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HER YERDE S KURUŞ 

Başbakanıpıız ve iç 
Bakanımız Istanbuldan 
bugün hare 

lstanbul, I'l (Telefonla) - Dört 
llÜrıclenberi fehrimizde bulunmakta 
oları Baıbakan ismet lnönü, iç Baka· 
nmu.z ve Parti Genel Sekreteri B. 
Şükrü Kaya ile birlikte yarın sabah 
(bugün ) Toros ekispresiyle Ankara· 
:Va harelle t edecektir. 

Finans Bakanımız B. Fuad Ai· 

l::!o=~================================ 

Giinclelik 

CENEVRE ARiFESiNDE 
Burhan BELGE 

Şu dakikaya kadar Sancak mese
lesi hakkında fransız hükümetinin, 
Ankaranın yapmış olduğu son teklif 

ile Quai d' Onay'in görüşünü, tetkik 
İşini lİzerine almış olan Fransa başba
kanı B. Blum'un nasıl bir karara 
varmış olduğunu bilmiyoruz. Dış ba
kanımız Tevfik Rüştü Aras'm Tür
kiyedeki yabancı gazete muhabirleri· 
ne geçenlerde söylediği gibi, mübhe
rniyet devam etmektedir. 

Türk kamoyu, B. Blum'un ha
kemliğine hususi bir ehemiyet ver· 
mekte haklı idi. Çünkü halk cephesi 
hükiimeti'nin şefi, sadece Fransayı 
değil, iç ve dış politikasını revizyona 
tabi tulmağa karar vermiş bir F ran
ıayı temsil etmektedir. Netekim, man

<la ile idare edile gelmekte olan Suri
ye' yi kendi kendine idare ettirmek, 
yani, ona, istiklal vermek karan da B. 
Blum'un temsil ettiği zihniyetin bir 
~uliıdür. 

Şu var ki gerek Suriye'nin iatik· 
lali için bulu~aıı şekil, gerek bu şekil 
dolayısıyle Sancak'a vermek iste
nen yeni statut, bugünkü halk cep
hesi hükümelinin değil, dünkü em· 
ı>eryalist fransız hükümetlerinin gö
rüşlerine ve diplomatik tradisyonl~
rına uygundur. Quai d' Orsay, Sun
ye istiklali bahsinde, kendine bu ~m
ri veren halk cephesi hüküm~tıne 
karşı ancak şekil bak~md~n .. ıtaat 
etmiş, ve hakikatte, Sunyeyı ~~elcale 
parçaladıktan, limanlarını ıs~s .. 
nııntakalarmdan ayırdıktan ve goru· 
nürdeki bir idari istiklalin arkasına 
mali ekonomik ve politik isti~m~ 
.bütün vasıta ve cihazlarını gızledik· 
ten sonra bir yandan Suriyeyi ve bir 
Yandan Blum bükümetini b~urs~ 
lcılınası lizmı olan bu Tartuffe çe hiy· 
lcsim Sancak'm manevi §alısmda o
radaki türklere ve bunların haklan· 
nı korumak kararında olan Ankara· 
Ya ödetmek istemiştir. kled'v' 

Bizlerin B. Blum'dan be ıgı· 
mi~, iıin asıl bu hiyleli tarafını yaka· 
laması ve Quai d' Orsay' de ol~ 
Tartuffe'ü meydana çıkarması ıdı. 
Çünkü bu T artuffe orada oturdukça, 
Fransanm milletlerin hürriyetinden 
Yahud adaletten bahsetmesine inıkin 
Yoktur. 

B. . . bil' ruz ki manda şek-• ız •Yl ıyo , . .. 
lınden rücu ve bunun yenne mus~-
kiı d il . bır 

idarelerin tesisi, sa ece en 
2İhniyet beslemenin değil, muayyen 
tarihi zaruretlerin bir neticesidir· Ne
tekiın, F ransadan önce 1ngil~ere a.y
n.ı şeyi İrak için ve ba§ka vesileler ile 

., (Sonu 6. ıncı sa;!ada) 0 rr ............. 
Giineş - Dil analizi 

'.Art, artist, artisti!{ ..• 
Ü7~rine bir etüt 

et ediyorlar 
ralı rahatsızlığı yüzünden ancak üç 
dört gün aonra Ankaraya hareket e· 
de bilecektir. 

Bugün lstanbuldan hareket edecek 
olan Başbakanımız ismet lnönü 

Cenevre ye 
gitmekte olan 

heyetimiz 

Sof yadan 
dün geçti 

Sofya, 17 (A.A.) - Doktor Tevfik 
Rüştü Aras'ın baş1~anhğında Cenevre· 
ye gitmekte olan türk delege heyeti 
bugün saat 14 de Sofya garından geç· 

miştir. 
Doktor Tevfik Rüştü Aras, garda 

Başbakan B. Köseivanof ile Dış İşleri 
Bakanlığı protokol şefi, Türkiye Orta 
Elçisi B. Berker ve elçilik memurları, 
Yunanistan ve Yugoslavya orta elçileri 
ve diğer bazı şahsiyetler tarafından se· 

lamlanmıştır. 

Kadikse dörthin 
italyamn çıkhğı 

hidiriliyor 
Cebelüttarık, l 7 (A.A.) - Royter 

bildiriyor: 
Sözüne inamhr bir ingitiz görmeni-

. ifadesine göre, kuvvetli bir İtalyan 
nın •kA k gönüllü müfrezesi 12 ikincı anun a şa-

Kadiks'de karaya çıknuştır. İsimsiz ve 
tnI • 1 
b raksız bir vapurdan 4.000 ıta yanın 

ay .. S 
karcıya çıktığını gören bu gormen e· 
vil'de, Jerej ve Kadiks'de b~unınakta O• 

1 •talyanlann ve (aslıların ıspanyol as-
anı _ b·ı 

kerinden daha kalabalık oldugunu ı • 

dirmektedir. 
(Sonu 6. ıncı sayfada) -

Hatay haberleri Yeni 
mebuslarımız 
C. H. P. namzetleri 
ittifakla seçildiler 

Şapka aleyhine a~ılan mücadele 
tam bir muvaffakiyetsiliğe 

Bo§ olan Vilayetler Saylav· 
lıkları için pazar günü yapılan 
seçimde Cumhuriyet Halk Par
tisi Namzetleri Atıl Bayındır 
lstanbul SaylavlıO.ına lbrahim 

-ragmen devam ediyor 

., ' 
Dilan Kocaeli Say/avlığına, 

Hıristiyanlarla alevilerden mürekkep açılmak 
istenen vatani partisi şubesi kurulamadı 

mütekait Binba§t Mehmet Ali 
Kurtoğlu Siirt Saylavlığına it
tifakla seçilmişlerdir. 

Ilaleb, 17 (Hususi) - Beylan'daki 

1 

taşnak ermeniler türk abidesine kur
§Un atmak suretiyle hakaret etmişler

dir. Taşnaklar mahalli hükümet ve 

Ç:ınkaya kazasında açılacak 

belediye şubesi için yarın 
şehrimizde se~im yapılıyor 

Çankaya kaymakamlığının kurulduğu sırada binasının alınmış bir resmi 

Çankaya kazasının teşekkülü ve işe 
başlaması sıralarında, belediye şubesinin 
de filen işe başladığını ve yalnız bu hu
susta bazı formalitelerin tamamlanması 
18.zım geldiğini okuyucularllll!za bildir
miştik. 

1 

Belediye kanunun hükümlerine göre 
vilayetlerde belediye şubesi teşkili için, 
bu şubenin teşekkül edeceği yerde otu• 

1 

ran yurddaşlarla ayni şehirde oturan di· 
ğer yurddaşlann reylerine müracaat J.l. 

(Sonu 2. inci sayfada) 

Dün, Ankara, kış sporlarının en 
güzel günlerinden birini geçirdi 

Dikmen sırtlarındaki lmyak sporlan 
ve l\fuhafız Gücünün av binişi çok 

neşeli ve canlı oldu 
Dün, Ankara kar sporcuları için ge· 

ne unutulmıyacak günlerden biri oldu. 
Sabahleyin havanın biraz kapalı ol

masına rağmen saat dokuzdan itibaren 
Dikmen istikametindeki otobüsler do
luyor, yollarda omuzlarında kayak, 
Dikmen yolunu tutmuş mcktebli, ka • 
dm, erkek kalabalığı gittikçe artıyor
du. 

Saat 10 da Hanönü'nde gene elli JCa. 
dar otomobille, birçok mektebliler, 
şehrimizin en kibar aileleri toplu gibi 
idi. İçlerinden 130 kadarı kadın olmak 
üzere, orada toplanan sporcuların sayı· 
6ı dört beşyüz kadar vardr. 

Adliye Vekilimiz B. Saraçoğlu'nun 
neşeli kahkahalarla Ziraat Vekili B. 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

fransızlar tarafından gördükleri teşvik 
üzerine bu hareketi yapmışlardır. Mak· 
sadları türkleri tahrik ederek yeni hll· 
diselcr çıkarmaktır. Türk halkı taş.na.k
lar tarafından yapılan bu tecavüzden 

"" dolayı bitaraf müşahidlere şiktl.yette 
bulunmuşlardır. 

Hama 17 (Hususi) - Reyhaniye
de tevkif edilen türklerin mikdarı on 
ikiye varmıştır. Daha birçok kimsele• 
rin tevkifleri için araştırmalar yapıl

maktadır. Fakat tevkif edilenlere ya
pılan müthiş tazyikler yüzünden aranı• 
!anları ele geçirmek mümkün olama-
maktadır. (Sonu 2. inci sayfada) 

-Stoyadinoviç 
Maç ek 

görüşmesinden 

bir anlaşma 
bekleniyor 

Belgrad, 17 
(A.A.) - Dün 
BB. Stoyadino
viç ve Maçek a
rasında yapılan 

görüşme belki 
de hırvat mese
lesinin halll i· 
çin kati bir a
dırna başlangıç 

olacaktır. 

Bu görüşme 

Belgrad siyasi 
mahfille
rinde "tarihi hl· 
dise,. olarak va· B. StoyadinoVİf 
ııflandırılmaktadır. Bu mahfiller B, 
Maçek'in mal<Un olan itilifgirizliiine 

rağmen B. Stoyadinoviç'in maharetin.o 
ve ikna kuvvetine büyük Umidler bağ• 
lamaktadırlar. 

Ga.ıetler brrvat muhale{ et ıefi ile htı-

kümet partisi başkanı arasındaki bu to

masm chemiyetini kayd ile iktifa ediyor• 
tar. J 

Köylü koalisyonunun görüşü aşağı· 
daki şartlarda hillasa edilmektedir: 

Anayasanın tadili, bir temerküz hil
kümet teşkili, devletin 1.ekli meselesini 

kati bir surette hal için seııbest ve gtzli 
reyle seçilmiş müessisler meclisinin top. 
lantıya çağrılması, 

B. Maçek'in bu istekleri B. Stoyadi· 
noviç'e bildirmiş ve başbakaıun da böy• 

le bir programın derhal tatbiktcki zor~ 

lulrları ve lüzumu olan hazırlıklar için 

derpiş ettiği hal şekillerini kendisine i· 
zah etmiş olması ihtimali vardır . ....._ .......... ~ 

Yazan: Ahmet Cevat Emre 
İKlNCt SAYFAl\llZDA 

OKUYUN!1Z 
0 0 • 

Muhafız Gücünün dünkü av binişi karlı bav ada çok güzel geçti 

" ·= ----··· o o u 



' 
2 =======================ULUS=================== 

Art, artist, artistik ... 
•• • 
uzerıne 

Müzik etüdü bizi sanat "art'' ile 
yakından t emasa getirmişti. E debiya -
tımızda "art" henüz "sanat" la rekabete 
girmiş değilse de sanatkar ve hele sa
natkarane yerine cartisb ve cartistik> 
pek çok kullanılmağa başlamıştır. Av • 
rupa dillerinde croman> denilen grup
ta, fransızca, italyanca, ispanyolca, por
tekizcede küçük farklarla, aynı terim
ler kullanılır. Almanlar csanab anla
mını cKunsb ile ifade ederlerse de 
cartist> ve cartistiş = artistik> alman
caya da geçmiştir. Bu dilde cAr0 sö
zü vardır, fakat manası csanat> değil, 
ctarz, eda, üslüp> ve «çeşit, nevi> dir. 
Rusl arda da csanat> anlamı için cis-
1rustv01> sözü varsa da cartist> ve cartis
tiçeskiy = artistik> terimlerini onlar 
da kullanırlar. 

Eski grekler sanatı ctehnC> sözü ile 
ifade ettikleri halde onlardan bolbol kül
tür terimler i almış olan Romalılar 
ctehnc> yi iktibas etmemişler, onun ye
rine cart-is., sözünü kullanmışlardır; 
diksiyonerler de carb m latince cars
artis> ten alınmış olduğunu yazıyorlar. 

cArh ı kücük Larouss.e: cBir ta
savvurun şenileştirilmesine bilgilerin 
tatbiki> diye tarif eder; cGüzel sanat
lau diye terceme ettiğimiz cbeaux -
arts> söziinrle cgüzdliği temsil eden 
sanatlar : müzik. ressamhk, heykeltraş
hk, şiir, bcHi~at, dans gibi> izahını bu
luyoruz: bunlara czevk san:ıtları> denil
diğini de aynı lılgattcn öğreniyoruz; 
fakat bu tarif ve izahlar carb m ilkel 
manasını verınekten uzaktır. Fransızca
da diğer istimalleri sunlardır: 

1. Bir cmcticr> veya cprofession> 
un usulleri kaideleri ; 2. duyguları hu
susiyle giizellik duygusunu harekete 
getirmek için kullanılan vasıtalar; 3. 
tabiata karşı olarak insan işı; 4. maharet. 

