür etmektedir. T alebeler ebeveyn· 

]erinden müşfik bir istihfafla b2lıse. 

derler. Onlara ad takarlar ve mooern 
hayatın acletlerine onlan da uydurma
ğa uğraşırlar. 

Talebelerden yaptığım konuşnıa

lan.lan çıkardığım netice budur. 
Fakat, bu konuşmalardan çıkardı.. 

ğım başka bir netice de, onlarrn bende 
bıraktığı kültür ve olgunluk intibaı

dır. 

Bütün bu talebeler. Oksford'd:m ha. 
yat bilgileri doktoru olarak çıl.ncak

larc!ır. 

Bu, dir>lomaların en faydalum:ır. 
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i ık Enternasyonal Sergi rn iz 
Ankara "Kömür ve Kömür Yakan 

Aletler Milletlerarası Sergisi,, 
Ankara kömür ve kömür yakan alet· 

ler enternasyonal sergisi, 26 mart 937 
cuma günü açılacaktır. 

Bütün dünyada ve bilhasaa endüstri 
memleketlerinde, büyük bir alaka uyan· 
dıran serginin güzel bir eser olabilmesi 
için Ekonomi Bakanhğmın alakalı kol
ları büyük bir faaliyet göstermektedir • 
ler. 

iki büyük gaye: 1 
Serginin iki büyük gayesi vard rr: bi

rincisi bir kömür memleketi olan Tür • 
kiyede, bugüne kadar görülmemiş, en 
modern ve sıhi şartlar altında kömür 
kullanan vasıtalar ve tesisleri işler bir 
şekilde gösterip kömür istihlakimizi art
tırmak en ucuz ve ucuzluğu nisbetinde 
en yük$ek randıman veren kutlanışlı va
sıtalar ve aletlerin memlekete girmesini 
temin etmek. 

İkinci gaye de; yeni Türkiyeyi, bil
hassa yeni Ankarayı kendileriyle sıkı e
konomik münase!>etlerimiz olan sergiye 
iştirak edecek memleketlere yakından 

tanıtmak. 

Serginin iki büyük gayesi budur. 

Çok geniş bir alaka: 
Cumhuriyet Türkiyesintn tertip et • 

tiği ilk enternasyonal sergi olm"k lıuıu
siyetini de taşıyan bu sergiyi, Ankara 

26 martta açıhyor 
Bu sergi, Avrupa endüstri Aleminde; 

yeni Türkiyeyi yakından görmek ve Tür
kiyenin zengin madenleri hakkında fikir 
edinmek için fırsat telakki edilmektedir. 
Müracaat o kadar fazladır ki, Sergi evi
nin dııma ayııca büyük pavyonlar yapı
lacaktır. 

rın başında, bu saha:la evrensel şöhre· 
ti olan en büyük firmalara sahih bir 
memleket sıfatiyle Almanya gelmekte

dir. Almanyadan sergiye 28 firma işti· 

rak etmektedir. Bunlar arasında kat 

kaloriferleri, otomatik tertibatlı soba· 
lar, sentetik benzin istihsal usuUeri, 

kömür maden ocaklarında en fenni u • 
sul ile kömür ihracına yarar alet vası
taları yapan tanınmış müesseseler bu· 
lunmaktadır. 

İngiltereden iştirak eden firmalar 
arasında lnternasyonai. Combostion Ltd. 

keti, sergının sonorizasyon ve dış ten
viratını üzerine almıştır. Şirket; tez • 
yin noktasından birçok yenilikler gös
terecektir. En son sistem tenviratı te • 
min edecek olan şirketin mühendisle· 
ri şimdiden Ankaraya gelmif bulun • 
maktadır. 

Büyiik kolayhklar: 
Hemen hemen, bir istisna olarak, 

Sergi binası içindeki yerler parasız o
larak verilmektedir. Bugün, bu yerler 
tamamen tutulmuıtur. Sergiye gele· 
cek olanlar, Avrupada ve memlelceti -
miz içinde aıağı yukarı bütün nakil 
vasıtalarında büyük tenzilattan fayda· 
lanacaklardır. 

Daha bafka hatıra gelen bütün ko • 
laylıklar, genit ölçüde temin edilmit • 
tir. Bu enternasyonal sergiden alaca· 
ğımız netice tekrarlanacalıc olan ben • 
zerleri için bir örnek olacağından ha • 
zırlanmıt olan programın eksiksi% ola
rak tatbikine dikkJt edilmektedir. 

Sergi satışlı olacak: 
Sergimiz, yalnız bir tCfhir sergısı 

olmıyacaktır. Mahrukat kanununun 
çıkması bahia mevzuu olduğu bugün • 
terde, halkımıza en ucus Ye fakat en 
iyi randımanlı teshin vasıtalarmı ta
nıtmak ve aldırmak için sergide satı§ 

usulü kabul edilmiştir. Eğer teşhir e • 
dilen örneklerden bir tane varsa sergi 
kapandıktan sonra alana teslim edile • 
cektir. 

Birinci beJ senelik planın kurduğu Sömikok fabrikamızın mamullerini de 

ikinci endüstrı planımız 
ve serği : 

Enternasyonal endüstri ilemi, scr
ğimize, bir bakımdan daha ehemiyet 
vermektedir: bu sergi, iftirak edenle • 
re Türkiyenin zengin maden serveti 
hakkında bir fikir vermeye yardım e • 
decektir. 

sergide 

acr~ievi binası kafi gelmemektedir. 
Müracaat o kadar çoktur ki, Ekono . 

mi Bakanlığı bu arzulan karşılayabil· 

mek için dış.arda ayrıca büyük bir pav • 
yon yapılmasını kararlaştırmııtır. Ser· 
ginin açılmasına daha iki buçuk aya ya
kın bir zaman old•1ğundan, 26 marta ka· 
dar, daha bir çok firmaların İftiraki bek
lenmektedir. 

Yerlerini 'imdiden ayırmış 
olanlar ••• 

Yerlerini fimdiden ayırımı olanla-

Sergide 
ileri endüstri aleminin; modem 

teshin vas~laruu; 

• 
26 tip sobasiyle mqhur Heclor 

• 

Company fumaaı mamul
lerini; 

Sentinel fabrikumın maden kö
mürü ile ifliyen kamyonla
nm; 

• 
Ve en lüksten en ekonomiğine 

kadar bütün kömU, yakan 
vuıtalan; 

Göreceğiz ve 
Devletin ucuz ve bol 

kömiir polltikuımn va • 
tanclaı hayabncla yara· 
tacap lnldlAbın bfiyilk • 
lflgtln6 anlam•t olacağu.. 

göreceğiz 

9irketi gibi, mamulatını bugüne kadar 
tanımadığımız büyük müesses~ erle 
gene ilk defa göreceiimiz maden kö
mürü ve Linyit yakan kamyonları bize 
gösterecek olan Sentinel fabrikası, ka
zan yapan Beliı ve Markon tirketled 
vardır. 

Seııgimiı:in enternasyonal mahiye • 
tine bir delil olarak da Birle,ik Ame • 
rikadan iıtirak eden firmaları göstere· 
biliriz. Amerikalılar araamda batta ka· 
lorifer ve otomatik teıhin tesisatı ya• 
pan Ferkentz prketi, büyük bina ka • 

loriferini temin eden R. End Dudley: 
komprösürler yapan Shrom ve gene 
en son sistem otomatik yakma cihazla
ri ve sobalar yapan international Heder 
Company firmalarını da sergide göre
ceğiz. Bilhassa; Amerikadan, kendi 
modern imallerini, Türkiye halkına 

göstermek için gelen firmalar arasın • 
da 26 tip sobasını seyredeceğiz. Nes • 
toy Mnr•:., ..,;i'"""'"'""Sİ bizi cok =tlaka
lanr! 

Bel~. ,, .1rmalar arasında Bruleur 
Economique ıirketinin en son sistem 
ve iktısadi teshin vasıtalarını da göre
ceğiz. Bundan başka yeni kurulmuf o
lan Franco • Turc şirketi, büyük bir 

pavyonda fransız endüstrisinin mamu
latını toplu bir halde te,hir edecektir. 

Büyük şöhretleri 1olayısiyle isim
lerini kaydettiğimiz bu firmalardan 
bqka, Felemenk, Yugoslavya, Yuna • 
nistan ve Çekoslovakyadan birçok fir· 
malar aergiye iştirak edeceklerini bil· 
dirmi,terdir. 

Görülmem.it tenvirat 

İlk kömür treninin Ankaraya gel • 
mit olması, Ereğli tirketinin aatın a • 
lınmaaı, mahrukat kanununun hazır • 
!anması ve nihayet ikinci bet yıllık 
endüstrileflDC plinımızda madenciliği· 
mize ehemiyetli ve büyük bir yer ay • 

Camhutiyetin ilk enternasyonal sergisinin açrlacağı Ankara Sergievi 1Jinası 

rılması sergiye bir hususiyet vermek • 
tedir. 

Ekonomi Bakanlığının bu mevzu et
rafındaki neşriyatı, enternasyonal bir 
alaka uyandırmış ve takdirle karşılan
mıştır. Buna bir örnek olarak Taymia 
gazetesinin 23 ilkkanun tarihli sayısın· 
da şöyle bir yazr vardır. 

İngiliz firmalarına tavsiye: 
Taymis diyor ki: 

"- İngiliz firmalarının, Türkiye 
cumhuriyet merkezinde ilk tertib o
lunan bu enternasyonal sergiye genit 
ölçüde iştirakini tavsiye ederiz. Bu 
sergide ingiliz endüstrisi bütün varlı • 
ğiyle gözükmelidir. Türkiyenin hazır· 
lamakta olduğu ikincı bet yıllık en • 

düstri planında mühim bir yer tutacak 
olan türk madenledne verdiği ebemi • · 
yet, ve bilha88a kömüre verdiği ehemi
yet, üzerine, sanayicilerimizin dikka· 
tini çekeriz. Sergiye İftİrak edecek o • 
lan firmaların bu sergide iyi neticeler 
alacaklarını, zira, sergide seçilecek o
lan en kullanııh ilet ve vasıtalara türk 
hükümetinin büyük siparitler vermesi 
ihtimali olduğu bildirilmektedir." 

Milletlerarası yataklı vagonlar tir
ketinin Avrupadaki her hangi bir şu • 
beıine müracaat edecC'klere eargi hak· 
landa mufassal malOmat verilmesi te-
min edilmiş ve serginin turistik acente
liği bu ş.irkete verilııııştir. 

Serginin enteresanlığı : 
Sergide göreceğimiz ve alakamızı 

yakından çekecek olan aletler arasında 
amerikah bir firmanın havanın derece
sine göre yanan ve sonen bir cihazı da 

vardır. Bu alet; hiç kül bırakmamak • 
tadır. S.ergide Linyit yakan ve bunun
la işleyen motörler ,kamyonlar, ı~,ko . 
motifler göreceğiz. Düz arazide, arka
sına altı kadar da vagon takan bu lo -
komotiflerin çok ekonomik olma:oı, bil
hasea dikkati çelrerektiı. 

Yalnız linyit yakmak meselesi 
Yalnız linyit yakmak gibi memle • 

ketimizi çoi.. yakından alakalandıracak 
olan iletler tıerisinin en güzel örnek • 
terini, Macar~stanın pavyonunda göre· 

Sergide 
Hava derecesine göre yanan, 

biç kül bırakmıyan cihazlar; 

• 
Yalnız linyit yakan motörler, 

kamyonlar, 

• 
Düz arazide arkumda 6 vagon 

• 

götüren ve gene linyitle İf
liyen lokomotifler; 

Ağır endüstriden olc:luju halde 
linyit ile İfliyen fabrika mo

dellerini 

Göreceğiz ve 
Memleketimizin sahip 

olclaiu zengin Linyitlerin 
Milli Ekonomi için ne 
btiyGk bir servet olcluğu -
nu anlayacağız. 

ceğiı:. Malfun olduğu üzere Macaristan· 

da linyitten batka kömür ithali yasak· 
tır. ÇOnkU memleketteki linyit kömftr 

sarfiyatını mecburi kılmak için bütün 

vasıtalar ve tesisatın yerli macar lin -

yitlerini yakması zarureti vardır. Ve 

Macaristandaki fabrikalar; memleket -

terinin bu ekonomik mecburiyetim ye· 

rine getirmek için hususi tertibatla ku
rulmuşlardır. 931 denberi, Macaristan
da yerli linyitten başka bir şey kulla -
nıJmamaktadır. Bu bakımdan Ma::aris
tanın sergiye iştiraki, çok zengin lin· 
yitlere sahib olan Türkiye için kara
teristik bir değer taşımaktadır. 

*** 
Bir cümle ile; Ankara kömür ve kö

mür yakan aletler enternasyonal ser • 

gisi, bize, garb medeniyetinin en verin> 
li ve güzel eserlerini yakından tanımak 
görmek ve onlara sı hib olmak imki • 
imı verecektir. 

