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HER YERDE 5 KUR.UŞ 

Dış Bakanımız dün Cenevreye hareket etti 
Konseyin ayın 21 inde yapaca~ı 
toplantıda ilk görüşülecek madde 

Sancak meselemiz olacaktır 
Dıs bakanı.mızla beraber cumhur reisliği umumi katibi 
B._,Hasan Rıza veB.NumanMenemencioğlu da gittiler 

Heyetimizi bizzat Başbakanımız uğurladı 
Sancak meselesinden sonra konsey 

diğer meseleleri de tetkik edecektir. 
Bek ve Grayzer de hazrr bulunacaktır. 

İstanbul, 16 (A. 
'A.) - Ayın 21 in· 

de Cenevrede top· 
!anacak Milletler 
Cemiyeti konse• 
yi içtiınaına işti· 

rak edecek olan 
türk heyeti bu ak· 
şamki ekspresle 
Cenevreye hare• 

iket etmiştir. 

Valens hükümeti Hariciye nazırı 
Delvayenin İspanya işi ha.kkmda umu· 

(Sonu 2. inci sayfada) 

Sancak meselemizin görüşüleceği Millet Ter Cemiyeti 
ingiliz Dış Bakanı B. Eden 

.~arayrnm koridorlarrnd• 

Hariciye Veki· 
1i Dr. Aras'm ri• 
yasetinde bulunan 
heyet Riyaseti 
.Cumhur Umumi 

Dün Cenevreye giden heyetimizin reisi; Dış Bakanrmız TJr. 

Katibi Hasan Rı· 
Tevfik Rüştü Aras son seyahatlerinden birinde 

za ile Hariciye Umumt Kfttibi Numan 
Menemencioğlu'ndan mürekkeb bulun-

Gündelik 

SANCAK, TtJRK YURDU 

H. Rqid T A.NKUT 

Alpin ırk önce esaslı yurd ola
rak yalnız yüksek yerleri üstün tu· 
tuyordu. Onlar Prehistoryadan bat
lıyarak daima bağrında maden sat
hında ağaç bulunan dağların etek· 
lerini izlediler. Yer yüzünün nere· 
ıinde yaylalı, cumudiye!i ve derin 
ovalı ne kadar dağ kümesı varsa ora· 
lan birinci ikinci onuncu derece
de bir Alpin yurdu olmuştu. Alpin· 
ler bu vasıftaki dağ kümelerinde Ç°'" 

galır, gelişir ve meşhur alanlarını o
nJardan yaparlardı. Yuvarlak kafa· 
lan, gırtlaktan taşar geniş tonlu fo
nemleri iri ve sağlam gövde yapıla· 
n ile Alpin ırk vasıflarını daima ve 
her yerde muhafaza etmiş olan türk~ 
ler bunların en seçkinleridir. 

maktadır. Hariciye Husust Kalem MU· 

dürü Refik Amir ile Ankara Emniyet 

Direktörü Sadri heyete refakat etmek· 

tedir. 
Tilrk heyetini teşyi edenler ara.srn

da bizzat Başvekil İsmet İnönü de bu· 
lunmakta idi. Trenin hareketinden ya
rım saat evci, Başvekil Refakatinde Dr. 
Aras ve Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
bulunduğu halde istasyona gelmişti. 
Heyeti uğurlayanlar arasında Riyaseti 
Cumhur Başyaveri Celal, Hususi Ka· 
lem Müdürü Süreyya, birçok mebuslar 
ve İstanbul Valisi Muhiddin Üstündağ 
bulunuyordu. 

Cenevre, 16 (A.A.) - Havas Ajan· 

sı bildiriyor: 
Milletler Cemiyeti konseyi bu ayın 

21 inde ve Vellingtonk'nun reisliğinde 

toplanacaktır. 

Bu toplantı enternasyonal bakımdan 
büyük bir ehemiyet almaktadır. Birçok 
milletler bu toplantıda dış bakanları ta
rafından temsil olunacaklardır, Eden, 
Delbos, Litvinof, Bek, Rüştü Aras bu 

aradadır. 

tık görüşülecek mesele İskenderun 
Sancağ[ meselesidir. Herhalde ti1rk -
fransız delegeleri konseyin toplaııt[· 

sından evel hususi içtimalar yaparak 
türk t eklifine fransızlarm mukabil tek· 

liflerini müzakere edeceklerdir. 

B. Göring'in Ronıa 
seyahati etrafında 

yürütülen tahnıinler 
Londra, 16 (A.A.) - Taymi.s, Deyli 

Telegraf ve Morn.ing Post gazeteleri, 

Göring'in İtalyayı ziyaretinin Berlin· 

ile Roma arasındaki işbirliğini bir kat 

daha tarsin ettiği düşüncesinde bulWl" 
maktadırlar. 

Franld'urter Saytung'un 
bir yazısı 

Berlin, 16 (A.A.) - B. Göring'in 
seyahatini tefsir eden Frankfurter Zey
tung gazetesi şunları yazıyor: 

Belki şimdi İngiltere, Fransa, İ· 
talya ve Almanya arasında İspanıyol 

meselesi hakkında konuşmak kabil ola· 
caktır. Akdeni.zde Statükonun muha· 
fazasmı deruhte eden İngiltere ne İs· 
panyada bir bolşevik hüık.ümetinin ku· 
rulmasına ne Fransanın bolşevikleşme· 
sine ne de Sovyetlerin Akdenizdeki nü· 
fuzlarının büyümesine razı olur. İngil

tere ile Fransa her zaman Bedin - Ro
ma mihverine iltihak edebilirler," 

Fransız gazetelerinin yazdıkları 
Paris, 16 (A.A.) - Gazeteler ekse· 

riyetle, B. Göring'in bilhassa İspanya 

meselesi hakkında görüşmek üzere No· 
maya gittiğini yazıyorlar. 

Maten gazetesinin Roma muhabiri 

diyor .kı: 

' 'İtalya, lıazı devletlerin İspanyaya 

karışmazlık işinde daha mülayimce bir 
hareket tarzı almıya taraftardır. 

Bu devletler eğer bu şekilde hareket 

etmezlerse B. Musolini yakın zamanda 
gönüllüler meselesi hakkında Fransa 
ve İngiltere tarafından verilmiş olan 
notalara verdiği muvafakat cevabmı 

hükümsüz addctmeğe karar vermek 

mecburiyetinde kalacaktır. Bu mühim 

karar Almanyanın muvafakati ile alına· 
caktır.". 

Populer gazetesi yazıyor: 
"İtalyan ricali Roma • Berlin mih

verini Londraya kadar temdit etmek 

suretiyle bir üçler misakı akdetmek 
istiyorlar. Bu misak, Fransanm ikinci 

derecede rol oymyacağı bir dörtler mi· 
sakiyle neticelenecektir." 

Belçil~anm cevabsız 
kalan protestosuna 

..., 
ragmen 

B. Dögrel, Torino rad
yosunda yeni bir nutuk 

verecek 

İç Asyadan bahsetmiyeceğiın. 
7-akat Ön Asyada bu etnolojik ha; 
ritayı çizebilen dağ sırala~ ve dag 
küineleri her ~öze göriinebılecek ka
dar barizdir. Toros ile Antitoros'u 
,ark tarafından biribirine bai?layan 
'.Arnanos dağlarının şark ş~al.inde~ 
garp cenubuna doğru olan ıstıtalesı 
Suriyede Lübnan dağlarına kadar 
dayanır. . 

Bu dağlık, Alpinlerin büyük hır 
kısmına da!tlarına atfen Tur adını 
'\'ermişti. D~ri'ler, Türkler ve To
tan'lar (Aramilerin bir kısmı) bun
~ardandır. Bir aralık Babil merkezin· 
C:len Akdenize doğru yayılan bu To
ri_'ler icıimlerini b~ yurdlarma da ve~
diler. Suriyenin adı hakikatte Tun· 
Ye'~ir. Hatta şimdi Arapların . Sur 
dedıkleri deniz kasabasının eski adı 
İfyr (Tur} idi. Bu kelime ceşitli le~w 
~elerde Tur Sur Zur şekillerine gır· 
diği haled ~. hya, dağ ( 1) mana· 

İngiliz ve Fransız filo arı 
manevraya çıkıyorlar Torino'da tekrar bir konferans verecek 

olan B. Döğrel 

(Sonu 6. rncı sayfada) 

. (1) Fritz, Hommel, "Ethnologie und 
Geographie des alten Orients,, 1926, 
s. 95, 166. 

•Turan, Tür, Suriye, Asuriye dağ· 
lık rn ~ d -ı - Tu · anasmadır, Buhara ag ıgı, • 
~aç, Duraç gibi (Ahmed Vefik Paşa: 
I.elı .. ei Osmani,,). 

Londra, 16 (A.A.) - Ana vatan fi
losu senelik ilkbahar yolculuğunu yap
mak üzere pazartesi günü hareket ede
cektir. Filo doğrudan doğruya Cebe· 
lüttank'a gitmektedir. Oradan Ak· 

deniz filosuna iltihak edecektir. Müş
terek manevralar şubatta yapılacaktır. 
Manevralardan evel filoya mensup ~ir
çok gemiler adet olduğu üzere Afrıka 
rınanlarından bazılarını ziyaret ede
c~klerdir. Şarki Akdeniz.de ve. bi!has· 

n sularında da bır gezıntı ya· sa yuna 
pılınası kararlaşmıştır. 

* "' • 
Brest, 16 (A.A.) - Fransanın At· 

ı 
lantik filosu pazar günü Lizbon açclı:· 

larmda bulunacak ve bir nakliye ko· 

tuna taarruz hareketi yapacaktır. De

nizaltı iaşe gemisi olan Jul Vem ikin-

ci hafif filotilla ile nakliye gerr isi ve 

muavin gemileri vazifesini görecektir. 

Nakliye koluna zırhlı fırkası taarruz 

edecektir. Bu taarruza Fort-Liyatey'• 

den gelen Kruva - du • sud tipinde bil· 
yük tayyareleı de iştirak edecektir. 

Filo pazar günü Lizbonun önünde 
dağılacak ve gemilerden bir kısmı Ma· 
dera istikametine bir kısmı da Casab· 
lanca'ya gidecektir, 

Brüksel, 16 (A.A.) - Bundan on 

gün kadar evel Bel!ıika hükümeti Ro
ma bükümeti nezdinde BelçLkalı faşist 
lideri Dögrel'in italyan radyolarından 
faydalanarak Bel~ikada propaganda 
yapmasını protesto etmişti. Buna Ro· 
madan henüz bir cevab gelmemiştir. Fa
şist mahfillerde Dögrel'in önümüzde
ki hafta gene Torino radyosunda bir 

nutuk söyliyeceği bildirilmektedir. 
Belçika hükümeti ltalyaya ikinci 

tahriri bir nota vererek bu gibi hadise· 
lerin tekrar etmemesini azimli bir il

.sanla istiyecektir. 

KIRAL ABDtJLAZ1Z'IN 

CULÜS YILDÖNÜlUÜ 

Atatürkle lural 
telgraflar 
teati ettiler 

Ankara, 16 (A.A.) - Suudi Arabi1-

tan kıralının tahta cüHisunun yıldönU

mü münasebetiyle Atatürkün çektikle

ri telgraf ile gelen cevab aşağıdadır: 

Suudt Arabistan Kıralı Haşmetli 
Abdülaziz III İbn Suud Hazretlerine, 

Mekke 

Zatı Haşmetanelerinin tahta cülfl

sunun yrldönümü münasebetiyle en sa· 

mimi tebriklerimi arz ile şahsi saadet• 

Jeri ve dost milletin refahI hakkrndal.cl 

temenniyatımı tekrar eylerim. 

K. Atatürk 

TUrldye Cümhur Reisi Kamil Ata• 
tUrkef 

Ankara 

Fevkallde memnuniyet ve mahzu

zlyetimizl mucib olaa samimi tebrikle

rinizden dolayı Zatı Fehametlerine ttt

§ekkür eder, ve Zatı Fehamet/eriyle 

Türkiye Cümhuriyetinin müreffeh vı 

meşud olmasıru dilerim. 
Abdülaziı 

Amerikadaki 
otomobil 

hal 

• • 
grevını 

• • 
ıçm .• 

Nevyork, 16 (A.A.) - Otomobil gre

vinin halli için görüşmelere devam o

lunacaktır. Her iki taraf da en kısa bir 

müddet İ!ıinde anlaşma elde etmeye ça

lışacaklarını söy leımişti.r. Federasyon 

bütün işleri temsil etmek hususundaki 

talebinden vaz g~mi§tir. Yalnız fed&

raayona dahil bulunanları temsil ede

cektir. Maliye mahfilleri bu.gün bira.s 

daha nikıbin olmakla beraber bahis mev
zuu olan meselelerin ehemiyetinden do-

layı ihtilafın derhal bertaraf edilmesi 
beklenmemektedir. 

Dünden beri rahatsı% olan 
Başmuharririmi% makale v• 
fıkrasını yazamamıştır. 



Fi.kir lıayaiı: -
M ü 1 k i y et h a k k ı, 

mahiyeti, tarihi 
Profesör Sadri Maksudi Arsalın 
halkevindeki değerli konferansı 

Huku ilmini 

yayma kurumu

nun ı e k i z i n

e i konferansını 

profesör Sadri 

Makıudi Arsal, 

dün balkevinin 

büyük salonun

da, seçkin ve ay

dın bir kalabalık 

önünde verdi. 

Türldye Cumhuriyeti hükümetinin za
man zaman hitabeler ve kanuni.ar halinde 
ileri sürdüğü ve tatbikine geçtiği ana fikir
lerin bütün dünya mikyasında bu kadar 
iMıbeıli, bu kadar kati esasi.ardan mülhem 
olduğunu anlamakla bütün dinleyiciler, bir 
daha türklükleri ve inkılabcılıklariyle ö
ğı.inmek fıraatını buldular. 

ıı--------- Yazan: B. K. ÇAOLAR 

}#1ev .ıu, devrin en çok üzerinde duru
lan, etrafında en çok neşriyat yapılan 
ve fıkir yurütülen bır meselesi idi: Pro
fesör, eşine az rasgelinir bir açıklık ve 
kavrayjşla. mülkiyet hakkını, mahiyeti
ni, tarihini ve SO&yolojik rolünü anlattı. 
Bir saattan fazla süren bu konferans. bü
tün dinleyiciler tarafından sanki bir ne
feste söylenen bir vecize, bir büyük ha
kiat gibi hiç eksilmiyen bilakis gittikçe 
artan ve canlanan bir ilgi ile dinlendi. 

Mülkiyetin ilk tarif ve tatbik ıckille
rinden başlayarak, mülkiyetin muhtelif 
nevilerini birer birer müsbet ve menfi 
tesirleri ve tezahürleriyle belirterek mül
kiyet hakkının şümulü ve tesiri bakımın
dan medeniyetlerin geçirdikleri aafhalan 
çizdi. Kendi görüş ve düşünüşlerini hiç 
bir zaman indi bir mahiyette ileri sür
miyen, tam garblı bir tefekkürün bita
raf ve ince tetkiki ile meşhurları söylet
mesini ve dünya fikri olan esaslı düşün
ceyi tebarüz ettirmesini başaran bu kon
ferans her itibarla örnek bir ilmi konuı
ma idi. 

Değerli profesör, mülkiyetin gelişme
sine ve nev~ıcşm ... sine aid tarilıç;:y1 en 
vazih ve salahıyetli misallerle izah etti; 
miılkıyet hakkının uzun safhalardan ve 
bir ta.:ım yarım neticeli merhalelerden 
geçen iıkir mahsullerinin bir mütekamil 
ve medeni neticesi olduğunu meydana 
çıkardı. Aile mülkiyetinin, <levir ve ferağ 
gibi hakların kabulü ile şahsi mülkiyete 
<İoğru inkişaf ettiğini, şahsi mülkiyetin 
insandaki ihtirasları kamçılıyarak bütün 
bır kütleyi sıkı ve hummalı bir faaliyete 
sevkettiğini, §ahsi mülkiyetin tahakkuk 
etmeye başladığı her memleketin birden 
bzlı bir gelişme ile en yüksek seviyele
rine erişip, en büyük kabiliyetleri için· 
den sivreltmiş yaratmış olduğunu inan· 
ciırıcı ve açık delillerle or taya koydu. 
Her fikrini bir büyük felsefe ve hukuk 
otoritesinin ağzından, onun nazariyesi 
ve prensipi ile, ifa de etmek noktasına 

sonuna kadar sadık kal:h. Ayni zaman
da cemiyete sükun ve ist ikrar vermesi 
dolay rsiyle devletlerin en çok güvenip 
korumaları Uizım olan hususi mülkiyet
ler (aile ve Jahıs mulkiyeti bir arada) 
prensiplerinin ve tatbikatının dün oldu· 
ğu gibi bugün de dünya ~lim ve icra ek
seriyeti tarafından benim.senmiş olduğu
nu da ilave etti. 

H er h adisen in muhakkak bir de men· 
fi cephesi ve net icesi olduğunu işaret 
eden hatib, şahsi mülkiyetın de, muh· 

telif amillerle - dahili cebriıtlardan ha
r ici m lis tevlilere kadar muhteli f sebeb
l erle - men fi neticeler verdigini ve baş

lıca men fi tezahürün de servetin t emer· 
küzü: concentration des richesses ol
duğunu anlattı. Paranın icadından son
ra sehhar olan bu maddenin sa.hiblerin
de uyandırdığı ihtirasla rdan en belir· 
mişinin mülk sahibi olmak oldugunu 

ve bu yü~den dünyanm yeni şartlar 
içinde, beynelmilel ticaret aleminde ga
yet kolay ve bol kazanan adamların ya

vaş yavaş tesahüb ettikleri araziyi ve 
saireyi artırdıklarını ve bu suretle mül
kiyet haklarında büyük bir muvazene

sizlik baş gösterdiğini belirtti. Avru· 
panm bu devreye gmniş olduğunu, ek· 
ser Avrupa memleketlerinin ilk dinle

yiş veya gör üşte yanlış olduğu zehabı· 

na varılacak kadar garib akıbetlere uğ

radığını, 1ngiltcreden ve F ransadan al

dığı misallerle ve rakamların belaga
ti ıle tebarüz ettirdi. ( lsko~yacla ara· 
zinin yarısının sadece 12 l:işi arasında 

böliışülmüş olduğu misali bunlorm kuv-

vetlilerinden biridir). Bütün dinleyici
ler, bu rakamları ibretle ve istifade ile 
dinlediler. Yanımda inanmakta tered
düd eder gibi duran bir iki kişiye fıaıl
dadım: g milyon otW'~ olan Londra
da ev aahibi olanla.rın aa.yı&ı binler ha
nesini geçmiyor. 