Ernout ve Meillct tarafından yazıl· 
mış olan cLatin-::enin etimolojik lı1ga
ti> nde cars • artis> sözünün latincede
ki manaları şöyle izah edilmektedir 
(Sah. 72): 

cOluş veya eyleyiş tarzı (tabii ve • 
ya kisbi, iyi veya fena): ars (artis) ek-

seri etütle veya pratikle kazanılmış bir 
maharet. teknik bir bilgi anlatır; hur
dan tabiate (oppose) olarak, abstre ve 
konkre anlamla, chüner, sanat> olmuş; 
ilme de karşı tutulmuştur. Bu anlamla 
aynı söz chile, hudğa> dahi ifade edebi
liyor. Hüner, sanat anlamından niha
yet chirfet - metier ve meslek - profeı.
aion> anlamına geçilir; bu kelime ile 
ciş, esen dahi ifade edilebilmiştir. Böy
lece Latincede ars (art-is) grekçenin 
tchne sini tercemeye hizmet etmi' ve 
hususiyle belagatle gramerde ol'ıun kıy
metini alabilmiştir.> 

Bütün bu manalarda nasıl bir irti • 
b•t vardrr? ve semantik kaynak hangi· 
ai"ir? • Avrupa lengüistiği bu esaslı 

noktaları aydınlatmaktan acizdir: Me
illet bu söz\\ comuz ve kob manasına 
gelen carrnus> ve mafsal demek olan 
cartus> ile ya.!daştırmaktan başka bir 
ıey yapmıyor; Alois Walde ise d...8.tin
cenin etimolojik IUgati> ismindeki ese
rinde şu yaklaştırmaları yapmakla ik -
tifa ediyor (Sah. 70): 

Orta almdnca art c tarz, = almanca 
Art und wcise: manicre, façon>; sans
kritçe rtah (telaffuzu: artas) = <mu
vafık, uygun, münasip>, rıam (telaffu
zu: artnm) = cdini nizama riayet, !az-
lü salah »; avesta dili areta - eski fars
ça arta • = ckanun, hukuk>, ermenice 
ardar «müstakim, istikamet sah ibi>, 
ardium «yapı>, grekçe arti = c tam 
vaktinde, tam lazım olduğu gibi", artizo 
= hazırlamak, lazım olan hale getir -
m ek>. 

Bu lCigat da, Meillet gibi, kelimeyi 
15.tince artus = mafsal ile yaklaştın • 
yor, fakat armus = omu?.la bir müna • 
aebeti olduğunu zikretmiyor. İşte Av· 
rupa etimolojistlerinden «art> ın etimo-
lojisi hakkında öğrenebildiğimiz bun
dan ibarettir. 

* •• 
Gördüğümüz yaklaştırmalar kana

'ğat verici etimolojik bir analiz değil • 
dir. Bu muhtelif sözler arasında bir za
man münasebeti tesis etmek ı;öyle dur
sun onları hağlıyan semantik ilgiler bi· 
le tahlil edilememiştir. Bunlarda siyan
tifik bir ispat görmeğe hiç bir iyi is
tek kifayet etmez. Halbuki Güneş - Dil 
teorisinin prensipleriyle yürütülen 
cart> sözünün analizinden aydın ve 
ıeniyete muatabık verimler çıkmakta-
dır. 

Kelimenin etimolojik formülfi şu -
dur : 

(1) (2) (3) (4) 
Art: ağ + ar + ığ + ıt 

(1) ajt ·ana ltökil güneşin ayclrnlık, 
parlakltk vasfını, burada hususi ol arak 
"gUzelli P,i" ifade eder; 

( 2) ar - unsuru ana kökün ifade et-

bir etiit 
Yazan: Ahmet Cevat Emre 

tiği aydınlık, parlaklık güzellik anla -
mının: 

(3) ığ • obje veya süjesinde takar
rürünü anlatır; 

( 4) ıt • dinamik unsuru ise "gü • 
zelliğin" yapılmasmr, realize edilme • 
sini ifade ecier. Bu dört unsurdan eğ> 
li unsurların kontraksiyonu ile tü;eyen 
cart>: «güzelliğin obje veya süjede te
karrür etmiş olarak realize olması> de
mek olur ki «sanat> da bundan ibaret
tir - (üçüncü •• ğ unsurunun orijinal 
~~v.~udiyeti aşağ ıda türkçe cargıt> sö· 
zunun tanıklığ ı ile sabittir). 

Not. - Latincede kelimenin nomi
natifi cars> tır, fakat bunun eski bir 
cart +. s• tan geli~miş olduğunu mu
kayeseli gramerler izah etmektedir; 
Bundan dolayı analizimizde c.s> değil 
c.t> unsuru esas tutulmuştur. 

Bartında kurulacak 
modern ce7~evine 

hazırlılc 
Adliye Vekaleti tarafından şehrimiz

de yapılması kararlaştırılan modern ce
zaevi ve Adliye binası için, hükümet ar
kasındaki Başağaoğullarına aid arsa 
münaaib görülmüş ve vekaletin isteği 

üzerine krokisi Ankaraya gönderilmiş
ti. Vekfilet, bu arsayı uygun bulmuş ve 
hemen istimlak edilmesi için emir ver
miştir. 

İstimlak muamelesine b<ı§lanması 

için Vilayet İdare Heyetinin buna ka· 
rar vermesi icab ettiğinden, keyfiyet 
Kaymakamlıkça vilayete yazılmıştrr. 

İstimlak kararından sonra hemen icab 
eden kanuni muameleler hazırlanacak 

ve arsa istimlak edilecektiı. 

Kamutay çağrılan 
Kamutay arzuhal encümeni bugün 

saat 10 -da toplanacaktır. 

Çocuk 
hınızları 

Dünyayı aylarca 

ve Hauptman 
dolayı&iyle de, yıllarca meşgul eden 
Lindberg'in çocuğundan sonra, bü
tün Amerika, bugünlerde, gene !>ir 
çocuk hıruzhğı vakaaiyle aararldı. 

Çalınan on ya!mdaki yavrucuk çok 
zeki, çok dikkatli olduğu için, tah
min ediliyor ki, hıraızı. nihayet hüvi
yetini meydana çıkaracağı kaygusu • 
na düşürdüğünden dolayı bıçaklan· 
mıı ve sonra dövülerek öldürülmüı
tür. 

Ana baba sevgisini katilce sömür
menin cezası ne olmalıdır? 

Böyle vakal:'lr kar~ısmda "fılcen
celcr bahçesi,, ndeki çin muhayyele
sini iptidai, dar, çocukça bulmaz 
mısınız? 

Prenses, Kıraliçe t•c Kıral 

Dünya gazetelerinin hemen hep
sinde Prenses Juliana hakkında yazı
lar çıkmakta devam ediyor. Prenses, 
&OD günlerde, Polonyada, Krinika'
da, methUl' muganni Kiepuranın ma
lı olan Patria otelinin misafiri idi. 

Brüksclde bulunmakta olan Kiepura 
Prcnse&in kcx:a&mn. çektiği telgrafta, 
karm Martha Eggerth'le birlikte he
men Krinika'ya dönerek misafirleri· 
ne mülaki olacaklarını bildirmittir. 

Küçük Leh tehri. Holanda Pren
aea.ini, aea lr.D'al ını •e beyaz perde kı
raliçesini bir arada kutlamağa bazl!'• 
!anmaktadır. 

Pijamaların bazı fay dalan 

Leiceıter baatahaneıinde tedavi o
lunan bir adam, on metre yÜkıeldiğinde-

• ki pencereden bahçeye düımüt ve sırtın· 
daki pijama geniıçe olduğu için adeta 
panııüt vazifesi gördüğünden biç bir 
f8Y olmamııtır. 

HABIIILIRIBI 
Çankaya kazasında a~ılacak 

belediye şubesi için yarın 
şehrimizde seçim yapılıyor 

(Başı 1. inci sayfada) 
zım gelmektedir. 

Onun için, Çankaya belediye şubesi

nin teşekkülü hakkında yarın halkın rey
lerinin toplanmasına başlanacaktır. İn
tihab sandığı Ankara belediyesi salonu
na konulacak ve intihab üç gün devam 
edecektir. 

Müntehiblerin isimlerinin yazılı bu
lunduğu cetveller 10 sonunun 937 ta· 
rihinden düne kadar beeldiye salonunda 

astlı kalmıştır. 

Hangi mahalleler ve bağlar halkı
run hangi gün ve saatlerde intihaba iş
tirak edecekleri, gazetemizde neşrolun

muştur. 

Ayrıca, Mamak maske fabrikasiyle 
İmalatı harbiye fabrikalarında çalışan 

işçilerin işlerinden geri kalmamaları için 
21 son kanun cuma günü saat 9 dan .12 
ye kadar Mamak mahallesiyle maske 
fabri!iasına, saat 13 den 17 ye kadar da 
İmalatı harbiye fabrikasına birer sandık 
gönderilecektir. 

İntihab bittikten sonra Çankaya ka
zası idare heyetinin yapacağı mazbata 
valiye gönderilecek, vilayet heyetinin 
vereceği karar üzerine keyfiyet icra ve
killeri heyetine arzedilecektir. İcra ve
killeri heyetinin tasvibi cumhur reisinin 
tasdikine iktiran ettikten sonra kanuni 
merasim bitmiş olacak ve önümüzdeki 
hazirandan itibaren Çankaya belediyesi 
resmen teıek.küJ etmiş bulunacaktır. 

••• 
Çankaya kazasında iş takib eden 

yurdd~lardan bir kısmr, yeni kaza 
teşkilatı tarafından görülecek işleri için 
vilayete müracaat etmekte, vilayet mü
racaat evrakını kazaya göndermekte ve 
bu suretle iş sahibleri vakit kaybetmek
tedirler. Kazaıun teşekkülünden itiba-

Edebi mecmua 

Uyanıfda bir genç muharrir, he
•eskar mecmuaların naaıl doğduğu
nun ve kaybolduğunun hikayeaini 

anlatıyor: bir müteşebbis yirmi otuz 
edebiyat bevo.lisinden birer yazı ve .• 
birkaç lira topluyor, bu suretle mec

mua intiıar sahasına ayak basıyor. 
Nasıl battığını mı merak ediyorsu
nuz? ilk sayı çıkınca ortaklardan bir 
kısmı yazılan girmediği için, bir kıs-

mı yazılarının konulduğu yeri şeref
leriyle mütenasib !>ulmadığı için, bir 
kısmı da imzalarının yanında yer al
mq olan bazı isimleri itibarlarına ha· 

karet addettikleri için kızarak ikinci 
sayıya yazı ve iştirak hisselerini ver-

miyorlar. Ve mec unnm da ömrü bu 
yüzden pek kısa olmuş oluyor. 

Diinyada 30 milyon ,-aIKıncı V<ır. 

En~crnasyonal it bü: osunun neıretti

ği bir risaleye göre 1930'da bütün dün
yada, 30 mi~yon yabancı, yani kendile

rinir.kilerden be~ka memkk~tlerde sakin 
kimse vardır. Bu mikdar, iki milyar tah
min olunan dünya nüfusuna niabetle % 
1,6 dır. 

En çok yabıuıcm olan memleketler, 
Amerika birleıik devletleri, Arjantin, 

Brezilya, ing:iliz Malezyaar, Siyam ve 

Almanyadır. Fakat yabancı aayııı, bir 

memleket için kendi nüfuauna niabetle 
ebemiyetli veya ebemiyetaizdlr. Bu ba· 

kandan, meaeta, ayni tarihte Lük&em· 
burgda % 186, laviçrcde 87, Fransada 

66, Avusturyada 43, Belçikada 39, Al· 
manyada 12, Bulgarlstanda 10, Maca-

riıtanda 9, Türkiyede 6, Port~-de 5, 
ili.h idi. 

O zamandanberi bu nisbetJer çok de
iipn.iştir. 

ren muhtarlık işleri, yoklama, doğruluk 
mazbatasar, doktor raporu, belediye za
bitası işleri gibi halkın her zaman alaka
dar olduğu işlerin, kazaca görüldüğünü 
okuyucularımıza hatırlatrrr.z. 

Belediye şubesinin resmen teşekkü
lünden sonra daha bir çok yeni vazifeler 
kazaya geçeceği için halkımız böylelik· 
le vakitten yeni kazançlar elde edecek 
ve işlerini kolaylıkla takib etmek imka
nım bulacaktır. 

İzmir Halkevinde bir 
toplantı 

İzmir, 17 (A.A.) - Bugün öğleden 
sonra şehrimiz halkevinde genel bir 
toplantı olmuştur. 

Bu toplantıda Halkevinin kayıtlı ü
yeleri tarafından 9 şubenin yeni idare 
heyetleri seçimi yapılmıştır. 

Bu münasebetle Vali ve C.H. Par
tisi Başkanı Fazlı Güleç bir söylev 
vermiştir. 

Adliye tayin 
kararnamesi 

Adliye vekaleti yeni bir tayin karar
name projesi hazırlamaktadır. 

Muğlada ölenler ve 
evlenenler 

Muğla, 17 (A.A.) - Bir yılda Muğ
la'da 69 kişi evlenmiş ve 119 kişi öl
müştür. 

Muğlada dağıtılan fidanlar 
Mu}la, 17 (A. A.) - Fethiye'deki 

hususi muhasebe fidanlığından kaza
lara türlü cinste 32390 fidan dağıtıl

mıştır. 

Kış 

spo.-ları 

Dün, Yenişehirin 

bir başından Ö· 

teki başma kadar yÜrüdüm. Nasıl te
sadüf demeli? Çünkü üç dört evin 
kapıları önünde karlı wler vardı. 

Ankara kı§ sporları merkezi oluyor. 
Cripin en iyi ilacı: kıt aporlandır. 

Gripin bir bQ§ka tedavi tarzı 

1832 Paris kolerası eanaaında dok
torlann tavsiyesi şu idi: "Neşenizi k~y
betmeyiniz; yoksa hastal ğa daha çabuk 
tutulursunuz!' 

lngilterede, grİ&Jİn bir aalgın halinde 
hüküm sürdüğü bugün1crde, ingjliz da!c

torlan da, aıaiı yukarı, bu sözleri tekrar 
e<liyorlar. Evet, kıygı, vücudu yıprattı
ğına göre, mikroplara mukavemet için 
ne~eli olmak bir zarurettir. 

ller hadisenin bir izahı vardır. 

, 
,ı., 
, -, ·. , , 

, ~ 

__ ıu :::A&.Q._ 
- Yalmz, bu t~bloların anahtar de

liği .'jeklinde olmalarrnrn sebebini an
layam:ı.dım. 

- Ressam, daha önce oda hizmet
çiliği ed:yorJu. 

Hatay haberleri 
(Başı 1. inci sayfada) 

Uzkiye, 17 (Hususi) - İskenderıJSI" 
da ermenilerden, ortodokslardan, Jsl" 
toliklerden ve alevilerden mürckk,., 
olmak üzere bir vatani partisi şulJC" 
açmak için mutasarrıf tarafından tr 
şebbüa yapılmıştır. Fakat mutasa.rrıfdt 
emekleri muvaffakıyet temin cdedl"' 
miştir. 

Haleb, 17 (Hususi) - Kırllrhaıt ~ 
darma zabiti Cemil türk olduğu içil' 
vazifesinden alınmrı ve Haleb'c ıaeVk.O" 
lunmuştur. 