İçi bu kadar güzel olan serginin, dı· 
ımm da cazib ve güzel olması için ted· 
birler ahnmıftır. Me9hur Philips tir· KömiJr ftrglslnl g~rdalrten sonra değerini daha iyi ınlryıcağımıs ffmiJr havzamndan bir görQnlJJ 
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Eko omi baknımız B. C. Ba a şe er 1 

endüstrisinin çalışma şart arı attı 
· işlemediğini ve idarenin her- dan aynı % 9 u bulmamıştır, onun dıl-

(Başı 1. inci sayfada) . hp · bir Avrupa memleketin- nundadır. Bu kanun :tabu! edildiği tak-
kındaki kanun projesinin müzak~res~- d ani~aresinde olduğu gibi medeni, dirde vereceğimiz teminatla dahi yine 
den sonra şeker istihlak ve gumruk e, tazam yürüyi.ıp yürümediğini % 9 a yaklaşam.ıyacaktır. Demek olu-
resimleri hakkındaki 2785 sayuı kaı.ıu· mun1 .. ~ 1.01

. n arzu ettim derecede yor ki fabrikalarımız diğer memleketler-
. . d - . f ·ım.esıne mec ısı a ı .,.. d . ı· . . . . ktedi 

nun bazı maddelennın egış U:1 , • • b t tme~e hazırız. e ış ıyen emsah gıbı ışleme~ r. 
.. k.. ılavesıne ıs a e co 

ve bu kanuna bazı hu ıımıer _ Meclisi ali bunu ne şekilde ar-
dair olan projenin gorüşülmesıne b~ zu edıyorsa kendisine bu emnıye-
lanmıiJtır. . ti vermek için hüküınet aym za-

Söz alan Hüsnü Kitabcı -:- tzmır - manda bugun milhleşmiş olan şe-
Bu proje ile tenzıli teklif ~dıimekce O· ker şırketmı emirlerine amade bu-
lan nıikdarm kilo başına bır kuruş be§ lund.urmru.:U!dır. Niçin bu kanun-
santım oldugunu ve oununıa bazınece la huzurunuza gelmış bulunuyo
yapümakta oıan fedakarlıgın i>u mııyon ruz . .tien burada SÖZ soy}İyeD ar&a-
liraya varacagını soyııy~r:ıe yaınız_ bına daşlarııı kaııaatJarına hürmet.ki.-
ve tesisat itıuarıyıe u. mııyon ıuaoan rım. ~endılerinin saoece ıniHı rnen-
fcula bir paranın L>a.;ıa.nıruş tıuıunuuı;u taat içm suz sôyıechklerinde hiç 
şeker sanayıırun y.ı.:ia..ı.ı.ma...ıu ınııu wr şüphe ve tereddüdüm yoktur. fa-

"f ıw;um gvruıcwgu . d vazı e say1..u~ın1 ve kat tetkıklermm noıcsan oı uguna 
zaman icau euen ı:eaa.1'aruKtan kal$ıul1a· kanıim. Meseıeyi bir cepheden nıü-
sına imkan oımadıgını ıaı<at esbaoı mu- talea ediyor ar. iki cepheden tet-
cibede istenilen bu tadilatın ıuzwnun.u kik ettikten sonra ve mütelıassıs-
zaruri kııan karı seoeı.ııcr g~nıJJDedıgı- ların ı.>U mesele hakkında bidayet-
ni ilave etti. iyice bu teCKlKteo geçı- ten şıntdlye kadar bazırladm::ıarı 
·ım teı<rar aıaı<adar -'-·d·· ·~ rı ek üzere ıayuıanm. . . raportarı esaslı suretle U'Au un.Lan 
encümenıcre verıımes.nı ıstedı. sonra vasıl olacakıarı kanaat ıle 

Remzi ~ınar - ;:,ıvaı. - .t<aorikaların burada konuşnuyorıa.r. 1Sana isti-
fazla kaıac.:lli karları nı::.betincte şeker rab veren nokta oudur. Arkadaşıa-
fiyatınm ucuzıaulması ve bu suretle runm samimıyeti hıç şüphe golur· 
ŞC.ı.<er istınlakı artı.ı;,;~a şeh.erın ucuzla- mez olduğu için kenduermden hır 
ma:;ına ve ucuzladıkca ıst1h1akın aıun.a- rıcada bulun&cagım. 'feşrii etsın-
sına imkan verılmesı saye::.mcıe şeı<erc.ı· ler kendilerini mütehassıs aria e-

. · ınkı- ' d lerımizın ve pancar eımnunızın · masa Koyayım. Başın an soııuna 
· uncesınde ou- d" ~· b"t"' §a:.ı..uın ı.emm edıunesı uuş kadar bun arın veı· ıgı u un ra-

lundu. ponarı takdim edeyıro. liu raporıa-
Büdce encümeni reisi B. Mustafa Şe- rın hepın gül pembe değildır. Jçle-

ref O.zkan B. Husnü Kitab!jı tarafınd.in rinde peı:rc acı Lenkitler vardır· ~aif 
ileri sürül~ü• olan mütaleaların 13.yiha- oıan noktaları ve kuvvetli olan 
nın encümeX:de müzakeresi esnasında no1daları ayrı ayrı gö~termişferdir. 
gözden uzak tutulmadığını ve bunların Ondan soııra kanaaılerini ouraya 
~er biri üzerinde israı:la durulm~ş oldu- gelip heyeti munetremey_e da~a 
gunu alakadarlardan ıcab ed~n .ı.z~atın açı1' bir suı·ette ıfade etsınler. Uız 
a~ınd.ığıru süyliyerek şeker ıs~lak ve hiç kimseden b~ç bir şeyi gizıemek 
gtlmrük resmi kanununun k~bu~u esna· niyetinde de~ıliz. Mıtletin ne ka-
sında şekerin esas maliyet A fıatinda _ya: dar fakir oltıuğunu ve satıian her-
pılnuş olan hesablarda h~ta olm~dı~ıı.u han i bir maddeyi ne kadar ucuz-
yalnız nakliye masrafları ıle kredı faızı· g k . ~ f t d 

!alırsa onun mıııı men aa c o e-
nin bidayette yapılmış olan hesablara el d .. . . tt. - . . 

. · k 1 rece yar ım e ecegını ve e ıgını 
uymadığını 12 milyonluk bır kredı u • . d . F l b ı 
lanılacağı tahmin edilmış iken 18 milyon bıler..ler em~. a ~at unun 1\.arşı-
liralık bir kredi kul1anılmasında zaru· sında olan bır mese e vard~. ~ ua, 
ret. hasıl ~lması yüzünden yüksek faiz k~u1muf olan, f~ke~ sana~ıım.n tek: 
verılmesi ıcab eylea·- .. k d . t nık esa&larına gure ıdaresıne ıcabe 

ıgmı ay etmış ır. I k r · d. s· 
B. Mustafa Şeref Özkan sözlerine d~n imkanı verme '- ey ıyeıa •.~· . ız 

devam ederek "Bu yu·· zden fabrikanın millet naza~~da d~e~er ~yd~~n~~ 
A • • • da bulun ugunu gnr ugu-

kazancı azalmıştır. Ve bu fark bilançoda acız ıçın "" d b. k ı ·ıı · 
1 ·· çm bura a ır ço lenAı erı-

yazı mış olan mikdara tevafuk ediyor. muz ~ d b"l 
Bu noktalardan encümenler hesablan nize maruz kalac:agm1ızı . a ı e-
vakıaya uygun bularak hakikatte geçen rek, sizin adaletı~ıze, vıcdan;nı: 
seneki hesab!arda isabet edilmediğini za müracaat etmeKb. ve fmese eyı 
görmüş ve 0 suretle fabrikaların meşru aerin kanlılıkla ve. ıtara ~e 0 .a: 
olarak kazanmaları lazım gelen mikdar- rak tetkik eb:ıeni~ı ve ettırmemzı 
da tenezzül olduO-unu tesbit etmiştir.'' hassaten ben de rıca edıyonım. 

b 

Demiştir. Şekel' endüstrisi bir ele 
Encümen reisi kanun layihasının en- veril,likten sonra. •• 

cfunene iadesinde bir lüzum görtlle.it· 
ğini ilave ederek sözlerini bitirmiştir. 

Tekrar söz alan B- Hüsnü Kitabcı 
fikrinde israr etmis ve kanunun encüme
ne geri verilmesini~ istiyen bir takrir ver· 
nıiştir. 

Ekonomi Bakanımızın izahları 
Bundan sonra ekonomi bakarumız B. 

Celal Bayar soz almı:;i ve mesele c:~rafın
da §u izahlarda bulunmuştur: 

ıktisad vekili Celal Bayar (İzmir) -
Arkadaşlar; şeker m .. selcsi mevzuubahs 
olduğu zaman aklıma bir şey geliyor. 
Acaba bu şeker meseltsin<le talılısiz olan 
benmiyim, yoksa şeı.er sanayii midir? 
l{endiıne aid olan lmımı böyle hülasa e
debir rim: 

Bazı arkadaşlarımın çok şiddetli ar
zularına rağmen şeker sanayiinin mena· 
fiini, milli menafiimizle telif ederken 
htızurunuz:la açık bir kalple ve saıııimi
Yetle müdafaatta bulunuyorum. Bulun
ın -aga nıecbur oluyorum. 

Şeke.r endüsLrimiz nasıl 
i~liyor? 

ikincisi: sdcer sanayi.inin esas 
kuru}ufunda· acaba bir hata mev-
c~~ mudur? şeker sanayii idar~ ~~ 
dılırken teknik itibarile aciz ınt go
Z\iküyor?. Yahutta, bazı arkadaş
l~~ıınızın dediği gibi, şeker sana· 
Yıınde israf mı mevcuttur. Bu da 
aY'rıca tetHk edilmek no!dasından 
~ok lüzumlu bir şey olmakla ber~-

e:r, bunun böyle oinıadığını yakı
nen bildiğim halde beninı üzerim-
de b" · . ' ır ıstırab yaratıyor. Şeker sa-
-Alayiinin normal bir tarzda işle-

Şimdi asıl meseleye geçiyorum: ~e
ker sanayii, maluın olduğu üzere, hususi 
sermayenin de ~tirakı ile müteaddid 

yerlerde teşekkül etmiştir. Bunun bir el

de toplanılması, hesablanıun kontrol e

dilın.:si, satışlarının ucuzlatılması mese

lesi hakkında biliyorsunuz geçen sene 

burad:ıo bir kanun geçti. Ve o kanunda 
bir barem yapıldı. Sa::lece pancar zürraı 
fedakarlığa <lavet edilmedi; hükümetle 
bn işe sermaye koyan müesse
seler ara!:ında nevema bir akid 
oldu. Ve bu meclisi aliden geçmek 
suretiyle kesbi katiyet etti. Çok 
sevdiı;im muhterem Kitabcı arkada
" 0 akid iızerinde israr ile durınak:ta-
_,ım k' · f · 1 dır. o:ycceğim 1kt.isad ve ~ .sı atıy e 
o zaman bura&n geçip her i.kı tarafın 
menfaatini telif e~~en mütekabil şartları, 
her iki tarafa verelim. Çünkü fab.dk~Jar 
bugün kendilerine o zaman vadedilen 

k ılıklı şart ve menfaatin dunundadrr. 
ars ·- . . 
Şu J halde 0 zaman vadettı~~ şeraı-

•• 01 g temettü verecegız, avans te gore -ıo 

1 ak kullandıkları para için %9 faiz he· 
;a: edeceğiz. Bunları verdiğ~iz ~akdir-
d le kendilig-inden halledilmış olur. 

e mese . .. 
F kat fabrikalar onun dununda b•ze hu-
k:netin vadettiği menfaa~ elde edcm~-
dikı . d n .,,·kayet te etmıyorlar. Vazı-

erın e -s • • • 
1 r? Fabrikalar cıddi ve hakı-

yet ne o uyo · . 
ki bir tehlike karşısındadır. Fabnk~'ları-

d. - medeni memleketlerdeki em-
mız ıger ah 

rfsmandan m rum-saline nazaran amo . 
durlar. Çünkü biz amorti&manrn asg~n-
. . arisini ele almışızdır. Kendile-

sının asg ~- . . d . 
. rt 9 tem ttü verecegunızı va etmı-

nne o b "k 
. Buna rağmen hiçoir zaman u mı -

şız. 

Şeker endüstrimizin değeri 
Arl:adaşlar, şeker saııayii 22 milyon 

liralık muazzam bir sermayeye dayan
maktadır. Şeker sanayii memleketimiz
de diğer sanayie nazaran birinci ve ilk 
defa kurulmuşlur. Nihayet şeker sana
yii büyıik bır zürra kütlesini alakadar 
ettiği içiıı memleketin malrdır. Bunda 
telcnik zayıflığı bulıınacak olursa, h~
lıangi bir sürpriz kanjısında ayağı kay· 
dığr takdırde, ben huzurunuzda bugii11 

bunu mürfafaa etme:1.sem o zaman sizin 
karşnı&ı nasıl ~ıkarım. 

Ve bunun zabta geçmesinden keneli 
menfaatim, yani atideki mesuliyct namı
na menfaat görmekteyim. Ne istiyorlar? 
Nakliye masrafında, uakliye şeraitinde 
geçen seneye nazaran fark vardır. Nak
liye ne demektir? Şimendü.ferlerin, va
purların tar~feleri değişmemiştir. Böyle 
kabul edelim. Şu hah!e niçin bizden pa
ra istiyorlar. Biz fabrika]an 1stanbul
da fabrika Iiati üzerinden maJ satrnıya 
mecbur ettik. lstanbulda s~tışlar çoğal
dı, nakliyat fazla oldu. Bunun farkı bun· 
dan ileri gelmektedir. İkincisi geçen de
faki haremde, fiat takdirine aid olan ha
remde 12 milyon lira kredi hesab edil
miş, bu sene 18 veya 20 milyona ~ckanl
mış. Bunun cevabı gayet sarih ve basit
tir. !ş böyle icabetm"ş. Ve i.~in icabı da 
budur. Geçen sene neden yanlış hesab e
d:lmiş? Fakat yanlış h.-sab edilebilir. 
Çünkü fabri..lrol"r ayn oıyn ellerde idi ve 
herk s J:erdi 1 usus:yefrıe göre firıanse 
etmel~te idi. O zamana aid olan hesab 

yanhs da yapılabilir. 

Faiz yüzde 6,5 ğa indirilmi~tir .• 
Netice ıtibadyle ne oluyor? Bizim 

burada g~ç.:!n sene fabı ikalara bir barem 
veren mukavelede ve yahud şartnamede, 
b~r isim veremiyorum b"r isim bulwnadı- 1 

ğım için affınızı rica etlerim, kendileri
ne bulunacak avanstan dolayı % 9 faiz 
vadc:lilıniştir. Halbuki faiz % 6.5 a in· 
dirilmiştir. Kitapsı ar .. atl .. şıına şunu da 
arze<lcyım ki o vakit ki beyanatımda fa
izin indirileceğini söylemişimdir, ben ha
tırlamıyorum, fakat kendileri doGr.ı söy
Jüyorlar, ben de kabul ediyorum. 