Tarihteki en büyük medeniyetlerin 
mutlak awette phsi ve huaougi hukukun 

tekimülü ve tatbikatı sayesinde zuhW' 

ettiğini ta &ümerler ve babililerden Ro
ma ve yunanlılara, uygı.ırlara kadar bi
ze vasıl olabilmiş vesı.kalarım zikrede

rek ispat eden değerli profesör, pıısi 

mülkiyetin bir takım arızi fakat ekseri
ya •·gayrikabili içtinap" şartlar ve saf

halarla servet temerküziıne doğru git
tiğini; Avrupa medeniyeti ve müeaae· 

selerini tchdid eden bu tehlikenin ber
taraf edilebi.lme&i için bütün fikir ve 
devlet adamlarının çareler aramakta ve 
ileri sürmekte olduklarını göz önüne 
koydu. 

Bu tedbirlerden bir kısmı mahsusunun 
''sosyalizm" firmasına dahil bulundu

ğunu. mülkiyet hakkını büsbütün ber· 
taraf etmeye taraftar ve hatta imil ol
duğunu anlattıkan sonra, bunun dünya

da ekalliyette bir fikir olduğunu "e 
ferdlcrine mülkiyet hakkı verilmiyen 
camialarda şahsiyetlerin birer parçası 

kaybolur gibi olduğunu, sürüleşme ha
li başladığını, bu tabirlerle değil, fakat 
bundan vazıh ve kati anlattı. En iyi ça
relerin müstahsil köylüyü toprak sahibi 
yapmak ve bütün milletin bir fedakar

lığı veya emeği pa.basına kolay servet 
getirecek ve çabuk para biriktirtebile
cek işleri devlet işi yapmak, devlet eli
ile yürütmek gibi esaslar olduğunu, bu 
tedbirlerin en makul, en verimli ve en 

çok kabul edilip tatbik edilen isabetli 

çareler olduğunu belirtti. 
Büyük Şef'in, Türkiye cumhuriyeti 

hükümetinin zaman zaman hitabeler ve 

kanunlar h alinde iled sürdüğü ve tat
bikine geçtiği ana fikirlerin bütün dün

ya mikyasında bu kadar isabetli, bu ka

dar kati esasla rdan mülhem olduğunu 

anlam akla bütün dinleyiciler bir daha 
türklükleri ve inklabcılıklariyle öğün· 

m ek fırsatını buldular. 

Grip var, 

ö piişmeyiniz ... 
Hem e n h er 

taraftan ve he· 
men herkes gripte:ı hastadır. Mev
sim hastalığı, diyoruz. "Bilinmiyen 
in~n,, müellifi, modern konfora ah
§tıD vücudlarunızın en hafif soğuğa 
dayanmaz hale gelmiı olduğunu ile
ri sürerek bu salgmdan yirm.inci &Sl'I 

mesul tutacaktır. 
Bir avrupah doktor da, grip .ebe. 

bi olarak, el ve yüz Öpmeği, velhasıl 
Öpiişmeği gösteriyor. Bu, bilmediği
miz bir iddia değildir. Hatta Ameri
kada Minesota devletinde sıhat vesi
kası olmayanlann öpütmelerini ka
nun yasak etmektedir~ 

M ae W eat' e dair 

Son senede Amerik a da en çok k a
zanmış olanlar listesinde ikinci oldu. 
ğunu öğrendiğimiz sinema artisti Mne 
W est'in hnyatı dikkct değer bir h i
kayedir. Bir fransız alttrisi olan a na
sının çnlıştıfı tiyatroda d nhn b e§ ya· 
ıında sahneye çıkım Mı:.e W~st d ün-
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Türk yunan 
Kaçakçılığın men'i 
anlaşması imzalandı 

Ankara, 16 (A.A.) - Türkiye ile 
Yunanistan arasında kaaçkçılığm meni 
hakkında Dış bakanlığında bir muka
vele imzalanmıştır. 

Sahte ölçüler için 
dikkatlı olunuz! 

Ankara, 16 (A.A.) - İktıaad Veld
letinden tebliğ edilmiştir: 

Bazı yerlerde sahte damgalı ölçU· 
ter kullanıldığı görülerek yakalanmış 

ve mahkemeye verilmiştir. Halknmzm 
müteyakkız davranarak ölçülerin dam
galarına dikkat etmeleri ve her türlü 
§Üphelerini İktısad Vekaleti veya be· 
lediyeler ölçüler teşkilatına veya za· 
bıta memurlarına hemen bildirmeleri 
tavsiye olunur. 

Anadolu demiryollan mümea
aillerile müzakere 

Maliye vekiletiyle Anadolu dcmir
yollan mümessilleri arasındaki müzake
relere önümüzdeki hafta içinde başlana-

caktır. 

Sivas istikraz tahvilleri 
Yüzde 1 gelirli Sivas • Erzurum is· 

tikrazı tahvillerinin vadesi gelmiş olan 
kupon bedellerinin Cumhurıyet merkez 
bankası ıubesi bulunmıyan yerlerde baş
ka bir tebliğat beklemeksizin mal san
dıklarınca tesviye edilmesi alakalıla teb· 
liğ olunmuştur. 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde Gümrük mu

hafaba öıgütü 66 kaçakçı, 2279 lfüo 
gümrük kaçağı, 659 kilo inhisar kaça
ğı, 814 türk lirası, 4 silah, 15 fişek, 128 

kesim hayvanı ile 9 kaçakçı hayvanı e· 

le geçirmiştir. 

Ziraat mektepleri Müdürle
rinin çalışmalan 

Şehrimize celbedilen ziraat mekteb
leri müdürleri ziraat vekaletinde çalış. 
malarına devam etmektedirler. 

Kamutay çağrıları 
• Milli Müdafaa encümeni yarın u

mumi heyetten sonra toplanacaktır. 

* Kamutay, onnan kanunu muhte
lit encümeni yann saat 10 da toplana

caktır. 

* Maliye encümeni; yann saat 14 de 

toplanacaktır. 

* Dahiliye encümeni yarın saat 10 da 

toplanacaktır. 

y a.nm en çok okumuş ve okuduğuna 
yakın yazmı§ kadınlarındandır. 

Şöhretine, kendi yazdığı ' 'Cinsi. 
yet,, adındaki piyes sebeb olmuştur. 
Çünkü seyircilerle beraber tiyatroya 
gelen polisler Mae West'i hapishane
ye götürmüşlerdir ve oradan nihayet 
kurtul~n aröıte hapishane hayatını 
anlabnası için on bin dolar teklif e· 
dilmiştir. Piyes tam iki sene, devamlı 
surette oynanmışbr. Lady Lou adm· 
daki filminin aenaryosunu kendi yaz· 
mıftır. 

Nezleye §İİr 

Her rey hak.kında manzum yazı. 
lır, fakat "nezleye dair şiir,, pek gÖ• 

rülmüş değildi. Bir ~ir, bugünlerde 
herkesin gripli oLn:mnclan ilham a
la rak yazdığı ''erip ,, başlıklı m anzu· 
mesin i şöyle bitiriyor: 

Nezle geçer, gider nmıı 
l spnnyola çevirmese .... 

yıldönümü kutlandı 
Ekonomi bakanımız, verilen 

nutuklara değerli bir cevc .... IJ verdi 
İstanbul Yüksek Ticaret Mektebi 

nin Ankara'daki mezunları, mekteble

rinin elli beşinci yıldönıiiınü münasebe
tiyle dün Karpiç'te bir çay verdiler. 

Ticaret mektebleri mezunları cemi
yetinin fahri reisi Ekonomi Bakam B. 
Celal Bayar başta, lktısad Vekaleti 
müsteşarı olmak üzere, muhtelif veka

letler ve bankalar ileri gelenlerini da
vet etmişlerdi. 

Bu münasebetle eski ve yeni mezun
lar adına muhtelif nutuklar söylenmiş, 
mektebin tarihçesinden ve kapitüla .. 
yonlar devresine aid umumi ticaret ha
yatımızdan bahsedilmiştir. 

Büyüklerimize inan ve şükran ve bu 
arada ticaret mektebinin himaye ve ıs· 
lahı husuııundaki radikal mesaiden do· 
layı Celal Bayar'a minnettarlık ve mu· 

habbet eümleleriyle bitirilen bu nutuk
lara, Celal Bayar tarafından verilmiş 

olan cevabı ana hatlariyle naklediyo· 

ru.z: 

Celal Bayar'ın nutku 
"- Bu toplantı ve nutuklarmız, bi

ze 55 yıllık bir mazi parçasını hatırlat
tL Kara kapitülasyon günlerini de i.bti· 

• va eden bu maziyi, daima hatıramızda 
yaşatmalıyız. Meıktebiniz, 55 yıl evel, 

memleket ekonomisinin inkişafı için, 
bütün ümidlerin kırıldığı ve kapitü

lasyonlarla karşılaştığı bir devrede a• 
çılmıştır. Bu karşılaşmanın, ne müşkül 

şeı-ait içinde sürüp gittiğini size tek

rar edecek değilim. Yalnız şu kadarını 
kaydedeyim ki, kapitülasyonların kırıl
ması, ancak türk milletinin her şeyi 
göze alarak atıldığı büyült mücadele

n in sonunda kabil olmu§tur. Bu mesud 

neticeyi bize Lozan temin etmiştir. 

Kapitülasyonlar, memleketin sade 

eokonomik inkişafına değil, millet ola· 

rak yaşamamıza da mani idi. Kapitülas

yonlar türk vatanının, türk milletinin 

üzerine çökmüş simsiyah bir kabustu. 
Onu yırttık ve yırtalıdan beri nurlu bir 
ufka doğru koşuyoruz. Azmimizi, bil

gimizi, şuurumuzu kullanarak bir cep• 

he halinde koşuyoruz. 

Eski devirlerde, devlet hayatında 

"ekonomi" ye yer verilmemişti, yer 

vermek lazun geldiği fikir halinde bile 

yaşamamıştı. Orman, maadin, ticaret 
nezaretleri memleket hayatında ekono· 

mik rolleri olacağı düşünüldüğünden 

dolayı değil, ekalliyetlere mensup, zi· 

nüfuz bazı zevatı ıtma için kurulmuş 
gibiydiler. Bugün devlet rejimi birinci 

~-·-

Satılık adalar 

Biliyor mu· 

sunuz ki geçen 

sene İngiltere 

h ii.kümeti tam yirmi dört ada 
sabnıştır? Bir taknn büyük adaların 
devletlerce satılıp alındığı tarihde 

kayıdlı ise de bu yirmi dört ada han· 
gileridir? Merak etmeyiniz; bunlar, 
Büyük Britanya adaları civarında bir 
takım ıssız adalardır ki kU§larm uğ
rağı olduklan için avcılar tarafından 
ıahn alınmaktadır. 

Ku§larm dostu olduğu için onlan 
avcılardan kurtannak maksadiyle büyük 
bir toprak parçaaıru satın alan Akıel 
Munt'u, bu münasebetle, nasıl hatır· 
lamamalı? 

Birlo:at: söz 

* Saadet, sonsuz olduğu derecede 
tehlikeli<lir. - J. B. Rouıseau 

• Tali, bizi dönen çarkının en yük
sek noktasına çıl.arıp her türlü ilt i
fatları gösterdiği zanınndır k i m csud
br nraıımdan ç lı·l:neye yakın ol Juğu 
muzu düşünmel iyiz. - Seneque 

derecede ekonomiye istinad etmekte

dir: 
Bütün muvaffakiyetli işlerin, mem

leket umumi refahına iatinad edebile
ceği umumi bir kanattir. Bütün devlet 
teşkilatında, milli ekonomi icablannı 

düşünmek ve ona göre çalıpnak müş• 
terek prensipdir. 

Böyle bir zihniyetin hakim bulun• 
duğu bir memlekette, bir ticaret mek• 
tehi mezununun önündeki vazife ve 
mesuliyetin şeref ve genişliğinden bah
se hacet yoktur. Siz bu memleket ha
yatında, birinci derecede rolü olan e
konomik varlığın rehberleri ve erkanı 
harbları olınalısınız. Her birini% aözle• 
rinizi bitirirken bana feragat, vazife ve 
namusseverliğin çalışma hayatınızda 

sizlere kırılmaz bir azimle rehber olaro 
cağından bahsettini%. Hepsi doğrudur. 
Bunlar asıldır, milli tiarımızdır. Takw 
dir ederim.. Aaırlardanberi kendi hali• 
ne bırakılmı§ bir memlekette, hepsi ay
nı §iarla mütehassis bir milletin su• 
den beklediği mühim vazifeler vardır. 

Feragatin muhtelif manaları ve i· 
cabları üzerinde nazarı dikkatinizi ccl
bctr.ıelı: istiyorum. 

Bu nesil, kendisine düşen vazifeyi 
ifa eylediği takdirde, türk tarihinde 
emsalsiz bir teref kazanacaktır. Sizi o 
şerefe iştirlk:e davet ediyorum. TUrki· 
ye dünyanın en ileri, en refahlı me~ 
leketi olmalıdır ve olacaktır.,, 

Bundan sonra, husu:si müsahabclet' 
yapılmış ve Celal Bayar, mektebin i .. 
mine ve kendisine teveccüh eden va.zi· 
fcnin ehemiyetine uyar bir 9ekle SÜ· 

ratle gelmesi lüzumuıd"'işaret etmiştir. 
B. Celal Bayar, mezunlar ve hazır 

bulunanlar tarafından defalarca ve ha· 
raretle alkışlanmıştır. 

Heyetmiz dün 
Cenevreye gitti 

(Başı 1. inci sayfada) 

mi bir müzakere açılmasını beklemi
yor. Maamafih Şilin'in talebi üzerine 
ruznameye konulan mülteciler mesele· 
sinin konsey tarafından tetkiki muhte· 

meldir. 

Nihayet konseyin iptidai madde
lerin tevzii meselesini tetkik etmek üze

re de hususi bir komite teşkil etmesi 

variddir. 

Türk - Fransız klering ve 
modüsü feshedildi 

Ankara, 16 (A.A.) - Aldığımız ma· 
liimata göre, türk • fransız modüsü ile 
k lering anlaşmasının feshi ihbar edil· 

miştir. 

C ebelidürüzde, 
Suriye aleyhinde 
memnuniyetsizlik 
gittikçe artıyor 
Trablusşam, 16 (Hususi) - Cebeli• 

dürüzde Suriye aleyhine için için de
vam eden memnuniyetsizlik gittikçe 

daha alevli bir hal almaktadır. Bilha&
sa son uunanlarda Cebclidürüz muha" 
fızlığına bir alevinin yerine bir suriye· 
linin tayin edilmesi Süveydiyede gayet 
kötü hislerle ka11ılanmıştır. 

Görmenicrin tetkikleri 
Antakya, 16 (A.A.) - Havas Ajan" 

sı bildiriyor: 

Milletler Cemiyeti gönnenleri tüıı 
sabah Süveyda alevi köylerinde tevak• 
kuf ederek köy ileri gelenlerinin f ikir• 

lerini almı.,.lardır. 
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GÖRlNG lTALYA~DA HATAY ve FRANSIZ SİYASETi 

Milletlerarası münasebetlerı ar
tık sefirlerden ziyade kabine azala
rının karşılıklı ziyaretleri ile tanzim 
eı..!ilmektedir. Böyle bir devirde bir 
devlet adamının komşu memleketi 
ziyaret etmesinde hususi bir mani a. 
ranmamak lazım gelirse de, Göring
in İtalya ziyareti, 1 ngiltere ile ltalya 
arasındaki anlaşmanın imzasından 
sonra yapılması do1ayısiyle, her ta• 
ratta hususi bir alaka uyandırmıştır. 

Devletler arasındaki münasebet· 
lerin azami derecede kararsız oldu
ğu bir zamanda yaşamaktayız. Bü. 
yük devletler arasında hergün değİ· 
şen ikili, üçlü kombinezonlar yapılı· 
yor. 

l - lngiltere, 1935 senesi şuha· 
tında Fransa ile birlikte yürüyordu. 
Mart 1936 da yolları ayrıldı. Sonra 1-
talya ile Almanyanın beraber yürü

ıneleıi ile tekrar birleştiler. 
2 - Almanya, geçen senenin mar· 

tında İngiltere ile ihtilaf halinde İ· 
ken, iki devlet haziranda anlaştılar. 