Şapka aleyhine 
mücadele 

Trablusşam, 17 (Hususi) - şaplr.J 
aleyhine fransızlar tarafından sancak· 
ta ve Suriyede açılmış olan mücadele 
devam etmektedir. Son zamanlarda bd 
mücadele Kürt.dağı mmtakasında teki• 
süf etmiştir. 1.kinci kanunun on beşin• 
ci günü muhtelif jandarma müfrezele
ri Kürtdağmda !mranlr, Zeytunekt 

Derşivan köylerini ve nakşi müridle• 
rinden Ali Galib'in oğlu Mehmed ,,, 

arkadaşlarından mürekkeb bir grup da 
fransız memurlarının te§vikiyle geni 

Kürtdağrnın Sarıncık köyüne gelerelr 
köylülerden giydikleri şapkaların bat' 
!arından çıkarılmasını istemiJlerdir. 
Lnranlı köyüne gelen müfreze köylii• 
nün başındaki şapkaları zorla alaral' 

yırtnuştır. Diğer köylüler mümanaat 

etmişler şapkaları vermemişlerdir. sa· 
rıncık köyünde bu yüzden müridlerle 

köylüler arasında kavgalar olmuş, ınii• 
ridlerden biri ve bir tahsildar DerşivaJI 
köyüne gelerek vergi ha.kayasının der• 
hal verilmesini köylüye tebliğ etınir 
lerdir. Şapka giymedikleri takdirde 

borçlarının tecil edileceği bildirilı:nİf 
ise de köylüler gene şapkalarını çı" 

karmamışlardır. Zeytunek ve Sarıncı.k 
köyleri, Hacıb.ananlı ve oğullarına aid 

Derşivan köyüne gelmiş müfreze kof"' 
lülere şapkalarmı çıkarmadıkları tak• 
dirde vesikalı silahlarının da toı;lanıla• 
cağını bildirmiştir. 

Göımenlerin tetkikleri 
Antakya, 17 (A. A.) - Hava.& p. .. 

jansı bildiriyor: 
Evelki gün Süveydiye bölgesini si• 

yaret eden Milletler Cemiyeti gbnneıı• 

leri Haleb istikametinde iıeniyer~ 
topladıkları malüma.tı t.ama.ıu amışlat" 

dır. Görmenler 1927 de Milletler ~

miyeti vasıtasiyle Sancaga yerleştiri• 
len Kilikya muhaciri ermcnılerle ıner 

kun iki küye uğranuş1ardır. 
Havas Ajaıııs ı, bu iki köy ahalisin

in gvrmenlere minnettarlı.!darını biJdit• 
diklerini, \iimdiki siyasi vazıyettefl 
memnun.yet gosterdiklermi, sa0 11k va· 
ziyetinde basıl olan tedrici salanı ..,e 
1.>illıassa m<ındater dev.etin açtı6ı ınü· 

'la· cadele 1>ayesinde malar} anın y.ı .. .ış 
vaş ;.ı;ail oıouı:;uııu k.ıyu .tik..".ını ııa..,e 
e<lıyor. 

H A v 1 
• cteoroloji euatitüsünden verıleO 

malumata göre dün Ankarada aubuııe' 
sıfırın altında 6 dereceye kadar dü~ıniit• 
tur. Yurdun Karadeniz sahilleri, ce~ 
ve şark Anadolusu ile İstanbul. K.onf' 
ve Yalova çevrelerinde hava yağı§h ge9" 
mi~tir. Yağı§ Karadeniz sahilleri, cen~ 
Anadolusu ve Yalova.da yağmur, diie' 
yerlerde kar şeklin.de olmuştur. En ~ 
yağış Rize'de olup metre murabbaına 2 

kilogramı su bırakmıştır. Dün bava ttr 
velki güne nazaran Ege mıntakasınÔ' 
2-3 derece arasında soğumuştur. 131lfl' 

mukabil şarki Anadoluda ısınmış, diğet 
mıntakalarda ayni durumu muhafasa ~ 
miştir. Dün yurdda en düşük suııuuctl~ 
sıfırın altında olmak üzere Manisada 

ete' 
Sivasta 8, Karata 16, Erzurum1a 11 rıı1 
recedir. En yüksek suhunetler sıfı /." 
üstü nde olmak üzere Antal ada J 2, 
danada 13 ve Dörtyold.ı 16 .d e :e5it· 
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TOP ve TEREYAGI 
Üç dört ay evvel, Almanyayı si. 

lahlanmak için laznn gelen maddi 
fedakarlığı yapmaya davet ederken, 
propaganda nazırı Goebels demi§ti 
ki: 

- Biz topu tereyağına tercih ede· 
riz. 

İngiliz dı§ bakanı Eden, geçen gün 

Londrada ecnebi matbuat birliği la· 
rafından verilen ziyafette alman pro-

paganda nazırının bu sözlerine tariz 
ederek lngilterenin tereyağmı topa 

tercih ettiğini söyledi. Ve sonra da 
ilave etti: 

- Fakat, dedi, ingiliz silahlanma 
Prograını büyük bir hız almaktadır. 

Prograrnxn hızı, İngiliz dış baka • 

~ı~a da büyük görünüyorsa, artık si
~ _1anrnanın genişliği takdir edile • 
bılır. 

İngilterenin tatbik etmeğe başla. 
dıgw ·ı~ • • • 1 sı ahlanma programı, yırmıncı 

asrın başlangıçlarında Almanyanın 

deniz inşaatı ile karşılaştığı zaman • 

ki faaliyetini hatırlatır. İngiltere 1870 

Fr-ansa • Prüsya muharebesinden son· 

ı-a haylı rahatlanmıştı. Fransa lngilte• 
re için tehlikeli olmaldan çıkmxş, Al· 
trıanya da tehlikeli olmaya başlamı§-

b. hal ya zayıf cılız bir devletti. Fa• k , 
at on dokuzuncu asrın sonlarına 

doğru ve yirminci asrın ba§langrçla. 

~lnda vaziyet İngiltere için değişme· 
lre ba§ladr. Avrupa kıtasındaki dev • 
letler iki. kombinezona ayrılmışlar. 
Alrnanya, Avusturya ve İtalya ile 

hirle§ik müseJles ittifakı yapmıştı. 
Fransa da Rusyayı ittifakına aldı. 
Sazan hu iki kombinezon, bilhassa 

&Önıüı-ge meseleleri üzerinde birle§İ • 
! 0 rlar ve İngiltere yalnız kalıyordu. 
Asrın sonlarına doğru cenubi Afrika· 

da Boerler'in lngiltereye karşı ısyanı 
~tktı. Koca İmparatorluk bir avuç 

asiye karşı aciz vaziyette kalmıştı. 
Sonra tla Almanyanın deniz in~at 
~rogranu başladı. (ngili:ı: gazeteleri 
Uyan Britanya uyan'' başlıklı yazılar 
Yazdılar. Ve nihayet Britanya hare· 
kete geçti. İngiliz bahriyesinin ıslahı 
'.\'e tensiki Sir John Fischer'e bırakıl· 
dr. Bu zat 1905 senesinde hala nıe§ • h , . 

Ur olan ıslahatını yaptı ve çok gent§ 

bir İnşaat programı hazırladı ki bu 
ı>ı-ogı-aın büyük barba kadar devam 
ebni§tir. 

İşte lngilterenin bugünkü hazır • 
lığı 1905 senesini hatırlatıyor. lngil· 
tere, 1922 Va§İngton silahsızlanma 

nuıkavelesinin kayxdlarından kurtul· 
duğu günün ferdasında, yani 1 ka • 
bUnu sani 1937 de iki büyük zırhlı· 
tun in§asına başlamıştır. Beheri otuz 
beşer bin tonluk asgari otuz mil sür
atli olan "King G~rges V ." ve "Prince 

of Wales" adını taşıyan bu zırhlılar 
1940 senesinde bitecektir. Bunlardan 

başka İngilterenin muhtelif tezgah • 
larında yetmiş kadar harb gemisi 
l'apılmaktadır. Bunların on yedisi 

lc:r-uvazördür on altısı torpido muhri· 
bi, on dördü, denizaltı gemisi ve tay. 

Yaı-e gemilerj denizaltı ana gemileri 
\te donanmaya 'aid muhtelif cüzerlerdir. 

llava kuvvetleri mart 1937 de 
:t\iz Yirmi dört müf~ezeye baliğ ola· 

Cak fakat mayıs 1935 de kabul edi· 
len hu program kafi görübnediğin • 
den t 1 d .... ··ı·· ~.. Kara ar trrı ması uşunu uy .... · 
~~:"etlerine gelince; mecburi ask~r· 
lıgın tatb•k· . • • ·ı·z ga:ıetelerın· d ı ı ıçın ıngı ı 

e büyük bir propaganda başlamış• 
lır. İngiltere denizlerdeki ha.kimiye. 

tine nıeyda~ okunması üzerine 1905 
l'lıeselesinde olduğu gibi ayaklanını§• 
tır. Bü..,;;k ·ı~ h başlaıruştrr. 
ı . J.. sı a yarışı 

1 nı.rılt . . h btan evve • . "' ere ıçın bu yarış ar . 
kı kadar kolay olmıyacağa benzıyor. 
\re Ed ·· 1 d" ~ i nu-en de geçen gün soy e ıg 
htkt b · t'r Fa· le a. u zorluğa işaret etmış 1 • ~ 

at Yaı-ış, nihayet, teknik ve ınaddı 
~eaa·t b k 1 rdan da ı e .. dayanıyor. Bu a ım a • 

hugun lngiltererun karşısına an 
Cak Atnerika çıkabilir. Uzun bir ya· 
t-ııta diğer devletler geri kalınaya 
~l~hkunıdurlar. Her halde lngilter~, 
11 ilhl • l·w• rag• anına progı·amının genış ıguıe 
l'lıerı b ·· • . ~ arasm• el ' Ugun ıçın top ve tereyagı 
~ bir tercih yapmak mecburiyetinde 
d 11lllYoı-• T ereyağına da topa da sarf e-

ecek l>araaı vardır •• A. Ş. ESMER 

DIS HABIIILlltlinll \t11tmımı1ttllJ 
HATAYDA TAHRİKAT 

ingilterede 
muhalifler birleşik 
cebhe kurdular 

Londra, 17 (A.A.) - Sosyalist lig, 
müstakil işçi partisi ve komünist partisi 
bugün ayrı ayrı yaptıkları içtimalarda 
bu üç teşekkül arasında müttehid cephe 

tesisini tasdik etmişlerdir. 
İçtimaı gayet gizli tutulmuş olan sos

yalist lig, müttehid mücadele için evel· 
den hazırlanmış olan anlaşmayı 38 reye 
karşı 56 reyle kabul etmiştir. 

Müstakil işçi partidnin milli konseyi, 
anlaşmayı kabul ederken işçi partisi ile 
enternasyonal siyaset hakkında ilci ihti· 

razi kayxd koymuştur. 
Komünist partisinin merkez komitesi 

anlaşmayı ittifakla kabul etmiştir. 
Haber alındığına göre lig'in dağıtxl

ması bahis mevzuu değildir. Fakat işçi 
partisinin lig'in partiye ilhak edilmeme
sini tavsiye edeceği zannedilmektedir. 

B. Runcimanm 
Amerik~a yolculuğu 

tahminleri 
Nevyork, 18 (A.A.) - Gazeteler B . 

Runciman'ın bir amerikan-ingiliz tica
ret anlaşması imzalamak için Amerika· 

yı ziyaret ettiği kanaatini ızhar ettnek· 

tedir. 

Amerikaya seyahati etrafında bir çok 
tahminler yapılan lngiltere ticaret 

bakanı B. Runciman 

d ·ı Vaşington B. Runci· Lon ra ı e • 

h • bir vazife ile mükellef 
m.an'ın ususı 

b "ki hükümetin bir müd· 
olduğunu ve u ı . .. 

b . arı resmi bir şekılde mu· 
detten erı Y 

k 
halinde bulunduklarını tekzip 

za ere . , 
etmektedirler, fakat B. Runc~~ ı~n 
herhalde bir ticaret anlaşmas: ıç.~n la-

lan unsurları toplıyacagı soylen
zım o 
ınektedir. ,. . 

B Runcıman, gerçi B. Ruzvelt ~ zı-
. ktı' Fakat resmi mahfıller 

aret edece r. 
y . t' sırf bir nezaket eseri ola-
bu zıyare ın 

1 ag-ını temin etmektedirler. 
rak yapı ac . 

Yarı resmi mahfiller, B. Runcunan-

1 Ve enternasyonal para istik· 
ın borç ar -· 

lelerini bahis mevzuu edecegı· 
rarı rnese 
ni söyliyorlar. , . 

u mahfiller, Runciman ın İngılte· 
B ·· öylemeg~ e sa-

re hiikümeti namına soz s 
. 

1 
d - nı söylemekle beraber 

lahiyetlı o ma xgı . d" 1 
tabının e ıyor ar. · · oklıyacagını 

zemını Y . · iliz • ameri· 
Ticaret eksperlerı, ıng 

B Hul'ün mü· 
k ticaret anla;iınasını, . .. . 

an . · en yuksek bır 
tckabiliyet siyasetının 

_ kaydetmekte ve bir 
noktası olacagını . 

"k n ticaret anlaşmasıyle 
fransız • arnerı a 

taraflı bir para anlaşmasmın mev· 
üç . b'" le bir muahe· 

udiyeti dolayısıyle oy 
c .. k manialariyle enternas-
denin gümru "h 

k 
"dleri yıkacağını ve cı an 

vonal ta Y1 • d • · . . . . fkrarınx temın e ecegı-
ekonomısının ıs ı 
ni ilave etmektedirler. 

Paris borsasında vaziyet 
. 

17 
(A.A.) _ Borsada evelki 

Parıs, . d'l iştir Fa-. tler tarsın e ı rn • .. kil vazıye 
gun t tarı yapılmamıştır. 
kat bazı esham sa ış 

Demokrasi 
Bolsevizm , 

ve Fasizm , 

B. Musolininin Fölki~er 
Beobahtere beyanatı 

Berlin, 17 (A.A.) - "İtalyan • al
man münasebetleri yeni Avrupanın e
sasıdır ... 

Bu serlevha altında Fölkişer Beo
bahter gazetesi B. Musolini ile yaptxğı 
bir mülakatx yazıyor. Düçe, italyan • 
ingiliz Akdeniz anlaşmasının, Roma • 
Berlin mihverini tarsih ettiğini söyle
dikten sonra demiştir ki: 

"- Hala Avrupa birleşik devletleri 
kurulacağına inananlar v<!r. Fakat kül
türümüzü ve mevcudiyetimizi tehdid 
eden biricik tehlikenin bolşeviklik ol· 
duğu bilindikten sonra bunun yerine 
bir nevi Avrupa fikri kaim oluyor. 
Demokrasiler bilerek veya bilmiyerek 
bolşevizmin muavin mikrob temeli o
lan birer fesad ocağı haline gelmişler
dir. Demokrasiler, bir grup teşkil edi
yorlar. Biz de başka bir grup teşkil et
tik.,. 

İki amerikan senatörü 

722milyon dolara 
Nikaragua kanalının 
inşasını teklif edecek 

Vaşington, 17 (A.A.) - Senato a· 
zasından B. Valş Massaşusse ve BB. 
Vinson, • Georgia ~ Antil deniziyle 
Büyük Okyanos arasında açılacak olan 
Nikaragua kanalının inşasına başlan
ması için yakında parlamentoya bir iı:a· 
nun layihası vereceklerini söylemişlerdir. 