Faiz ucu .. ıamıştır. %9 dan '1v6,:ı ğa in
dirilmiştir. Fakat bu Merkez banı.:asının 
lütfü ile olmuştur. Her hangı bir miıes
sescnm buluugu kredinin 'fu9 clan%6,5 
faize inn,iş olmasının ne demek ohuğunu 
iş sahibi k.iuıselerin insafına müracaat e
derek kendilerine sorarım. Bunun paha
lılığı neresindedir? Fai! mesclcs"ni de 
biribirine kanştırnıamd.k şartiyle ikiye a
yırmak lazımdır. Bu arzettiğiın ı 2, 18 
milyon lira faiz fabrilcalann jestiyonuna 
aid faizdir. Falırikanın bu kadar kredi-
ye, avansa ihtiyacı vardır. Satış vukua 
gelinceye kadar bu kadar paraya ihtiya
cı o1duktan sonra bankalardan bilhassa 
Merkez bank:ısından istil.raz etmek su
retiyle iş"ni yürütüyor. 

• 
IUali)·e V ckalctinin verdiği faiz 

Malıyc vek:'.iletinin vadettigi faize ge
lince; bu büsbütün başka b:r şeydir. Ma-

liye vel-aleti şirkete demiştir ki: 65.000 
tondan fazla istihsalat yapmtyacaksınız. 

Bundan fazlası harİ!iten getirilecektir. 
Bunun sebebi tamamen maliclir. Gizle

meye liızum yoktur. Maliye vekaleti bu 
işi yaparken hariçten şeker getirmek ve 
gümrük resmi almak şartiyle bir muva

zene ayırıyor. Menılcketin her hangi bir 

zamanda şeker stokun.:ı ihtiyacı olabilir. 

Bu stok 30.000 ton olarak tesbit edilmiş 
zannediyorum. Şirket, buna mecbur de

ğildir, siz hariçtcıı şeker getiriyorsunuz, 
ı!ıimriigü tahsil ediyorsunuz. Binaena
leyh bunu yapamam, diyor. Maliye ve
kaleti bu stokların yapılması mukabilin
de faizi kabul ediyor. 

Pancarlarda ha3talık •• 
3 üncüsü, hastalık meselesidiri Üze

rinde ehemiyetle durulacak ve endişe e

dıl~ek escfli bir mevzudur. Bazı mem
leketlerde bu hastalık o memle"ketteıci 
şeker sanayiini kokünden silip süpür
müştür. Tedavi ile, mücadek ile önüne 

R.omada yapılmakta o an 
görüşmelere dair tahminler 

(Başı 1. inci sayfada) 
lki devlet adamının yaptıldarr i

kinci görüşmelerde İspanya meselele
ri tetkik edilmiştir. B. Göring ve Mu
solini müşterek politikayı takib hu
susun.da uyu~mull olduklan söylen
mektedir. Bununla beraber hiç bir ka
rarın alınmam~ olduğu temin olun· 
maktadır, İki devlet adamı, hadiselerin 
şimdiki şekli ve Fransanın henüz ka
rarsız olan vaziyeti karşısında, hadi
selerin ne şekilde tecelli edebileceği 

hakkında tahııllnlerde bulunmaktan 
başka bir şey yapılamryacağmda itti· 
fak etmişlerdir. 

B. Göring ve Muso1ini gönüllüler 
hakkındaki son İtalyan notasını da ba
his mevzuu etmişlerdir. 

:f.J{.* 

Roma, 15 (A.A.) - Politika mah· 
filleri, ingiliz • İtalyan itilafına benzer 
bir itilafın Almanya ve İngiltere ara
sında da aktedilmesine tavassut edece
ği şayiasını ne tekzib ne de teyid et

mektedir. 

P ARiS GAZETELERİNiN 
DÜŞÜNCELERi 

panyol harbine sürüklemek için Roma.
ya gelmiştir.,, 

''Alman matbuatının tekrar fransts 
aleyhtarlığına başlaması M uaolini - Qö.. 

ri~ konuşmalarının ilk netıicesidir.,, 
lşte B. Göring'in Romayı ziyareti 

Paris gazetelerine bu mevzularda yazx.

lar ilham etmiştir. 
Övr gazetMi yazryor : 
"Bütün alman ma.t'buatm.m şiddet-H 

yazılarının mevzuu şudur: ''Fransız hfi... 
ltümetinin i'leri başındaıı aşmıştır. 

Perpignan ·da bir sovyet - fransız Cllfnot 

huriyeti kuruluyor.,, Bu yazılar Al..ınıaDı 
yanın İngiltereye verecegi cevabın bir 
başlangıcıdır. Berlin den.ek istiyor lıti: 

4'Fransa ispanyol hududunu kontrol 
etmeğe muktedir değildir. Bundan doı.. 
yı Almanya da Londranın gönüllüler 
meselesi hakkındaki teklifini kabul et .. 
miyecektir.,, 

Humanite yazıyor : 

"Berlin ve Roma, Pariee karşı in- , 
giltere ve billıassa ispanyol. meselcıd 

hakkında bir emniyetsizlik hislli tevlid 

etmek arzuaiyle hareket ediyorlar.,, 

Pari&, ıs (A.A.) - Paris gazeteleri

nin başyazıları : 
0 B. Göring İtalyayı kati surette is- 1 

Le Pöpl gazetesi ilci faşi.M" devletin 
ispanyol sergüzeştinden vazgeçmediği. 
ni yozıyor. 

=============================================================-==-

Ankara mağzalarında çalışan 
cemiyet tezgahtarlar • • 

ı~ın 

Öteygün b:r toplantı yapan tezgahtsrfar 

Ankara mağazalarındaki tezgahtar· 
lar bir cemiyet kurmak için vilayete 
müracaat etmişlerdi. İcab eden müsa
ade verilmiş olduğundan ilk toplantı

larını Halkevindc yapmıılarclır. Top

lantıda cemiyetin maksadJarı anlatıl

mış, nizamnamesi okunarak kabul edil

mi;ı, idare heyetine: de Hilmi Çankaya, 

Ziya. M. Mestçi. M. Erler, Tahsin At· 

las, Albert Morhaym, Nuıri Çelke se-

çilmiştir. 

Şehrimizde, yardımcı ve çıraklar 

hariç olma.le üzere 300 kadar tezgahtar 

vardrr. Faaliyete geçmiş olan cemiyetı 

muhtaç tezgahtarlara yardım, işsizlere 

İIJ bulmak ve ilerde bir kooperatif kur

mak gayeleriyle teşkil edilmiştir. 

Halkevindeki toplantıda söz aJan 

tezgahtarlar bilhassa yerli malı sürü
münde, en mühim vazifenin kendi Ü-

zerlerinde bulunduğunu da ifade et· 
mişlerdfr. 

g~ilmesi müşkül müthiş bir 5fettir. Bu 

sene hastalık Trakyada görüldü. Hasta

lık havalar yağışlı gittiği zaman baş gös

teriyor. Bunun pancarlar üıı:erindeki te· 

siri nedir? Bu hastalık pancann sikleti

ni değil, içindeki şekerin nisbetini azaltı

yor. Fabrikalar ayni sik1et üzerinden 

para veriyorlar, fakat az şeker alıyorlar. 

Bunun maliyet fiati üzerinde olan tesiri 

bilmem münakaşa götürür mü? 

Bu üç scbebten dolayı şirket .zararla

rııu ortaya atmıştır. Bunu, maliye veka

leti hükümet ve encümenler tetkik et

mi~ler ve şirketin zararlarının telafi e

dilmesi lazım gelcliği kanaatine varmış

lardır. Bendeniz de huzurunuzda bu ka
naati müdafaa ediyorum. Kabul veya a
demi kabulü sizlere aiddir." 

Bundan sonra reye konulan B. Hüs
nü Kitabcının takriri kabul cclilmem:ş 

projenin maddeleri okunarak kabul edil
miştir. 

Kamutay pazartesi günü toplanacak
tır. 

A v 
En soğuk yer Erzurvm, 
en sıcak yer Adanadır 

Meteoroloji Enstitüsünden aldığı

mız malUmata dre dün Ankarada sıfr
nn altında 5 dereceye düşen auhunet 
öğleden sonra sıfırın üstünde 1 dere· 
ceye kadar \jtkmıştır. Dün Marmara ve 
Karadeniz sahilleriyle Doğu Anadolu• 
ıu ve Orta Anadolunun şimal kısmı ya
ğışh geçmiştir. Ycğış Karadeniz kryı· 

lariyle Yalovada yağmur, diğer yerler
de kar şeklinde olmuştur. En çok ya
ğış Zonguldakta olup metre murbba-

ına 23 kilogram su bırakmıştır. Dün 
hava suhuneti yurdun hemen her tara

f ında evelki günkü vaziyetini muha
faza etmictir. Dün en cllişük suhunet
ler sıfırın aJtsmla r!Alirncdc s. Lpar
tada 7, Sıva ta 8, Niğde ve Kırşclıirde 
9. Erzurum e Kilrsta 1 ı nerece idi. En 
yüksek sulıunetler sıfırııı üstunrlr ol
mak üzere Antalya ve Adan;.ıda 13 de
recedir. 

Ak•arayda şidd t; ,.oğw.,.ldar 
Konya Aksarayr, ıs (A.A.) - Uç 

gündür devam eden kar frrtması sebe

biyle kasaba i\jindeki kalınlık elli san
timi geçmiştir. Civar k::ızalarla olduğu 

1 
gibi köylerle de münal·alat durmuş-

tur. Mutad postalar gelmemiştir. Es,a,. 

sen odunu, kömürü kıt olan kazada fi· 

atlar birden rır1amı§ ve: yakacak teda

riki çok zorlaşmıştır. Bununla beraber 

göçmenlerin kı§lık mahrul.at ihtiyaç.

lan iskan umum mü<lii .. 'üğünct- vak

tinde satın alınıp de> :ıtılmıştır. Şid
detli soı~uklar<lan ilk mektebl r bir 
hafta tadil <lilmistir. 

Zirai bi~ E 
1 

Dün yüksek zira ... 
fesör doktor Dix Ti 

e c ,..,s 
titüsün ~ pro-

1 '<' zirn :inin 
vazifeleri mev:zuu ctı ... ı nua bir , .ınfe

rans vermiştir. 
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Havadan gelen tehlike vakıa büyüktür. Fakat onlardan 
korunmanın da türlü usulleri vardır. Bu y~ılar o ko
runmanın usullerinin neler olduğunu iyice anlatmak 
için hazırlanmıftır. Her vatandcq bu y~ıları okumalı 
ve adeta ezberinde tutmalıdır. 

Şahsi korunma 

tedbirleri 
Yangına karşı 

korunma: Yangın 

bombalarının, en tehlikeli bomba oldu
ğunu söylemiştik. Yüksek hararet neş
ri, çok fazla kullanılma imkanı, her 
şeyden ziyade de söndürülmesi usulü
nün halkça bilinmemesi cihetinden teh
likesi büyüktür. Bu sebeble buna çok 
ehemiyet verilmelidır. Yalnız bu bom· 
ba bile, hava korunmasının halka teş
mili lüzumunu takdir ettirmeğe kafi· 
dir. Eğer bir evler grubunda tek bir ev 
tedbirleri ihmal edersı- bütün blok teh
likededir ve bir ev halkının bilgisizli· 
ği veya ihmali yüzünden hepsinin ha
yatı tehlikeye düşer. Bu sebeble yalnız 
kenJi evinde tedbir almak kafi gelmez, 
bilakis muhiti de tenvire ve korunma 
itini başkalarına da öğretmeye lüzum 
vardır. 

Yan•'ın bombaları: o 
Beton evlerde ancak çatıyı deler ve 

çatı arasında yangın yapar. Geniş bir 
muhitte bile mevcud şeyleri tutuştu

rur. "15,, dakika devam eden tesiriyle 
en kalın hatılları bile yakar. Su ile 
söndürülemez, bilakis daha fazla ve 

arasında veya civarında bulunacak olan 
ev itfaiyesi, yangın bombaları düşer 

düşmez daha azami hararet derecesini 
bulmadan bulunduğu çatı aralığının 

tehlikeli kısmından uzaklaştırılır ve 
bu suretle azçok zararsız hale getirilir. 
Bunun için cesaretle beraber esaslı ta· 
lim de lazımdır. 

Bombaların bertaraf edilmesi usu

lü muhteliftir. Birkaç tipik misalle i
zah edelim: E
ğer aralık geniş 

ve taksimatsız ve 
yanıcı eşya da 
yok ise o halde 
ekseriya bomba.. 
yı ortaya doğru 
sürerek üzerine 
lmm atmak kafi 
gelebilir ve böy. 
lece tamamen yan 
ması beklenir. 
Bu ideal tekle az tesadüf olunur. 
Fakat ekseriya çatılar çok taksimatlı 
ve basıktır. Bu sebet.Jle bombanın yük
sek hararetle yanması ve etrafa kıvıl-

cımlar saçması yü7.Wıden yangın teh
likesi fazladır. Böyle halde ya bombayı 
tamamen çatı aralığından uzaklaştır· 

malı, yahud hiç olm:ı.::ı:o.ı tehlikesiz bir 

Fosforlu. bombalar: 
Su serpildiği zaman tehlike atlatıl· 

mış hissini verir. Fakat su tebahhur et
tikten sonra bombo tekrar yanmaya 
başlar. Bu bombayı bertaraf etmek için 
de gene kum kullanmak ve açık bir 
yere nakletmek lazımdır. Bu bomba 
yandığı zaman mavımtrak ve sıhati bo· 
zan bir sis neFeder. 

Elektron - ıhermit bombaları: 
Kapalı yerde de kumla zararsız ha· 

le gelebildiği halde herhalde açık ha
vada söndürülmek lazımdır ki dumanı 
zarar vermesin. Küçük fosfor yangrn
Jarı yüzde beş küpfervitriol ma.hlulü ile 

söndürülebilir. 

Ev itfaiyesi ıçin çatı aralığında mü· 
sait bir yer ayrılır. Ve burası kum tor· 
balariyle küçük bomba parçalarına kar
şı temin olunur. Aralıktaki direklerin 

Sığınağın içi 

ya, bezlerle sarılmasının yangına kar· 

şı çok faydası vardır. Burada en az bir 

de gaz maskesi bulunmalı, ev itfaiyesi

nin elbiseleri vücuda uygun ve yapışık 

olmalı, hatta mümkünse yangından 

müteessir olmayan elbise giymeli. 