3 - İngiltere ile ltalya 1935 sene
si nisanında beraber yürürken, aynı 
senenin sonbaharında az kaldı barba 
giriyorlardı. Bu iki devlet arasında· 
ki ihtilaf geçen haftaya kadar devam 

etti. Şimdi barışmışlardır. 
4 - Almanya, 1935 senesi nisa• 

nında ltalyaya gücenmişti. Aynı se
nenin sonbaharında barıştılar. Bun· 
dan sonra da beraber yürüyerek bir· 
çok şeyler elde ettiler. Almanya si· 
lahlanmasmı tamamladı. İtalya Ha· 
heşistanda yerleşti. Bugünkü müna· 
sebetlerinin mahiyeti nedir? 

lşte Göring'in Roma ziyaretinden 
bu ~uale cevab arannıaktadrr. ltalya 
ile İngiltere arasmdaki anlaşmadan 
evel, Italya sıkıfıkı Almanyaya ıard. 
ınrı, lngiltere ile Fransa da beraber 
yürümekte idiler. Geçen hafta imza
lanan Gentleınena agreement'ten 
sonra hem İtalyanın Almanyaya kar
tı, hem de İngilterenin Fransaya kar• 
§1 vaziyetlerinde bir değişme his.se· 

diliyor. 
ltalya, İspanya meselesi hakkın. 

daki son İngiliz ve fransız teşebbü· 
süne Alrnanyadan ayrı olarak cevab 
vermiştir. Gerçi ltalya ve Almanya 
c:evabları b irbirine benziyor. Fakat 
İngiliz - İtalya anlaşmasından evel, 
iki devlet, verecekleri cevabı arala
rında kararlaştırırlar ve sonra de 
aynı şeyi söylerlerdi. 

Diğer taraftan lngiltere de ispan
ya meselesinde yaptığı en son teşeb· 
büsc Fransayı teşrik etmemiş bu 
defa yalnız başına hareket etmiştir. 
Şimdiye kadar fngilterenin ispanya 
meselesinde yapılan her teşebbüste 
Fransayı da peşine takması, halya 
ve Almanyanın, kendilerini karşı cep• 
hede görmelerine ve dikine yürüme

lerine sebeb olmakta idi. 
Bununla beraber ne f ngil terenin 

Fransadan, ne de Almanyanm hal· 
yadan ayrıldığına veyahud da bir f. 
talya • İngiltere cephesinin teşkıl e· 
dildiğine dair bir emare yoktur. Yal
nız İngiliz • ltalya mukareneti bir o
lup bittidir. Ve bunun akisleri de his
sediliyor. Simdi herkesin merak etti. 
ği şey, ing.iliz • italya mukarenetin • 

den sonra İtalya siyasetinin hangi is
tikameti takib edeceğidir. iki yol 
vardır: 

1 - İtalya, İngiltereyi alınan sİ· 
Yasetine yaklaştırarak. bir fngiltere, 
Almanya ve ltalya kombinezonu 
fransız • sovyet paktına karşı vaziyet 

ıni alacaklar? 
2 - Yoksa ltalya lngiltereden 

&onra Fransaya da yaklaşarak eski 
Streza cebhesi mi ihya edilecek 7 

Belki de Göring bunu y•kından 
görsün diye ltalyaya gitmiştir. 

A. Ş. Esmer 

Alman idari 
teslrilabnda 

' değişikli le 
Berlin, 15 (A.A.) - 30 ikinci k~

nunda Berlinde yapılacak büyük kabı
nc toplantismda çıkarılacak bir kanun• 
1~ Hamburg, Bren ve Lubek muhtar şe· 
hırleri Prusyaya ilhak olunacak ve 
Prusya, Bavyera ve Saksonya mUstes
na olmak üzere diğer bütün küçük bil· 
kürnetler ilga edilecektir. 

Malaga, Madrid cebhelerinde İsveç 

harb şiddetle devam ediyor 

parlamentosu 
açıldı 

B. Largo Kahalleronun, 
Barselona nal<ledeceği 

hill{ümeti 
söyleniyor 

Salamanka, 16 (A.A.) - Malaga cep· 
besinde milliyetçilerin taarruzu müsa
id bir şekilde devam etmektedir. Milli
ci harb gemileri dün sabah liman tesi
satını yeniden bombardıman etmişler

dir. 
Madrid, 16 (A.A.) - Havanın fena 

olmasına rağmen milisler dün üniversi
te ınahalJesinde taarruza geçmişlerdir. 
Milisler birkaç bina zaptederek 250 asi 
öldürmüşlerdir. Şehrin garbındaki 

parkta da faslıların bir hücumunu püs· 

kürtmüşlerdir. 

Ilarh şiddet1c devam ediyor 
Madrid, 16 (A.A.) - Asiler üni

versite mahallesi mmtakasında pek şid· 
detli bir taarruza geçmişlerdir. Muha· 
rebenin bütün Madrid cephesine sira· 

yet edeceği zannedilmektedir. 

Gönüllüler 
meselesinde 
İtalyanın cevabı 

hazırlanıyor 
Fransanm karan Londra ve 

Berlinde iyi karşılandı 
Roma, 16 (A.A.) - Gönüllüler me

selesi hakkında ingiliz notasına verile
cek italyan cevabı gelecek haftanın ba· 
§Inda hazır olacaktır. 

Bu cevabın yazılış tarzı hakkında B. 

Musolini ile B. Göringin fikir teatisinde 

bulunacakları öğrenilmiştir. 

Fastaki alman askerleri 
iddiası meselesi 

Londra, 16 (A.A.) - İspanyol Fası

nın yüksek komiseri tarafından vukubu

lan davet üzerine geçen çarşamba günü 

Keuta limanına giden Vanok torpido 

muhribi Melilla'ya varmıştır. 

Vanok'un zabitleri Keuta'da olduğu 

gibi Mclillada tahkiat yapacaklardır. 

Zabitlerin Hintrland'ı ziyaret etmiye

cekleri denizciler mahafilinde söylen

mektedir. 
Vanok kumandanının ingiliz amiral

lığın.a hiç bir yerde alman kıtalanna te· 
sadüf etmediğini bildirdiği öğrenilmiş-

tir. 

Fransız kararının Londradaki 
akisleri 

Londra, 16 (A.A.) - İspanyaya gö· 

nüllü gönderilmesinin meni hakkındaki 

kanunun fransız parlamentosunca sürat

le tasdiki ingiliz mahfillerinde derin bir 
memnuniyetle karşılanmıştır. 

Almanyadaki akisler 
Berlin, 16 (A.A.) - Havasın muha

biri bildiriyor: 
Siyasi gönnenler, fransız parlaınen· 

tosunun İspanyaya gönüllü gönderilme

sinin menini ittifakla kabul etmesinin bü

yük bir tesir hasıl ettiğini söylemekte

dirler. 
Alman diplomatik mahfillerinin, Al-

manyanın ingiliz notasmf vereceği ce

vabm bilhassa Fran.sanın vaziyetine ve 

alacağı tedbirlerin tesirine bağlı olduğu
nu eheı.niyetle kaydetmiş oldukları ha

tırlardadır. 

Pariste akisler 
Paris, l5 (A.A.) - Gazeteler, Eko 

dö Pari hariç olmak üzere İspanyaya 
gönüllü gönderilmemesi hakkında parla· 

mentonun dün ittifakla almış olduğu ka-

dolayısiyle memnuniyetlerini bildir-rar . 
mekte<lirler. Gazeteler, bu kararın tesır-

li olacağı düşilncesindedirler. 

Asilerin tebliği 
Salamanka, 16 ( A.A.) - Resmi bir 

tebliğ, kıtalarm Malaga eyaletinde i
lerlemeğe devam ettiğini bildirmekte
dir. Asilerin San Tedro Alkantara ka
sabasını zaptetmiştir. Madrid cephesin

de topçu düellosu olmuştur. 
Diğer mmtakalarda sükunet vardır. 

*.Y.* 
Barselon, 16 (A.A.) - Asilere aid 

iki tayyare şehri ve limanı şiddetle 

bombardıman etmişlerdir. 

*.y.* 
Londra, 16 (A.A.) - Valansiyenın 

son bombardımanı ve asilerin Malaga

da ilerlemeleri üzerine B. Largo Ka
ballero'run hükümeti Barselona nak· 
letmeğe hazırlandığı söylenmektedir. 

Çek - Sovyet askeri 

• • 
lsveç parlamentosunu açan Krral Güstav 

Oslo, 16 (A.A.) - Kıral yeni par

lamentoyu törenle açmiştır. Muhafaza

kar partinin lideri B. Ham.bre tekrar 

reis seçilmiştir. 522 milyon kuron ola
rak tevzin edilen yeni büdceyi parla~ 
mentoya sevkedecektir. 

iş birliği haberleri 
Tahkikab Çekoslovakya da memnuniyet uyanbırdı 

Prag, 16 (A.A.) - Çekoslovakya 
kurmayı İngilterenin ataşemiliterini 

Çekoslovakyada tahkikat icrasına me
mur etmesini büyük bir memnuniyetle 
kaıJılamıştır. 

Resmi mahfiller, aalihiyetli makam
lar tarafından yapılan kati tekziblere 
rağmen alınan matbuatının, kızıl ordu· 
nun vasa.tt Avrupada yapacağı bir 

harb için Çekoslovakyanm Sovyetlcr 
Birliği ile ittifak etmiş olduğunu ispa· 
ta matuf şiddetli makaleler yazmağa 

devam ettiğini bildirmektedirler. 
Alman matbuatı, aynı maksadla Sov· 

yet hava kuvvetlerinin takviyesi için 
Çekoslovakyada bir çok yeraltı tayyare 
meydanlan ve saire inşa edildiğini ve 
daha şimdiden birkaç yüz Sovyet zabi-

SON DAKiKA 

tinin Çekoslovak erazlsinde bulundu· 
ğunu temin etmektedir .• 

Alman ataşemiliteri kendisine ya
pılan yarı resmi daveti henfuı: kabul et• 
memiştir. 

Çekoslovakyanm daveti 
Prag, 16 (A.A.) - ÇekoslovU. 

yanın, Almanyaya yapılacak bir taar· 
ruz için Sovyetlerin milrakabesi altına 

girdiği hakkında alman matbautı tara· 
fından neşredilen haberleri tekzib et • 
mek maksadiyle Çekoslovakya hükU· 
meti ingiliz ataşemilitetrini resmen ve 

alman ataşemiliterini nim resmi suret
te bütün Çekoslovakya tayyare mey· 
danlarmı ve askeri binalarını ziyaret et
meğe davet etmiştir. 

BB. Stoyadinoviç · Maçek görüştüler 
Belgrad, 16 (A.A.) - Başbakan Stoyadinoviç ile hırvat lideri Maçek arasında 

siyasi mahfillerin çoktanberi beklemekte olduğu mülakat, bugün öğle üzeri Hırva· 
tistan ve Slovenya vilayetleri hududunda Ron kasabasında vukua gelmi§ ve saat 16 
ya kadar devam etmiştir. 

Pek yakında bu mesele etrafında bir tebliğ neşredilmesi beklenmektedir. 

*** Belgrad, 16 (A.A.) - Öğrenildiğine göre B. Stoyadinoviç ile B. Maçek arasın-
daki görüşmede hırvat meselesinin halli ihtimalleri konu~ulmuş ve bu konuşma çC>k 
samimi geçmiştir. 

Bu hususta neşredilen resmi tebliğ, iki devlet adamının bu mülakatının tarihl 
bir ehemiyeti bulunduğunu ve bütün memlekette gayet büyük bir tesir icra eyledi
ğini belirtmektedir. 

Madrid eteklerindeki harbin dünki neticesi 
Madrid, 16 (A.A.) - Müdafaa konseyinin tebliği: 
Asiler, dün gece, Madrid cephesinin muht li.f mıntakalarında, ezcümle Kara• 

bansel ve Üniversite mahallesinden büyük kuvvetlerle hücuma kalkışmı~larsa da 
her yerde geri püskürtülmüşlerdir. 

Arava • Kalas • Razas mıntakasında hükümetçiler, beş kilometrelik bir cephe 
üzerinde ilci kilometrP ilerlemişlerdir. 

General Göringin Roma temasları 
Roma, 16 (A.A.) - General Göring bugün General Vallenin mihmandar!,m 

ile Guidoniadaki "tayyareciler şehri,, ni bütün teferruatma kadar tetkik etmiştir. 
General 'Görin.gin Guidaoniaya muvasalatında askeri tören yapılmış ve orada 
kendisini Dille a' Aoste ve General Fare ri karşılamışlardır. 

Tetkikin neticesinde hücwn ve bo:nbardıman tayyareleri filoları uçuşlaı: 
yapmışlardır. 

Bundan sonra zabitan mahfelinde verilen öğle ziyafetinde general Göring gördüğU 
bütün şeyler hakkında hayranhğını bildirmiş ve italyan hava ordusunun kuvvet 
ve azametinin kendisi üzerinde derin bir tesit icra eylediğini ilave etmiştir. 

Öğleden sonra General Göring Romada bir gezinti yapmış ve antikiteleri tet
kik eylemiştir. 

Bu gece operada General 'Göring şerefine bir temsil verilecektir. İtalyan Dı' 
İşleri Bakanı Kont Ciano General Göring ile refikasını gece yarısı verilecek bU
yük bir supcye davet etmiştir. Bu supeyi bir balo takib eyliyecektir. 

Polonya - Litvanya hududunda bir hadise 
Varşova, 16 (A.A.) - Polonya - Litvanya hududunda bir hadise olmuŞıtur. 
Yarı resmi Gazeta Polskanın bildirdiğine göre, Litvanya polisleri, bir hudud 

direğini tamir etmek üzere olan polonyalı hudud muhafızları uzerine on sekiz 
kurşun atmışlardır. Ölen veyahud yaralanan yoktur. 

Cumhuriyet'te Yunus Nadi, "bita• 
raf bir polis kuvveti istemekte ne 
kadar haklı imitiz'' serlevbasiyle net
rettiği bafyazıda Suriyede Fransanna 
Türkiye cwnhuriyeti hükümetine ka~ 
tr en fena hislerle kıvranan bir diiJ • 
man olarak yerletmit bulunduğunu 
ve metropol Fransasında da birçok 
kimselerin müstemleke amirlerinin 
bu düşmanlık siıyasetine iştirak et • 
mek cürmünü irtikap ettiklerini söy
liyerek diyor ki: "her şeyden evvel • 
bu vaziyet önünde, Fransız dostluğu 
denilen şeyin esasen bir zehir oldu • 
ğu olanca açıklığiyle ortaya çıktığı • 
na göre vaziyetin bu feci inkişafın • 
dan bilhassa memnun olmaklığmuz 
lazım geldiğine ,üphe yoktur. Fran
sanm Türkiyeye karşı dostluğu an -
laşılmamış bile olsa her halde dü§ • 
manlığı aabit olmaktadır . ., 

• 
Tan'da, Ahmed Emin Yalman, 

mÜfahidlere tercümanlrk eden iki 
türk gencinin hakikati söyledikleri 
için fransızlar tarafmdan tevkif edil· 
mi;§ olduğunu aöyliyerek diyor ki: 
"eğer bitaraf müşahidlere bitaraflık 
ve müşahidlik varsa, yani vakalan 
bitaraf bir gözle görmek kabiliyetini 
haiz bulunuyorlarsa, Sancakta vazi. 
feleri bitmiştir. Derhal Cenevre'ye 
dönerek Milletler Cemiyetine tu ra • 
poru verebilirler: "Gittik, fakat gö • 
remedik. Çünkü franaızlar, bizim 
hakikati duymamıza mani olmak 
için tercümanları tevkif ettiler." 

• 
Son Poata'da, Muhiddin Birgen 

Türkiyenin haklı Sancak davasında, 
doatlarmuzı aleyhimize tahrik etmek 
için türlü giilün.ç sebebler bulmaya 
çalıf&Jl fraruırzların bu gayretlerini 
"öküzün baca.klan arasında buzağı 

aramak,, diye vuıflandrrıyor ve bu 
gibi mugalatalarla hakikatin örtüle
miyeceğini anlatıyor. 

• 
Son Poda'da Fransanm dış poli. 

tikasmı zaifa istediğini empoze et. 
mek, kuvvetlinin emrivakıni kabul 
etmek .. diye vasıflandıran Sadri Er
tem, Hatay davasında fransızlarm 

pazarlığı uzatmak işine gın§mesıru 

tehlikeli buluyor, çünkü böyle bir sü
rünceme zihniyetinin türk milletini 
Türkiyede fransız kültürüne karşı 

§İddetli bir mücadele açmak mccbu. 
riyetinde bırakabileceğini ve bundan 
en zararlı çıkacak olanın gene Fran· 
sa olacağını hatırlatıyor. 

KAHVE MI, LiKÖR MÜ? 
Kurun'da, Hakkı Si.iha Gezgin her 

yıl dııarıya 20 milyon liramızın ak • 
masına &ebeb olan kahve yerine mem 
lekette likör içmek adetinin taam • 
müm ebnesini ve bu hususta propa • 
ğanda yapılmasını temenni ediyor. 

ZiRAi iNKILAP. 
Kurun'da, Asım Ua, hazırlanmak· 

ta olan zirai kalkınma programını 
büyük bir inkılap diye vasıflandıra· 
rak köylüyü topraklandmnaya ve 
köy ekonomisini modern teknikle 
teçbize matuf bu programın memle.. 
ket İstihsaline yapacağı faydaları an

latıyor. 

AKADEMİ LÜZUMU. 
Ak:fC!m'a verdiği bir mülakatta 

Profe$Ör Mu&tafa Şeldp Tunç, menı• 
leketimizde bir akademi kurulması, 
lüzumunu ileri sürüyor, akademinin 
bir fikri ehli hibre vazifesini görece
ğini, aynı zamanda müsabakalar ter. 
tibi yoluyla sanat ve fikir hareketle
rini de teşvik edeceğini söylüyor. 

TÜRK VE MACAR HALK MUSI· 
KiLERİNDE BENZERLiK. 

Geçenlerde memleketimizde bir 
tetkik aeyahati yapmış olan kıymet
li macar bestekar ve alimi Bela BaJ'lo 
tok'un macar gazetelerinden birine 
verdiği bir mülakatı Son Post.a'da o.. 

kuyoruz. Musiki üstadı, Adana ci....,. 
rmda topladığı köy türkülerinden 
yirmi kadarının eski macar halk bea
teleriyle hayretdeğer bir benzerlik 
arzettiğini ve bunun menıe birliğine 
atfedilmesi laznn geldiğin söylüyor. 