B. Valş, kanalın 277 kilometr~ u
zunluğunda ve 722 milyon dolara mal 

olacağını bildirmiştir. 

B. Göring'in Romadaki 
temasları 

Roma, 17 (A.A.) - Prüsya J?aşba
kanı B. 'Göring bugün Kastel Porzia
noda tertib edilen avda krralın misafi· 
ri olarak bulunmuş ve kıra! tarafından 
şerefine bir öğle yemeği verilmiştır. 

Bundan son.·.ı B Gôring, şehri ve 
civarını gezmiştir. 

Yarın sabah vcliahtın davetiyle Na
poli'yc giderek şerefine verilecek öğle 
yemeğinde hazır bulunacaktır. Ak· 
şam üzeri Kapri'ye gidecek ve orada 
bir kaç gün dinlenecektir. 

SON DAKiKA 

Polonya- Litvanya 
hudud hadiseleri 
etrafında akisler 

Kovnas, 17 (A.A.) - Resmen bildi
rildiğine göre saat 16 ya doğru tüfek ve 
mitralyözlerle cihazlı leh hudud muha
fızlarından mürekkeb bir gurup, hudud 
işaretini yerinden kaldırarak Litvanya 
arazisi içine götürmüşlerdir. 

Litvanya hudud muhafızlarının pro
testolarına rağmen lehliler, hudud işa

reti yanında harbe hazır bir vaziyet al

•.ırprer§xcu 

Litvanya - Polonya hudud hadisesinin 
çıktığı yeri gösteren harita 

Polonya kaynaklarına göre 
hadhıenin sebebi 

Varşova, 17 (A.A.) - Yarı resmi ga· 
zeta Polska'ya göre Litvanya hudud ha
disesine, hudud işaretinde nöbet değiş
tirmekte olan leh hudud muhafızları ü
zerine on sekiz el silfilı atmış olan Iit
vanyalı bir polis memuru sebeb olmu~
tur. 

Ceneral Gamleni'n 
Fransız gençliğine 

tavsiyeleri 
Meç, 17 (A.A.) - Doğuda bir tef· 

tiş seyahati yapmakta olan Ordu Ge
nel Kurmay Başkam General Gamlen 

şu sözleri söylemiştir: 
"- Basiretli ve kuvvetini idrak et

miş bir Fransa istiyoruz. Fakat bu kuv
veti suiistimal için değil, istiklalini ve 
bütünlüğünü zamin olarak. Zaman 1870 
yılının zalim günlerini ve 1914 yrhnm 
sıkmtılx başlangıcını hatırlamaklığımı

zı emretmektedir. 1918 zaferlerini bul
mak için bütün fedakarlıklara taham· 
mül etmek icab etmişti. Benim gibi es-

kilerin gen~liğe şunu her zamandan da
ha iyi hatırlatması lazımdır: Yaşamak 
istiyen ve yaşamaya hakkı olan vatanı 
unutmak hakkma malik değil;:Jir.,, 

B. Drummond un yolculuğu tahminleri 
Roma, 17 (A.A.) - "Havas,, Salı günü Londra'da bulunacak olan Sir Erik 

Drummond'un hareketi tamamen hususi sebeblerledir. Çünkü büyük elçi, kayın 

biraderi Morfolk dükünün evlenme töreninde hazır bulunmak üzere yola çık

mıştır. 

Bu hareket hakkında yapılan tefsirler italyan mahfilleıinde asılsız olarak te
lakki edilmektedir 

Her ne kadar büyük elçi dün Kont Ciano tarafından kabul edilmişse de, 
görüşmenin italyanm &on ingiliz notasına vereceği cevabla bağlı olduğu temin o-

l 
lunmaktadxr. 

B. Musolini'nin dörtler paktı politikasına dönmeyi esaslı bir surette düşün
mekte olması muhtemeldir. Bir taraftan Sovyetler Birliğinin dostu Fransaya 
tevcih edilen hücumların devamı, diğer taraftan ise 1ngiltereye karşı gösterilen 
ihtimam, Romada ve belki de Berlinde bir Roma • Berlin • Londra cephesinin 
tahakkuku temenni edildiğini açık bir sun:tte göstermektedir. Bu cephe Fransa· 
yı müşkül vaziyette bırakarak o zaman bu üç batı devletine iltihaktan başka ç:ı· 
re göremiyecektir. 

Göring • Musolini görüşmelerinde bu meselenin derpiş edildiğini bildiren 
hiçbir şey yoksa da vaziyet bunu göstermektedir. 

İngilterenin buna iştirakine gelince, bu husus halen şüphelidir. Fakat Ro
mada son günlerde elde edilen ciddi maliimattan açık bir surette anla~rlmak· 
tadır ki, Almanya ve İtalya İspanya işlerinde İngiltere ile mutabık olarak hare
kete karar vermiş bulunmaktadrlar. 

Madrid'de hükümetçiler hastahaneye giıdiler 
Madrid, 17 (A.A.) - Hükümetçiler büyük hastahanenin sağ cenahını havaya 

atarak binaya girmişlerdir. Asiler binanın üst katlannda, bükümetçiler alt katların
da ve merdivende infilaktan yıkıldığı içinasi kuvvetler çok zor vaziyette bulunmak
tadırlar. 

İnt,riliz hava zabitleri ~lmanyada 
Berlin, 17 (A.A.) - İngiliz hava kuvvetlerine n.i!nsub zabitlerden mürekkeb bir 

heyet bugün Staken'e gelmiştir. Orada bir kaç gün kalacaktır. 
Bu, İngiliz hava teşkilat azasının alman havacılığına yaptığı ilk ziyarettir. 

Cumhuriyet'teki ba§yazuımda Yu
nus Nadi, Ha.tayda fransız müstemle
ke memurlariyle bazı müfrit arab 
unsurlarmın elele vererek, türklere 
karşı fiddet siyaseti tatbik için komi
tacı teıkilatı vücuda getinniı olduk· 
larmı gözleriyle gördüğü vesikalara 
istinaden emin olarak söylüyor, ve 
bu gibi caniyane hareketlere giri§cn 
kimselere insan bile demek caiz ol
mıyacağmr, hataylı kardeşlerimizin 

arkasrnda bütün türk milictinin lıu

lur.duğunu söyliyerek diyor ki: 
"Hataylıların kılma hata getire

ceklerin kafaları kırılacağı şimdiden 
bütün esirra ve e§kiya ile beraber frans
sız müstemleke memur1nrının ve 

Fransanın malumu olmalıdlr. Biz so
ğuk konu~masmı da biliriz. Eşkiya• 
ya hadlerini bildirmesini de .. ., 

Açık Sö.ı;'de Ethem İzzet Benice, 
Sancaktaki liirklerin emniyetini teh· 
likeye sokan yeni çetecilik tahrikle

ri kaqısında duyulan endişelere ter· 
cüman olarak diyor ki: "Yalnız bü
tün bu haberler ve h1diseler kar§J• 
sında hala ve hala aklımızın alma-

dığı bir nokta vardır, o da, Fransa· 
nın neyi beklediğidir? Bir taraftan 

bütün bir politik tezahür içinde key. 
fiyet bizimle müzakere edilmek iste

nirken, bir taraftan da Sancak türk
lerinin ırz, mal ve can emniyetlerinin 

teşkil ve teslih edilen çetelerle teh
did altına alınması tefsir ve izahı 
güç olan bir tarzı harekettir.,, 

Son Posta'da Muhiddin Birgen, 

MilJetler Cemiyetinin Sancağa gÖn· 
dermiş olduğu müşahidlerin bugün

lerde orada çok dikkate değer sah· 
nelere tahid olduklarını söyliyerek, 
Sancakta yeni bir Makedonya vücud 

bulmakta olduğwıu, esasen nerede, 
herhangi bir meselenin enternasyo
nal bir hakemlik usuliyle halli itine 
girişilse daima orada karı§rkhklar 

çıkması ve derdin müzminleşmesi a· 
det hükmüne girmiş olduğunu an· 
)atıyor. 

MECMUALAR NEDEN 
RA~BET GÖRM0YOR7 

Akıam'da Nurullah Ataç, mem
leketimizde mecmualaı-ın fazla sabi· 

mamaaı ve güçlükle yaşaması keyfi. 

yetinin, söylendiği gibi, karisizlik 
yüzünden değil, bizde mecmua mu-

harriri bulunmaması yüzünden oldu· 
ğu iddiasında bulunuyor. Nurullah 

Ataca göre, mecmualar gazetelerin 
basamıyacağı ağır ve olgun yazıları 
basarlar, haJbuki bizdeki mecmua 

makaJeleri wnurni.yetJe gazete fık· 
ralarrndan farksızdır, bu da etraflı 
ve derin tetkiklere giri§ecek muhar
rirlerimizin mevcud olmayı§mdan i
leri gelmektedir. 

ISTANBUL VE iÇTİMAi YARDIM 

Akıam'da "Akşamcı,, memleketin 
hemen bütün itç.imai yardım te§kila· 
tr, hastahaneleri lstanbulda bulundu· 
ğunu, ve yurdun her k~esindeki 
muhtaçların, i§sizlerin ve hastala· 
rın: it bulmak veya tedavi edilmek Ü· 

zere lıtanbula geldiklerini, bütün 
masraflarr, lııtanbulun kendi masraf· 
lariyle kar~rlaması İcab ettiğini ıöy· 
liyerek, esasen pek dar olan şehir 
büdcesinin buna mütehammil ol
madığını, bütün vilayetlenm.izin f s· 
tanbul hastahaneleri için büdcelerin· 
den para ayırmalarını ve devletin de 
ayrıca fstanbula yardımda bulunma· 
aı gerektiğini ileri sürüyor. 

Sovyetler kongresi 
çalışmasına 

devam ediyor 
Moskova, 17 (A.A.) - R.S.F.S.R 

Sovyetlerinin yedinci fevkalade kon· 
gresi Kalinin'in yeni anayasa projesi 
hakkmda::i raporunun görüşmesine de· 
vam etmektedir. 

R.S.F.S.R. Halk komiserleri mec• 
lisi başkanı B. Splinof uzun bir nutuk 
söyliyerek elde edilen ekonomik, kül· 
türel ve sıyasal ilerlemeleri kayıt ve 
yeni anayasa projesinin muhteif mad
delerini tahlil etmiştir. 
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Sancakta yapılan tazyik 
Türk halk mümessillerinin 
görmenlere verdikleri rapor 

(Dünkü sayrmr?.daa devam) 

Niif ns i~leri ve siyaset 
İskenderun • Antakya ve havalisin· 

de mütemekkin ahalinin laakal yüzde 
yetmişi türktür. Buna rağmen 1924 yı· 
Jında yaprlmış bulunan nüfus tahririne 
müstenit hükümet istatistiklerine ha· 
kılırsa Sancakta türkler ancak yüzde 
otuz sekiz tutar:ar. Hükümet tarafın • 
dan ve her işte olduğu gibi hususi ka· 
sıtlarla tertip edilmiş bulunan bu ista
tistiklerde diğerleri gibi sarapa muhar

reftir ve modem bir nüfus tahriri ne
ticesinde hizim iddiamrz sübut bulacak 
tır. Hükümetin 924 de yapt1ğı nüfuı 
tahriri hiç b ir ilmi esasa istinad etmez. 
O zaman memurlar ve köylerde yalnız 
halkın müracaatını bek lemek suretiyle 
muayyen mıntakada oturup beklemiş 

ve defterlerini doldurmuşlardır. Hal • 
buki 1924 deki vaziyet siyasayı ve ha· 
leti ruhiye bir taraftan da kasten ya • 
pılan bir takım propagandaları göz önü· 
ne alırsak. halkrn kendiliğinden nUfu
sa yazılmaktan niçin ve nasıl kaçtığım 
ve binlerce bu başı boş ve arzuya bıra
kılmış tahririn laakal yarı yarıya yan· 
lış, noksan olduğunu kolaylıkla anlarız. 

Bir yandan halk nüfusa yazılmağa 
davet olunurken. bir taraftan da fran· 
sızla rın asker toplıyacakları, ve tahrir 
neticesinrle verg ilerin arttırılacağı 

i şaa edilmiş hatta halktan on yıllık yol 
parası bedeli istenmiş ve halkın o za
manlar taşıd ı ğı mefkiireye göre ürkü
tücü olan bu propa ganda ile nüfusa ya 
zılmasının önüne geçilmi~tir . Bilhassa 
türk halk yabancı bir devlet ordusunda 
askerlik vazifesi görmcğe asla razı 

olamadığından , nüfus tahririnden uzak 
kalmış, binnetice umumi nüfus yekQ
nu kayıtlarında türk çokluğu, azlık 

görülmü~tür. Fakat bilahare bu fikir 
yavaş yavaş silinme~e başlamış, nite -
k im 1933 yılınıla alınan bir af kararı Ü· 

zerine ve verilen mühlet zarfında bir 
kısım meı.tum halk kendi istekleriyle 
nüfus d<:.irclerine müracaat etmiş ve 
yalnız Antakya kazasında 934 tarihin
de doksan yed i oin tespit olunan nüfus 
mikdan yüı otuz iki bine yükselmiş • 
tir. Gene başı boş ve keyfe bırakılmış 
bir usu'le cereyan e tmiş bulunmakla 
b eraber im da gösterir ki, memlekette 
hakiki ve modern b ir nü fus tahriri ya

pılmamış ve binaenaleyh hiikiimetin 
istatistiğidir di}·e öne siirdüğü yeklın
lar hiç bir esasa istinad etmemi~ir. 

Bilfarz. elyevm bütün S ancakta adet· 
leri 2i • 30000 arasında gösterilen 

ermeniler in baliğ oldukları bu rakam
d a gene 924 nüfus tahriri kayıtla,rına 

dayanmal.tadır. Halbuki o tarih te Ma· 
raş, Ayıntap. Kilis Adana ve havali -
sinden hicret ederek İskenderun kasa
basına yerleşmiş olan Ermenilerin ye
kunu on beş bini bulmakta idi. Ve bun· 
lar o zamanki tahrire ithal edilmişler
di. Fakat bilahare bu ermenilerin ek • 
seriyeti, muhitin sıtmalı oluşu ve mai
şet darlığı yüzünden Suriye v e Lübna· 
na geçmek mecburiyetinde kalmış ve 
kalanları azalmı§lardı. Bugün ise ls -
kenderunda ancak üç dört bin ermeni 
bulunmakta ve bütün Sancaktaki er • 
meni nüfusu yekunu 15 - 18000 bini te· 
cavüz etmemektedir. Sancak halk ekal
liyetlerinden Alevilere gelince, bu un· 
surun da niifus kayıdlarınclaki yekun
ları keza mübalağa edilmiş, bilhassa 
unsur defterinde mükerrer kayıtlar ya
pılmak suretiyle yekunu kabartılmış • 

tır. 