Yangın bombalarına karşı, hafif gaz 

pan sarsıntılar hasıl ederler. Bütün 
tahrib bombalarında en tehlikeli şey, 
bu sarsıntı ve parçalar olmakla beraber 
tesir sahası oldukça mahduddur. Bun· 
lara karşı korunma tedbiri ancak nadir 
ahvalde ve mühim müessesatta ittihaz 
olunur. (3-4 m. kalınlığında beton ör
tüler.) Tahrib bombalarına karşı en e· 
min melce, evin en alt katıdır. Bod· 
rumlar en müsaiddir. Eğer evin bodru· 
mu yoksa en yakın bodruma iltica ça• 
resi aranır. Mümkün değilse o zaman 
evin alt katına girilir. Bodrumlar tah· 
rip bombalarına karşı takviye edilmek 
şartiyle en iyi sığınma yeri olduğu gi
bi gaza karşı hazırlanmak şartiyle de 
en iyi gaz sığınağıdrr. 

Gaza karşı korunma: 

Bunun vasıtaları maske, elbise ve 
gaz sığınaklarıdır. Fakat herkese bir 
maske ve elbise verilmesi fikri doğru 
değildir. Esasen derin düşünülürse böy
le bir şeyin maddeten mümkün olmadı· 
ğı neticesine varılır. Bir maske bir i1 
aleti gibidir. Onu taşıyan onun kulla
nrlmas: hususunda ameli ve sıhi cihet
ten tamamen yeti~i~ ve müsaid halde 
olmalıdır. Halbuki halkın mühim bir 
kısmı, çocuklar, ihtiyar ve hastalar, 
maske kullanamazlar. Bunun için kuv
vetli ve tam sıhatli olmak şarttır. 

Faal yardımcı teşkilata maske ve· 
rilmesi zaruridir. Passif halka gelince 
ki bunlar büyük ekseriyeti teşkil eder
ler, faal zümreyi sülttinetle işlerini gör· 
mekten alıkoyamıyacak surette hareke· 
te ve onları lüzumsuz yere yormamaya 
ehemiyet vermeleri lazımdır. 

Faal ve gayri faal halli-: 

Aktif halk cismen ve ruban matlu
ba muvafık olanlardır. Bunlar maske 
ve müvellidülhumuza aletlerini kullan
maya alışmış olurlar. Bu zümre: ev it
faiyesi ve emniyet ve yardım teşkilatı 
ve diğer kıtalardır. Bunlara korunma 
elbisesi de verilir. Diğer halk harekete 
mecbur değildir. Hatta hareketten sa
kınmalıdır. Sığınaklar her nevi tehli· 
keye, hatta belki maskenin kafi gelmi
yeceği yeni gazlara karşı bile en emin 
yerlerdir. 

Sığınaldar: 

Umumi esaslar: Mevcud bodrumlar
dan sığınak yapıyorsak, bazı şartlara 
dikkat lazımdır. Sığınağın büyüklüğü 
eşhasın adedine göredir. 

Hariçten bir müddet yeni hava al
maktan ihtiraz icab edeceğinden, uzun· 
ca süren bombardıman esnasında bile 
sığınakta kafi hava bulunacak genişlik 
lazımdır. 

·çatı arasmda eşya bulundurmak, Yangına kar§ı çok mahzurludur. Hava korunmasına bazır bir çatı arası 

Her adam için 4 m.3 ve çok tehlike
li yerlerde 6 m.3 hava lazımdır. Bu mik
dar 4-6 saat için kafidir. Ağırlaşmış ha
vanın bizce malfun püskürtme vesaitiy
le tadili eyi olur Eğer ahval zaruri kı· 
lıyorsa o zaman 4 m.3 bir hacimden da
ha azla iktifa olunabilir. Fakat hiçbir 
zaman bir adam için en aşağı mikdar o
lan 2 m. 3 dan daha aşağı hava kafi de· 
ğildir. Asıl sığınağın önünde ayrıca bir 
de gaz aralığı bulunmalıdır. Keza sığı· 
nağm ikinci bir mahreci daha olmalıdır 
ki, icabında oradan çıkılsın. Yahud mü
nasib bir pencere de bu işe yarayabilir. 
Bunlar da mümkün olmazsa o zaman 
dıvarı kolayca delip çıkabilmek l~zım
dır. Bu maksatla içerde bazı aletlt'r bu
lunmalıdır. (kürek, kazma, küskü .. ) 

patlayıcı tesirleriyle şiddeti artar. Ah
şap evlerde ise, bütün evi yakar. 

Buna karşı çure: 
1 - Beton evlerde çatı arasında 

yangına müsaid hiçbir şey bulundur
mamalı, her halde çat& arasında bulun
ması zaruri olan eşya muntazam ve göz 
önünde olacak tarzda konulmalıdır ki 
işlemeye ve harekete mani olmasın. 

2 - Çatının ahşap lasımlanna hu
susiyle direklere yangına karşı daya
nıklı maddeler sürmeli, yahud yeni bi· 
nalarda çatıyı yangına karşı dayanıklı 
ahşaptan yaptırmalı, yahud başka tarz
C!a beton anne çatı yapmalı. 

3 - Daha ileri tedbir, çatıda kum, 
xürek, kova ve su bulundurmaktır. 
Yanan bomba kumla bastırılır. Kürekle 
kaldırılır ve su ile de tutuıan eşya sön· 
"1ürülür. 

t:v it/aiyeai: 
(Elektron • thermit) yangın bom-

6alarını söndürmek berkesden beklene
miyeceği için her evde küçük bir itfa· 
iye kıtası bulundurmak lazım geliyor. 
Bu kıtacık ekseriya yqh erkek ve kız 
tal t'heden olur. 

"tarın işaret verilir verilmez çatı 

tarafa almalı, yana...,_ bombayı içinde 
kum bulunan bir kovaya kürekle koya
rak üstünü de kuır.Jadıktan sonra, dı
şarı götürmek ve yere döktükten son· 
ra çabuk yanıp bitll'csi ıçin etrafa da
ğıtmak lazımd~ı-. Bu ho· en gayri mü
•ı,ait ve fena bir m.:-:burıyett'.r. En çok 
tavsiye edilecek usu1 açtı aralığında 

genişçe.bir yerde geniş ve açık bir san· 
dıkJa kum bulundurarak yanan bomba
yı bu kuma gömmek ve sönmesini bek
lemek lazımdır. Düşen yangın bomba· 
larının cinsini yani fosforlu mu, yok
sa elektron - thermitli mi olduğunu ev 
itfaiyesi tefrik edemiyeceğinden her
halde su kullanmamalıdır. Zira bun
dan daha büyük zararJar hasıl olabilir. 

maskeleriyle talimler yaparak yetiş
mek lazımdır. 

Ev itfaiyesine kolaylık olmak için 
badema çatı arasına kadar su borusu u· 
zatmak ve bir hortum bulundurmak fay. 
dalıdır. Fakat her ihtimale karşı ayn. 
ca su dolu kova veya fıçılar da bulun
malıdır. Aralık taksımat dıvarları ah· 
şapsız tel örgü ıle olmalıdır. 

Tahrip bombalarına karşı 
korunma: 

Tahrib bombalarının esas tesiri pat

lamada husule gelen hava tazyikinde· 

dir. En ağır bombalar birkaç yüz met

re muhitinde şiddetli zelzele tesiri ya-

Tavan takviye~i: 

Tamamiyle anladık ki kendimizi 

tahrib bombalarının parça ve hava taz

yıkine ve kimyevi maddelere karşı ko

rumak mecburiyetindeyiz. Havanın taz· 

yikinden dolayı evler yıkılabilir, ve en

kazın tazyikiyle sığınağın çökmesini 

mucib olabilir. Bu sebcble sığınağın ta

vanını kuvvetlendirmek lazımgelir. Bu 

da tavanı direklerle takviye, yahut i· 

kinci bir tavan yapmak suretiyle olabi

lir. Yeni binalarda bodrumlarda bu ci-

Yanan bombayı uzaklaştırmak 

betin gözetilmesi lazımdır. Herhalde 
takviye işlerinde mütehassısların fi 
alınmalıdır. 

Parça emniyeti: 
Bomba parçalarının sığınaklara git'" 

mesini men tedbirleri ayrıca ittihaı "' 
lunmalıdır. Bunu evde oturanlar, dl' 
ha doğrusu bulunan yardımcılar teıııi' 
etmelidir. En iyi tedbir, en az yat._ 
metre kalınlığında kum torbalarını dr. 
var şeklinde pencere önlerine yığ~ 
tır. Keza aynı kalınlıkta toprak yığıtd 
yahud kum sandığı da olur. 20 sm. Jıl• 
lınlığında ahşap yahud 10 mm. kahnlP 
ğnda çelik de parçalara karş.ı kafidir• 
Cadde pencerelerine çelik mani, a\'11' 
tarafına müsaid yer varsa kum torb" 
lan muvafıktır. Bu yardımcı manilef 
(muvakkat kum torbaları) daima naıt" 
ra alınmakla beraber daimi demir kr 
pak ve kapılar tedarik etmelidir. Bo~ 
ruma sevkeden kapılar da, aynı veçhil• 
temin edilmelidir. Beklenen hava tal" 
yikine karşı kapılar t&kviye veya arkr 
dan kuvvetli dayakiarla tahkim oıuıı• 

malıdır. 

Gaz emniyeti: 
Zehirli harb maddelerinin içeriY' 

nüfuzunu men için sığmaktaki menfeıı• 
!erin iyice kapatılrn.ısı lazı;!ld • r. Peft" 
cereler şöyle olur: penceı e çerçeveleri 
lastik veya keçe kenarları ile öyle beS· 
lenmelidir ki kapanınca aralık kalmasırı 
ve sımsıkı kapansın. (Çamlar ya haç va• 
ri, yahud tamamen kağıtlanır ki caınıO 
mukavemeti artsın . ) 

Bundan ba!}ka diğer bir takviye daha 
lazımdır: pençerenın çerçeve evindeıJ 
biraz daha büyük tahta kapaklar kulla· 
nılır. Bu kapaklar, gaz geçmez bir mad• 
de ile (lastik, muşamba, çatı kağıdı) 
gibi şeylerle kaplanır. kenarlarına dJ 
keçe kenarları ilave olunur. Eğer bll 
malzeme yok, yahud pahalı ise o zaınaı.ı 
tahta kapaklar bizzat yapılır ve kapası• 
dıktan sonra camla arada kalan boşlu• 
ğa mesela ince talaş, çürük otlar ve mU· 
masili şeyler doldurulur, ve bu tabaka. 
ciddi ahvalde, tuzlı'.'ıusu yahud (potas) 
mahlülü ile bolca ısianır ve çok srkılll" 
şır. Kapılara çok dikkat lazımdır. Bun• 
lar ne kadar çok açılırsa o nisbette bU• 
yük tehlike vardır. Kapı çerçevesini 
pençerelerde olduğu gibi lastik veya 
keçe ile beslemelidir ki örtülünce ara
lık kalmasın, kapmm kendisini gaz geç• 
mez kumaşla yahud birkaç kat kağıd• 
la, tahta aralıklarını ve birleşen yerle
rini de gene kağıdla kaplamalı, ve dik· 
kat etmeli ki kapalı kapı her taraftaJl 
tam ve sıkı kapanmış ve aralık kalma· 
mış olsun. Eğer eşik yoksa, bir eşik i• 
lave etmeli ve nihayet gaz pcrdt'si de• 
nilen bir emniyet vasıtası daha ilave 
etmeli. Bir sığınağın içini gösteren rt 
simde bu perde de görünüyor.) 

Perde şöyle yapılır: 
Evvela kapının iki taraf çerçevesi• 

ne bitişilr iki müselles tahta yapılır, 
b 1 ·· • • de unun uzerıne gaz geçmez hır per • 
yahud birbirine dikilmiş iki üç battani• 
ye gerilir ve yukardan, üst çerçevey8 
tutturulur. Perdenin üst ve yan kenar• 
lan eyice çerçeveye oturmak ve müsel• 
les san-:iığı düzgün ve aralıkşız oJara1' 
kapanmak için perde üstüne ince lata• 
lar tesbit olunur. Perdenin alt kenar• 
uzunnca olup 10 santim kadarı yere se
rili kalır ve üzerine de münasip bir şef 
konur ki aralık kalmasın. Perdeden içe
ri ve dışarı geçmek zarureti varsa 0 

halde eyice çömelerek ve perdenin aJC 
kenarını aralık yaparak geçmelidir· 
Battaniye perdeler tuzlu su ile ıslak 
olmalıdır. 

~ DOKTOR 
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Binrinci sınıf 
Dahili hastalıklar müte· 
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ugun u mecmuuu • alrale • cliliınde çellİTİyorwı ı 
baan durumu halılııncla yaJUlnuf bir '" yı 

"Çinde modern manaaiyle gazete. 
niabeten yenidir. Her ne kadar resmi 
gazete memleketimizde milidın onun-• . 
cu aerında neşredilmeğe baflanmış_ * 
de bunda kararlar, tayinler, ve azıller 
Pbi feylerden başka bir teY yer alma
llUftı. Çinde ilk modenı guete, Kan • 
toıılu bir müteıebbis tarafından ~ao 
da bundan 72 sene evvel Makao Pao •· 
ıni altında ne,redilmiftir. 

y GfOYaR üç .,.ıs 
Bu gazete bir sene kadar yqadıktan 

IOnra kapanmıf ve yerini Hongkong'da 
Ç1Janap bqlayan Hawı Huan Pao •• 
lancbay'da çıkmaia baf1ıyan Sun Pao 
ile Sin ven Pao'ya bıraJmu1tlr ki bu üç 

ıazete, bucün de yqamütadır· 
Bu gazeteler, önceleri taf ba.,,... 

olarak çıkıyorlardı. Sonradan modena 
1-kı makinelerinin Çine prmesi bum 
hayatına büyük bir ialdpf yermİftİ'• 
1911 inkıl&bından 10nra bu inlripf b&e
btttun ıeniflemiıtir. 1936 buiruuacla 
tinde çıkan ıuete, derci ye ajana bil• 
tenlerinin sayısı 5291 e çıkmıttır. 

rette çıkardı. Şimdi bu botluk bütün 
dünya ile mumbere halinde bulunan 
merkezi haberler ajansının kurulmaıı 
ile doldurulınUftUr. Bu ajans, bugün 
Çin'in bütün luıberalma ihtiyacını kar• 
plamaktadır. Bu ajanıın bir günde dı· 
tardan aldığı telıraflar 15.000 dı~rı : 
ya verdiği haberler 20,000 kelımeyı 
bulmaktadır. 