B. Bata italyada 
Napoli, 16 (A.A.) - Kundura kırah 

ismi verilen çekoslovakyalı sanayici Ba· 
ta, refakatinde iş arkadaşlarından dokus 
kişi olduğu halde hususi üç motörlü tay
yaresiyle bir tetkik seyahati yapmak i· 
çin İtalyaya gelmitir. 
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Sovyetler Birliği fevl{alade 
... 

Fransa, ingiltere ve Alman yada 
kongresi toplandı 

l{ongreye reislik eden B~ Kalenin, yeni 
anayasa~ esaslarını anlatb Son yılın 

vaziyetini 
Fransada 
Altı aylık "halk cephesi'' hükümetin

den sonra muhalefet Blum kabinesinin, 
ancak prensiplerine aykın bir politika 
güddügü zaman muvaf1akiyet elde etti
ğini söylemektedir. Söylendiğine göre, 
ispanya işlerinde B. Blum, li. Laval'in 
red etmiyeceği bir politika takib etmek
tedir ve sermayeler hürriyetinin müdafii 
olan B. Oriol'la, tam manasiyle deflas
yoncu bir bakan olan B. Jermen-Marten 
arasındaki fark pek okadar büyük değil
dir. Blum kabinesinin sosyal politikası
na gelince, patronlar şimdiye kadar yal
nız senatonun tahakkukuna mani olduğu 
bazı islfıhata hiç bir zaman muhalif ol
madıklarını teyid etmektedirler. 

Bununla beraber senato büdceyi 2 ye 
karşı 288 reyle kabul etmiştir. Rapor
tör B. Abel Gardey hazinenin 1937 de
ki ihtiyaçlannm, tıpkı 1936 da olddğu 
gibi, 30 milyar frangı bulacağını bildir
mektedir. 

... Şimdiki halde fransrz devletinin 

borçlarının yekunu 370 milyar frangı 

bulmaktadır; buna 40 milyara varan be

lediye borçlariyle, 110 milyarı bulan de

miryollan borçlarını da ilave etmek ge
rektir. 

B. Gardey umumi kredinin mali hu

ausatla alakalı olmadığı ve itimadla büd
ce tevazününün kurulmasının, işlerin ye
niden çogalmasına bağlı olduiu fikrin
dedir. Sosyal temayüllü hükümetin beş 
yıllık deflasyondan sonra memlekete ver
diği büyük ders budur. 

Bu o kadar barizdir ki, muhalefet ta
arruzlarını büdce açığına değil, sosyal 
karğaşalıklara çevirmiştir. B. Kayyo bi
le şimdi masrafları kısmak ve memurlar 
diktatörünü bertaraf etmek lüzumu Ü· 

.zerinde israr etmektedir. 
Finans bakanı, ekonomik salahiyetin 

başladığı fikrindedir. 

Noc.1 ve yılbaşı dolayısiyle iş .ilernin
de biıyük bir faaliyet görülmüştür. De
miryolları 1936 yılının 49 uncu haftasın
da, 1935 yılının ayni haftasına göre 20 
milyon frank daha fazla tahsilat yapmıı
lardır. 

Devalüasyon'dan sonraki aylardanbe
ri olan sonteşrin 1936 zarfında vergi 
tahsilatı 1935 deki 2 milyar 814 milyona 
mukabil 3 milyar 167 milyonu bulmuş
tur. Vasıtalı vergiler ise tahminlere gö
re 17 milyon eksikle, fakat 1935 sonteş
rinine göre 135 milyon fazlasiyle, 2 mil
yar 61 milyon getirmiştir. 

Kazanç vergisi 1935 sonteşrinine gö
re 51 milyonluk ve tahminlere göre de 
36 milyonluk bir fazlalıkla, 556 milyon 
frank getirmiştir. Fiatların yükseldiği de 
hesaba katılsa bile, yüzde 1 O nisbetini 
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ekononıik 
nasıl telhis e 

ve mali 
b. iriz 

bulan bu artış çok cesaret vericidir. Va
sıtasız vergiler tahsilatı ise 193 5 sonteş
ririne göre 203 milyonluk hir fazlalıkla, 
1936 da 1 milyar 105 milyon frangı bul
muştur. 

Fakat maalesef rant'ların vaziyeti 
bu salahla tamamen tezad halindedir. 
Bu da, sosyal anlaş~lıklann devamı 
keyfiyeti ile izah olunabilir. Fiatların 

yükselmesi d .. muayyen bir nisbet dahi
linde itimadın avdetini felce uğratmata 
ve yeni istikrazlann yakın olması rant
ların yükselmesine imkan vermemekte- 1 
dir. Bununla beraber, uzun vadeli faiz 
haddinin yüksek olmasına rağmen, salah 
hareketinin durması için hiç sebeb yok
tur. Şüphesiz, bu faiz haddinin devalü
asyondanberi indirilememiş olması, e
sef verici bir ~ydir. Maamafi bu salah 
hareketi devam edebilir. 

Dcmiryollar işletmesinden ileri gelen 
açrk, 1935 deki 400 milyona mukabil 
1936 da 848 milyonu bulmuştur. Borçlar 
servisi, 1935 deki 3 milyar 637 milyona 
mukabil 1936 da 3 milyar 70 milyona 
yükselmiştir. Böylelikk açık, tahmin e
dildiğinden 900 milyon fazlasiyle 4 mil
yar 888 milyon franga yükselmiş bulun
maktadır. 1937 için olan açığın ise 7 
milyar 7 5 milyonu bulacağı tahmin e
dilmektedir. 

İngilterede 
Dört yıldanberi İngiltere tam bir e

konomik nekahat devresindedir. Geçen 

yıl zarfında, sabit bir i!i olanların sayı

u 19 3 S e göre yüzde 5 niabetinde art

mış ve memleket endüstri ve ticaret fa

aliyetinin endeksi, 1935 in son üç ayına 
göre ~üzde 7 nisbetinde yükselmiştir. 

Çelik istihsalinde 1
0
935 e göre yUzde 18 

nisbetinde bir artış vardır ve diğer ta
raftan çelik ithalatrnda da bir a?alış ol
duğundan dahili istihlak yüzde 27 nisbe
tinde yükselmiştir. 

Krizden zarar gören kömür, pamuk, 
demir çelik ve deniz inşaati endüstrile
rinden son ikisinde faaliyet yeniden baş
lamıştır. Ancak, kömür bölgeleriyle, do
kumacılık bölgesi olan Lankaşayr'da va
ziyet hala düzelmemi~tir. 

Bu kalkınmanın bilhassa silahlanma 
progranunın gerçekleştirilmesinden ileri 
gel:liği çok defa iddia olunmuştur. Fa
kat bunun böyle olduğu muhakkak de
ğildir ve bu salahın yarısından fazlası 

her halde silahlanma programından ile
ri ~elmemiştir. 

Halkın satın alma kudreti epi yük
selmiştir. Silahlanma programmm tama
men haricinde olarak bir refah hareketi 
görülmekte, fiatlar (on iki ayda yükse
liş yüzde 20 yi bulmuştur) ve maaşlar 

yükselmekte, her tarafta i ~çi aranılmak
t.a, sauilg.:lıni t. r .enn fli.ltıarı ela art
mal:tailir. Spekül~syoıı da iş-: karışınca, 
muhtelif işı .. re yatırııan sermaye mikda
rı da çoi{almaktadır. 

Bu hareket üaha ne kadar zaman de
vam edecek? Bu kısmen sualılanmaya, 
kısmen de muhtelif başka faktörlere bağ
lı olan bir iştir. Her halde şimdilik bu 
tanclans'm d:ğişeceğini gösterecek hiç 
lıir şey yoktur. 

Binaenaleyh, 1937 senesi için tah- • 
minler mükemmeldir. Şimdiki tehlike, 
işl:!rin düzelmesi temposunun haddin
den fazla artmasıdır ki, yer.ıi bir her
cümerce yol açabilir. 

İş piya:;asının tedrici diizelişini gös
teren bir kaç rakam, söyle:liklerimizin 
doğruluğunu beliğ bir surette isbat et
mctkedir: 

1936 haziranında muntazam bir işi o
lanların yekunu 11.631.160 ı bulmuştur 

ki, bunda ha::iran 1923 e göre yüzde 

17.6 nisbetinde (1.700.000 kişilik) bir 
artış vardır. 1935 haziran~yle 1936 ha-

ziranı arasında bu artı§ 600.000 kişi nis
bctinde::lir. Vaziyetleri götü olan en
düstriler de (kömür, pamuk, demiryol-

ları v. s.) işlerini kaybedenler bir milyon 
kişiden en az 700.000 i, vaziyetleri dü
zelen endüstriler de (otomobil, gıda 

maddeleri, inpat, otelcilik, v. L) it bul
muşlardır. Bu endüstriler, kendilerine 

lazım olan öteki itçileri de nüfuaun art

ması sayesinde elde etrniılerdir. Görül
düğü üzere, Büyük Britanya'nm ekono
mile sistemi her zaman için İngiliz mil
letine iş bulacak iktidardadır. 

Almanyada 
Almanyamn ekonomik vaziyeti par

lak olmaktan çok uzaktır. Fakat 1936 

senesi dahili kargaşalıklar çıkmaksızın 
geçmiştir VI! 1937 de kargaşalıklar çıka
cağını umduracak hiç bir şey yoktur. 

Rayhı;"ın dış vaziyeti düzelmemiştir. 
Ekonomik vaziyet hiç de memnunyet 
verici değildir. Rayhş'ın otarşi'sini 

gerçekleştirecek olan dört yıllık planın 
tatbiki dolayısiyle endüsriyel faaliyet 
olduğu gibi kaiacak, hatta belki biraz 
da artacaktır. İşsizliğin tamamen orta
dan kalkması da mümkündür. 

Rayhşbank dört yıllrk planla bera
ber silahlanmaya da para yetiştirmek 

mecburiyetinde olduğu için para vazi
yetinde hiç bir salah beklenemez. Fiat· 
ların yükselmesi, kıtlık ve hayat aevi
yeainin inişi herhalde devam edecek
tir. Bir dönüm nokta&ına varıldı~ını 

gösterecek hiç bir emare yoktur. 

Alman çelik endüatrisi tam bir in-

Moskova, 16 (A.A.) - Sovyetler 
birlıgi yeni anayasasını görüşmek üzere 
R.S.l•' .S.R. sovyetleri fevkal.lde kongre
si dün Kremlin sarayında toplanmıştır. 

Kongrede Sovyetler birliğini teşkil 

eden muhtar cumhuriyetler ile milli mın· 
takalara aid 1200 murahhas bulunuyor
du. 

Kongreyi açan merkezi icra komitesi 
reisi Kalenin Sovyctler birliğinin yeni 
teşkilat anayasa layihası raporunu oku
muştur. 

Kalenin sözlerine başlarken demiştir 
ki: 

"- .•• Memleketimizde husule gelen 
sosyal ve ekonomik değişiklikler bize 
fevkalade demokratik esaslar üzerinde 
yeni bir devlet idaresi şekli kurmak im
kanlarını vermektedir. Memleketimizi 
sanayileştir::lik ve sosyalist prensipler 
mucibince ziraati teşkilatlandırdık. Sa
nayide, ziraatte ve ticarette kapitalist
liği tasfiye ettik ve Sovyetler birliğinde 
iktisat'li ve siyasi yaşayışa sosyalizmi e
sas tutmak suretiyle bir insanın diğer 

kişaf halindedir. 1936 da istihsalit ye
kunu, 1932 deki 5.571.000 tona nazaran, 
19 milyon tonu aşmaktadır. 

Bu rakamın 2.300.000 tonu Sar'da 
istihsal olwımuştur. Makina imalatı da 
geniş ölçüde artmakta olup bu endüs
tride çalışanların sayısı 80.000 den 
600.000 e çıkmıştır. 

Memleket içinde makina satışı yüz
de 17, ihracat da yüzde 30 niabetinde 
artmıttır. Vergilerin randımanı parlak 
değildir. 

V aaıtaau vergilerle kazanç vergisi 
tahsilitt, 1935 de.ki 3.920.000 Rayhş

marka ml.6kabil 1936 da 1.973.000 Rayhş

mark getirmiştir. Vasıtalı vergilerle 
gümrük resmi de 1935 deki 2.303.000 
Rayhflllilcb mukabil 1936 da 2.396.000 
Rayhşmark getirmiştir. 

1933 nisanından 1936 nisanına kadar 
Raylış'ın umumi borçları resmen yal
nız 2 milyar 300 milyon Rayhşmark art· 
mıştır. Fakat bu rakamda, i'5izler için 
alınan tedbirleri, otomobil yolları inşa

atını ve milli müdafaa masraflarını 

karşılamak için yapılan kısa vadeli te
ahhüdler dahil değildir. Bunlar ancak 
vadeleri gelince Rayhş'ın borçları he
sabına dahil edilecektir; buna intiza
ren de bu bonolar tedavül etmekte ve 
Rayhşbank tarafından reeskonte edil
mektedir. 

Ticari araştırm<ılar enstitüsüne gö
re, kısa vadeli borçlar yekCınu 1929 da
ki 26.535.000 Rayhşmarka mukabil 1935 
de 22 milyar 15 milyon Rayhşmarkr 

bulmuştur ve bu yekunda, 1932 deki 
4.289.000 Rayhşmarka mukabil 1935 de 
7 milyar 820 milyonu bulan silahlanma 

masrafları da dahildir. 

bir insan tarafından istismamu ortadd 
kaldırdık.'' 

Kalenin, teşkilatı esasiye projesinİD 
sosyalizme aid olan birinci faslından bah
sederek işçilerin saadetleri yalmz elde 
edilen mad:li ve harsi kıymetlere değil 
ayni zamanda amele ve kolk:ozcılar ara
sındaki menafi ahengine de mütevak1df 
buldıtduğwıu lcaydeylemiştir. 

Kalenin, Sovyetler birliği devlet tet' 
kilatından bahseden ikinci fasıl hakkın" 
da da demiştir ki: 

- Sovyetler birliği kendi hududlatl 
içinde 24 mmtakadan 17 muhtar cumhu
riyetten ve 9 milli eyaletten teşekkül e
der. Cumhuriyetimiz, halkımı.zm büyük 
bir çoğunluğunu teşkil eden rus ulU&U

nun adını taşımaktadrr. 

Bundan sonra, Kalenin, mahalli ida
relerin, devletin ve mahkemelerin hak 
ve vazifelerine aid olan diğer fuıllartll 

vasıflarını tebarüz ettirdikten ve vatan
daşların vazifeleri hakkında uzun izahat 
verdikten sonra demiştir ki: 

''- Hiç bir karpitalist memleket bati 
en zengin bile kendi adamlarına iş hak• 
kı veremez. Almanyadaki faşist idareci
ler iş başına gelirlerken kapitalistliği 
boğacaklarını ve onlan devletin menfa• 

faati olduğu kadar müatahsillerin menfa-
atlerini de korumaya mecbur lalacakla· 
nnı vadetmişlerdi. Halbuki bugün bütiiJI 
dünya bu vaidlerini nasıl tutmUf olduk
larını görüyor. Almanya bugün de eaki
si gibi yine em1i.k aahibleriııin, ur.;\yid
lerin, spekülatörlerin ve boreacdaruı ta• 

hakkümü altında bulunuyor n bun1anıı 

menfaatlerini de himaye eden fqizm i
daresidir ... 

Kalenin, ntandaşhk vazifesinin ell 

eherniyetlisi "vatan müdafaası" olduğu· 
nu ehemiyetle kaydeylemiJ ve teya&kkuS 
yalnız hududlarda değil fakat ayni za .. 
manda millet dütımnlannm memleket 
müdafaasını baltalamak teşebbüslerine 

mani olmak için dahilde de artırmak li· 
zım geldiğini söylemiştir. 

Nihayet Kalenin projesinin diğer fa• 
stllannı da izah ettikten sonra sözlerini 
şöyle bitirmiştir: 

"- Cumhuriyetimiz organik bir va· 
tandır. Milletimiz eskiden olduğu gibi 
bundan sonra da daima federal devletin 
müzahiri olacaktır." 

Havacılık ve Spor'un 

183 üncü 

Sayısı çıkmıştır 

Bütün Kitapçılarda var

dır.. Okurlarımıza tav

ıiye ederiz. 