Hulasa: Hakiki rakamları bulabile-
cek modern bir tahrirde görülecektir 
ki, bütün Sancakta türk unsuru kahir 
bir ekseriyettir ve bunun hilafına bu· 
güne kadar ortaya siirülmüş olan her 
türlü iddialar tamamen hakikata mü· 

nafidir. 

Bavır ve Bucak 
Türk eks;riyetini Sancakta kasdan 

ekalliyete düşürmek veya ekalliyet gös
termek maksadiyle alınan ve alınmış 

bulunan tedbirlerden biri de ''25" bin 
nüfuslu özbeöz türk halkla meskun Ba· 
yır • Bucak • Hazne nahiyelerinin An· 
takya kazasından fek olunarak Lazkiye · 

ye :."'"ltedilmesidir. Resmi dili arabça 

Nüfu~ işleri, yapılmaKta olan <le magoji politik.asile tahrif edilmiş
tir. 

• 
Hakiki rakarn1an verecek olan bir sayım; hakikati de meydana 

çıkaracaktu·. 

• 
Tüı·k çoğunluğunun yaşadığı nahiyeler, kasden, Antakya'dan ve 

İskenderun' dan a yrılmakt.au u. 

• 
İskenderun, Antakya istiklal dava 43ma, enterna!llyonal bir mahiyet 

veren -.ebebler, hunun 1921 ucnbcri alulen tcyid edilmiş ol· 
masıdır. 

• 
Seçimin yapılış tarzı~ mahalli oto ritelerin açık hakikati gizleme 

yolundaki menfi hareketlerinin en kuvvedi delilidir. 
~------._.._.. __ ...._...---------.... 

olan Lizkiye hükümeti idaresinde ba
kımsızlıktan, mektebsizlikten, yolsuz
luktan, perişan bir hale gelmiş olan 
bu yirmibeş bin türk, bir az daha ge • 
çince ana dillerini bile unutmağa mah
kum olacaklardır. Şurası bilhassa şa • 
yanı dikkattir ki, bu nahiyelerin Laz· 
kiye'ye rabıtları 9 haziran 921 de başlı· 
yarak 20 teşrinievvel 921 de imzalanan 
türk • fransız Ankara itiliifnamesinin 
müzakeresi esnasında vaki olmuş ve gü
ya iktısadi ı:aruretlerin icabı olarak it
tihaz olunan bu karar fransız yüksek 
komiseri General Guro tarafından 12 

ağustos 921 de neşrolunmuştur 

Son hareketler ve luidi3eler 
İskenderun • Antakya ve havalisinin 

istiklali davasını şümulleştiren ve bey· 
nelmilel bir mahiyet almasına yol açan 
amillerden biri de Suriye • Fransa mu· 
ahedesinin Pariste imza edilmesi, bu 
arada Sancak ıstiklalinin nazarı dikka
te alınmamış olduğundan meydana çık· 
mış olmasıdır. Filhakika 1921 dcnlıeri 

ahden de teyid edilmiş olmasına rağmen, 

bir gün bile hakiki mana ve mahiyette 
tatbik sahasına konulmamış, bılakis 

San.;ak türk çokluğunun mevcudiyetine 
müstcnid bulunmakla l>eraber daima türk 
çokluğunun hakları ve menfaatlen aleyhi
ne bir tatbik sahası bulunmuş olan San
cak otonomisinin, son defdl:ır Fransa-Su
riye muahedcsilc büsbütün hükümsüz 
bırakılmakta olduğu ve her cihetle daha 
ileri bir millet olan ve siyasi rüşdlerini 

daha 1921 de ispat ve tevsik ettirmiş bu· 
lunan Sancak Türklerinin Suriyelilerin 

hu -üm ve iua resi altına konuimak is
tenuıkkd gv1 uıınüş, hak ve auaıet pren
sipıer.ne ~c ayı.ırı lıuı.uıan 1.>u hareket 
bır yantlan ~ancak l'unueri, dıger ta· 

ra1 La,1 da SancaK Türıcıerıne aid mılli 

ve tab1ı haklaruun mulıafuasım tenlln 
· çin 1921 muahecıesinı ınua1amı§ bulunan 
'.ı. ürkiye Cüıruıuriyeti nü.ırnmeti tarafın. 
elan protesto edilmiştir. Fakat Sancak 
Türkleri tarafından vaki oıan şikayetler 

bilhassa Şam hükumeti memurları tara
fından husumetle karşılanm.ş, bir taraf
dan da mandater hükumet memurlarının 

Suriye lehine harekete geçmeleri Sanca· 
ğı Suriycye ilhak ederek Sancak halkı· 
m ve Sancak türklerini b~r köle sürüsü 
gıbi esaretleri ve idareleri altına almak 
isteyen Suriyeli memurların Sancak Tü
rkleri hakkında onyedi yıl:ianberi devam 
edegelen Suriyeli cebir ve tahakkümünü 
bir kat daha arttırarak bunun bir zu
lüm ve işkence haline gelmesini intaç 
eylemiştir. 

Sancak Türk ekseriyetinin, c1hidler· 
le de müeyyet haklarına istinaden mev· 
ud istiklallerini müdafaa etmelerine rağ

men mandater hükumet, topoğrafik te
şekkülü, bilhassa Sancakta yaşayan hal· 
kın ırki hususiyeti, milli seciyesi milli 
aslı, lisan, kültür farkları ve bilhassa Su
riyelilere mütefevvik medeni seviye iti

barile Suriyeden ayrı ve başlı başına bir 
varlık olan İskenderun Sancağını si

yasi bir mülahazaya istinaden Suriyeye 
raptetmek isteyen mandater hükumet 
Sancak'ta Suriye hesabına bir mebusan 
intihabı yapmak te§ebbüsüne girişmiş 

ve halkın muhalefetine ve cemiyeti akva

ma gönderilen bir çok protestolara ve 

milli tezahürata rağmen tehdit, bapis, 
nefi usuilerile müdafaa etmelerine ve 
nihayet 14 Sonteşrin 1936 yılında bu ın· 
tihabatı yaptıran hükümetin gedikli me· 
buslarıru tekrar Şam meclisine aza çı
kartmıştır. Fakat Suriye'ye bağlı kalmak 
teşebbüslerini her defasında önlemiş bu· 
lunan Sancak balkı, bu defaki intihaba
ta da yiızde 80 nisbetinde ~tirak etm~ 
mış, bir taraftan da intihabata karıştın· 
lan hileleri gôı.lerile gören Alevi ve Rum 
akalliyetleri de ekseriyetle intihabattan 
çekilmek suretile Türk ekseriyetini te
yit eylemişlerdir. 

Filhakika sonunda ve her şeye rağ

men (30) Sonteşrin günü yapılan ve kan
lı hadiselere müncer olan mebus seçimi 
neticesinde Şam meclisine Sancaktan da 
mebuslar gönderilmiştir. Fakat dediğimiz 
gibi, bu mebuslar nihayet boş sandıkla· 
ra doldurulan sahte pusulaların sahte me-
buslarından başka bir şey değildir

ler. Ve hiç bir veçhile memleketi temsil 
edemezler. Zira intihabata karıştırılan 

hile sadece sandıklara pusulalar doldurul

matkan ıbaret kalmamış, intihabatın 

tarzı icrası da kanunsuz olmuştur. İn
tihabata hiç bir halk mümessili, beledi
ye azası, idare meclisi azası iştirak etme· 
miş ve kanuni olan kontrollarından geç· 
memiştir. Birinci derece intihabat, Ha
lepten getirilen Arap jandarmaların, po
lis ve askeri kuvvetlerin tehdit ve tazyi

ki altınua yapıldığı g.bl, ikinci derece in
tihabat da asla terv1ç edilmiyecek olan bir 
şekilde, keza silahlı kuvvetlerin kontrolu 
altında, Antakya hükumet konağında ic
ra edilmiş, arzuları hilafına müntehibi sa
ui seçtirilen vatandaşlardan bir tarafa 
gizlenip saklanı:r:uyaıtlar, bilhassa köy
lerden jandarma otomobillerile ve muha
faza altında olarak şehrt. getirilmiş ve in
tihabatın neticet>ine kadar hükumet ko-

nağında keza kordon altında tutulmuş
lardır. Birinci derece intihabata ademi 
iştiraklerini bilfiil göstermiş olmak, bir 
taraftan da sokaklarda dolaşan mitral-
yözlü askeri kuvvetlerin tehdidinden 

uzak bulunmak maksatlarile hafü, şehir
lerde intihap günlerinde evlerinden dışa
rı çıkmamış, kırk küsür bin nüfuslu An
takya'da reye iştirak edenlerin yekunu 
ancak yUı yetmiş adedine baliğ olab:t
miştir. Mevcut ve cari kanunlara göre 
mebusları seçecek olan ikinci derece 
müntehiplerin, en az yüzde 33 reye sa
hip bulunmaları meşrut iken, birinci 
derecede müntehiplerin yüzde seksen 
reye iştirak etmedikleri halde, ikinci 
derece münthiplerin nereden hasıl ol
dukları ve nihayet bugün Şam mecli • 
sine gönderilen eşhasın mebus sıfatiy
le bu memleket halkını ne hakla temsil 
edebileceklerini sormak, faydasız ol • 
maz. - Bitmedi -

Nöbet•·İ eczaneler 
~ 

1 - Pazar: An 1<:ıra eczanesi 
2 - Pazartesi: Yeni ve Cebeci 
3 - Salı: Halk ve Sakarya eczaneleri 

eczaneleri 
4 - Çarşamba: Ege eczanesi 
5 - Perşembe: Sebat ve Yeni~ehir 

eczaneleri 
6 - Cuma: İstanbul eczaneı;i 

7 - Cumartesi: Merkez ec.ı:anesi 

ANKARA RADYOSU 
OOLE NEŞRlY A Ti: 
12.30 Plak: Türk musikisi ve halk şar-

kıları. 

12.SO Dahilt ve harict haberler 
13.00 Muhtelif plak neşriyatı 
AKŞAM NEŞRlY A Ti: 
19.00 Türk musikisi ve halk şarkıları 

(Safiye Tokay ve arkadaşları) 
19.30 Arabça neşriyat 
19.45 Türk musikKi ve halk şarkıları 

(Hikmet Rıza Sesgör arkadaşla· 
n) 

20.l 5 İngilizce ders (Azime ipek) 

20.30 Plak: Dans musikisi 
20.45 Gazete hülasalan ve ajana haber-

leri 
21.00 Stüdyo &alon orkestrası 
1 - Adam Ouvcrture Le Farfa<let 
2 • Holres Fantaisie Montagne noire 
3 • Czibulka Song d'amour aprea lebal 
4 • Bortziewlez Gavotte Caprice 
5 - Halcvya Fantaisie Vald d' Andorre 
6 • Faucbey Arlonza 
22.00 Yarınki program ve lstiklfil mar· 

şı. 

IST ANBUL RADYOSU 
O~LE NEŞRlYATI: 
12.30 Plakla türk musikisi 
12.50 Havadis. 

13.05 Plakla hafif müzik. 
13.25-14.00 Muhtelif plak neşriyatı. 
AKŞAM NEŞRlY ATI: 
18. 30 Plakla dans musikisi 
19.30 Çocuklara masal: t. Galib. 
20.00 Rıfat ve arkadaşları tarafından 

türk musikisi ve halk şarkıları 

20.30 B. Ömer Rıza tarafından arabça 
havadis. 

20.45 Safiye ve arkadaşları tarafından 
türk musikisi ve halk şarkıları 

21.15 Saat ayarı, Şehir tiyatrosu dram 
krsrm tarafından bir temsil. 

22.00 Ajans ve borsa haberleri ve erte
ai günün programı. 

22.30 Plakla sololar. 

1 Küçük havacılık haberleri 1 
• Budapeşte'de açılan yeni bir si • 

nemanın, benzerlerine göre mühim bir 
meziyeti vardır. Bu sinema icabında 

hava bombardımanlanna karşı sığınak 

vazifesini de görmektedir. Modern 
mimarlığın bir harikası olan bu sine -
manın tavanı ve dıvarları gayet sağ • 
lam çelikten ve çimentodan yapılmış
tır. Böylelikle, bir hava bombardma • 
nının en cıvcıvlı zamanında bile, fiEm 
meraklıları tehlikesiz bir fitim seyret
mek imkanını bulacaklardır. Yalnız 

Harb veya bombardım3tı zamanında bi-, 
let satmak biraz güçleşecektir. Çünkü 
sinemanın gişeleri dı~rdadır. Ve bi • 
let alanları tehlikeden korumak ıçın 

hiç bir tedbir alınmış değildir. Bu ufak 
''kusur'' a rağmen, sinema daha sulh 
zamanında sahibine büyük l:arlar ge -
tirmeğe başlamıştır. 

• Altı yıl süren araştırmalardan 

sonra Hirize Niş adlı bir japon mü -
hendis i, tayyarelerin şakuli surette ha
valanmaları meselesini - kendi söyle
yişine göre • kati surette halletmiştir. 
Bu mühendisin tayyaresinin, geçen • 
lerde ölen La Cierva'nın otojür adlı 
tayyaresiyle hiç bir benzerliğ i yoktur. 
Adı "Je Hoptan" olan bu yeni tayyare· 
nin tecrübeleri 1937 de yapılacaksa da, 
daha şimdiden ihtiram 17 memlekette 
beratı alınmıştır. 

• İrlandalı bir tayyare şirketi, Bü
yük Britanya ile Kanada arasında bir 
hava servisi ihdası için İngiliz hükü • 
metiyle konuşmalara girişmiştir. Hü -
kümet istenilen izni verirse servis bu 
sene içinde işlemeğe ba§lıyacaktır. 

TESEKKüR 
' Aramızdan ebediyen ayrılan sevgi-

li babamız, eşim Nureddin Arzuman'ın 
hastalığında ve cenaze merasiminde 
derin acılarımza iştirak eden Ankara 
vilayeti, belediyesi reis ve azalarına 

Halk Partisi, Halkevi ve bütün şubele
rine, Türk Hava Kurumuna, Maarif Ce· 
miyetine, muztarib olduğu hastalıktan 
kurtarmak için gece gündüz uğraşan 

kıymetli doktorlarımıza, Sağlık Yur -
duna Ankara eczacılanna ve kimyager
lerine şükranlarımrzm muhterem ga • 
zetenizle arzını dileriz. 

K~ı Eşi 

Dürdane Arzuman F. Arzuman 
Oğlu 

Eczacı Cemal Arzuman 
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Ameril~ad, <l 
grevciler f ahrilinl' 

hosaltmaya , . 
haşladılar 

Detroit, 17 (A.A.) - Grevciler~ 
neral Motors fabrikalarını boşaltP' 
başlamışlardır. 