Yabancı de•letlere aid baflıca ajan•• 
larla haber mUblldeleai anlapıaaı da ya· 
pılmlf olduiu ~- bu söylediğimi• Çin 
ajansı dıt Ubereri için birçok kaynak· 
lara malik bulunmaktadır. 

Bunun Nanldnc'de mevcudiyeti, 
memleket içinde bulunup da hususi tel· 
graf se"iai tıelde muktedir olmıyan 
birçok guetleri ,.,·maktadır. 

ilk balla lcmuuw 

an hemen alikaamı çeJır.er ve münuib 
tedbirler alınır. Bu itibar ile Çindekl 
unıür ıiıtemi bqka yerlerdeki sansür 
aiatemlerinden çok farklı ve çok ku • 
rucu bir durumdadır. 

Çin.de bir sanaür sistemine nedeıı 

lilzum vardır? ve bu siıtem kaldınla· 
mu mı? giıbi sualler sorulabliir. Bu
na verilecek cevab tudur: mitli emniye• 
ti korumak iç.in. 

Şu millt buhran ııraaında Çin, içer• 
den Ye dıtardan ıelen bir takım fesad 
tahrikleriyle çarpıtmak mecburiyetin • 
dedir. Bir taraftan Çin orduları kızıl· 
tarla mücadele ederlerken bir taraftan 
da onlaın yapacakları ainıi propagan • 
dalara kartı koymak liznn gelmez mi? 

Yabancı propaalfndaya kurban 
olan Çin •• 

Çjn milleti uzun amandanberi, 
yalım yabancılann ukerl Aldrrpnhk· 
1anna delil. ayni umanda yabancıla· 
rm devamlı ve organize propaganda• 
larına da kurban olagelmittk. Çlnde 1N 
lunan ecnebi gazetelerini bir tuafa bı· 
rakalım. Pakat birçok yabancı gazete 
ye dergileri çlkarılmaktadır ki bunların 

Cbina TimH gnetesinin bir sayısı 
I ııihbarat aJaıuı.• 

Çin buınınm en önemli kıolu, lstih
beıat ajanııdır. ManJdnl'de milli hl • 
kthaet kurulmadan ~1 Çin ajansı .. 
laecniyet.eb bir halde bulunuyordu. Yar
cbaa ıanneclitt •e tecribeais adamla • 
fiil elinde bulunduiu için bif' takım .. 
ı. ajana hlıberleri iatidlDIU bir "' • 

Çinde ,..etelerin inkipfr ~ art • 
...-ı berine Pekine bükUmeti nma. • 
nınde pek fena idare edilen basının bir 
ntsamnameye ballanmall ve muvafık 
bir kontrol alt.na alınmuı ic:ab edi • 
yordu. Bundan dolayı Çinde ilk buın 
kanunu 4 illı:klnwı 1914 de yapılınıt • 
tır. Fakat bunun bqlıca maddeleri, da· 
ha ziyade, baedacak kitablara taalluk 
etmekte idi. Bu llk kanunda aksayan ta• 
raflar görüldiliil için bunlar değittiril· 

makaad ve hedefleri bugün.kil Çin hU • - - -------------·--------------

. dmeltilmit •e 1916 da kanun yeni .... . .. 
,ekliyle meriyet mevkiine gırmıtttr. 
Bu kanundan 10nra gazetelerin kont • 

1 vuifeai merkezi hükümetten bu ::a.ta devamlı ıurette direktif alan 
mahalti otoritelere verilmittir. 

Bugün kii IHuın kanunu 

1927 .eneaiııde Nanking'de milli hü· 

kümet kurulduktan sonra, memlek~t 
ıgazetelerinin daha umumi ve daha "6· 
lam e-1ar · kontrolu lüzumu 
1aem hem. de .. ful 
pzeteciler '*8ftnclan biuedilmiftir· 

Bugün meriyet meYkilnde !'°lwwa 
ve 44 maddeyi ihtiva eden yem ~n 

16 ilkklnun 1930 da kabul edıl· 
kanunu . 1 . . ö 
d" Daha sonra tatbık ~kıl erını g ı • 

ı. b" talimatname de bu kanuna 
teren ır · bl . . Bu basın kanunu kıta ar, 
eklenmıştır. 1 hakkında hü • 
gazeteler ve mecmua ar 
künıleri ihtiva eder. . 

1 muharrirler ve muhabır• 
Gazete er, · b" k k ndan itgilendıren ır a· 

kri daha ya 1 be · d Ku 
da 1933 ilk teşrininin şın e • 

nu~ . komitesi tarafından tas· 
omıntaı ıcra 
vib edilen sansür kanunudur. 

Netri kayd altına alınan 
lu.ıberler • • 

Bu kanuna gore aşagıda sayılan ha· 
. . kayd altına alınmıttır: 

J;erlenn neın 
(1) Memleket müdafaasına dokuna• 

c:ak kilde ukerl haberler. 
te ç· ,. d•Jl siyaseti hakkında (2) ın ın .,. 
1 

haberler ve henüz hukümet tara· 
yan lf _.:ı·k edilmemit diplomatik 
fından taMJı 

vesikalar. 
(3) :Memleket içinde karıtıklık ve 
. h nda panik uyandıracak 

ınalıye sa ası 

haberler. 
( 4) Umumi ahlakı. bozacak cinayet 

ve kabahatler röportaJ1• 

:M 1 hUkümet adamlarına ça• 
(5) esu 

tan yazılar. . 
Bugün basının mürakabesı ve san: 

.. l" . uzel bir surette yerlı otorı· 
eur, ge ışı g . . b"l 

d ğ·ı bütun vazıyetı ı en en 
tclerın e ı • w 

k kamların soracagı ıuallere 
yükse ma 1 . elinde • 
cevab verebilecek kimse erın 

dir. 

Çindeld 116naür aiatemi. 
Merkezde bir merkezt sansür heyeti 

bulunduğu gibi, mühim haber ve gaze• 

k terinde de bunların tubeleri 
te mer es . ·· 1 

d B ...... ur aiıtemı gayet guze 
var ır. u _.. b 1 

. dı"lmit ve itlemekte u un • 
organız• e . 1 

B t 
'

kilit basını ıazyık a tın• 
muıtur. u e ' . 

1 d rmak için değil, onunla mıl· 
da bu un u • 

enfaatleri korumak yolunda elb• 
: ~ pmak maba<tiyle kunalmuıtur. 
ği ıi:ınıa ilgili kiınaelerin yaptıklan 

teklif ye temenniler mffW manam-

lrilmetinl kCStülemek. itibardan dU.Ur • 
mekdr. 

Bunlar, yalnıs kendi fikklerini mem
leketimize aokmakla kalmıyor, aynı•· 
manda Çin halkınm hülriimetlerine kar· 
p olan iman ve batlıhklannı da aan 
maya uğrqıyorlar. 

Bu ecnebiler, .. memleket harici'' im
tiyazlarından i•tifade ettikleri için on
lara yapılacak bil' ,ey yoktur. Burada 
yapılacak it. bu netriyatın halk kulağı• 
na kadar gitmemesini temindir. Bu va• 
zif eyi de sanliir görmektedir. Şayed bu 
k6tll propqanda haliyeti ...ı.cak o • 
luna _......,, Çinde 9&Dwilrtln iti de 
baflfliyecektir. 

Bu para ile tutulmut propagandacı· 
lar haricinde hükilmetimisin Çindeld 
ecnebi muharrir ve muhabirlerle milna• 
aebeti yolundadır. Arada bir çekilen 
telgrafların sanıüre edilmesi meselesin· 
den dolayı ihtilaflar çıkmakta ite de 
kolayca yatıttırılmaktadır. 

Çin<le bulunan yabancı muhabirler, 

dil meselesi, geniş memleket içinde mu 

habere ve muvasala vasıtalarının kif a· 

yetıizliği dolayısiyle bir takım güçlük· 

lerle kaffılqıyorsa da milli hükümet 

bu mahzurlan da ortadan kaldırmak için 

bütün azmiyle çalıpnaktadır. 
Yabancı muhabirlerinin riayet mec· 

buriyetinde bulunduiu nizamlar peku 

ve basittir. 

Bugünkü ıanıürün gayesi 

·- Çin hüldimeti, iyi haber almış ve 
uyandmlınıt bir kamoyun kurucu bir 

politika kurmak için esas olacağına 

kanidir. Çin hükümeti, bütün Çin fi· 
kirlerini tek bir kalıba sokmak arzu
ıunda değildir. Bilaki• o, basın hürri • 
yetini ve taJısın ferdi hürriyetini sağ • 
lam bir !.ekilde temin edebilecek suret• 
te çalışmaktadır. 

Bugün tatbik edilmekte olan kont· 
rol ve sansür rejimi komuniat propa· 
gandalarını önlemek ve kötü niyetli, 
zarar verici pyiaların yayılmasına ma
ni olmak icindir. 

....,asnnsnnsıoanaaanso 

Nöbetçi eczaneler 
ı - Pazar: Ankara eczaneıl 
2 - Pazarteıi: Yeni ve Cebeci 
a - Salı: Halk ve Sakarya eczaneleri 

eczaneleri 
4 - ÇUfUDba: Ege eczanesi 
ı - PefJC!Dbe: Sebat ve Yeniıehir 

eczaneleri 
& - Cuma: lıtanbul eczaneai 
7 - Cumarteli: llerkes ecsanetıl 
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M. T.A. 
Yeni yılın ilk nüha•ı 

Maden tetkik ve arama enıtitüliiniln 
her •yııı kendi janrında bir yeni ne,. 
riyat hidiseci tetkil eden mecmuaamın 
altıncısı yeni yılın ilk nüshası, daha 
mütekamil bir baskı ve daha seCjme bir 
~t ile neırolu!UDUftur. İki ay· 
da bir ~ıbn bu mecmma, her dafasın • 
da okuyucularına bir yeni ve milkem • 
mel aürprb halinde gelmektedir. lla • 
dencilili diler meslekler gibi revaçta 
ve tanınmıt bir meslek yapmak yolun • 
dairi isabetli propagandasını her nüs
hasında daha iyi bqaran mecmua: Av· 
rupadaki en meşhur maden mecmuaları 
tarafından Türkiye madencilik malu· 
matı için biricik esaslı mehaz addedil· 
meye başlanmı,tır: birçok otoriter ma· 

den mecmuaları M. T. A. nın yazıların· 
dan ve grafiklerinden esaslı ve devam
lı iktı.baslar yapmaktadırlar. Bu cUmle
den olarak, dünyanın en büyük ve met
hur ilim salahiyetini haiz mecmualer

dan biri: 
"Buletin of the American Auocia

tion of petrroleum geologist'', M. T. A. 
nın aon nUabaemdald petrollara ald. 
etüdleri mecmuanın adını anarak aay • 
falarını geçirmiş bulunmaktadır. 

Avrupa bilgi ve teknik nctriyatınıa 
arasında şerefli bir yer almak Türkiye 
cumhuriyetinin reami ne,riyatından 

birisinin bariz mazhariyeti olarak her 
türku memnun ed«ek bir hidiıe tetkil 
ediyor. 

M cmua her nüshasında makul ve 
lü umlu yenilikler üzerinde daima 
düşiınülduğünü, daima kafa yoruldu • 
gunu ve emek harcandığını iabat ediyor. 

Son nüshan n başın<la, güzel bir te
kilde, Atatürk'ün madencilik hakkın • 
da millet vekillerine ve türk madencile· 

rine son meclisi açma nutkunda verdiii 
direktif, tebaruz ettirilmiştir. "'Turki· 

ye'' ba'lıklı k mda bu sefer memleke• 

timizin butün bir yıllık maden durumu 

etraflıca ve aaljhiyetle inc:elenmiıtir. 
Enıtitünün ılk çalıpıa yılmuı teknik 
bilançoau batlıgını ta•ıyan ikinci yazı, 
merbut cetveller ve haritalarla bu tek • 

nik müeueaemizin devamlı ve prog • 
ramlı faaliyetini bu tün safıhalariyle göz 

ôniaDc koymakta ve maden aiyascti
mı. ıı.kJıtmda her okuyanı tenvir ve tat· 
min edebilmektedır, 

ı 936 yılında düİ\ya madenciliği etil· 
dil. euılı madenlerin itletmc ve aatıf 

ızılay hal unun 

hazırlıklan 
Kzılay Ankara merkez heyeti 6 tU• 

bat aktunı vereceği balonun eas hazır
lıklarını tamamlaDUftır. Balo Ankara 
Palas salonlannde .eritecektir. iki 
caz temin edilmiftir. Tertib heyeti bu
günlerde toplanarak Kızılay tarafın • 
dan memleketimizin muhtelif yerlerin· 
de verilen baloların en güzeli olması 

için liıunıelen tertibatı alacaktır. 
o sece için buırlenan qya piyan

goıuna muhtelıf yerlerdeki fabrikalar· 
darı qya tcberruuna baflanmıttır. Şim
diden qya piyango.unun hem balo da· 
ve\}ilerine hem de Kızılaya faydalı ola· 
cagı tahmin edilebilir • 

Diğer taraftan Kızılay Ankara mer• 
kez heyeti gelirini Ankara fakirlerinia 
kıtlık ihtiyacına ayırmak üzere önü • 
müzdeki tubat ayı içinde iki büyük ga• 
la süvaresi bazırlıklariyle meteul ol • 
maktadır. Ankarahlarcı bu ıuvarelerde 
yabancı memleketlerin en kıymetli ... 
natkirlarını görmek ve dinlemek fır • 
satı verilmit olacaktır. 