Bil ~tNl\11 YEN iNSt\N 

yetlidirler. Fakat Dante'nin, Emerson'un, Berg
son'un veya Hale'in alemleri Mösyö Babbitti'in
kinden çok daha geniştir. Pek tabiidir ki ciharu
ınızın ölçüleri, uzvi ve climaği faaliyetimizin 
kuvveti ile mütencısib ve zaruri olarak büyüye
cektir. 

eserlerine, anıtlanna, yeni beldenin mekanik 
harikalarına, dostlarından mürekkep küçük gru
pa, sevdiklerine daha sıkı bağlıdır. Mesafe ve 
zamanın ötsinde, baıka bir aleme doğru genişle
mektedir. Ve bu alemden • ki bizzat kendisidir -
eğer öyle bir iradeye sahib ise sorunız hadise sil
silelerini seyredebilir: alimlerin, artistlerin ve 
şairlerin temaşa ettikleri güzellik silsilesini; fe-

memiz vasıtalannı emrimize vermi§tir. Fakat 
bizler, cansız maddenin tabiatimiz kanunlarına 
hürmet etmeksizin inşa etmİ§ olduğu alemin hr 
nüz içinde bulunmaktayız: öyle bir aiemin ki 
bizim için kurulmamıştır, zira muhakememiziP 
bir hatasından ve kendi hakkımızdaki cehlimi%-

Yazan: Dr. ALEXlS CARREL 

Türkçeye çevıren: NASUH! BAYDAR 

Xll 

BeJerİ ilem 
Jnsanrn, fiziyolojik ve dimaği faaliyetlerinin 

ahengi dairesinde ihyası cihanı değiştirecktir. 
Zira cihan, çehresini vücudümüzün haline göre 
değiştirmektedir. Unutmamalıyız ki o, sadece 
asablar cümlemizin, duyğu uzuvlamnızm ve tek
niklerimizin, bizce bilinmeyen, ve muhtemelki, 
bilinmez olan harici bir realiteye cevabıdır. Yine 
unutmamalıyız ki bütün ıuur hallerimiz, bütün 
hulyalamnız, riyaziyecilerin ve B§ıkların bütün 
şuur halleri ve hulyalan gibi, birer hakikattir. 
Fizikciye bir güne§ batışını ifade eden elektro
manyetik mevceler ressamın sezdiği parlak renk-
lerden <laha fazla objektif değildirler. Bu renk
lerin tevlid ettiği estetik duyğu, ve o renkleri 
terkib eden mevceler uzunluğunun ölçüsü ken-
di kendimizin iki manzaramızdır ve bunların 
mevcud olmağa, aynı derecede haklan vardır. 
"-ıeşe ve ıstırab, yıldızlar ve güneş kadar ehemi-

Fizikçilerle astronomicilerin dehasiyle ya
ratılmış olan kosmos'dan, Rönesanatan beri 
içinde hapsedilmiş bulunduğu kosmos'dan ın
saru kurtarmalıyız. Güzelliğine ve büyüklüğüne 
rağmen, cansız maddeler dünyası, onun için 
dardır. Bu dünya, ekonomik ve sosyal muhitimiz 
gibi, ölçümüze göre kurulmuş değildir. Onun 
mutlakiyetçi hakikatinin doğumuna iştirak ede
°.1«:yiz. Bü~b~tün onunla mahdut olduğumuzu, 
fizik aJemınkılerden ha§ka buucllar üzerine ya
yıldı~ı biliyoruz. Jnsan hem maddi bir şey, 
canlı bır mahluk ve bir zihni faaliyetlet kayna
ğıc1ır. Onun, yıldızlararası mesafelerin ölü ge
nişliği içindeki mevcudiyeti temamiyle ihmal o
lunabilir. Bununla beraber, maddenin bu akla 
veleh veren ülkesi ic;inde bir aybancı olmaktan 
da uzaktır. Aklı, o ülke içinde, riyazi abstraksi
yonlar yardımı ile kolayca faaliyette bulunmak
tadır. Ancak o, arzın sathını, dağlan, nehirleri, 
okyanosu temaşa etmeğe tercih etmektedir. 
İnsan ağaçlann, nebatlann ve hayvanların ölçü
sünde halkedilmiştir. 

Bunların refakatinden hoşlanmaktadır. Sanat 

dakarlığın, kahramanlığın, feragatin mülhimesi 
olan sevgi silsilesini; bütün eşyanın aslını ihti
rası ile aramış olanların en yüksek mükafatı o
lan iyi niyetin silsilesini ... Cihanımız, işte böyle 
bir cihandır. 

• 
insanın yeni baştan kuruluıu 

lhyamız işine başlama zamanı gelmiştir. Fa
kat bunun programını tanzim edecek değiliz. 
Zira bir program, sert bir zıh içinde canlı ha
kikati boğabilir. Tasvir edilmez olanın nebea
nma engel olabilir, ve istikbali aklımızın hudu
du içinde tesbit edebilir. 

Kalkmamız ve yürümeğe başlamamız; kör 
teknolojiden kendimizi kurtarmamız; bütün 
kudretlerimizi mürekkeblikleri ve servetleriyle 
tahakkuk ettinnemiz gerektir. Hayat bilgileri ga
yemizin ne olduğunu bize göstermiı ve ona erit-

den doğmuştur. Bu aleme intibak etmemiz iın
kansızdır. Şu halde ona karşı isyan edeceğiz. O
nun kıymetlerini değiştireceğiz. Onu kendimize 
nisbetle tanzim edeceğiz. Bugün fen bize, ken• 
dimizde gizli bulunan bütün kudretleri inkişaf 
ettirmek imkanım vermektedir. Fiziyolojik ,,e 
zihni faaliyetlerimizin eararh mekanizmalarıol 
ve zafımızm sebeblerini biliyoruz. Tabii kanun .. 
lan nasıl saydığımızı biliyoruz. Neden dolayı ce-> 
zc..!andığımızı da, karanlıklar içinde neden kaY .. 
bolduğumuzu da biliyoruz. Aynı zamanda, fec .. 
rin sisleri arasından selametimiz yolunu da fark .. 
etmeğe başlıyoruz. 

Cihan tarihinde, inhitatı başlangıcına gehnİf 
bir medeniyet, ilk defa olarak, hastalığının se: 
beblerini farkedebilmektedir. Acaba bu bilgİY1 
kullanabilecek ve fennin harikulade kuvveti sa .. 
yesinde, geçmişin bütiin büyük milletlerinin 
müşterek mukadderinden kaçınabilecek midir.·· 
yeni yol üzerinde, hemen ilerlemeğe başlarna .. 
nuz lfızımdır. 

-SON-
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yapdan tazyik 
Türk halk mümessillerinin 
örmeıilere verdikleri rapor 

anca a 

-
Bir çok türk köylerinin bir ıenelik 

ridatı bir senelik afir ve arazi vergi· 
ni ödemeğe kifayet etmediğinden hü· 
· tin tazyik ve icban altında kalan 
rk köJ'lüsü varidatı verdikten sonra 
nkalara müracaat ederek ve araziıi
temınat göstererek para almak mec· 
riyetinde kalmııu. Bankaların ver· 

~.ği para köylünün eline ıeçmeden 
oyleriniıı borcuna mahsuben kıllDI 

nı ınaliye mcmurtan alllllftl. Her 
lene tekerrür eden bu qlr yağma11 do-
yııivle köylü bank• taksitlerini mun· 

aman veremediğinden Ziraat Ban • 
il tll•ldlıı arazisini alacağmdan dola· 

1 banka namını. iıtimlik etmiftir. 934 
e 935 yalnız Kınkban kansı tilrkleri· 

ile aid yirmi iki bin hektar arazinin 
lra namına iltimllk edildifini llÖJ'· 

lef'lek lrilkümetin türklere kal'fl naul 
bir liyuet takip ettiği anlqıbr. 

Yergilerin cibayeı uuller 
Kudi mahsusla ttırklere karşı ta • 

kib edilen fevkallde vergilerin de fev· 
hllde cibayet usulleri vardu. Bir se
llelik Yaridatın bir senelik vergiyi &!e
Yeaıiyeceğini anlamq olan htıkilmet 
htt ıene k8ylere ıfirll aftrll beqiler ve 
Jandarmalar g&nderir. Bunlar haftalar 
aylarca ldSylü hesabına yapr n niba· 
)'et harmanlar hazır olunca memurları 
gelir aJlrları nakden tahsil etmek ister. 
k6ytünün parası yolr memlekette maU 
9aziyet dolayııiyle mali kredi mevcud 
01ınadıfı için k~Hl qlr tıaerine haris
ten para bulamaz. qAr paraum .ermek 
iç.in mabauHln bir Jnnnmı atmak iıter. 
Buna kanaat de edilmek istenmez ve ni· 
1-yet k6ylil -.Arı veremediği bahane e· 
dilerek mevcud mahsul maliye memur
*' _., «• ...,onlara doldurulanlr 
nahiye veya kaza merkezlerine gönde-

rilir. Maliye tahsildarlan:ım anuauna 
göre pek dun bir fiatl• gene tahsilda· 
rın tertib ettiği adamlara atılır. En· 
len o günkü piyasadan dOn bir fiatıa 

latılmı, olan mahsulün bedelindıbek· 
çi ücreti, na1dıye ücreti, ban llcr ma· 

larifi gasb ve hacziye namiyle birçok 
lllasraflaı da kat cdi'diğinden btitiln 
ntahıulü alınmış olan köylü gene büldl
lllete borçlu kalır. maliye bu bakayayı 
köylü hesabına Ziraat Bankasından a
lır Ye köylünün bankaya olan borcu ka· 

benr. Esasen ziraatin sermayesiyle ft 
lllf siraate yardım ımılraadiyle teeutl• 
etnn, olan Ziraat Bankası bunu veıile 
ederek hir ihtiktr .endikası zihniyetiy
le bin Hım kıymetinde olan araziyi iki 

1ilz lira" banka namına istimllk eder 
•e birkaç ay IOftra pyri ttır1r anasıra 
"tar· Afirın cibayet usulGnde ittibu 
edilen tedbirlerden birisi de k8yltlnün 
'lnanun ve hattl kanunun menine rat· 
1-ea airal naitinin ve baranatmm 
bacaectnerek atılmuıdır. Diter buıu· 
~ olduta gibi iktlladl muamellatta 
dil hlktımetin tilrkler aJeybine yaptıfı 
1-ksızlıklamı hepsini iaah etmek müm
lrlbı olaınıyacatından hakikatin anl .. ı. 
1-hilaaeai için muhterem beyetinbin 
tGrk kiylerini ve nahiyelerini ıeaerek 
~ftti ve tiirkler aleyhine tertip edi-

~ iltianat ve fevblide uaulleri ma-
bade tetkik buyurmaaı bu fada1a • 

l'tQ ne kadar ıümullü ne kadar hazin ol
"'-iuııu giSatermefe af ayet eder AD· 
llederiz. 

Tiirlclerin ae~d ellerinden 
ııidiyor 

rtz llU'aaııu: hull1aten arı:etmek iste • 
ki bundan on bet sene evvel bu San• 

takta eınvau gayri menkulenin yüı:de 
Yetnıip ve .er-eti umumiycnin yüı:de 
~tbe,i tilrk umuruna aid iken bil• 
let trıetin takip ettiği bu sistemli siya • 
ta:6zilnden tilrklere aid semtin bil • 
t lra bir kı11DJ gayri tilrk anasıra in• 
~ ettıgi gibi türklerden kımu ua • 
k. n elbıde kalan servet borçtarmı 
te P•tınıya kif1'yet edemiyecek derece
... l•lnıiıttr. İdarede yot.uzluklar San· .... 

.,....,,,.,. bir tilrlr ek•riyetinia 

Türle köylerine lconan vergilerin miluarı, onları yıkacak, dağıtll
calc kadar yülcaelııİI'. 

• Elconamilc ıasyilcler ıiirlclerin mü lldyet laalclcını "8 çalııma serbed-
Uiini ıaladid etmifdr. 

• Mahalli otoritelerin tedbirleri ıiir le lciilıüriinii öldürmek .,ıyen eı-
ra/ında toplanJRlft&r. 

- n •usu__,.__._.........._•• an _............., 
filen mevcudiyetini görmUt olan Fran
a Ankara ltillfnameıinde Sancakta 
istihdam edilecek memurlarm türkJer -
den eeçilmeıini prınıip olarak kabul 
etmifti. Buna rafmen ltiWnamenin 
iımaamdan ve bilbaua 926 tarihinden 
sonra Sancakta mevcud yerli tilrkler • 
den olan memurlan birer vesile ile u
lederek yerlerine Suriye arablarından 

ve Sancağm gayri tilrk anuırmdan o
lan e,ııau tayin ettiğı gibi Tilkiye ft• 

tanına ve tilrk milletine blyanet ede • 
rek Türkiyeden kaçan veya tilrk milleti-
ne ihanet ettikleri için Türkiye devle
ti tarafmduı kovulan tilrk düf""'nlan 
tilrk memuru diye Sancak tiirkleri ..-. 

pna beJi etmiftir. Bugtln Slınc:üta 11'"9 

cut on dört adliye ve kadastro mahke
mesi blkiminden tilrklerden yalnu bir 
müddei umumi muavini ile bir ad mil
lbimi mevcut oldufunu ft 32 adliye 
n kadastro mahkemesi kitipleri ara -
unda tilrklerden bet lritip bulundufu· 
nu söylemek Sancaktaki tilrk ekaeriy• 
tinin liyul baklan nnktai nuarmdan 
ne bdar lwbıdıla •lndddanm p 
termefe kilidir. 

Maamafib türklerden tayin edilen 
bu memurların ekserisi millt aeci1eaini a:;••rek emperyalizme himıet vaad 

9t1' lM ..... 15tla. 
Dlfer dalrelerdeld terk wla • 

nnm adedi I• yakarda anettllfmls 
nilbetten daha uclır. Hattl Sanak 
merkednin dtıainelere balil olan mal 
memurlan we Sancalm imali fenniye 
dairelerinde bulunan bi•k memurlar 
arasında bir tilrk memuru ı&ıerile-

mes. 
Sancalm ttırk nahiyeleri mtldtlrltık· 

terine ttırk düpnaıu olduklan için 
Türldyeden kovulan bu memlekette 
ttırk dtlflnanbğnu propapnda etmek
le tanmnııı olan ethu tayin edilmit • 
tir. Hutlu Sancak memurlarmm ttırk· 
lerden tayin edilmesini tnhhtlt etlDlt 
otan mandar Franu Sancala tayin 
edilecek tt1rk dtlpull1armdan intihap 
ve tayin etmeyi Wr prenalp olara1r t& 

bik etmiftir. Hilktımetin Sancak tilrk· 
terini tuyik " uru etmek mabadiy
le takip ettili ba li,uet _... tllrk 

dilfmUU olan bu meamr1ara bilfiil tilrk 
dllflD&D'ılm• bir dbnlyet olarak a,ıla
mıt .., memurlar bu dlmlyetle hareket 
ettikleri lpn tilrk baJkna• htıldbnet da
irelerinde. iıJeriııde hmml " istimal 
muoıetlta manu bıraJmuttlr. Her me
mur, her ttırke, her naile ile JK>rluklar 
çrırarmak ndfeaiyle. her ..,.Sen enel 
mUkeJlef n muYUsaftır. lleaav, ttırk 
ert.bı meullhiae mOtealllk her itte dl· 
tedltml yapmakta iltnibaye maun • 
dur, .erbelttir " bBtGn bnanamlak
ıantan. yolauluklardan dolayı hl~ bir 
ga... meni we muatab olana. 

Bilfars: tilrlıdlD tilRçe 19tidamna 
arapça meıruhat verir. Ve çok kere 
(dnalrl aideline) bydiyle llti~ 
nereye havale edildilial arabatais bı
ralap milracaatçıyı aramak. IOl'lllÜ " 
bulmak ktllfet n sahmetine kotar bu 
kadarcik birJeJden bile kindar bir sevk 
duymala kalkıfır. TUrk erbabı meaall-. 

b·nin evrakı dairelerde aiirilntlr, tiirlr. 
d~ire kapıcılarmm bile istihfaf, baka • 

ti ma-·· kalır Bu kadar geniı bir re ne ..... • • • 
i,kence meauniyet ve utlhiyetini ken· 
dinde bulan anb memur artık alabildi· 

~ine icrayı btııanederken. bir taraftan 1 
~ hılkı 80ymatrta hiç bir mahı:ur gar-
~z. En küçük ve basit bir itte bUytik 
zorluklar ıöstererek tilrkil amana mec
bur kılar, kaderine• rilfret almala. fu· 

at bu fırsattır deyip ttırk malına, ca • 
nına anlmağa hatlar. KUçUk bir mtı. 
aamabaya mukabil ,ttırk köylllsilnden 
.. ırdığı paralarla tilrke aid muametıt
tan ve huıuuttan kendine çıkardığı 
pyri metru paylarla buıün memleketin 
en zengin fertleri haline ıeten memur• 
lar hemen hemen iltianasıadır. Ve bü
tün memleket halkı mazilerini peklll 
ve yakından bildikleri bu memurların 
daha dün aç denecek kadar yoksul ol • 
duldarmı bilir. Bunlann bugün mem

lekette yilkaeten evleri, apartımanları, 

kiSyleri n çiftlikleri brfrunda batn
na tq buarak aea ~bnmu. Memur
lar gayri mqru ba semtlerinden dola

yı lmirlerhıe kup da pyıi mnuldtır. 

Hiç bir memurun, bu pyri lllefl'U ser• 

vetinden dolayı IOl'pya çekilmesi 16-

rtllmemiftir. Yalnu, Antakya &iraat 

banka•ından ve banka memuru n vu

nedarlannm ıene bu dairenin lmirle • 

rinhı 11-1 ve teaeyyUbO neticesiyle 

&fll'dddan 16 bin lin, 1936 yı1mm q. 
ıaı ayında, o da ıene erbabı mna1Uı • 

ten birinin Uıbuı tberiDe meydana p 
mtf, ört bu edilemiyecek bir balde bu

lunan ve matbuata da akseden bu hu
..ıık .... ... ~ ..U.ttill ... 
ıww• '81•~•• ....... 
yınlıabw ot.. hM tualmda talakla 
kata befla ........ fabt tahldkatm neti • 

ceu hlll mesJıal bJmıttır. Gerçi ban· 

ka memuru n ft.-dar elyevm bapi•· 
nede bulunmaktadırlar. Fakat bu dal· 
renin teftiı ve kontrolü ile mükellef 

ft mavauaf buJımanlar ve sırf kendi
lerinin ihmal veya teaeyyiibil ile hır • 
aızlığa meydan verilen birinci derecede 
memurlar ellerini kollarını aallryarak 
ıumeJrte. n bili itleri bqmda bu • 
lunmaktadırlar. 

(Bitmedi) 

IHAVA I 
lleteorolojl emtitüailnden ftrilen 

-ıtmata ıaı. dtln tehrimbde auhunet 

llfırm altında 6 dereceye kadar dütmüt

tllr. Yurdun XanMlenb aalülleriyle Kon-
11. Antalya ft KaN mmtalralan yaAJı 
ceçmittir. Yalıt Karadenia uhllleriyle 

Antalya n Yalonda yalamr n diler 

yerlerde kar ptinde olmuftur. YaAJa· 
nn metre ...w.ma bttaktıiı aa m 
çokzonplda,,.Z~Yalovada1~ı.a. 

bulda a Jdlocnmdlr. Hava eneDd sine 
nuuan Bp w- emab Anacloh.uada 
mada yerlerde M derece aramda '°'" 
tumuftuı'· DllD ea cltlt8k auhunetler .. 
fırm altında Bdimede9, SiVM ve Bobıda 
lo, Emanunda la, Kant& H derecedir. 