Faris, 17 (A.A.) - Faris ınıtı~ 
sında grevciler tarafından isgal e~;,. 
müesseselerin sonuncusu ClichY ,/IJ 
bir sabun imalathanesidir ki öğl , 
sonra tahliye edilecektir. Hakeııılcf 
yin edilmiştir. 

' Amerikanın yeJJI 
elçileri 

Vaşington, 17 (A.A.) - Senato~ 
Filips, Bullit ve Deres'in sırasiyl.e ... 11 
ma, Faris ve Moskova büyük elçılıY 
rine tayinini tasdik etmiştir. 

Belçikada bir silab 
kaçakçılığı ~ 

Brüksel, 17 (A.A.) - BrükseJdC '/ 
silah kaçakçılığı işi yakalanmıştır. 'I" 
derpolen kardeşlerin evinde tüfe:.ı
mitralyöz bulunmuştur. Bu kard ~ 
son .zamanlarda bir silah işiyle al~ 
olarak yakalanmışlar ve sonra ser 
bırakılmışlardır. Brükseldeki bu 'f" 
işe tahkikat hakimi el koymuştur• 

Börıscr Saytungun bir yazısl 

"Almanya, iktıs_~.~! 
menfaatlere istikl8JJV 

feda etmiyecek.,, 
Berlin, 17 (A.A.) - Börser ZaY~ 

gazetesinin siyasi muharriri Kari 
ger'le, iktısadi menfaatler için A~~ 
yanın siyasi istiklalinin bir zerretJl~ 
le feda etmiyeceğini yazmaktadır. VJ' 
harrir Almanyarun Paris'e veya 

draya onuru kıracak bir seyahat ~ 
cağını iudia edenlerle alay ett~ 

sonra kimsenin silahları tahdid e el 
hususundaki alman teklifini kaıb~ 
mediğinden tikayet ediyor ve F or 
ile müttefiklerinin, hiç bir aım.arı dl 
dusunun aded itibariyle rekabet e -4' 
miyeceği derecede kuvvetli oldulda' 

ileri sürüyor. 

Muharrir makalesini şöyle bitiıi~ 
"Fransız • alman münasebetle~ 

kati olarak bir hal suretine raptı ı 

fakları lüzumsuz kılmak ve yahut ~ 
ların sulh için tehlikeli olan tar~fl•:, 
ortadan kaldırmak gibi bir neuce 

mesi gerekir.,, 

Papa alman 
pesl<.oposluğu 

delegelerini 
ı~ahul etti ,,,, 

Roma, 17 (A.A.) - Papa bu 5' J 
alman peskoposluğu delegelerini ıcııb 
etmi~tir. ~ 

Vatikan mahfilleri bu kotlektİ~ 
bule elıemiyet atıf ve bununla Al dl 
yanın şimdiki diru vaziyeti arasıll 
bir yaklaşma tesis etmektedirler. ~ 

Filhakika hatırlardadır ki, al ti 
peskoposluğu, son bir mekt~bu~d:.; 
§CVİzme açıktan açığa muhalıf bır dl' 
yet almış ve milli sosyalizm taraf ırı ,t' 
son zamanlarda katolik kilisesine J,c ~· 
şı yapılan ithamları protesto e~ ti 
bt raber, B. Hitlere karşı sadakati~ 
memleketi her türlü fesat tehlikt

5 
; 

karşı muhafaza için işbirliği arı~ 

F. Göı·ing V ar~o-vacl' 
bekleniyor 

oörirıl J Varşova, 17 (A.A.) - B . ~ 

şubat ortalarından sonra LehistandB ıf' 
• • h • hl:Yet 

lenmektedır. Ziyaret ususı rna I' 
tlir ve Bialovieza ormanlarında lclJ'' 

1 

lariyle geçecektir. o.I 
B. Göring'in L ehistan devlet a 

lariylc görüşmesi ınuhte.ne ;r. 
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esine arşı' Harb devam ederken 

u öğrenelim Madridde hayat normalleşiyor 

Bizi zehirli gaz ardan koruyacak sedler ve sığınaklar nasıl olmalıdır? 

·---------------...... --------------------- ·~ Bundan sonra, aile reisinin bile~eği lıayau ~ ~· ... ' . 
işler arasında bir yenisi vardır: o da sığı- ~ 
naklarda yahmlurının ha.yatının nasıl ~ 
kurtarılacağını (;ğ,-emnesidir. 
Tam disiplin ve bilgi isteyen sığınak hayatı ~ ~~· 
iç;n aile reisi şimdiden kendini hazırlamalı. ~;_ ~~ 
Işık söndii.rmeyi bile vaktinde yapmak bir ~ 
kurtuluş çaresi olmak ehemiyetini taşıyor. ~ ~ .. ~ \ 

. """" 

----------------------------------· ~ 
Gaz sedleri: 

Gaz emniyetini daha ziyade artır· 
mak ve taarruz esnasında zehirlenmiş 
havanın sonradan sığımığa girmesine 
rnani olmak için gaz sedleri denen 

maniler tesis olunur. Bunlar sı

ğınağın kapısı önündeki biti~ik aralık· 
lar olup buradan sığınağa girilir ve 
tıpkı sığınak gibi gaza karşı mahfuz 
tutulur. Hususi sığınaklarda böyle tek 
bir aralık kafidir. Fakat büyük evler· 
de veya haber bekleme merkezleri o
lan yerlerde en az 2 aralık olur. Böyle 
aralık olmıyan yerlerde sığınağa inen 
tnerdiven veya oraya giden yol bir 
bölme dıvarla bölünerek bu tarzda ha· 
zırlanmahdır. Fazla değişikliğe ve 
masrafa lüzum olmadan bu temin olu· 
nabilir. Mesela bodrum yolunda srğı • 
nak kapısına yaptığımız mail perde • 
lerle bölmek kabildir. Gazlanmış saha
da bulunan birisi bilahare sığınağa gir· 
mek isterse ilk girdiği ön aralıkta üst 
elbisesini çıkarır ve zehirden temiz • 
lenmesine gayret eder. (Zira elbise ze

hirli maddeleri emmiştir) sonra ikinci 
aralığın kapısını açar, girer ve gaz mas
kesini oraya asar. İcab ediyorsa burada 
temiz elbise ve ayakkabı giyer. Ve son
ra sığınağa girer. Sığınağa bu yavaş ve 
tedrici girişle, caddenin zehirli hava • 
smm oraya girmesine mani olur. 

81:-'rınakta tertip ve türe: 
Sığınaklarda rahat ve sakin kalabil

mek lizımdır. Oturma yerleri, yaşlılar 
ve çocuklar için yatma yerleri olmalı • 
dır. Sığmakta küçük bir ecza dolabı da 
olmalı. Bundan başka kaplar içinde te· 
miz su biraz yiyecek ve icabında kul -
lanmak üzere elektrik cep Iambalan bu
lunmalıdır. Zira petrol ve emsali şey· 
ler havanın çabuk bozulmasına yardım 
ederler. Nihayet ihtiyat tıkama vası • 
taları ve tahliye işleri için kürek kaz-

s - - n ma v. s. şeyler hazır bulunur. ıgrnagı 

önündeki arahkta bir hela bulunur. Me· 
sela icjnde hafif kireç kaymağı mahlU· 
lü ola~ bir fıçı veya kova bulunur. Dı-
şardan birinci aralıkta kireç kaymağı 
pamuk ve ağaç sopalar bulundunılur ki 

· · · renler ken-bununla dışardan ıçerıye gı . 
dilerini zehirli gazdan temiıdeye bıl • 
sinler. Gazlı elbiseler için aynı aralrk-

ta içinde kireç kaymağı bul~.an bir 
fırı kab lazımdır ki elbiseler ıçıne atıl-

:s k . . a-
sın. Sığınakta korunma ev be ç_ısı, Y .. 
but onun vekili ev halkının dogru du
rüst hareketine nezaret eder. Bilh:ssa 

k 1 .. uınsuz bagır • öteye beriye kowna , uz . 
ınak ve şarkı söylemek suretıyle kıy -

. · d vvel bozmak nıetlı havayı vahtın en e 
· 1 ek idn su yasaktrr. Havayı temız em :s • • 

ah1··1·· her hangı bır 
veya o/o 2 sabun m u u .... 
püskürtilç ile sığınağa püskürtulur. 

~ - ancak korunma Ev halkı sır<ınagı . 
b • •• ıne 

ev A . . . katAı uıü::;aadesı uzer 
anurının 

terkedebilirler. 

Hava konınma evamiri: 
· · · evde Şahsi korunmayı temın ıçın 

ciddi bir teşkilat ıazımdrr. Her evde 

1- . 1 ri yapmak ve 
uzumlu hazırlığı ve ış e . . 
yaptırmak için mesul birisine ıbtıy~~ 

a ev auıırı 
vardır. Buna hava korunm . . 
denir. Bu zat ciddi ahvalde daurıa ış 
başında<lır. Ve evde nezarete ıı:ıeınur • 
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dur. Bu zat en eyisi ya askerlik etmiş 
birisi ve yahud hava korunma faal teş
kilatı mensuplarından olmalıdır. Bir 
çok ahvalde bu işi kadın yapar. Bu va
zife itimada layık kimseye verilir. E
ğer bu zat bütün ev halkının itimadı • 
na mazhar değilse vazifesini güç ya • 
par. Bu ev amiri sivil hava korunması 
i:1Je:rinin kuruluş ve gidişinde en mü • 
him ~ahsiyettir. Şehir korunma teşki
latının en küçük hücresi olan ev de ar· 
tık korunma işi ba~lamalıdır. 

Ev amirinin vazife ve salahiyeti: 

Ev halkını irşad ve tenviri, şah.si 
korunma tedbirlerinin hazırlık ve tat
bikidir. Ciddi ahvalde bu zat resmf mi\
kamatın emri altına girer ve bütün ve
rilen emir ve talimatın tatbikinden me· 
sul tutulur. Bu zat evde yangına karşı 
alınacak tedbirleri tanzim ve tatbik e
der, bugün ekseriya mevcud olmıyan, 
faakt yetiştirilmiş yardımcıların da yar
dımiyle az zamanda tesisi mümkün o
lan sıuınakları yapmakla mükelleftir. 
Fakat 

0

bu vazifeyi o zaman yapabilir, 
Eğer bütün ev halkı sivil hava korun· 
ması hakkında durmadan tenvir ve ik
na edilmişseler bu zat ilk iş olarak evin 

her ailesiyle temas ve bunlardan her bi
risi için bir iş ve alarm planı tesbit e-

d B ilhassa büyi.:k evlerde bu tertip er. 
ve töreye çok ihtiyaç vardır. Zira aksi 
halde ancak karışıklık ve panik zuhur 

eder. 
Umumi alarm i!i.aretinden sonra ışık 

t Yanmasının devamı, çocukların ve a eş 
. . kalması büyük evlerde hall.1ı1 

kıınsesız 

bir tek merdivene hücumu, evvlce hil· 
zırlanmamak yüzünden lazım o'an yeı-

d bulunmamak, sığınakta örtü }er e su 

ak Y
·u· ziınden halkın üşümesi 

alınmam . 
t lma Yüzünden yıyecek alın -

ve unu u 
k .b. mahzurların vuku bulma ~ 

uıarna gı ı . . 
. . ·n muhtelif aılelerıne talı-

ması ıçın evı 
. ve aksini meneder. tnat verır 

Ev amiri, ev sakinleri~~n n~ ... \<CUt 

v anlarda her bolmenın 3-
olmadıgı zam . . 

lik olmalıdır kı ıcabında 
nahtarına ma . . 

db 
.. bizzat yaptırabılsın. Yal -

bt:r te ırı . . . 
aht tevdii keyfıyetı bıle ne 

nız bu an ar 
kadar büyük bir 

itimadın şart ol· 
duğunu gösterir, 

bununla beraber 

dahi her türlü sui· 

istiınali bertaraf 

için anahtar mü
hürlü bit zarf i

çinde kabul olu
nur. Amir ev sa· 

kinlerinden ken• 
disine yardımcı 

~ 
seçer ve bunlardan ev itfaiyesini kurar. 

Işık söndürme: 
Ev amirinin mühim bir vazifesi de 

gece hava saldırımlannda, bütün ev ı -
şıklarını söndürmektir. (İkaz) işareti 
üzerine bütün evin ışıkları lüzumu ka· 
dar azaltılır ve (tayyare alarmı) işare

tinde bütün ev karanlıklaştırılır. Bu su· 
retle saldıran tayyarecinin işi pek güç
leştirilmiş olur. Harb halinde ev ami • 
tine bir ev polisi ve salahiyeti terettüb 

eder. Tayyare alarmında. ev amirinin 
vereceği talimata mutlaka itaat olunur. 

Kar~ılıkh yardım : 
Evde şahsi korunmayı temin etmek

le de iş bitmiş sayılmaz. Tayyareler, o 
kadar çok yerlere muhtelif bombalar 
atarlar ki, resmi yardımcı teşkilatlar 

her yere yetişemezler. Bu sebeble ev 
bloklarında (blok yardımcı teşkilatı) 

yapılır. Maksad, icabında karşılıklı 

yardımdır. Blok halkı içlerinden bir za· 

tı (hava blok amiri) seçerler, bu amir, 
blok dahilindeki ev hava amirleriyle ir
tibatta bulunur. Blok çerçevesi içinde, 
münasip ve orta bir yerde (blok depo
su), ve içinde de, kürek, kazma, kova 

tulumba hortumlar, merdivenler, sargı 
takımları ve diğer lüzumlu aletler bu
lundurulur. İcabında sedyeler ve yar -
dımcı insanlar da bu depo civarında bu-

1 unurlar. Bir eve düşen bombalar yan
gın çıkartır da ev teşkilatı söndiire • 
mczse, derhal blok yardımcı teşkilatı 

yardıma koşar. Bu da başa çıkamazsa o 
zaman ıesmi itfaiye işe karışır. 

Umumi .korunma hizmetleri 
ve resmi teşkilat : 
Resmi mal<amların yardımı : 

Düşman hava saldırımJarmr uçak • 
!arla, top ve makineli tüfeklerle defi -
keyfiyeti, askeri bir İ§:tir. Sivil korun
manın icab ettirdiği diğer ödevler, bir 
takım teşkilatların yapılnıasmı lüzı•m

lu kılar ki şunlardır: 

l - U~ak gözetleme ve haber 
verme teşkilatı: 

Memleketin her tarafına dağınrk o • 
larak kurulmuş hava gözetleme ve ha
ber postaları ve merkezleridir ki ufuk
ları ve gökleri dürbin ve diğer aletler
le arayarak düşman uçak filolarını bu
l ur ve maksadlarım anlar ve haber ve -
rirler. 