Muğlada tavuk istasyonu 
açılıyor 

Mu(la, 15 (A.A.) - Bu yıl tehrı. 

mlzde bir tavui' ietuyonu açılaıeaktır. 
btaayon yeri huırJenmıftlt'. Bu leı.
yonda Çıefld1! t&Yuklar Ye diğer kümM 
hayvanlan yetiftirilerek halka dafıtıı.. 
cak" n tavukları illlih ediıec:ektir. 

vaziyetlerini eeuh batlariye göz önü • 
ne koymaktadır. 

"Keban madeninin tarihçesi ve jeo
lojik vaziyeti,, ilimli fennt tetkik, bu 
madenimizi tarihinden tıopo(rafyaaına 
k dar her huıuıta en kati ve vazıh bir 
anlatıfla bize tanıtmaktadır. "Jeofizik,. 
makaleci, maderı • ramalannda yeni ve 
birinci pıanda bır yer alan bu biLginuı 
tarihçesini yapmak ve tatbik tekillerini 
ga.termekle faydalı olmaktadır. Kömilr 
U.aemız .zonguldağa aid yeni bir kai 
tetkikin birincisi ''randıman ve metod,. 
bqlıfiyle bu nüahada yer almıttt1'. 
Cumhuriyet hükümetinin havzanın yer 
altlarım ve yer üstlerini naııl ve ne 

isabetli bir zihniyetle fethe girittiğl 
anlatılmaktadır. Dökumantaayon kısmın• 
da, yeni maden tedbirlerine ve kazalarına 
aid değerli malumat vardır. İstatiıtik 
ve grafikler, mükemmel bir nefaset ve 
lntızamla dünya ve Türkiye madenleri 
hakkında iıteneo ve aranan bilgilerin 
nepsini rakamlarla vermektedir. 
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ANKARA DÖRDÜN CÜ 1C• 
RA M EMURLUÖUNDAN: Mard"n Vilayeti 

Daimi Encümeninden: 
Mahallesi- Latifiy e, 
Nevi: Bir evin 2622 sehmi 
Müş~e~ilat~: ~ethal k~pusundan girerken 4 müsallabali bir ay

van dah~lı~de.~ı musal~abalı 1 oda, oda dahilinde 1 kilar, ı hela, 1 ko
burl u k, ~k.ı mu~al_labah 1 ahır, ittisalinde diğer iki musallabali ı ay
va~ ?ahılı_nde ıkı musallabali 1 oda, karşısında ı kahve ocağı, ve 
1 zırı zemıı:ı ;'e 1 su kuyı.;su, ve gene tahtani kısmında üç musalabali 
ayvan, ~ahılınde 1 m~t?ak ve su kuyusu, gene tahtani diğer 1 mu
aa~labalı 1 ayvan dahılınde 2 musallabali 1 oda dahilinde ı zirize
~un .~arşısında kü_çük kahve ocağı ve bir havlu ve gene tahtani di
ger uç musallabalı 1 ayvan, dahiinde 1 mutbak, 1 hela: ikinci kata 
çıkacak merdivenin ortasında iki musallabali 1 oda, gene tahtani 2 
musal!abali 1 oda dahilinde kiler, tahtani mezkur ayvandan çıkacak 
merdivende bir musallabali ayvan, dahilinde iki musallabali bir mut. 
bak ittiı;alinde iki musallabali 1 mutbak ittisalinde iki musallabali 
ayvan dahilinde oda karşısında küçük bir kahve ocağı fevkani bü· 
yük 1 havlu şark tarafından bedeli birinci musallabali bir ayvan da
hilinde bir musallabali 1 oda, ikinci gene bir musallabali ı ayvan, 
dahilinde iki musallabali 1 kilar, ittisalinde 1 oda, 1 musalla.hali 1 
oda karşısında diğer bir oda ittisalinde 1 mutbak, 1 hela dama çıkı· 
lır bir merdiven ortasında ve büyük kilerin üzerinde ufak bir mah
zen dördüncü ayvan dahilinde iki musallabali 1 oda karşısında kah· 
ve ocağı ve mezkur büyük havluda ı hela ve küçük bir mutbağı müş· 
temil bir bab hanenin 63000 sehimden 62622 sehmi. 

Hududu: Canibi yemini ve cebhesi tariki am, yesari mukaddema 
lskif .Hanna elyevm Cubbur Kano veresesiyle hazine arkası arkası 
Hizir hanesi. 

Mahallesi: Camiikebir, 
Mesahai sathiyesi: 312 
Nevi: Bir bab evin 63000 sehimden 62622 sehmi, 
Müştemilatı: Tahtani 1 ayvan dahilinde ı ahır, ı hela, 1 su ku

yusu, 1 havlu tahtani 1 kahve ocağı diğer iki musallabali ı oda dahi
linde 1 kilar, diğer 1 su kuyusu ıttisaımde mutbak ittisalinde hara
ba bir odayı mÜ§temildir. 

Hududu: Cebhesi ve yesari tariki am, yemini mukaddema Mel-
0küm, elyelflll Cebbur Kenno veresesiyle hazine hanesi, arkası bızır 
ile mukaddema Yusuf Sıtkı, elyevm Avakim bini Aınsih liatri Ab
dülahat Bitlisi hanesi. 

ı. - Yukarda evsaf, hudud ve müştemilatiyle sairesi yazılı 
12000 lira kıymeti mukaddere!i evin huı:;usi idareye aid hissesi ka
palı zarf usuliyıe artırmaya çıkarılmıştır. 

2. - Kati ihalesi: 2S.1.937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
11 de l'naruın uaımi Encümen dairesinde yapılacaktır. 

3. - Muvakkat teminat mikdarı 900 liradır. lstekliler 2490 sayılı 
kanunda yazılı olduğu veçhile muvakkat teminat makbuzlariyle 
teklif mektuplarını laakal ıhale saatinden ı saat eveline kadar Ua
imi Bncumen Riyasetine göndereceklerdir. Saat 11 den sonra veri
lecek teklif mektupları kabul edumez. Postada vaki gecikmeler ma
zeret sayılmaz. 

3. - İhale bedeli peşinen ve defaten verilecektir. İhale bedelini 
kati ihale kararının Vilayet makamının tasdikina iktiranından iti-
baren nınayet 10 gün içinde hususi idareye vermek mecburidir. İ· 
hale bedelı verilmedikçe mezkür ev alıcı namına tapuya raptedil
miyecektir. İhale bedeli muayyen olan müddet zarfında verilmezse 
hüküm istihsaline hi~bir ihtar tebliğ ve tebellüğa ve proteı>to keşi
desine hacet kalmaksızın alıcının vermiş olduğu muvakkat teminat 
hususi idare namına irad kayıd ve sonradan vaki olacak zarar ve 
ziyan da alıcıya aid olmak üzere ihale feshedilecektir. 

4. - 'fapu ve saire harciyle bu husus i~in vuku bulacak bilu
mum masarifat ilan, dellaliye ve sair bütün masraflar alıcıya aiddir. 

S. - !stiyenler şartnamenin bir suretini Mardin Daimi Encü-
men dairesinden alabilirler. (85) 1-222 

Belediye Meclisi Azilarına 
Belediye Meclisi Reisliğinden : 

Vefat eden Belediye Meclisi azasından Nurettin Arzumanın ce
nazesi 16.1.1937 cumartesi günü saat 12 de Hacıbayram camiinden 
kaldırılacağından bütün arkadaşların bulunmaları rica olunur. (88) 

1-224 
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~ TÜRK HAVA KURUMU ~ 
~ BUYUK PiYANGOSU ~ - -§ § 
:::: Şimdiye kadar binlerce ki§iyi zengin etmi§tir. 5 
E§ 4 üncü keşide 11 ŞUBAT 1937 dedir. S§ - -- -
~ Büyük ikramiye 50.000 liradır. § - -- -
~ Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle § 
~ (10.000 ve 20.000) liralık iki aded mükafat vardır .•. :: 
E§ DiKKAT: Bilet alan herkes 7 ŞUBAT 927 günü -
:= akşam na kadar biletini değiştirmiş bulun malıdır. =: 

§ l~~ıı~;;,~,~~;,;;~~ıııı:;,;;~,~~;,;:;:;,,~~~;11;,;,~,~;;,~iil~ 1 

A vrupaya Talebe 
Giinderiliyor 

Maden Tetkil{ ve Arama 
Enstitüsü Genel 

Direktörlüğünden: 
1 - Maden jeologu yetiştirmek üzere müsabaka ile A vrupa'ya 

''10'' talebe tahsile gönderilecektir. İsteklilerin aşağıcaki şartları 
haiz olması lazımdır: 

a) Türk olmak. 
b) Maden ocaklarında çalışabilecek kabiliyette ve sıhati tam 

olmak. (Sıhi muayene Ankara'da yapılacaktır.) 
c) Lise mezunu olup fransızca, Almanca, İngilizce dillerden bi· 

risini okuyup yazabilmek. 
d) Yaşı 18 den aşağı 25 den yukarı olmamak. 

2 - Müsabaka imtihanı Ankarada M.T.A. Enst li.isünde 1 Şubat 
1937 günü yapılacaktır. Açılacak müsabaka imtih; .unda kazanmış 
olmakla beraber gönderilecek talebelerin ihra2 ettiıderi derece iti· 
bariyle 10 arasında bulunmak şarttır. 

~. - .İ~tiha_n: Riyaziye (hendese, cebir), Hayvanat, Nebatat, Je-
01011, Fızık, Kımyadan ve yukarda vazı1ı dı1lercien birinden yapıla
caktır. 

4 - Tahsile gönderilecek olanlar, ileride tahsil müddetleri kadar 
mec~uri hizm~.te tabi. oldukla.~ından, bu hususta mükelle fiyetlerini 
tevsı.k etmek uzere bu teahhutname verecekler ve bunun i~in de 
muteber kefil g östereceklerdir. 

5 - İstiyenlerin nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakasını, 
mekteb şehadetnamesini veya bunların tasclikli birer suretlerini 4 
kıta fotograf ve dilekçelerini, 28.1.1937 perşembe günü akramr~a 
kadar. Ankarada M.T.A. Enstitüsü Genel Direktörlüğüne ~önder· 
~~elerı ve 29.1.1937 cuma günü sıhi muayeneleri yaptırılmak üzere 
ogleden evel Bay Hasan apartımanındaki enstitü da ire~inde bulun-
maları ilan olunur. (2118) 2-6054 

Ankara Birinci llfıntal{a 
Kadastro Müdürlüğünden: 

. Demir~i bahçe ile Yenişehirde Kanhgöl ve civarındaki mülk. 
lerın ve Mısakı Milli maha1lesinde <le bir gayri menkulün hudud· 
ıarı tayin_ edilmiş ve tasarruf haklarının tetkikine başlanmıştır. 

T~tkıka_t 29.1.1937 tarihinde bitecektir. Kimlerin gayri men
kullerı ~etkık :di1e~e~i Bele?iyede yapılan ilan varakasında yazı
h.dır. M~1k sahıb1erının ve alakası olanların mezkur ilanı gözden ge· 
çırmelerı ve kendilerine aid gayri menkullerin tetkikinde komis-
yonda hazır bulunmaları ilan olunur. (S) 1-109 

Kültür Bakanlığından: 
. 1. - Ankara bölge sanat okulu için pazarlıkla 1 takım ünite de· 
lık mastan ile 1 takım ünite mil mastan alınacaktır. 

2. :-- B~ ~~~arların şartname ve _listeleri Ankarada Bakanlık ge
reç dırektorlugunden, İstanbulda bölge sanat okulu direktörlüğün
den bedelsiz olarak verilmektedir. 

3. - Mastarların ihalesi 18.1.1937 pazartesi günü saat 14 te Kül
tür Bakanlığı binasında yapılacaktır. 

4. - Mastarların tahmin bedeli 781 ve muvakkat teminatı g9 li· 
radır. Taliplerin eksiltmeye iştirakleri 1-30 

Yül{sel{ Mühendis Mel{tebi 
Arbrma ve Elcsiltme 

l{omisyonundan: 
1 - Muhabere şubesi laboratuvarı için lüzumu olan bazı aletler 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmLlştur. 
2 - Eksi1tmesi 17. 2. 1937 çarşanba günü saat ıs de Gümüş su

yunda mekteb binası içindeki komisyonda yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedeli "18000,. ve i1k teminatı " 1350,. liradır. 
4, - İsteyenler şartnamesini mekteb idaresine müracaatla para

sız alab ili rler. 
S - Teklif mektub1arı ikinci maddede yazılı saa t ten bh saat 

evveline kadar komisyon re isliğine makbuz mukabilinde verile
cektir . Posta ne gönderilecek mel:tubların nihayet ikinci maddede 
yazıh saate kadar gelmiş olması ve dış zaıfm mühür mumu ile iyice 
ım atılmış bulunması şarttır. Pos+.,1a olncak gecikmeler kabul edil· 
mez. (37S6) 2-6188 

ZAYi 
Ankara belediyesinden aldı

ğım hafta tatili ruhsatnamesini 
zayi ettim. Yenisini çıkaraca
ğımdan eskisinin hüklllü olma
dığını ilan ederim. 
Yenişehirde Nümune bakkaliyesi 

sahibi Naci Erkan 
1-219 

Ankarada Hamamcı zade }la· 
cı B ekir vekili oğlu Fevziye ısO 
lira borçlu Ankarada yeni baHe 
borçlu Ankarada y eni halde 
Kanaat lokantacısı Mansur ıııı· 
mına çıkarılan ödeme emri uze• 
rine mumaileyhin dört ay eY~I 
~~kkandan çıkarak nereye gittı· 
gı meçhul olduğundan bila tel>' 
liğ iade kılınmış olmasına web
ni ilanen tebligat icrasına karar 
verildiğinden tarihi ilandan oıı 
gün içinde borçlunun daire~e 
müracaatla bir itirazı varsa bıl• 
dirmesi ve mal beyanında bulun· 

, ması ilan olunur. ı-2;!,.. 