En yilbek uceldıkbır llfınn Uati1nde A· 

dan•da 11, l>&'tyolda 13 derecedir. 

Köy eyirtmenleri için 
hazıırbk ' 

Kay eyirtmenl yetlftirmek IRre 
Maarif n Ziraat Vekiletleri delecele
rinden mtırekkeb komiqon pl'fl""la
nna devam etmektedir. Komisyon ba 
sene memleketin muhtelif yerlerillda 
açılacak kuralarm yerleriyle bu ınu. 
tara alınacak köylülerin mUraarmı tu

bite çalıpnaktacbr. 

1 

Nureddin Arztımanın cenaze töreni 
Anar• bakamet merked olduğu ilk yıllardanberi Cwrıburiyet Halk Put/. 

sinde Y"e ona merbat bat1J11 ml•SR• Y"e cemly«lerde en lararfltl/ n lenptli 
IJdev/er al°!'' olan aıuıa i11•nl•rdan birini daha dan topnp Y'erd/k. 

NuHddıa Arsaman, Partililerin ve Halltnlileria omaalan la.rinde, Parti 
bayrağına sarılmıı tabutu /~inde, bpalı et:DMsinin ~na.. adar ıetirildl. O· 
radaa tabut ~n•• arabasrm, bir'°k mlJeu.a.l•rln n pb/r blJylJklerlnia ç.
lenklerı bir 1?"!yom doldrmı14u; bir'°k otomobiller mnen bdu ıittiler. •e
ırarda Halkevıaıa. ·~ leraı•tli. v~ ı•yntli iye/erinden biriııl ayhtmekten duy. 
dutu t~ssilr belırtıldi. Reamımıs ceaueyi Hacıhynmduı ıeçerua ıiJater· 
mektedır. 

SERBEST MtlBADELE 

YOLUNDA 

B. Runciinanın 

yolculuğuna 
verilen ehemiyet 
etrafında 

Londra. 16 (A.A.) - .. Deyli Tele
craf" p&etMi, inaili.s ticaret bakam 
Ruacimın'm Amerika Cumhur Reiai 
Runelt'e yapteaİI siyarete büyük bir 
eliemiyet vermektedir. Bu psetcye ıö
re lel'best mübadelenin ihyaaı yolunda 
bir tqebbül bahia mevsuu olmaktadır. 
Runciman ve Ruavelt entemuyonal 
bir ekonomi koaferamı toplamak fik· 
rinde ohmmakla beraber Avnıpada e
Jr.onomik refahın avdeti için bir takım 
clirektifler telbit w.;banbın miUedere 
\ekllf etmeyi du,tlnmektedkler. 

8 . Rmveltin, yabancı memleket
leri bir konf eraD88 çağıracağı ,..........,... 
v.....-. ıı (A. A.) - c....amr 

IW8l B. Runelt. ;pbacı memleketleri 
e......,_.k bir koaferama daftt edecıcli 
halrlrmdeld haberleri tebib etmiftir. 
&aJıll dostu olan B. Runciman'm yakın
da kendisini siyaretinden bir konferw 
tertib etmek arzusunda oldutu manası· 
nm çrkarılamıyacaiını ilive etmiıtir. 

B. Morgentav 
B. Ruzveltin altoı kıymetini de-
~ ... ; .... ek ·'"'h. ·=-=- ·-· e-s-- Ula-•ye ....... uzauı-

m•vn• 18tiyeeek 
Vqinpxa, 16 (A.A.) - llaliye en

clmeni mazbata muharriri B. Somen, 
B. llorıaıtav'm iatikrar akç.-nm ve B. 
lbanelt'in dolum altın uımetini deiif
tirmek b....andald ..ıthiyetinin 3 ha· 

HAM MADDELER 

MESELESi 

Konseyin bu 
meselenin tetkikine 

karar vereceği 
söyleniyor 

Londra, 16 (A.A.) - Deyli Herald'· 
m yudıfına göre Milletler Cemiyeti 
konaeyi •enıin bM!ll!\lddeleri ihtlıva •· 
den topraklann iıılitin devletlere açık 
tutulmaaı meaeı.lnin tetkiki ır.11Mn•• 

nm geldiline bu tıoplaıuamda karar 
verecektir. 

an•osAsYrn a·a rs snnaa 

Her pazartesi günü 
çıkan Türk Spor 

Kurumu dergisini 
okuyunuz 

P& C 2 s n 9 P &J0 9AIY FtJS • • •• 

sira 1131 a bdar aatr1..,..,.,, teklif ..,_ 

tilin! bildinnifdl'. 
B. Jlorıentav maliye komiayona

na bu ilD kanunun müddeti temdid edil· 
mcdiği takdirde lılkümetin ecnebi piya· 
Alardaki rekabetine brp arilcadde .. 
demiyeceğini bildirmif n bu uaat:ma 
keyfiyeti kabul edilmene lnciltere. P'raDo 
aa, İsviçre, Hollanda " Amerika ara
amdaki para ittifekmıın bosulacap na. 
ve etmiftir. 

Senato Maliye Encümeni projeyi 
kabul etti 

Vqington, 16 (A.A.) - Senato ma
liye encümeni B. Runelt'in dolann al· 
tın kıymetini değif tirmek ve iatikrar ak· 
çaamı idame etmek hU1uaundaki aalW· 
yetini temdid eden kanun llyihumı it· 

tifakla kabul etmiftir. 

Genel kimyagerler kur.ımu senelik 
kongresini yaph 

Tilirld,e ıenel ldmyacerler cemiye
tinin senelik onpai diln belediJe ..ıo
DUDda toplınm'ftll'. Konıreyi en yap 
falut .. aıfatiyle Jilbek ainat emtitll
• rekt&il profa6r Dr. PaUra apq .. 
nialile Niide mebaau iL Vefik eeçil
mit*• Banda IOlll'& blyGklalmiae ta
sim telpaDan çeJrilmeel lrarar ........ 
merlra idare laeyeti rapora bbal we ıuı. 
aab billııçon okunarak idare he,ed ~ 
ra ediJmitdr. Bundan IODl'a bir öJOm n 

tam mal6lluk ~ andılı kurulmur 
baklandaki teklif lrabu1 edDmit ve yeni 
yıl için merkez idare heyeti HÇimi ,apd 

llllftlr. Yeni idse •yetine BB. Valıyl. 

Dr. tafcndiyar, Dr. Bedii. Dr. Kerim 0-
mer, Abdullab " .-, yedek adlıJde. 

n BB. Numi. HaJlllsr, baJai,et ....._ 

1 
na da İstanbul .......-.ıanndan BB. 

Mustafa llubli9 w profalr Mehmecl 

Halid aeçDmiflerdlr. 

Kimyagerler cemlyetlnla genel toplanuaıadaa tir ıhraaaı 
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ŞiMALiN CEBELCTTARI l<'I 

HELiGOLAND 
H eligoland ada· 

sının yeniden 
:tahkim ve teslih 
edileceği baklanda 
900 günlerde ve
rilen haberler, biL 
tiln eski itilaf dev
letleri kamoyları

1890 da fngiltere, Zengibarla Somalin'in b:--ı 
yük bir kısmına mukabil bu adayı Alman
ya'ya verdiği zaman bu mübadele lngiliz
lere çok karlı görünmÜ§ ve Gladston se
vinçle ellerini uğuıturarak: "Bir düğmeye 
mukabil bir üniforma aldık!,, demişti. Fa
kat düğmenin üniformadan daha kıymetli 
olduğu sonradan belli oldu. nı heyecana diL 

9ürmekten geri 1 
kalmadı. ı ............................................................... ı 

Bilindiği üzere, Versay muahedesi 
mucibince Almanya, haklı olarak ''fi
malin Cebelüttarık'ı,, adı verilen bu a· 
dadaki tahkimatı yıkmağa ve burada 
bulunan harb aletlerini tahribe mecbur 
tutulmuşcu. Filhakika Heligoland yal
nız Elbe, Ayder ve Vezer nehirlerinin 
mansablarına değil, Kukshafen, Bremen 

ve Hamburg gibi mühim alman liman -
!arının rnethallerine de hakimdir. Bü
yük harb esnasında alman denizaltı ge· 
milerinin sığınağı olan Heligoland'ın 

çok mühim ve müteaddid tahkimatı yı
kılmış, topları tahrib edilmiş, yer al
tındaki labirentler ve kazamatlar dol· 
durulmuş, obüs asansörleri sökülmüş ve 
dıvarlarla örülmüştü. Oraya gönderi -
len "siJahsızlama komisyonu" uzun 
seneler içinde başardın ve Almanyaya 
milyonlarca ingiliz lirasına mal olan 
eseri birkaç ay içinde yoketti. 

M uahedelcr ve realiteler 
B ununla beraber, 936 sonkanunun-

dan itibaren Heligoland, muahede· 
ler hükümleriyle realiteler dünyası ara
sındaki uçurumu her gün biraz daha a
çan hadiselere sahne oldu. Sonkanun 
ayınm başlangıcında ada sakinleri, aua
Jarının muhtelif taraflarına gitmenin 
kendileri için yasak edildiğini hayret
le gördüler. Adanın çok geniş bir ta -
kım yerleri ayrılarak etrafları çevrildi 

ve içlerinin görülmemesi için bunların 
kenarlarına tahta perdeler yapıldı. As· 
kerlerin nezareti altında bulunan bu 
tahta perdelere sivillerin yaklaşmasr 
bile yasaktı. Diğer taraftan, hemen he· 
men her tarafa muazzam burgu makine
leri koııuldu. Bunların yaptığr cehen .. 
nemi gürültü hemen hemen daimi idi ve 
dinamit infilakları o kadar sıklaştı ki 
ada halkı artık bunlarf! aldırıs etmez 
oldu. 

Adaya gönderilen binlerce işçi, sivil 
halktan tamamen tecrid edilmis bir va· 
ziyette kaldılar. Halk uzun zaman ada
da bir temerküz kampı kurulduğunu 
sandı. Bununla beraber, hakikat yavaş 
yavaş yayılmağa başladı: almanlar v~:
say muahedesinin hükümlerini bir kere 
daha çiğneyerek Heligoland'daki tah -
kimatr yeniden inşa edi vorlar.dr. 

Vniforma mı clalw kıymetlidir, 
<lii~me mi? 

H eligoland hiç şüphesiz dünyanın 
en mühim stratejik noktalarından 

biridir. Mesahası oldukça mahdud bu-
lunan bu ada, kayalardan müteşekkil 

tabii bir kaledir ve denizden talım: .. .:.1 

70 metre yüksektedir. Vaktiyle Dani • 
markaya aid olan bu yeri 1807 de İngi
lizler zabtederek Napoleon'un donan -

masiyle daha iyi çarpışabilmek için bu
rada bir deniz üssü kurdular. Bundan 
çok sonra, 1890 da, İngiltere Zen ıb:>r-
la Somali protektora'sının büyi bir 
kısmına mukabil, dostane b;r · ilde 
bu adayı Almanyaya ver<li. • ın 

mesahası Heligoland'ınkine t,~ • ..: 3.000 
defa daha büyük olduğu için, bu mü -
badele İngilizlere çok karlı göründü. 
Gladston bile sevinçle ellerini uğuş -
turuyor ve; "bir düğmeye mukabil bir 
üniforma aldığını" söylüyordu. 

Bununla beraber, düğmenin ünifor· 
madan daha kıymetli oldııöu sonradan 
belli oldu ... 

sedebilirim. Çünkü olimpiyad oyunla
rının deniz yan~arı dolayısiyle Kiel'
de yapılan müsabakalarda tesadüfen 
yardımiyle şimdi gene dillerde dolaşan 
bu meşhur ada üzerinde birkaç gün ge
çirmek imkanını buldum ... 

Gi>rdülderirn 

A da halkı hemen hemen münhasıran 
baLkçılardan veya kılavuzlardan mü

balıkçılardan veya kılavuzlardan mü -
rekkebtir. Bununla beraber, adanın baş
lıca gelir kaynağını turizm teşkil eder. 
Yaz mevsiminin devamı müddetince 
Heligoland, adanın vahşi güze11iği

nin ve denizin ihtişamlı manzarasının 

cezbettiği binlerce turistle dolup taşar. 
Bu rağbetin birinci sebebi Heligo

land'a gönderilen mallardan gümrük 
resmi alınmaması ve tütün, havyar, is -
takoz gibi şeylerin burada çok ucuz satıl
masıdır. 

Adada kaldığım müddetçe her ta . 
rafta hakikaten hummalı ve fasılasız 

bir faaliyet gördüm. Binlerce sivil işçi 
burada durmadan çalışmaktadırlar. De
nizaltı gemilerini barındırabilecek olan 
yeni bir liman da yapılmaktadır. Berl 
orada iken, her tarafta d~nizden çıkan 
muazzam çimento blokları bu limanın 

şeklini vazih bir surette belli ediyordu. 
Bundan başka, adanın kıyıları da tah . 
kim edilecek ve gene çimentodan bir 
scdle çevrilecektir • 

Adanın cenub ucunda geniş bir tay· 
yare meydaniyle, deniz tayyareleri i
çin yerin altında sahalar hazırlanmak
tadır. Sağa, sola, hangi tarafa bakılırsa 
bakılsın, yüzlerce i~çi toprağı kazmak, 
sıva karıştırmak, çimento dökmek ve 
Heligoland'ı teçhiz edecek olan kaza -
matlada diğer sığınakları inşa etmekle 
meşguldür. 

Adanın şimal tarafındaki burnunda, 
h:r halde gönderici bir telsiz aletiyle 
mücehhez olacak olan, bir tarassud ku
lesi bulunacaktır. Bu kulenin yanı ba
şına, çok iyi gizlendikleri için hiç gö
rünmeyen birkaç tane seri ateşli hafif 
top yerleştirilmiştir. Bunlar 6 ve 8 san
timetre çapındadır. Daha ileride, 10 san· 
timetre çapında başka toplar da bulun
maktadır. Buna mukabil, ağır toplar 
her halde ad'lnın orta yerine doğru yer
leştirilmiş olsa gerektir. Çünkü o ci -
vard a, cephanesini 60 metre derinlikte
ki kazamatlarclan alan 27 santimetrelik 
birkaç top gördüm. 

A danın cenup kısmına da çoğu 14 
santimetrelik olmak üzere toplar 

yerleştirilmiştir. Şurası muhakkaktır 

ki, adada benim görebildiğim tahkimat 
ve silahlar, hazırlanmakta olan ş.eylerin 
ancak ufak bir kısmıdır. Filhakika, a· 
dadaki yeniden inşa planı için iki sene
lik bir program tatbik olunacaktır. 

Almanyamn bu sıralarda tahkim et 
mekte olduğu ada yalnız Heligoland 
değildir. Norderney'de, Borkum'da, 
Sylt'de, velhasıl her tarafta aynı faali
yete rastlanılmaktadır. Almanya, Dani
marka sınırlarına kadar her tarafta kı
yıları tahkim etmekte ve sanki bütün 
dünyanın deniz ve hava kuvvetlerine 
karşı ergeç harba girmeği düşünüyor
muş gibi, müdafaa işleri için milyarlar 
harcamaktadır. 

(Dagens Nyheter - Stokholm) 

iJJ//l!f(fflfOha 
Elaziz halk türküleri 

ve oyunları 
Elaziz Halkevinin güzel sanatlar 

komitesi çok güzel bir teşebbüste bu· 
lunmuş. Elazize has türkü ve oyunları 
toplamış ve bunlardan resimli ve nota
lı güzel bir kitab vücude getirmiş. 

Folklör çalışmalarının halkımızın 

fikri terbiyesine ne büyük bir hizmet 
teşkil ettiğini uzun boylu anlatmaya 
hacet yoktur. Halkevleri edebiyat ve 
sanat kollarının en mühim işlerinden 

biri bu folklör sahasında çalışmak ol
malıdır. Elaziz halkevinin teşebbüsü 

bu sahada güzel bir örnek teşkil edi -
yor. 

CÇ AYAK 

Sadi Günel tarafından vücude ge -

tirilmiş müzikli, oyunlu bir revüdür. 

Müellif Elaziz halk türkülerini esas 

tutarak bir armonizasyon vücude getir

mis. halk oyunlarından istifade etmiŞ:o 
o 

ve bunları toplu olarak halka tanıtacak 

güzel bir eser vücude getirmiştir. Ge -

ne Elaziz halkevi tarafından bastırıl

mış bu eserle de folklor yolunda mü -

nevverlerimizin ne güzel çalışmalar ya

pabileceklerini görüyoruz. 

YÜCEL 
Sonkanun tarihli 23 üncü sayısında 

şu yazılar vardır: Behçet Kemal: "sa
nat ve iman'', Will Durant "cennetin 
kapısı", Haydar Tolun ''aşkın edebi 

psikolojisi'', Osman Nebi ''dağların 

başı'' Maeterlinck "nasıl facia müelli
fi oldum", Atsızyoldaş: "yüzyıllardan 
seçtiklerim", Münir Reşid Öymen "bir 
tenkidin tenkidi,, Seniha Bedri "bir 
gün,, şiirler, fıkralar ve hikayeler. 

Herkesin haklı olarak korktugu He
ligolandın tahkimatı o derecede idi ki, 
dünya harbı esnasında düşman donan· 
malarından hiç biri buraya taarruza ce
saret edemedi. Onun için, Versay mu· 
ahedesinin tanzimi esnasında İngiltere 
bu adadaki tahkimatın tamamen yıkıl· 
masını taleb etti ve bu iş de 1922 de 
bitirilebildi. Eski Kayzeri örnek tutan 
ve Versay muahedesinin hükümlerine 
aldırış ctmiyen ŞansCiliye Hitler, 14 se· 
ne sonra, adanın yeniden tahkim edil· 
mesini ve her zamankinden daha ziyade 
zabtı imkansız bir hale sokulmasını 
emre t; ... Ben bundan salahiyetle bah-

Büyük harbda hiç bir düşman donanmasrnrn taarruza cesaret edemediği Heligoland'daki tahkimat, Versay muahedesi 
mucibince yıkılmıştı. Alman hükümeti büyük paralar sarfiyle, "Şimalin Cebclütta rrkı,, adrna hak kazanan bu adayı 

yeniden tahkime başlarmştır. Yukardaki resim, yapılması düşünülen limanı ve tahkimatı göstı:riyor. 