2 . ikaz ve afarm te~kilatı : 
Tehlikeye uğrıyacak şehir ve ma

hal halkım tehlikeden haberdar ecer -
ler. Bu gözetleme ve alarm işlerinde 

askeri makamlarla, posta, telgraf ve 
mıntakanın sivil memurları birlikte ça· 
lışırlar. Fakat orduya mensup teşkilat, 
hava haber postalarınd• veya alarm 

37 sinema ve beş tiyatro yeniden açıldı 

Malaganın homhar dımanı çol( şiddetli 
oldu, hülcümet Valansiyaya ~,ekilmiyecel~ 

Madri<l, 17 (A.A.) - Royter muha
biri bildiriyor: 

Madrid üzerine yapılan taarruzlar 
vaziyeti bir veya iki yakın bölgede hü
kümet lehine olan selfilı hariç olmak ü
zere, hiç değiştirmemiş gibidir. Madrid'· 
in batı şimalinde hükümetçileri tecridi 
hedef tutan çevirme hareketi durmuştur. 
Madrid sokakları şimdi daha normal bir 
çehre arzetmekte ve işler tekrar başla
maktadır. 37 s.incma ve 5 tiyatro tekrar 

açılmıştır. 

Malaganın şiddetli bombardımanı 
Cebelüttarık, 17 (A.A.) - Malaga'

oın a~iler tarafından bombardımanı çok 
şiddetli olmuş ve Amerika konsolosha
nesinden başka bazı binalar da mütees
sir olmuştur. Konsoloshanenin dosyala

n kurtanlmıştrr. 

Hükümet tayyareleri Elcezireyi bom· 
bardıman ettikten sonra Estepona'ya ka· 
dar devam etmiş ve Malaga istikametin• 
de ilerlemek üzere bulunan asi kıtalar 
üzerine bir çok bomba atrmşlardır. 

Asi ordunun ilerlemesi 
Sevil, 17 (A.A.) - Sevil radyosu, 

cenubta.ki B.si. ordusunun Akdemz sahil
lerinde ilerlemekte olduğunu haber ver
mektedir. Asiler ehemiyetli mikdarda 
barb malzemesi elde etmişlerdir. 

Madrid, 11 (A.A.) - Bu sabah, şid
detli bir yağmur altında sıkı bir tüfek 
ateşi başlaauştır. 

Çarpışma biitün gece devam elli. 
Madrid, 17 (A.A.) - Çarpışma bü-

merkezlerinde kullanılmazlar. Bu va
zifeler için gönüllü, fakat iyi yetişti • 
rilıniş insanlar lazımdır. 

3 - Emniyet ve yardım hizmeti: 
Kaçınmak mümkün olan zararları 

en az dereceye indirmek için emniyet 
ve yardım teşkilatı yapılır. Şahsi ko -
runrna işleri de burada biter. Bundan 
sonra resmi yardım teşkilatı başlar. Bu 
teşkilat şunlardan ibarettir: 

a - Emniyet kıtası - emniyet ve 
inzıbatı muhafaza için, 

b - Sıhiye: - Çabuk sıhi yardım ve 
ilk tedavi için. 

c - İtfaiye: • büyük yangınları 
söndürmek için, 

d - Gaz arayıcı ve temiıleyici kı • 
tası - zehirli gcµları bulmak ve temiz· 
temek için. 

e - Teknik kıtalar: Hasara uğra • 
mış elektrik, havagazı, kanalizasyon, 
su ve muhabere yollarını tamir için, 

f - Enkaz kaldırma krtaları: Cad
delerdeki enkazı kaldırmak ve yıkıl • 
maya yüz tutumuş binaları yıkmak, ya· 
hud muvakkat desteklemek için. 

Yukarda söylenen teskilattan hala 
ancak bir kısmı vardır. Fakat bunlar da 
ciddi haller karşısında kifayet edecek 
derecede değildirler. Bunlar iyi yet:iş· 
tirilmeli, yardrmcılarla takviye edilme
lidir ki, icabında amme hizmetlerini 

başarabilecek hale gelsinler. 
Btiyük şehirlerde, yardımcı teşki • 

Jatların çabuk yardımını mümkün kıla· 
bilmek için bunların, icabına göre ma
halle (Rayon) tara taksim edilmeleri 
Iazımgelir. Mesela her 5000 nüfuslu 
bir mıntaka bir (korunma mahallesi) 
sayılarak oraya bir (mahalle amiri) ve
rilir. Bunun emrinde, emniyet, itfaiye, 

sıhiye kıtaları ve icabında bir (haber 
ve irtibat mangası) bulunur. 

MahalJe amiri, kendi mıntakası ,da
hilindeki blok amirleriyle irtibatta bu
l un nr ve icabtnda komşu mahalleden 
yardım isteyebilir 

Hava korunma bö)geleri 
(Bczirk): 

Nüfusu 20.000 kadar otan yerler, 
birer bölge vücude getirirler. Bölge -
nin hava korunma amiri ve ihtiyat yar
dım krtaları bulunur. 

Nüfusu 100.000 e kadar olan şehir 
veya endüstri mıntakaları, bölgelere 
taksim olunurlar. Fakat bütün bu tak
simat kati olmayıp ancak ihtiyaç ve 
mahalli şeraite tabidir. 

tün gece devam etmiştir. Bu hal asile· 
rin son zamanda hüküınetçiler tarafın
dan alınan mevzileri tekrar ele geçir .. 
meye azmetm~ olduklarını göstermek• 
tedir. 

Muharebe sabahleyin tama.men dur• 
muştur • 

Aı;ıilerin tebliği 
Salamanka, 17 (A.A.) - Umumt ka

ra.rgihın resmi tebliğinde Malaga ö

nündeki Ssi kıtalar.ın umumi karargıi· 
hm 10 kilometre ilerledikleri bildirili
yor. Bi~k milisler asiler tarafına geç
miştir. 

Soria cephesinde, isil~ Renales 
mevkiini işgal etmişlerdir. 

Madrid'in batısmda, asiler cephe
yi genişletmişler, Las Matas'a doğru 

çekilmekte otan hükümetçilere zayiat 
verdirmi~lerdir. 

Alikante'ye havadan yapılan bir ta• 
arruz sırasında, asiler mühimmat dolu 
bir zırhlı treni tahrip ve bir vapuru 
batırmağa muvaffak olmuşlardır. 

Hükümetçilerin kayıplan 

Paris, 17 (A.A.) - Radyo ajansı, 

Malaga - Ratepona bölgesindeki aon 
muharebelerde hükümetçilerin zayiatı:. 
nı 2000 ölü ve 5000 yaralı olarak tah· 
min etmektedir. 

Müdafaa komitesinin tebliği 

Madrid, 17 (A.A.) - Müdafaa ko
mitesinin saat 21.30 da neşrettiği bir 
tebliğe göre asiler dün akşam hemen 
bütün mmtakalarda §iddetli bir taarru
u geçmişlerse de hükümet kuvvetleri 
tarafından geri püskürtülmüşlerdir. 

San Fernando mıntakasmda kızılla
rın vaziyeti bugün islah edilmiştir. 

Diğer cephelerde kaydedilecek bi~ 

şey yoktur. 

Hükümet Valansiyadan 
çekihniyecek 

Valansiya, 17 (A.A.) - Hükümetin 
Valansiyadan çekileceği resmi olaralC 
yalanlanmakta ve aksine B. Arananın 
buraya gelerek bir müddet kalacağı 

söylenmektedir. 
Porta Koeti sarayı Cumhllr reisi i

çin hazırlanmaktadır. 

Elcezire'nin bombardımanı 
Cebelüttarık, 17 (A.A.) - Öğle

den sonra hükümetçilere aid tayyare
ler tarafından yapılan bombardıman sı• 
rasında EJcezireye atılan torpillerin ça. 
ğu İngiliz konsoloshanesi ile Mari • 
Crintina oteli arasına düşmüş ve halk 
panik halinde kaçmıştır. 

Ana vatan dışındaki 

alınanların yeni bir 
• • 

cemıyetı 
Viyana, 17 (A.A.) - Velt Blat ga

zetesi, Lctonya, Çekoslovakya ve Lelıis· 
tanda "Avrupaı.la alman milli müsalcmet 
cemiyetı" isminde bir cemiyet kurulma .. 
sını haber veriyor. Letonyaiaki cemiyet 
Döyetum'un eski lideri Sidman, Çekos
lovakyadaki Rayhenberg belediye reisi 
Kostka ve Lehistandaki de alman hıris
tiyan halk partisi başkam profesör Pan 
t<.rafından tesis edilmiştir. 

Merkezi Viyanada olan bll cemiyet 
merkezi Stutgrat'da bulunan "yabancı il-o 
lerde almanlık'' cemiyetine karşıdır. 

Yeni müessese, milliyet meselesinde. 
nasyonal sosyafüm !'atbiklerinden bil· 
tünliik prensipini red ve politikanın dev-. 
let şahsına aid bir iş olduğu kanaatini 
kabul etmektedir. Bunun için milliyet, 
kiiltür sahasına ve manevi telak.kilerde 
dini cemaatler sahasına aid bulunmak .. 

tadır. \ 
Cemiyet, milliyet ile bir alman a:ı:ın

hklarına mensup bulunmak keyfiyeti a· 
rasmda tam bir fark gözetmektedir. Ce
miyetin esas gayesi kültüre'dir. F l•at 
mensuplanru politik sa.hacla serbest bı .. 
rakmaktaclır. 
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Dikmen sırtlarında diinkü canlı kış sporlarr gününe a id enstantencler 

(Başr 1. inci sayfada) ilk defa yapılan kayışlar pek eğlenceli ı icab ettikçe ora la di :ıle ,·riz ·ıe çocukla. 
Muhlis'le şakalaştığı görülüyor, · bir· ve heyecanh oldu. Çok defa ip kopu- rımızı daha seı bestçe ve isteJ ıkleri ka-
çok vekaletlerin müsteşarları Türk spor yor veya kayakçı otuz kırk kilometre dar oynamağa terkederiz.'' · 
kurumu ikinci reisi B. Halid Bayrak, sürate tahammül edemiyerek ipi bıra- Acaba böyle b;r yer temin edilemez 
&aylavlar, Albay Fikret, şehrimizdeki kıyordu. mi? 

sefir ve konsoloslardan birçokları, aile- Bir buçuğa doğru piknik çantaları Kayakçıların şikayet ettiği diğer bir 
)eriyle bilhassa göze çarpıyorlardı. açılmış. neşeli ve umumi bir yemek a- nokta belediyenin yeni kar yağdığı za-
Genç sporcular Gazi Terbiye Enstitü- lemi başlamıştı. manlar <la yolları a~tırmamakta olm1sıdır. 

&Ü, ve Halkevi ile Gençler birliği ve Güneş sıcaktı. Kimse kar içinde ol- Acalıa belediye cum~ rtesi gü .ıleri bir 
sair kulüplere mensub<lular. duğuna inanmıyordu. Göl istikametinde, Şas . Nej'le veya b"r kaç amele ile Dik-

Dikmen'den itibaren yolların nisbe- Çalbağları istikametinde ava çrkmış, ço- men'den Hanönü'ııe kadar olan yolu ve 
ten daha karlı, Hanönü'nün rüzgarın cuklariyle buluşup öğle yemeklerini yi- Hanönü'nü otomobil geçiş ve duruş için 
süpürüp tepladığı karlarla daha örtülü k · . daha elver"şli bir hale "etiremez mi? me ıçın dönmüş her avcı, çantaları boş ., 
olması, her yeni gelen arabayı bir d 

veya olu göründüğüne na7.aren, şid
müddet oyalıyor, ve hemen herkesin 

detli ve konu değ işen umumi ''Hurra" 
yardıma koşması, kulüp ve aynr sporu sesleriyle karşılaşıyor, lıu da aynca bir 
seven kimselerin tabii ve kendiliğin-

eğlence oluyordu. 
den doğan samimiyet ve karşı lıklı te· 
sanüdünün en güzel misallerini gös- Saat dörde doğru kayakçılar şehir 
teri yordu. 

Mekteb çocukları arasında Nilüfer 
Celal Bayar, arkasında kendi sınıf ar
kadaşları da olduğu halde muvaffaki
yetle birçok yeni uçuşlar yaptı. Bir
çok aileler, dört .beş kişi bir arada bin
dikleri kızaklar yapmışlardı. Otuz kırk 
kilometre yapan otomobillerin arkası
na bağlanmış biribirine muvazi iplere 
yapışarak deniz sporları şeklinde dün 

yolunu tutmağa başlad ıl a r. Bir kerre da-
ha kaymak için, dizlerine yapışmış, ken

disinden izin istiyen çocuğunun karşı

sında bir sefir şöyle diyordu: "Burada 
her pazar bütün bir hafta için kuvvet 

topluyorum. Şu tepede etrafı camekan
larla çevrilmiş bir büfeli çay salonu, bir 
dans yeri, bir müzik de tesis edilse bu
rası İaviçrenin en güzel sanatoryomu ka
dar istifadeli bir yer olur. Biz ihtiyarlar 

Dün bir gok Bayanlarımıı. çok şık o
lan kayak kıyafetleriyle bilhassa göze 
çarpıyorlardı. Ankaracla artık bir k ayak 
kıyafeti modasının yerleştiği söylenebi
lir. 

De,,,i.rs,,o-·-:Wuhafızgü

ciinü S -4yendi 
Dün Demirsporla Muhafız 'Gücü 

birinci takımları bir dostluk maçı yap
mışlar ve Demirspor 5-4 galip gelmiş
tir. 

Muhafız Gücü, geçen hafta Çanka
yayı yendiği takımla oynamıştır. 

Muhafız 
•• •• •• uçuncu 

Gücünün 
av · binişi 

Dünkü biniş çok zevkli oldu 
Muhafız Gücü dün mevaimin üç.ün

cü av binişini yaptı. Binişte Güçten ve 
atlı spor kulübünden, havanın oldukça 
soğuk olmasına rağmen, kadınlı erkek
li yetmişe yakın binici bulundu. 

Saat onda, Elektrik fabrikası civa
rından harekete geçildi. Binişi Muha
fız Süvari grup Komutanı Binbaşı A
kıncı idare ediyordu. Harbiye mektebi 
yakınlarına kadar süratli yürüyüşle 

gelindi. Bundan itibaren av başlıyacak. 
Kovalanacak olan tilki salıverildi. Fa
kat soğuktan buz haline gelmiş olan 
karlı zemin seri bir koşu yapmaya im
kan vermiyor. Hayvanların ayakları çok 
kayıyor. Binişten ziyade kayak havası. 
İhtiyatlı bir ko!)u ile av kovalanıyor ve 
uzun sürmiyen bir takiple yakalanıyor. 