ZAYİ 

Tatbik mühürümü kaybet· 
tim. Yenisini yapt•racağrındıtll 
eskisinin hükmü yo' tur. 

----------!~ 

. 

İş Arıyor 
Fransızcaya da vakıf refe

ranslı bir daktilo Bayan bütiill 
veya yarım gün için vazife arı· 
yor. ULUS: R. S. rumzuna ınelc• 
tupla müracaat. 1-226 ......,,,. 

Hususi ders almak 
istiyenlere muallim 

İlk ve orta mektep talebele
rini zaif olduğu derslerden iJ1l"' 
tihanlara hazırlar. Evlere gide• 
bilir. Ulusa G. rumzu ile rnüra· 
caat. 1~220 

----------------------~--__..,.,; 
PtYANO 
İYİ BİR HALDE 
SATILIK 

Tel: 2628 

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

olup da vekaletimiz teşkilatı haricinde çalışmakta bulunan ve yeni 
açılacak ziraat işlerinde vazife almak istiyen meslek müntesibleri· 
nin üçer kıta fotoğraflan ile mezun bulundukları mektebi, mezu• 
niyet tarihlerini, şimdiye kadar üzerinde falıştıkları resmi ve hu• 
susi vazife ve işleri ve bu vazife ve işlerden ayrılma sebeblerini ve 
işe başJama ve ayrılma tarihlerini gösteren bir beyannameyi bir is-
tidaya bağhyarak tezelden vekfiletimize göndermeleri ve muvazzah 
adreslerini bildirmeleri ilan olunur. (31) 1-147 

Ani{ ara Valiliğin.den: 
Çubuk baraj yolunun mebdeinden altıncı ırnometreye kadar par• 

ke taşla kaplanması 4-1-937 de ihalesi yapılmak ü zere kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuş vakti muayyeninde gelen isteklilerin teklifat " 
lan Jayiki had görülmediğinden mezkur işin arttırma ve eksiltme 
kanununun 40 ıncı maddesinin ilk fıkrasına tevfikan 25-1-937 günü 
saat 15 de ihalesi yapılmak üzere yeniden kapalı zarf usuliyle ek • 
siltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 27150 liradan ibaret bulunan bu 
iş için isteklilerin 2036 lira 25 kuruş teminat mektubu ticaret odası 
vesikası ve Nafıa Vekaletinden alınmış 937 senes.ine ait müteahhit• 
lik vesik:ısiyle birlikte 2S-l-937 günü saat 14 de kadar eksiltme ko· 
misyon reisliğine vermeleri. Eksiltme şartnamesi ve teferruatını Na• 
fıa müdürlüğünden 125 kuruş mukabilinde verileceği ilan olunur. 

(2281) 1-77 

Nafia Vekaletinden: ( 
Paazrlıkla Eksiltme İlanı: 

28.1.937 perşembe günü ihalesi r pılmak üzere pazarlıkla eksilt• 
meye çıkardan Ankarada Sıyasal Bi ;iler okulu yemek asansörü in· 
şaatı ve tesisatıdır • 

Keşif bedeli lSOO liradır. 
Bu işe aid evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesı, 
B - Mukavele projesi 
C - Keşifname 
D - Hususi şartname, 
İstiyenler bu evrakı yapı İ§leri umum müdürlüğünden alabilir • 

ler. Eksiltme 28-1-937 perşembe günü saat ıs de Nafıa Vekaletinde 
yapı işleri eksiltme komisyonu odasında pazarlık suretiyle yapıla• 
caktır. Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 102 lira 50 kuruş mu· 
vakkta teminat vermesi ve yapı işlerinden alınmış ehliyet vesika " 
sı göstermesi. 

İsteklilerin bu vesaiki havi zarfları 3 üncü maddede yazdı sa " 
atten bir saat evveline kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbu:t 
mukabilinde vermesi muktazidir. (SS) 1-176 

~ 
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Kuruluş kongremizin ba~nı, 

1 numaralı müessis üyemiz, çok sevgili arkacJaı, 
sadık dost, dürüst insan iyi aile babası olan, Ankara 

eczahanesi sahibi, eski kimyager 

Nurettin Arzuman, 
Daha çok faydalı işler başarabilecek bir yaşta, 
beklenıniyen bir sırada ölerek aramızdan ay
rıldı. Onsuz kalan türk kimyagerlerine ailesine, 

çocuklarına 

Türkiye Genel l(imyagerler 
l(urumu 

Candan ve yürekten bağlılığını teyit eder 
ve teselli diler. 
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1 ANKARA BELEDiYE REJSUGJ ILANLARJ 1 
İLAN 

. 1 - Su idaresine alınacak klor gazı 15 gün müddetle açık ek
Bıltmeye konulmustuı-

2 - Muhamme~ b;deli 1710 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 128,25 liradır. 

• 4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün Yazı işleri kale
mıne ve isteklilerin de 22.1.937 cuma günü saat on baçukta Beledi. 
ye encüme::ıine müracaatları (3) 1-108 

t LAN 
1 - Zabıtai belediye memurları tarafından_ baJI. boş. olarak ya

kalanan ve şimdiye kaöar sahibi çıkmayan 4 hındı ıle hır kaz açık 
artırma ile satılacaktır. 

2 - İsteklilerin 19.1.937 salı günü saat tam sekizde Akköprüde 
hayvan pazarındaki memurumuza müracaatları. (86) 1-~23 

Ziraat Vekaletinden: 
Vekalete bağlr Erenköy fidanlığında yetiştirilen aş~.1.ı .~ök!ü 

Amerika asma fidanlarının beheri beş kuruş ve aşıs:z k" ·lulerın 
beheri on paradan ve İstanbul Ziraat Mektebi ve ~anisa Am~rika 
asma fidanlıklarında yetiştirilen aşısız köklü Amerıka asma fıdan· 
l~nr:ın beheri de onar paradan fidanlıklarda sat~~~~~.tadır: İste~~
lılerın doğrudan doğruya adı geçen müessese muduluklerıne mu. 
racaatiarı ilan olunur. (65) 1-214 

Anluıra Valiliğinden: 
Sincan köyü ve civarı (Saraycık, Ery~man, .Elvar;. _Susuz,.~~

~niye, Çemşit, Gudekırr, Kesiktaş) arazisı~~ekı ar~zını nhepsı ol-
Çulecek ve bugünkü sahibleri tahakkuk ettınlece.ktır. A •• 

1515 No lu kanunun ve bunun talimatnaınesı ahkamına gore 
bu yerler h.akkında tasarruf iddia edenler var ise tarihi iJ~ndan 
n_ihayet (15) gün zarfında tapu senedi ve muteb~r b3:şka vesıkala
rıyle birlikte ya kendileri ve yahut kanuni vekıllerı tarafından 
Ankara vilayet iskan müdüriyetine ve yahut <.ıs) gün sonra ma. 
hallinde bulunacak olan tahdit ve tesbit heyetıne baş vurmaları 
ilan olunur. (77) 1-217 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlanı· 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Trabzon_· İran transit yolunun 

Doğubayezit _ Şeyh Bob ar.asında v~ .takr~ben 6? .... 700 kılometre 
uzunluğundaki kısmın tesvıye, smaı ımalat, Ekıb bınaları ve Ma
kadem şose inşaatıdır. 

Kesif bedeli (788.473) liradır. 
2 __: Eksiltme ı. 3. 1937 tarihinde pazartesi günü saat (16) da 

Nafia Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme komisycnu 
odasında kapalı zarf usuliyle yapıl;ıcaktrr. 

3 - Eltsiltme şartnames~ ve buna müteferri diğer evrak 39 lira 
42 kurus bedel mukabilinde Şose ve köprüler Reisliğinden alınabi. 
leceği gİbi iseteyenler bu şartnameleri Erzurum ve Ağrı Nafia mü
dürlüğüne müracaat ederek görebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (35.288) lira 92 kuruş
hık muvnkkat teminat vermesi ve resmi gazetenin 3297 sayılı nüs.. 
halnrınr1a c.ık;>n talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz 
etmesi lazımdır. 

İsteklilerin t eklif mektublarınr ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. PostaPa olan gecikmeler kabul edilmez. 

(59) 1-213 

Anl{ara Valiliğinden: 
Binaya aid vergilerin 3 üncü taksiti ve arazi vergilerin~ de ~.inci 

taksit müddetlerinin ikinci kanun 1937 ayı içinde başladıgı mukel-
leflere bilgi olmak üzere ilfin olunur. (56) 1-212 

1 ANKARA LEVAZIM AIVıtRLtöt 1 
SATIN ALMA KOMlSYONU İLANLARI 

tLAN 

1 _ A k · on kıtaatı için 450 ton linyit kömürünün ka-
n ara garmı b ·· .. 15 d 

Palı zarfla eksiltmesi 27 ikinci kanun 937 çarşam a gunu saat e 
levazım amirli v i satın alma komisyonunda yapılacaktır~ . 

2 K" .. g.. 607 5 lira olup muvakkat temınatı 455 lıra 
- omurun tutan . d ·· "l" 

62 kurustur. Şartnamesi her gün parasrz kon:ısyon. a g~ru ur. . 
3 ı t kl .1 • ka unun 2ve 3 maddelenndekı vesıka ve temı-

- s e ı erın n . ·· t b' 
nat kb 1 h · t klif mektublarını belli gun ve saa ten ır 

ma uz arını avı e dir (43) ı 156 
saat evveline kadar komisyona verecekler • -

BİLİT 

Tümen birlikleri hayvanatı ihtiyacı için 4JO/on /~11~ ka::lı 
zarfla alınacaktır Eksiltmesi 22.1.937 saat 15 e ~· e ı :1 d 1: 
tuplarr bir saat e~veline kadar kabul olunur .. Mu a;men ~~. 1 

25200 lira ilk teminatı 1890 liradır. Şartn~~~ı 126 . u~~ş mu t~ 
linde verilir İsteklilerin eksiltmeye iı-tirakı ıçın beldlı gut.!1 ve saaatıne 
tek"f · ~ 'k 1 · Lüleburgaz a umen s ı mektuplarını kanunı vesı a arıye l-66 
alına komisyonunda bulunmaları. (2274) 

İnhisarlar Umum 
Müdiirlüğiinaen: 

I - İd . . M ltepe'deki tütün enstitüsü arazısıne pro~e 
aremızın a ( 9171 ) ı; ·a (05) kuruş keşıf 

ve şartnamesi mucibince yaptıracağı 1 1
·1 eksiltmeye ko-

bedelli tütün bakımevi inşaatı kapalı zarf usulı e 
nulmuştur. · .. 

II - Eks'ltm 28 1 1937 tarihine rastalayan . perş~mbe gilnu 
1 e · • "ba t şubesındekı alım ko-

sa~t 15 de Kabataş'ta levazım ve mu yaa 
~ısyonunda yapılacaktır. . 
l! - Muvakhat teminat (1437,83) lıradır. kabilinde İnhisarlar 

L IV - Şartname ve projeler (96) kuruş mu B .. d .. Iüğünden 
evazrm ve Mübayaat şubesinden ve Ankara aşmu ur 

alınabilir .. h d' 
V · 'k" .. n evvel mimar, mu en ıs 

" - İsteklilerin ihaleden en ~z 1 1 ~b. d'll'kçe musaddak or~ 
t; Yahud bir mimar veya mühendısle katı ı ~dı k;arr islere aid ve-

. : ves ası ve resmi dairelerde yapm:ş 0 ~ ' ,, • ederek ay. 
sıkalarla birlikte İnhisarlar inşaat şııbesınc muracaut 
rıca e li lA d yet vesikası almaları uzım ır. kanuni vesikalarla 

5 • VI -Mühürlü teklif mektubunu ve ayrı~ la kapalr zarflar 
cnınci ~addede yazılı vesikaları ihtiva edece d oad~ ·eçen alım ko-

. geç ıhale günıi tam saat 14 e kadar yı kar a 6 1-1 :'iS 
lnisYOn u reisliğine verilmiş olmalrdır. (13 9) 

HALİL NACİ Anafortalar caddesi No: 111 Telef. 1230 

P. T. T. idaresine 
l\'l~mur Alınacak 

P. T. T. Umum l\~üdürlü~ünden : 
İdare ihtiyacı ir;in 16 ve 10 lira maaşlı memuriyetlere (orta o

kul ve lise mezun'ariyle dairelerinin muvafakatlerini almış olmak 
şartiyle devlet memurlarından) imtihanla memur alınacaktır. Mü
sabaka imtihanma duhul şartlan Anl:arada Umumi Müdürlük Mu
ame at Müdüriyeti Birinci şubesinden tasrada vilayet P. T. T. mü
düdüklerin~e~. herrrün müra""la';la öğrenilebilir. İmtihan 5 şubat 
937 cuma gunu saat on dörtte An'ı:::ırada Umumi Müdürlükte ve 
taşrada bilfımum vilayet P.T.T. müdürlii1'1erinde icra edilecek -
tir. (73) 1-199 

1 U. D. Yulfan Vr Lh~.anları umum müdü=~ 5. ı 
A. Kllmi .. ,onu :;anlan: 

!J,AN 

Muh.::ımmen bedeli (7740) lira olan 180.000 desimetre murabbaı 
dö , emeli'.~ keçi derisi ~7. ı. 19~7 '(ar:;:<.nıba günü saat 15 de kapalı 
zarf usulıle Anl arutla ıcJare bi;ns nda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenler 530 lira 50 kurusluk muvakkat teminat 
ile kanunun t~yjn etti ~i vec;"::ıl.,n, resmi gazetenin 7. 5. 1936 T. 
3297 No. lu nushasında inti<;ar e:mis oian talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tc'·' iflerini a"m gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazmdır ;, 

Şartnameler _ı:>arasrz olara.!= Ankara·1a malzeme dairesinde, Hay
darpaşada tesellum ve sevk ııefli;;inde dağıtılmaktadır. (27) 1-146 

1 LAN 
Muha~.e~. bedeli 81000 lira olan 60.000 adet çam travers 28.1.937 

perşembe gunu saat 15,30 da ka•ıalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. ' 