Gündelik 

SANCAK, TÜRK YlJROl 
(Başı 1. inci sayfada) dıi 

larıru kaybetmediği gibi bugün Ol' 

Ankarada Tor ve Doruk (dağ teP' 
si) şeklinde yaıamaktadır. 

İskenderun körfezi etrafında ~ 
reklenmiş olan dağ kümesi surnel'I'" 
ler devrinden belki daha evvelde" 
beri Türklerin elinde bulunmuş o'-' 
bu Turlardan biridir. Orada Ya!~ 
milletlerin hepsi Alpin ve Türk IPI 

dağların durumu Üzerlerinde ve yıl' 
larmdaki yaşayış şartlan AnaJold' 
da ve Asyadakilerin aynıdır. Prol" 
historyada da Hatay mmtakası ~ 
dolu halkının bütün etnik ve kiil~ 
rel vasıflarını muhafaza etti. Şirt1"" 
İskenderun dediğimiz Alexanclrett' 
iskelesi adını nereden ve nasıl ehi" 
sa alsın bu ad Anadoluda milatta' 
önce on üçüncü asırda yaşanut ~ 
lakşandu'nun adından aynlamaZ· 

Vaktiyle Türk yurdlarıru bu •"' 
retle çizmiş olan tabii coğrafya ~ 
Türk kültürü ile kati boyasını aior 
ca nerelerinin Türk yurdu parçalr 
nndan veya müstakil Türk yurdla • 
rından olduğu taayyün etti. 

Kemalist Türkiye, teşkilatı e~ 
siye kanunu ile aıyaaal Türle milleti' 
ni kendi milli hududları içinde tel' 
pit ebniş ve bunu bir umde ola~ 
hünnet mevkiinde tutnıu~ buluıt": 
yor. Fakat bu o demek değildir ~ 
hudud dışmda bir Türk varlığı gO'I 
göre göre ve kasten haklanndan ~ 
hüviyetinden uzaklaştmlırken Tü~ 
kamoyu hararetlenmiyecek ve hare' 
kete gelmiyecektir. Fazla olarak fj~ 
tayla olan bu alaka Kemalist Türkt' 
ye ile beraber doğmut ve onun yaY 
tığı muahedelerle kutaallaşmıştır. 

Hatay henüz bir adını bile uzak' 
latmadığı Türk milliyetinin İskende' 
run - Antakya üzerinde bu alaka' 
nm ve kutsallatmış bağlann hart" 
retini duyan müstakil bir pa~ 
dır. Türle Kültürünün yaratbğı y~· 
sek milli gurur böylece etnik iJııll' 
yazlariyle kaynaşınca ha.ssasiyetİll 
yüksek derecesini bulur. Bu yiic:I 
duygu ile oynamanın çıkaracağı ıır 
tice müsbet de olsa. menfi de olt' 
etraf mı şiddetle müteessir eder. AJ<d: 
lı ve önü gören siyaset bu vaziyelJ 
he~aba katandır. 

H. Reşid TAN KUT 

1 POLiSTej 
lsta,..yon gcçid bekçi ini dih·cla 

İstasyonda geçiıl bekçisi OsJ:11ııt' 
oğlu İsmail, hamal Zeki oğlu Abdt1I• 
lah tarafından dövüldüğünü iddia et·

1 miştir. Abdullah yakalanmış ve müdde 
umumiliğe verilmistir. 

Ka,•ga eden t••rzilt·r 
Tahtakale civarında terzi Kenan ol· 

lu Hasan, Hüseyin oğlu Hakkı ve rAelt' 
med oğlu Muharrem bir kadın mesele" 
sinden kavga etmişlerdir. Hakkı "' 
Muharrem birleşerek Ha sanı dövıniif' 
ler ve taşla yaralamışlardır. Hakkı "' 
Muharrem yakalanmış ve müddei ıı• 
mumiliğe teslim edilı:ıişlerdir. 

Sehebı.oiz }·ere hakaret 
ettiğinden ... 

Tabakhanede seyyar satıcılık 1" 
pan Mustafa og~lu Adil Süleyman ol• . . ., 
lu şoför Mustafa tarafından sebeb51 

yere hakaret görmüş ve Mustafa yatc" 
lanarak müddei umumiliğe ~ 

l~uçuKliAHE~LEI~-) 
~eyşehir - Şehrin zaruri ve baY'' 

ti ihtiyaçlarını temin etmek için devaıııl' 
bir mesai sarfedilmektedir. Bu cüıııle" 
den olarak yıllardanberi getirilmesi ~· 
se mevzu olan şehre üç buçuk kilonıttı:" 
mesafedelcj Çam çam suyu şehre gett' 
rilmiştir. 

* Gazianteb, - Bilhassa kış güııl~ 
rinde memur, tacir v~ münevverler içil' 
oturacak ve eğlenecek yer bulu~; 
sı göz önüne alınarak şehrimize bir şeb' 
kulübü açılması kararlaşmıştır. • 

* Dinar, - Yeni halkevi bin.ası w'if 
ati ikmal edilmiştir. Çok modern .. ~ 1' 
plan üzerine yapılan binanın iki borilıı. 
salonu, kütüphanesi, sineması, rad~of dl 
muhtelif komitelere aid odaları ve bir 
misafirhanesi vardır. ti' 

* Gazianteb, - P.T.T. idaresi şe~ıt· 
mizde telefon tesisatı yaptınnal<t3 ııtl 
şimdilik elli numaralı olarak yapılı:n3 ııı'' 
olan telefon tesisatı icabında 400 Jl~ı;at' 

1 
raya çıkarılabilecektir. Telefon tesı tı· 
yapılması şehrimiz iktisadi duruJ:1ltl c)ıf' 
zerinde çok iyi bir tesir bırakmaJ<tll 
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• 
ıs asyonu Adanada bir hava 

Marttan sonra 
Adanaya tayyare 

seferleri başlıyaeak 
Adana 11 "Hususi,, - Martta baş-

1ıyacak olan hava seferleri için Ada
na'da kurulacak istasyonun yerini tes.. 
bit ve inşaata başlamak üzere merkez. 
den tavzif edilen mühendis Abdullah 
çalışmasına devam etmektedir. 

Yansen planında uçuş meydanı o
larak bağlar civarı tesbit edilmişti. Fa
kat mühendis bu yeri uyğun bulmadı
ğ1p.dan Meydanın inşası kararlaştırılan 
llipodrom yanında olması muvafık gö
tülnıüştür. 

Burası hava yolları namına derhal 
istimlak edilecek ve istasyon marttan 

evvel bitirilecektir. istasyon binasında 
her türlıi konfor temin edileceği gibi 
telsiz rasat istasyonu da yapuacaktrr. 

Adana uçuş istasyonu ilerıde bey· 
nelmilel istasyon haline getirilecek 
Bükreş ve Sofya'dan alınacak ecnebi 
Yolcular Adana üzerinden Tahran ta
rikiyle Hindistan ve diğer memleket • 

lere geçeceklerdir. 
Ankaradan bildirildiğine göre bu

rada istasyon hazırlığı yapılırken mer
kezde de İstanbul - Adana seferini ya. 
pacak tayyarenin satın alınması işine 
girişilmis dört motorlu büyük bir yol
cu tayy;resi lngiliz fabrikalarından 
bi .. 
rısıne ısmarlanmıştır. 

oı~dumuza 

on he~ tayyare 
hediye edecek 
lzmir (Husutfi) - Hava 

Kurumunun •atın aldığı tay
Yarelere ilave olarak 937 yı
lında daha on beş kadar tay-

Yare •atın alınarak ordumuza 
hediye edileceği kuvvetle tah
min edilmektedir. Şimdiden 

~ 
alahadarlar ona göre mesai 
sarf etmektedirler. ~ 
l'VVVVVVwwwVVVVVVVVVVV..VVV\~ 

İzmir limanına bir 

ayda gelen vapurlar 

~ 

J.~--
ISTANBUL, Beyoğlu 

TGnel meydanı 12 No. lu. 
M;s. aı•mızt zl111r•t ediniz vaya 

fg No.lct l•rlİamlzl lıtayinlz. 

Fly•tla!'lmızda bOyllk t'1!x111t. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ceyhanda büyük bir 
köprü yapıhyor 

l{öprü mıntakamn e konomil~ hayabnda 
büyük bir rol oynayacal'-

Ceyhan, (Hususi) - Ceyhan üzeri. 
ne kurulacak büyük köprünün inşaatı 
münakasaya çıkarılmıştır. Bütün Cey. 
b,an.lılar ve Ceyhan köylüleri büyük 
bir sevinç içindedirler. 

hazırlıklarının bitirilmesine kadar ilk
bahar gelmiş olacak ve inşaat başlrya
rak kolayhkla devam edecektir. Yapı. 
lacak köprü, Vekaletin büyük tip köp-

Ceyhanlılar bu sevinçlerini, teşek
kürleriyle birlikte Bayındırlık Bakanı 
Ali Çetinkaya'ya telgı·aflarla bildir

mişlerdir. 

rüleri modelinde olacak ve gelip geç
meler de, bütün ihtiyacı karşılayacak 
genişlikte olacaktır. Artık ceyhanh, ip
tidai sallara hayatını, malını bıralana

dan bu suretle kurtulmuş oluyor. 

Aldrğım maHlmata göre; köprünün 
münakasası ikmal edilir edilmez der
hal inşaat faaliyetine geçilecektir. Es:ı
sen; gerek münakasasının ve gerekse 
merkezden gönderilecek fen heyetinin 

Bölgenin iktısadi ve zirai: faaliyeti 
üzerinde çok mühim rol oynıyacak o
lan bu köprü, Yalnız bu bakımdan fay- ' 
dah olmakla kalmıyacak aynı zamanda 
hayati bir ehemiyeti temin olacaktır. 

Balıkesir Halkevinde lisan kurslan 
Balıkesir (Hususi) - Halkevi kurs. , 

lar şubesi tarafından bu yıl açılan lL 
san dershanelerinden Almanca, İngi
lizce, Fransızca ile Türkçe dersleri Bay 
ve bayanlaı tarafından büyük bir alaka 

He takib edilmektedir. 

Kursiarın gördüğü rağbet sevini
lecek kadar geniştir. Geceleri okulla
rın önü görülmeye değer bir kitle ta_ 
rafından dolmakta bir parça daha bilği 
arttırmak ıçin halk birbiriyle yarış et. 
mektedir. 

Alişuilri okulunda açılan bayan ve 
baylar için türkçe okuma yazma ders
lerine devam edenlerin adedi 231 dir. 

57 si baya:-ı 174 ü baydır. 
Almanc.a kursuna 7, İngilizceye 44, 

Fransrzca'yada 43 genç devam etmek.. 
tedir. Ayrıca Mithat paşa okulunda 
bayanlar için açılan Fransızca kursuna 

12 bayan gelmektedir. 

Kurslar şubesi aynı zamanda Gazi 
okulunda yalnız ilk okul öğretmenle
rine mahsus olarak bir resim iş kursu 
açmıştır. Eu kursun dersini de Ressam 
Sırrı verecektir. 

Diğer taraftan Halkevinde haftada 
iki gece ilk okul öğretmenlerine ait 
olan zehirli gaz kursu da muntazaman 
devam etmektedir. 

PEK YAKINDA 

BEN ÖLDÜRMEDİM 

ANKARA LEVAZIM AlVIlRLlGl 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU lLANLARl 

Patates 
Pıra3a 

Lahna 
lspanak 
Kereviz 
Kuru soğan 

t LAN 
Mıktan Muvakkat teminatı Tutarı 

Kilo Lira Krş. Lira 
3500 18 38 245 
2500 11 25 150 
2000 9 00 120 
2500 18 75 250 

400 4 20 56 
3500 13 12 175 -

74 71 996 

~- Kırıkkale askert sanatlar mekt~bi ihtiyacı için yukarıda 
ins, miktar ve tutarlarile muvakkat temınatları yazılı 6 kalem sebze 

a ık eksiltme ile alınacaktır. . .. .. 
ç 

2
_ Eksiltmesi 25 ikinci kanun 937 pazartesı gunu saat 15 de 

levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi 
bergün parasız görülür. .. .. . . . 

3
_ isteklilerin kanunun 2 ve 3 uncu maddelerındekı vesıka 

ve teminat ma.kbuzlarile beraber belli gün ve saatte komisyona gel-
meleri. (9) 1 - 113 

İLAN 

1 _ Polatlı garnizon kıtaatı ihtiyacı için 22000 kilo sığır eti 
k ekı;iltme ile münakasaya konmuştur. 

açı 
2
_ İhale 25 sonkanun 937 pazartesi günü saat ~6 dadır. 

3_ Talipkl'in ihde günü olan 25. 1. 937 d: tcmınatı muvakkate 

1 
. k 228 lira 75 kuruşluk Polatlı rnal san<lıgına yatırılmış mak • 

o aıa .. ı 
b ·ıe birlikt'.! alay satın alına komısyoııuna muracaat arı. 
uzu~ Şartnameyi görmek isteyen taliplerin hergün öğleden sonra 

komisyona müracaatları. (10) 1 - 114 

~ 

~ 

KREM BALSAM İN~ 
~ .. 
~ 

K 1 Sarışın, Esmer her tene tevafuk eden yegi.ne sıhhi i 
~m~~ ' Cildi besler, Çil. Leke ve sivilceleri kamilen izale ~ 

krem eyr ır. asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan· /' 
edeı. arını . . . ~ 

kl hhi güze1lık kremlerıdır. 
dı arı sı . ! E İ 1 ~ 
REM BALSAMİN 4 Ş~K1LJ?~ TAKD M. DL R~~ 

K _ Krem Balsamin yagh gece ıçın penbe renkh ~ 
1 

_ Krem bals:ımin yi\ğsız gündüz için beyaz renkli ~ 
~ _ Krem Balsamin acı badem gündüz için heyaz renkli !f 

4 
_ Krem BaJsamin acı badem gece için penhe renklL 

tNG!LİZ KANZUK ECZANESİ. 
Beyoğlu • İstanbul 

• 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOGO 
SATIN ALMA KOMiSYONU İLANLARI 

20000 kİLO ODUN 

Tahmin edilen bedeli ( 450) lira olan yukarıda miktarı v~ cinsi 
y~ılı mahrukat askeri fabrikalar umum müdürlüğü aatınalma ko· 
~syonunca 27-1..937 tarihiude çarşamba günü saat 14 de açık ek
sıl~e ile t?ale ~dilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verılır. Talıplerın muvakkat teminat olan (33) lira (75) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. (24) 1-143 

50.000 KİLO UN 

T~hmin .edilen bedeli (5500) lir~ olan yukarda miktar ıyazılı un 
asken fabr~k~ar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 
29.1.?37 tanhınde cuma günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edile· 
cektır. 

Şartz:ame parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvak~ 
kat temı~~t olan (412) lira (50) kuruşu havi teklif mektuplannr 
mezkur gunde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin 
d~ 2490 numaralı ~anunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkuı: 
gun ve saatte komısyona müracatlarr. (52) 1-175 

KIRKKALEDE YAPLACAK İNŞAAT 
Kesif bedeli (37820) lira olan yukarda yaz l · t. A k ri F t.. 

"k 1 U M"d·· ı··-.. ı ı ınşaa s e a'U" 
rı a ar mum u ur ugu Satın Alma Komisyonunca 3 _ ş bat • 937 
tarihinde çarş~ba g.ünü saat 15 de kapalı zarf ile ihale ed~lecektir~ 
1
. ŞTar1t?am1 ~ (Bır) !kırka (90) .kuruş mukabilinde komisyondan veri.
ır •. a ıp erın muva at temınat olan (2836) lira (50) kuruşu havi 
tek1Iıf. mekktupdl~r1 ın: ~ezdkur günde saat 14 e kadar komisyona ver• 
me en ve en ı ennın e 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddele 
rinde yazılı vesaikle muayyen gün ve saatte komisyona müracaaı: 
ları. (53) 1-230 

16 KALEM ÇELİK 

Tahmin edilen bedeli (15000) lira olan yukarda miktarı ve cin .. 
si yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Al • 
ma Komisyonunca 20-1-937 tarihinde çarşamba günü saat 14 de pa· 
zarlık ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (1125) lira ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkfir gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (93) 1-232 

An icara \
7 aliliğinden: 

Çakırlar mahallesinde hususi idareye aid 68/9 sayılı hanenin 
bir buçuk senelik icarma ilan edilen müddetler zarfında talip çık
madığından çıkacak talibine pazarlıkla ihae edilmek üzere ihale 
müddeti 4.1.937 tarihinden itibaren bir ay müddetle uzatılınrştır. 

Tahmin edilen icarın tutarı (693) liradır. 
Artırmaya girmek için (52) liralık muvakkat teminat verilmesi 

lazımdır. İsteklilerin her pazartesi ve perşembe günleri saat 15 de 
vilayet daimi encümenine şartnameyi görmek istiyenlerin hususi 
muhasebe müdürlüğüne müracaatları ilan olum•r. (41) 1-165 

1 MILLI MÜDAFAA VEKALET! 
\TIN ALMA KOMİSYONU lLANLAl 

BİLlT 

Benzin: 10 Ton benzin açık eksiltme ile alınacaktxr. 

1 
Hepsinin tutarı (3400) liradır. Evsaf ve şartnamesi komisyonu

muzdan verilecektir. İhalesi: 23-1-1937 cumartesı günü saat oıı bir· 
dedir. llk teminatı: 255 liradır. Eksiltmeye gireceklerden ilgili 
bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2,3 maddelerinde istenen be~eler
lc birlikte eksiltme gün ve vaktinde M. M. V. Satın alma komısyo-
nuna gelsinler. (4271) 1-95 

1 D. D. Yolları Ve Limanları umum ıuüdiirliiğü :5. ı 
ı\. Komiı;;vonu ~;anları: 

Muhammen bedeli (57020,14) lira olan aşağıda cins ve mikdarı 
yazılı 1541,085 metre mikabı çam kereste 28.1.1937 perşembe günü 
saat 16,00 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (4101,01) liralrk muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.1936 gün ve 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesin• 
de alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 15,00 e kadar komis
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şa:-tnameler beheri (285) kuruş mukabilinde Ankara, Eskişe
hir, İzmir ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. ( 46) 

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

l LAN 

1541,085 

1-166 

Muhammen bedeli 13407,90 lira olan 12000 dar hat ve 3 takım 189 
adet makas kayın tıaversi (2-2-1937) salı günü saat 15145 de kapah 
zarf usıılü ile Ankaracia idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek ic;tiyenlerin 1005,59 liralık mııva1·kat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 'G. 3297 
No. lr nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alın • 
mış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,45 e kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 

Şaı tnameler parasız olarak An karada Malzeme dairesinden, Ha}" 
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinde, İzmir ve Eskişehirde de ida-
re mağazalarından dağıtılmaktadır. (99) 1-235 

1 LAN 
Muhammen bedeli (221775,15) lira olan 65000 normal 3825 ma • 

kas 3500 köprülük kayın travers ile 100 adet meşe makas traversi 
2-2·937 salr günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An ~.nada idare 
binasında satın ahnacaktır. 

Fu işe gıımek istiyenlerin (1233~.76) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ,resmi gazetenin 7-5-1936 ~ün ve 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesin
de alınmış vesika ve tekliflerini aynı ~ün saat 14,30 a kadar komis
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Sartnameler beheri (1109) kuruşa Ankara, Eskişehir, İzmir ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır.) (98) 1-234 

Ankara 3 üncü Sulh Hukuk Hakimliğinden: 
Ankara avul.atlarından Bahriye caodesinde 3 numaralı apartı

manda ikamet etmekte olan İbrahim E hem 9.1.937 tarihinde ve at 
ctn.1iş ve t~rekesinc mahkemece vazıved edilmiş olduğundan kefa
leti lıaselııyle alacaklı olanlar <la dahil olduğu halde lıılcr, nle ıa
caklı ve borçluların ve mirascısınm vesaiki rcsmiyeleriyle lıer....ber 
bır ay zarfında 3 iincü sulh hukuk m·1hkemesine m.iraca-ıtlan ve a
lacaklarını vaktiyle 1.aydettirmiyenleı'in tnirascıya ne şa.ısan ve 
de terekeye izafeten takib edemiyeccklri lüzı.ıınu ilan olunur. 1- 231 



8 ULUS==================== 

PlllLC radyolarını bizden arayın HALİL NACİ Anafartalar caddesi No: 111 

İnhisarlar Umum 
Müdiirlüğünôen: 

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

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

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

V - İsteklilerin ihaleden en az iki gün evvel mimar, mühendis 
ve yahud bir mimar veya mühendisle katibi adillikçe musaddak or. 
t.:?klık vesikası ve resmi dairelerde yapmış oldukları işlere aid ve
sikalarla birlikte İnhisarlar inşaat şubesine müracaat ederek ay. 
rıca ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

VI -Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni vesikalarla 
5 inci maddede yazılı vesikaları ihtiva edecek olan kapalı zarflar 
en geç ihale giinü tam saat 14 e kadar yukarda adı geçen alım ko-
misyonu reisliğine veri'm:~ ,...ı...,,,1,rır. (139) 1-lSS 

~dremit Belediye 
Reisliğinden: 

Belediyemizin açık olan 165 lira ücretli mühendisliğine istekli 
olanların müra:c.atr ıian oiunur. Taliplerin mühendis diplomasını 
hamil ve musaddak tehir planını tatbika kadir bulunmaları şarttır. 

Makine, elektrik, su işlerinden anlıyanlar tercih olunur. Müra • 
caata evrakı müsbitenin eklenmesi lazımdır. (2254) 1-34 

Anli.ara Eınniyet 
Müd:irl~Uünden: 

Beher takıma 
Mikdarı tahmin edilen fiat 

Cinsi Aciet Lira Kuruş Lira kuruş İhale günU 
Sivil elbise 183 takun 20 274 50 20.1.93~ çarşamba 

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

ne kadar 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin yu
karıda yazıh gün ve saatte kanuni belgeleriyle birlikte emniyet 
müdürlüğünde toplanan komisyona gelmeleri. (2262) 1-45 

•ıııııııııııııııııııııııınııııııııııııııııııınıııııııınııııııııııınıııııııııııııııııııınn~ı• 

Muğla V aliliğiııden: 
Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan Ulada yaptırılacak 13348 

lira 33 kuruŞ, keşif bedelli yatılı ilk okul binası inşasına istekli çık· 
matlığından 5.2.937 günü saat on beşte pazarlıkla ihalesi kararlaştı
rılmıştır. 

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

ni ve buna müteferri diğer evrakı Muğla Nafıa Müdürlüğünden 
görebilirler. 

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

Ankara Valiliğinden : 
657 liıa 54! kuruş bedeli keşifli Zir nahiyesi nükümet konağının 

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

Nafia V el{aletinden: 
Paazrlıkla Eksiltme İlanı: 

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

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

ler. Eksiltme 28-1-937 perşembe günü saat 15 de Nafıa Vekaletinde 
yapı işleri eksiltme komisyonu odasında pazarlı!< 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 yazılı sa • 
atten bir saat evveline kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz 
mukabilinde vermesi muktazidir. (55) 1-176 

Ankara ikinci Mın taka 
Kadastro Direk törlüğünden: 

1 - Cebeci üç mıntakaya ayrılmıştır. Topraklık ve ince su mev· 
kilerini teşkil eden Cebecinin üçüncü mıntakası evvelki ilan muci· 
hince 1.1.937 de ve ikinci mmtakası olan Ön Cebecinin de 25.1.937 
de tahdidine başlanılacaktır. Mal sahiplerinin tasarruf vesikalariy
le birlikte malları başında bulunmları. 

2 - Kadastrosu bitmiş olan Kavakhderenin pafta örnekleri Ye
nişehirde İçel sokağındaki (14) numaralı kadastro dairesi salonuna 
asılmış olduğundan itirazı olanların kanuni müddetlerini geçirme-
meleri ilan olunur. (97) 1-233 

Kiralık daire 
Çocuk Sarayı caddesi Kurşun· 

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

Kayıp anahtar 
Kavaklıdere ile Taşhan ara

sında bir otomobil benzi depo-
su kapağına ilişik 3 anahtar 
gaip olmuştur. Gazetemiz ilan 
memuruna getiren memnun edi-
lecektir. 1-210 

SATILIK 

Ankara Ticaret veSanayi ol 
Riyasetinden: 

Merkezi İzmirde bulunan ve Haraççı Kardeşler 1. ~aııı., 
Abdullah Kollektif Şirketi unvanı ticarisini haiz olan ışbll ~ 
Ankaranın Bankalar caddesinde 2/ 58 numaralı mağazada~ 
Odanın 2154 numarasında mukayyet bulunan şubesini, rıı 
tiyle Şürekadan İ. Kani Haraççı temsil edeceği cihetle.~ 
tescil ve ilanı taleb edilmiş olmakla İzmir Birinci Noterı jJ 
saddak Şirket mukavelenamesile imzaya salahiyettar orta~~ 
Kani Haraççmm gene noterden musaddak imzasının ve şır 
şesinin Ticaret Kanununun 149 uncu maddesine tevf!k~i 
mahfuz vesaike müsteniden 14.1.937 tarihinde tescil edıtdı~ 
kavelenamc suretinin aşağıda neşredilmekte bulunduğu il~; 

Haraççı Kardeşler 1. Kani, Yusuf, Abdullah Kollektı 
ğmm mukavele şeraitidir. 

1 - Kollektif Şirket: Karşıyakada Fadıl bey sokağı~da 
marada oturan İzzettin Kani Haraççı, Al sancakta birincı JC dJ 
270 numarada oturan Yusuf İzzettin Haraççı, ve Karşıyak-(( 
miye sokağında 40 numarada oturan Abdullah Vehbi J1ara 
kardeş tarafından tesis edilmiştir,. 

2 - Şirket Kollektiftir. ı 
3 - Şirketin Firması: Haraççı Kardeşler t. Kani. Yıı511/ 

dullahtır. 
4 - Şirketin merkezi İzmirdir. Türkiye Cümhuriyeti hll 

dahilinde ve haricinde şube ve acentelikler tesis edebilir. 
1 5 - Şirket İımirde Hacı Mahmud namı diğeri ikinci Be 

kağında 102 numarada Haraççı Kardeşler t. Kani, Yusuf. /. 
unvanı altında tecim isleriyle uğra~.acaktır. 

6 - Ortaklardan her biri ayrı ayrı şirket namına imıa ~t 
salahiyettardırlar. Ortaklardan birinin imzası şirketi ternsıljjf-

7 - Şirket Mobilye ve mobilyeye benzer bütün işler 
alım, satım, yaptırma işleriyle uğraşacaktır. .. 

8 - Ortaklardan İzzettin Kani "8668" sekiz bin altı yut., 
sekiz lira ve dört kuruş sermaye ile, Yusuf İzzettin "ıt2oS f 
"49" k.uruş on bir bin ik! yüz sek.iz lira ve kırk dokuz _kıırll~ 
maye ıle, Abdullah Vehbı "8802., hra "58., kuruş, sekiz hın se 
iki lira elli sekiz kuruş sermaye ile şirkete iştirak ediyorlar· 
sermaye nakden vazedimiştir. 

9 - Kazanç ve ziyan üç ortak arasında mütcsaviyen 
edilecektir. ı 

10 - Bu mukavele ile 1930 senesinde akdolunan mukavt 
günden itibaren on sene için akdedilmiştir. 

11 - Ortaklardan biri ayrılmak arzu ederse bir sene e"11 

yeteye ayrılmak istediğini yazı ile bildirmek şarttır. _.ıı 
12 - Üç ortak sosyeteyi bozmak isterlerse uzlaşmak Y 

bozabilirler. 
13 - Her sene nihayetinde hesaplaştıktan sonra kazanC111 

sini şirketin sermayesine ilave etmek mecburidir. 
14 - Ortaklardan her biri sosyete haricinde ve ortaklar~ 

vafakati olmadan başka iş yapamazlar. Yalnız sosyeteye rnal 
suretiyle ayrı iş yapabilirler. 

15 - Her ortak bilfiil sosyetede çalışmak mecburiyetirıd 
16 - Ortaklardan biri is başında bir kazaya maruz kalır" 

vi masraflarını sosyete verir. 
17 - Ortaklardan biri kendi şahsına ve gerek sosyete ti 

kimseye kefil olamazlar. ~il 
18 - Bu mukavelede yazılı şartlara bütün ortaklar taP" 

riayete mecburdurlar. 
19 - İşbu mukavele 21-8-1935 tarihinde bir nüsha otar~ 

zim edilmiştir. 24 - Ağustos • 1935 ; 
Y. Haraççı, 1. Haraççı ve A. Haraççı inııal 

Umumi No: 5935 . 
Dairede okunup ne olduğu anlatılan işbu 24-8-935 taribl~ 

ket mukavelesi altındaki imzaların zat ve hüviyetleri daire<:i..,ı: 
Karşıyakada Fadıl bey sokağında 28 No. da oturan Bay 
Kani HaraççJ, Alsancakta birinvi Kordonda 270 No. da otıırı; 
Yusuf İzzettin Haraççı ve Karşıyakada Selimiye sokağında~ 
da oturan Abdulah Vehbi Haraççı'nm olduğu ve mündereca e 
mamen kabul ve ikrar eyledikten sonra bizzat yanımızda vaı , 
diklerini beyan ve tasdik ederim. Bin dokuz yüz otuz beş yılı 
tos ayının yirmi dördüncü cumartesi günü. 

İzmir Birinci Noteri 
Resmi mühüril ve M. R. Bayraktaroğlu imzası 

Umumi No: 9405 
İşbu mukavelename suretinin dairede saklı 24-8-935 tar~ 

5~.35 umumi numaralı aslına uygun olduğu tasdik olunur. Bir: f. 
yu.z otuz altı yrlı birinci kanun ayının otuz birinci perşcnıb~ __________________________ __7 

Ziraat 
== . = . 
§ TÜRK HAVA KURUMU 5NAS1J21lAC1 Ankara ve Yenişehirde her 

Vekaleti Satı nalına 
Komi6'yonunt1aJJ 

;; BüYüK PiYANGOSU ~ KANZUK - -- -- -- -§S Şimdiye kaılar binlerce kişiyi zengin etmi§tir. ~ 
:= 4 üncü keşide 11 ŞUBAT 1937 dedir. := - -- -= Büyük ikramiye 50.000 liradır. s - -- -- -:= Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle ;;; 
;; (10.000 ve 20.000) liralık iki aded mükafat vardır ... ~ 
::: DiKKAT: Bilet alan herkes 7 ŞUBAT 927 günü -
:: akşam na kadar biletini değiştirmiş bulun malıdır. =: 
§Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakit olur .... = - -
i111111111111111111111111iılııııııııııııııııııııııııııııııı11111111111111111111111111111111111111• 

Ankara Valiliğinden: 
Çubuk baraj yolunun mebdeinden altıncı .cuometreye kadar par

ke taşla kaplanması 4-1-937 de ihalesi yapılmak üzere kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuş vakti muayyeninde 2'elen isteklilerin teklifat • 
ları layiki had görülmediğinden mezkur işin arttırma ve eksiltme 
kanununun 40 ıncı maddesinin ilk fıkrasına tevfıkan 25-1-937 günü 
saat 15 de ihalesi yapılmak üzere yeniden kapalı zarf usuliyle ek • 
siltmeye konulmuttur. Keşif bedeli 27150 liradan ibaret bulunan bu 
iş için isteklilerin 2036 lira 25 kuruş teminat mektubu ticaret odası 
vesikası ve Nafıa Vekaletinden alınmış 937 seneıdne ait müteahhit
lik vesikasiyle birlikte 25-1-937 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 

Anl{ara Valiliğinden: 
Binaya aid vergilerin 3 üncü taksiti ve arazi vergilerin de 2 inci 

taksit müddetlerinin ikinci kanun 1937 ayı içinde başladığı mükel-
leflere bil2i olmak iizere ilan olunur. (56) 1-212 

En eski nasırlan bıle pek ıasa 
bir zamanda tamamen ve kökün· 
den çıkarır. 

Umumt deposu: İngiliz Kan· 
zuk eczanesi, her eczanede bulu· 
nur, cidd.J ve müessir bir nasır 

ilScıdır. 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri MüdilrU 
Na-;uhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 

semtte arsa ve evler. 
Yeni Sinema yanında Em
lak komisyoncusu Hayri'ye 
sorula. Tel: 3898 1-201 

ÜÇ Odalı 
Kiralık ev veya apartımanı 

olanların Adliye karşısında Sa
karya Ap. 3 üncü kat Ag-lih İzzet 
adresine müracaatları. Tel: 3602 

1- 236 

IGralıli Daire 
Demirtepede Akbay sokağın

da, birinci kat, beş büyük oda, 
bir ofis, çamaşırlık, kalorifer, 
srcak su ve sairesi olan yeni ya· 
p1lan bir binada bir daire kira
lıktır. Üst kattakilere müracaat. 

YENi 

1. - Kayseri Yonca deneme ve yonca tohumu tcmizlertı• 
yonu için kapalı zarf usuliyle bir adet yonca tohumu temiıJet"' 
kinası satrn alınacaktır. J 

2. - Muhammen bedel 8000 lira. muvakkat teminat 600 _lir ,1 
3. - Eksiltme 8.Il.937 tarihinde saat 15 de Vekalet bırı' 

yapılacaktır. ; 
4. - Şartnameler Ankarada Ziraat Vekaleti Ziraat UJJJııı:. 

dürlüğünden lstanbulda ziraat müdürlüğünden parasız olar 
~·ilir. . te' 

5. - İsteklilein teklif mektuplarını teminatlariyle birlık1e,ı ayycn günde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü madde '(.rl 
yazılı vesikalarla eksiltme saatinden bir saat önceye kadar ı6B 
yon reisliğine vermeleri ilan olunur. (64) !;:/ 

Ziraat Vel{filetinden: 
~ 

Vekalete bağlı Erenköy firianlığında yetiştirilen aş~!~1uı 
Amerika asma fidanlarının beheri beş kuruş ve aşısız k 0 rtı' 
beheri on paradan ve İstanbul Ziraat Mektebi ve Manisa A fid 
asma fidanlıklarında yetiştirilen aşısız köklü Amerika asJJlll jsı' 
tarının beheri de onar paradan fidanlıklarda satılmaktadır;11, f lilerin doğrudan doğruya adı geçen müessese müdülükJerı 
racaatları ilan olunur. (65) ~ 

HAL~ SiNEMAL .. t\R 
BUGÜN BU GECE 

CASİNO DE PARİS 

BUGÜN 1 MATİNES1NDEl'1 
İTİBAREN 

GlZLl iZDiVAÇ 
Al Jolson - Ruby Keeler 

Zengin ve muhteşem dekorlar arasında 

binlerce genç ve güzel figüranın 

İ§tirakile çevrilmiş muazzam bir revü 

Programa ilaveten: Ekler Jurnal 

Robert Taylor - Loretta Yourıg , 

Seyircilerinde çok derin intibalar biri 

A h' A " ' b" r f iltıı' kacak aşkı. ıssı, muessır ı 

Saat 11 de son defa olarak > L E T L l B T A 