Bu işe girmek istiyenlerin 5300 liralık muvakkat teminat ile ka
nun~." tayin et~iK~ vesikaları, resmi ~azetcnin 7-5-1936 gün 3297 No
lu :ıushasınd~. ıntı~<!~ etmi5 o'on taı~rnatname dairesinde alınmış 
vesıka ve tek.ıflerını aynr gün saat 14 30 a kadar komisyon reisli-
ğine vermr.leri Hı:!<mdır. ' 

Şartnameler beheri 405 kurus mukabilinde Ankara ve Haydar-
paşa Eskişehir ve ızmir vezneic~inde satılmaktacıır. (28) 1-181 

İLAN 
Muhamen bedeli (227.400) lira olan 20.000 ton krible Alman ma

~~~ kömürü 3; 3. 1937 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usu.. 
lu ıle Ankara da idare binasınd:ı satın alınacaktır. 

Bu işe gi~mek isteyenlerin (12620) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayın ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7. 5. 1936 gün ve 
3~97 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname daire
sı~de alrnu_ıış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Ko. 
m 0syon Re•sliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (1137) kuru~a Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (84) 1-221 

1 ASKERi FABRIKAL.AR UMUM MUDORLOGO 1 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

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

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

l .. _.. ... M_.lmLm~eml•M ... U•D•A•~m·A•A-.ııs-;•Ec'KEllA•L•E•T•l----~ 

·_"\TIN ALMA KOM IS\'ONU lLANLAJ 
BİLİT 

1 - Elektrik ölçme aletelerine talip çıkmadığından y~niden 
pazarlıkla eksiltmeye konmuşhff. 

2 - Tahmin edılen bedeli 2500 lira olup ilk teminat parası 187 
liradır. 

3 - İhalesi 22-1-937 cuma günü saat ı 1 dedir. 
4 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad-

1erinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinde M. M. 
Vekaleti satın alma komisyonuna gelmeleri. (22o9) 1-56 

t LAN 

1 - 1200 metre gedikli erbaşlar için kışlık elbjselik kumaşa ta
lip çıkmad:ğından yeniden pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 7800 lira olup ilk teminat parası 585 
liradır. -

3 - İhal~si 23 iki~cikanun. 937 .cupıartesi günü saat 10 dadır. 
4 - Eksıltmeye gıreceklerın 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad 

delerinde yazılı belgeleriyle bitlikte ~hale gün ve 5aatinde M. M.V. 
satın alma komisyonunda bulunmalara:. (2268) 1-55 

BtLfT 
1 - Hep~ine biç.~len. ederi yirmi iki ~in yedi yüz yetmiş lira 

olan on altı hın beşyuz kılo pamuk çorap ıpligi kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - İhalesi 2. şubat. 937 salı günü saat 15 dedir. 
3 - İlk teminat 1707 lira 75 kuruştur. 
4 - Şartnamesi parasız olarak M. M. V. Satın Alma Ko. ;lan 

alınır. ______ _ 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat. ve 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelrinde yazılı btlgeleriyle birlikte teklif mek
tublarını ihale saatmdan en az bir saat e\•vcl M. M. V. Satın Alma 
Komisyonuna vermeleri. 1-215 

İLAN 
1 - Şartnamesindeki değişiklik dolayısiyle dört adet muhtelif 

tezgah yeniden kapah zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 17.000 lira oJub ilk teminat parası 

1275 liradır. 
3 - İhalesi 4. mart 937 perşmbe günü saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte teminat ve teklif mektub
larını ihale gün ve saatinden en geç bir saat evveline kadar M. M. 
Vekaleti Satın Alma Komisyonuna vermeleri (72) 1-216 

BILIT 
1 - Her bir metresine biçilen ederi 270 kuruş olan 3.000 metre 

matra kılıflık kumaş müteahhit nam ve hesabına olmak üzere açık 
eksiltme ile ahnacaktrr. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek isteyenle. 
rin her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat miktarı 607 lira ı-o kuruştur. 
4 - İhalesi 1. 2. 937 pazartesi gJnü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 24901 sayılı kanuııun 322 inci mad

delerinde yazılı vesika ve ilk teminatları ile birlikte ihale saatmda 
M. M. V. SA. AL. KO. na g!lmC'leri •. 80) 1-218 

üçüncü Umumi 
Müfettişlil\:ten: 

Erzurumda yapılacak At atürk Anıdr 
Müsabaka şartları : 

1 - Erzurumda bir Atatürk anrdı yapılacaktır. 
2 - Anıd projesi ikinci kanun 1937 tarihinden mayıs 1937 so

nuna kadar müsabakaya konmuştur. 
3 - Talipler bu hususta mufassal malfunat ve vesikaları Kül

tür bakanlığı yüksek öğretim genel direktörlüğü ile İstanbul Gü
zel Sanatlar akademisinden alabilirler. 

Şartname: 
1 -. Erzurumda yaptırrlacak Atatürk amdı Erzurumun milli 

savaştaki durumunu ifade eder malıiyette olmalıdır. 
. 2 :-- Bu itibarla yapılacak anıd yalnız bir portre hey.keli değil 

hır abıde olacaktır. ' 
3 - B~. anıd için 100.000 yüz bin lira sarfedilecektir. 
4 :-. ~u~<l:bakaya i~tirak için en az İstanbul güzel sanatlar a

kademısını bıtırmiş olmak lazımdır. 
.. ~. - 31 maJ:'.ıs ~~arte~.ivgünü akşamına kadar maket ve projeler 

Kul tur bakanlıgı yuksck ogretim genel dı' ekt·· l" ~.. l" d'l · b ı l d r or ugune tes ım e ı -
mış u unma ı ır. 

6 - Ma~etler en az 1/ 50 büyüklüğiinde olacaktır. 
7 - Pro1eler anrdın nihai şekli hakkında tam bir fikir verecek 

vuzuhda olmalıdır. 

8. :- ~nıdm Erzuru.md~ çıkan granit nevi taşlardan yaprlmasr 
esas _ı~ıbarıyle şayanı arzu ıse de bu cihet heykeltraşların yük.:.,":k 
takdırıne bırakılmıştır. 

9 - Prote ve maketle~ güzel sana~!.a~ akademisinde türk ve ya
b~~cı ~natkarla~da~ ~eş~ıl olunacak JUrı heyetince tetkik edilerek 
bırıncıye 1000 bın, ıkıncıye 500 be":YÜz lira verilecektir. 

10 - Amdın dikileceği mahallin Niverman haritası ile 0 mahal
de yapılacak binaların fotografları ve Erzurum taşının cinsleri 
Kültür bakanlığr yüksek öğretim genel direktörlüğünde görülebi-
lir. (2007) 1-190 

Anl{ara Nümune Hastanesi 
Baştahİ]lliğinden: 

Hastahaneye muktazi, mikdar, cins ve tahmini fiatiyle eksilt
menin şekli ve muvakkat teminatı aşağrda yazılı alatr cerrahive ve 
röntgen malzemesi 15 ka. sani 937 tarihinden 30 ka. sani 937 tarıhi
ne kadar on beş gün müddetle ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

Şartname ve listeleri Ankarada Nümune hastahanesinde ve İs· 
tanbuld.a Sıhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğünde görülebilir. 

Eksıltme 30. ka. sani 937 cumartesi günü saat 11.30 da Ankara
da Nümune hastahanesinde yapılacaktır. 

Şartnamenin A. C. D. E. fıkralarmda yazdı kıymetleri teminat 
olarak vermek istiyenler, bunların aynen komisyonca alınması ya
sak olduğundan, daha evel bir malsandrğına yatırarak makbuzunu 
ibraz etmeleri Hizımdrr. (60) 

Lira K. 
2058 00 

Muvakkat teminat Eksiltmenin 
Lira K. Cinsi şekli Mikdarı 

91 Kalem 155 00 Cerrahi alat ve Açık eksiltme 
ve edevat 

1650 00 6 Kalem 124 00 Röntgen ampulü ,. 
" ve malzemesi 

Şekerci 

HA c 1 BE K İ R ~ 
Zade 

Ali Muhiddin 

Jandarma Genel l(omutanlığı 
Ankara Satınalm' l{omisyonundan 

1 - Bir metresine (280) kuruş değer biçilen yetmişten seksen 
beş bine kadar kışlık elbiselik ve üç lira değer biçilen otuzdan kırk 
bin metreye kadar kaputluk kumaş 1 • şubat • 937 pazartesi günü sa
at (10) da kapalı zarf .ısulü ile komisyonca satmahnacak kumaşla
rın en az fiyat teklif eden iki şahsa da ayrı ayrı ihalesi caiz olacak
tır. 

2 - Şartname 17 lira 90 kuruş karşılığında komisyondan alına
bilir. Eksiltmeye girmek istiyenlerin kışlık kumaş için (13150), 
kaputluk için de (7250) liralık teminat, şartname ve kanunda yazılx 
vesikaalr içinde bulunacak teklif mektuplarını belli gününde saat 
dokuzdan evvel komisyona vermiş olmaları. (6) 1-141 

KREM B ALSAMiN~ 
~ 

Kumr~l, ~~ı~ın, Esmer _her tene tev~f~k eden yegane sıhhi ~ 
kremlerdır. Cıldı besler, Çd. Leke ve sıvılceleri kamilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan· 
dıklan sıhhi güzellik kremleridir. 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR~ 
1 - Krem Balsamin yağlr gece için penbe renkli 
2 - Krem balsamin yl\ğsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin ac, badem gündüz için heyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için penbe renkli. 

İNGİL!Z KANZUK ECZANESİ 
~ Beyoğlu - İstanbul 
~ &.Y-..-Yl't..T:.-.v-...:r•~ ,.. :..: ,.. ,... • :or. ,.,, ._ ,.,. ~ 
~"'"·"·'*'•"•~MI'"~~~~~~~~~~~~~~-~~~~·-~~~,.-.~ 
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1'_CA-V.IN*llADY0*'~ · 

SATIŞ YERi 
B O U RLA B 1 R A D E R L E R VE Ş. sı A N K A R A Ş U B E S i : B A N K A L A R CADDESi : TEL : 1780 

A nkarapalasa Geliniz 
En Nefis Memleket Y enıekleri 

• 
Tokathyan otelinin 35 senelik ahçıbaşısı 

Ankarap~lasta çalışmağa başlamıştır 

• 
Yabancı Memleketler Yemekleri 

Bir Fransız ustasının 

nezareti al tında hazırlanmaktadır 

~----

Avrupa dansinglerinin en 

tanınmış . ingiliz artistlerinden 

Myrtle Winter ve 

• 
Dün Aksamdanberi 

..:. 

DiANA. 

Numaralara Ba§ladılar 

• 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip a vi yona Geliniziiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 
Ankara Hukuk Fal{ültesinden: 
Leyli talebe için 150 • 170 takım elbise yaptırılacaktır. Muham

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

(2292) 1-88 

Satılık Arsa 
Yeni şehir Selanik caddesi ma

liye tahsil şubesi karşısında 1538 
telefon 

1-15• 

BalıkYağı -

Taze Kil. 85 K. Taze 
Bu senenin 

SAKARYA ECZANESİ 

Ankara Müdafaai Hukuk 
caddesi 

Kiralıl{ Daire 
Demirtepede Akbay sokağın

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

Kiralık daire 
Çocuk Sarayı caıldesi Kurşun· 

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

IGralılc Kat 
Yenişehir Kocatepcde su de

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

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı AT.\ Y 

Umumi Neşriyatı İdare 

eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 

UYANIŞ 

Ankara yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden 

1 - Yüksek Enstitümüzde bulunan bakkaliye dükkanı 3.2.937 
den 3.2.938 tarihine kadar bir sene müddetle açık artırmaya konul· 
muştur. 

2 - İhalesi 18.1.1937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 16 
da rektörlük binasında toplanan komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen senelik kira bedeli 500 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 37,5 liradır. 
5 - Bedava şartnamesini almak istiyenler Enstitü daire müdUr· 

lüğünc müracaatları. (2245) 1-19 

inhisarlar Umum 
l\1Iüdürlüğünden: 

ı .....:. 30-xıı-936 tarihinde isteklisi çıkmadığından dolayı ihale· 
si yapılamamış olan Afyon Karahisarında yaptmlacak 21735 lira 57 
kuruş keşif bedelli müdürlük binasının inşaatı yeniden kapalı zarf• 
la eksiltmeye konulmuştur. 

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

3 - Muvakkat teminat 1630 lira 17 kuruştur. 
4 - İstekliler ihaleden en az üç gün evvel İnhisarlar inşaat şu : 

besine gelerek bu gibi işleri muvaffakiyetle yaptıklarına dair resını 
vesaik gösterildikten sonra ehliyet vesikası almalıdırlar . 

5 - Şartiame ve projeler 109 kuruş mukaoilinde İnhisarlar Le • 
vazım ve mübayaat şubesind'!n ve Ankara başmüdürlüğü ile Afyon 
Karahisar Müdürlüğünden alınabilir. . 

6 - Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni vesikaları ıh• 
tiva edecek olan kapalı zarflar en geç ihale günü tam saat 14 de k~· 
dar yukarda adı geçen alım komisyonu reisliğine verilmiş olmalı • 
dır. (2256) 1-36 _ ... 

--~~--~~--~----~--------------------------------------------------~-----
YENt SiNEMAL.A. R HALK 

BUGÜN BU GECE 

CASİNO DE PARİS 
Baş Rollerde : 

Al Jolson - Ruby Keeler 

Zengin ve muhteşem dekorlar içinde 
binlerce genç ve güzel figüranm 

İ§tirakile çevrilmiş muazzam bir revü 
Programa ilaveten: Ekler Jurnal 

BUGUN BU GECE 
TATLI BELA 

Danille Darrieux 
Albert Prejean - Lucien Baroux 
Sinema aleminin üı; büyük sanatkarı 
tarafmdan çevrilen bu film eğlenceli 

mevzuu ile baştan başa zevk, ne~e ve 
kahkaha ile doludur. 

Proğrama ilBveten: JtOKS j URNAL 
ve CANLI RESiMLER. 