Av bitti ği halde kimse dönmek is
temiyor. Herkes biraz yumuşak bir top· 
rak parçası bulup at sürmek hevesinde 
Daha ilerilerde oldukça müsait yerler 
bulundu ve biniciler istedikleri binişi 
yapmak fırsatına kavuştular. Hele dö
nüş, Sögütözünden Orman Çiftliğine 

doğru, tarlalar arasından, dörtnal yü
rüyüşle günün asıl zevkini verdi. 

Arada, Söğütözünde hazırlanan ma
salarda biraz dinlenildi. Çay ve sıcak 
şarab içildi. Bunun verdiği hararetle 
olacak, dönerken kimsede sabahki çe· 
kinme kalmamıştı. Herkes alabildiğine 
at koşturuyor. Bu arada birkaç kişi de 
düştü. Düşenler şen latifelere mevzu 
oluyor. 

Güzel, zevkli birkaç saat geçirdikten 
sonra, atlılar eski koşu yerinden dağıl-
dılar. ATLI 

Giinaelik 

CENEVRE ARU'ESlNDE 
(Başı 1. inci sayfada) 

batka tekillerde Hindistan (Hind ya
aası) , Mısır (İngiliz • MısD' ittifakı), 
Filistin ( arabbk hislerini okşamak Ü· 

zere diğer arab devletlerinin tavassut
lannı kullanmak) için tatbik etmiş
tir. Arada bir fark varsa, o da, em
pcrya.ist polilikasmı rev.zyona tut
mak bahsinde, Jng;ıterenin bemıu
t&il ustaca hareket elmesıne mukabil 
Fransanın Suriye bahsinde, ne suri
yeiilerı, ne Hatay türklerini, ne Ke
malid ürkiyeyi ne de bizzat hansa
yı tacının edebilen melez, kusurlu ve 
beceriksizce bir formüıü ortaya koy
muş ounasıdır. 

Dediğimiz gibi, B. Blum'un nasd 
bir karar vermıt oldugunu bilmiyo
ruz. Vakit ise, son derece dardu. E
g~r .ti. liıum, hal..: c~pnesı hükümeti
nin bqında bulunduğunu, türlü sar
sıntılar geçirmekte olan fransız men
faatlerinin bu sefer Önasya'da da a
ğır bir İm41hanc.an geçmeı< tehlikesi
ne maruz kalacaklanm ve dünyanın 
yeni Fransa' dan yeni bir görüt bek-
lemekte olduğunu unui:arak ycuaud 
ihmal ederek kararım verdi ise, Tür
kiye cumhuriyeti hükümeti ve türk 
m~Jleti, bwulan çok müLeessir olmak
la beraber, davasını buna rağmen 
gerçekleş~irmek imkanlarını bulmak
ta asla sı...""Ultı çeKllı,yeceklir. 

Bundan üç hafta önce, Adana'· 
nm kurtuluş bayramm<la bulunur
ken, haık yığınlarında gördüğümüz 
şuur uyanıklığı ve Halay davasına 
karşı beslenen derin ve heyecanlı a
laka, türk millei:iuin hatayh kardeş
leri hakkında vereLiıeceği kararlar ve 
yapabileceği f edakarhJoar hakkında, 
bizleri, yani mer.tezden gidenleri bi-

le faşırlmışlır. Bir haksızlığa karşı 
duyulan isyanın ve bu haksıziığı g •• 
d~nnek bahs~ncle halk yığmlaraun 
kendiliklerinden yapahilecchleri mas
sif gayret ve hamlelerin bu memle
Ke.4e, müiet ö.çüsüue çıktı~ına ve 
münevverinden sokaktaki ac!amma 
kadar herkesi kapıp sürüklediğıne 
fÜphe yoktur. Çukurova' da yalnız 
bu, göz ile görülür b ir hale gel
mittir. 

J işte bunun i~in 21 ikinci kanun-

/ 
da verilecek Milletler Cemiyeti ka
rarından önce, Fransa ile aramızda 

• Ankara futbol 
şampiyonluğu ve 
Adana turnovası 

T .S.K. Ankara Bölgesi 
Başkanlığından: 

1 - Son günler bazı gündelik gaze

telerde ve spor mecmualarında Ankara 

futbol şampiyonunun ve milli kümeye 

dahil olacak kulüblerin belli olduğu şek· 

linde yazılar görülmektedir. Lig maçla• 

rırun bitmiş olmasına rağmen bazı ku· 

lüblerce yapılan itirazlar bölgece tetkik 

edilerek pürüzlü görülen vaziyetler ali· 
kadar makamlardan sorulmuş ve henüS 
bunların neticesi alınmamıştır. Alınacak 

cevablara göre vaziyet taayyün edecek 
ve belki de bu hal müsavi şartlar taşıya• 

cak bazı kulüblerin yeniden karşılaşma· 
larım icab ettirecektir. (Ankara futbol 
şampiyonu) ile (milli küme) ye girecek 

kulüblerin vaziyeti bu suretle tesbit ve 
ilan edileceğinden bu kabil yazıların a• 
sılsız ve mevsimsiz olduğunun tavzihi· 
ne lüzum görülmüştür. 

2 - Adana felaketledeleri menfaati· 
ne tertib ve fakat havalann müsaadesiz• 
liğine binaen tehir edilen turnuva müsa· 
bakalarma bağlı fiküstür mucibince, ha· 

va müsaade ettiği takdirde, 24.1.937 pa· 
zar günü başlanacağından keyfiyet spor 
sevenlerin ve alakadarların bilgilerine 
arzolunur. 

l{adikse dörtl)in 
İtalyanın çıktığı 

bidiriliyor 
(Başı 1. inci sayfada) 

Melila, 17 (A.A.) - İngiliz görmen· 
ler, iddia edilen alman faaliyeti hakkın• 

da, İspanyol Fas'mın diğer kısımlarında 
olduğu gibi, burada d.ı tahkikat yaptık· 
tan sonra, Vanok destroyeri ile Söta'ya 
gitmişlerdir. Görmenler bir çok kimsele
ri dinlemişlerdir. 

fıal)·au gazctelcriııin Framıaya 
hiicumn 

RomJ, l 7 (A.A.) - İtalyan gazete
leri fransız meclisinde ittifakla kabul 
edilen gönüllü kanununu şiddetle tenkit 
ve kanunun bilhassa ispanyada bir mi.i
dafaa lehinde propagandanın devamına 
müsait olduğunu ve halen ispanyada bu.. 
lunan ~önüllülerin geri dönmesini istih
daf etmediğini kaydetmektedirler. 

Curnale uitalya gazete&i, layiharuO 
fransız ı;azetelerinde sebeb olduğu ten
kitleri kayıtla iktifa etmekte ise de La va• 
ro faşistagazetesi şiddetli bir lisan kullaJlo
makta ve sarih olmayan ifadeleri ihtiva 
eden kanunun fransız karışmazhğınııı 

sadece itibari kalmasına imkan verece
ğini bildirmektedir. 

Gazete bu vesile ile "fransz parla
mento :nürailiğinin son tezahürü,, gibi 
tabirler kullanıyor. 

Bu gazetenin Paristeki muhabirinin 
kanaatine göre, fransa bitaraflık vazi.. 
felerini namuskarane bir surette yap
madığı takdirde, vaziyetin yeniden tet
kiki İtalya, Almanya ve fransaya te
rettüb edecektir 

Alman gazetelerinin l(~nkidleri 

Berlin, 17 (A.A.) - Alman gazete· 
leri, fram;ız meclisi tarafından kabul e
dilen göni.illü kanununu "altında bat
ka bir fikir gizli bulunan şarta muallak 
bir kanun" olarak göstermektedir. 

=======-===========-===~ ~ 
her i:Ci tarafı memnun edici bir ka...,. 
rın verilmesini samimi olarak İt
tiyoruz. 

Barış fikrine bağlılığı herke.çe 
malum olan bugünkü fran5ız tıükii· 
met:nin, barışın bizi alakadar edeD 
parçasmda, Quai d' Orsay'in sabo~
jrna ıu daki'<acla bir nihayet verııııt 
olmasnu çok dileriz. ,,.ı: 

Burhan BELvP 
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fTe1Wieat c~i No. 9 _, 

Zararın önüne geçiniz, ve 

Elchtrik saıfıyatı ile ziya 

hııvvet.ini gösteren arnpul· 

leri kullaıu nız. O s r a nı lf!ll 
ampullerinin dibinde Vat ile 

elektrik saıfiyatı, ve Deha

Lzımen (DLm) ile de aydınlık 

kabiliyeti gösterilmiştir. Eler 

zaınan ve bilhassa Osram 

!rnl anıpu lleri11i isteyiniz. 
Kr.1 boş meyva tuzudur. lnki· 

bazr deftder. Mide, bağırsak, ka
raciğerden mütevellit rahatsız

lıkları önler. Hazmı kolaylaştrur. 

De/,alumenli İngiliz Kanzllk eczanesi 

ARAM·~ 
ampulleri asgari sar:fıyatı Vat ile gösterilmiştir. 

IGrahl{ Daire 
Demirtepede Akbay sokağın-

da, birinci kat, beş büyük oda, 

1 ANF'...ARA LEVAZIM AM1RL1G1 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

1 - Kc:1yseri garnizonundaki kxtaların ihtiyacı olan 134. bin ~lo 
ekmeklik un kapalı zarfla eksiltmeye .konulmuştur. Tahmın edılen 
bedeli 1541 o lira ve ilk ten:unatş 1155 lıra 75 kuı uştur. . 

2 - Eksiltmesi 22-1-937 cuma günü aaat 15 buçukta Kaysen kor 
karargahı binasındaki kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi !stanbu~ Ankara levazım amirli~leri ~e Konya, 
Kayseri kor satın alma komisyonunda mevcut olup ısteklıler tara-
fından bet gun görülebilir. . . 

4 - İsteklilerin belli günde kanuni teklıf mektup~arıyle saat ~4 
buçuğa kadar Kayseri kor Sa. Al. Komisyonuna vermış olmaları Ia-
zımdu. (2215) 1-29 

t L .AN 

Ordu has1r.meleri için bir yirmi beş eninde 238300 metre patiska 
1. şubat Q37 pazartesi günü saat 15,30. da ls.tanbul Tophanede s.at~n 
alma komisyonunda kapalx z~rfla ek.sıltmesı ya~dacaktır. Hepsın~~ 
tahmin bedeli 147746 lira ve ılk temınatı 8637 lıra 30 kuru~tur. Nu· 
munesi lstanbutda Tophanede Sa. Al. Ko. :ia görülebilir. Şartna • 
mesi 740 kuruş mukabilinde Tophanede satın Al. Ko. dan alınabi
lir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesi
kalarla beraber teklif mektuplarını ihae saatinden bir saat evvel ko· 
misyona vermeleri (38) l-162 

1 LAN 
Ordu hastaneleri için 4500 metre erat ve 900 metre subay hasta 

abahğı kt:maş ı. şubat. 937 pazartesi günü saat 16 .da !stanbulda 
Tophanede Sa. Al. Ko. da kapalı zarfla eksiltmesı y~pılacaktır. 
Hepsiııin tahmin bedeli 18000 liradır. İlk teminatı 1350 lıradır. Şart
name çe nümunesi komisy~nda görülebilir. isteklilerin 249~ sayılı 
kanıınun 2 ve 3 maddelerinje yazılı vesikal~la beraber tekl~f mek
tuparım i'.ıt1le saatinden bir saat evvel komısyona vermclerı. 

(39) 1-163 - ----

tLAN 

Ordu hsatahaneleri icin 350 adet subay ve 1000 aded erat batta· 
niyesi ı şubat 937 pazartesi günü saat 15 de !st~bulda Tophanede 

· ı fl ksiltınesı yapılacaktır. Hep· satm alma komısyonunda kapa ı zar a e .~ . 
sinin t hmin bedeli 24303 lira ve ilk temınatr ~8.22 lıra 1~ ku_ruştur. 
Şa t 

.. 1 . k 
1
·syonda görü!ebıhr. lsteklılerın 2490 

r name ve nıımune erı om . k 
sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerinde yazılı vesıkata:ıa beraber te • 
lif mel{tuolarrnı ihale saatinden J>ir saat evet komısyona vermele-
ri. (40) • 1-164 

Harita Genel 
Direktörlüğünden: 

1 - Muhammen bede! (3000) lira Harta kıta erleri için (600) 

takım ya.dık elbıse açık eksilnneye konmuşt~r. k "ltmeye aire • 
k . . h gun ve e sı ,... 

2 - İstekliler şeraiti anlama ıçm er 1 · ı 19 1 937 salı 
· t makbuz arıy e • • 

Ceklerin de (225) lira muvakkat ~emına 0 . ktörliiğü satın alı.na 
gtinü baat (14) te Cebecide Jiarıta Genel ıre1_26 
~i..vonı.ına gelmeleri. (2244:)~--------------

Nafia Vekaletinden: 
. Di arbekir istasyon tesisatından 

la 
1- Eksiltmeye konulan ış : d ~ yolun inşaatıdır. 

o n İstasyon - Urfa kapusu arasın a 
Keşif bedeli (81021) liradır. 
2- Bu işe aid evrak f~ardır 
a) Eksiltme şartnarnesı.. 
b) Mukavele projesi. mesı· 

) . · nel şartna · C Bayındırlrk ışlerı ge 

d) Fenni şartname. . -e) Keşif huiasa cetvelı. 
f) Proje. ru bedel mukabilinde Şose ve 

.. İsteyenler bu evrakı ( 4_0~) ku ş • 
ltoprüler Reisliğinden alabılır. tesi günü saat 16 da Na 

f
. 3- Eksiltme 25/1/937 tarihinde ~1 . ~: ksiltıne komisyonu oda· 
la v . .. "l r Reıs ıgı ı; 

ekaletinde Şose ve Kopıu e 
•ında kapalı zarf usulile yapılacaktıtalr .. 1 rı'n (5301) lira (OS) ku • 

. • · · · ıp c . .,97 sa ılı 4- Eksiltmeye girebılı:neö ıçın • gazetenın 3~ Y 
ru 1 · Resmı "k 'b-} uk muvakkat teminat verın sı ve_ ··ıeabhitlik vesı ası ı 
rıush tevfıkan ınu ·· ·· ·· mad • ra asında ç~kan talimatname~e . aıektuplarınr uçuncu. . w. 
dez etmesi lazımdır. İsteklilerın t_eklif adar l{omisycn Reıslı~ıne 
nı ~e Yazılı saattan bir saat evvelıne ~1 Postada olacak geçık • 

•a buz mukabilinde vermeleri rnuktazıuır. 1 - 110 
tneler kabul edilmez. (2273) 

1 

bir ofis, çamaşırlık, kalorifer, 
sıcak su ve sairesi olan yeni ya· 
prlan bir binada bir daire kira
lıktır. Üst kattakilere müracaat. 

Ankara Birinci Mmtalra 
l{adastro Müdürlüğünden: 

Demirli bahçe ile Yenişehirde Kanlrgöl ve civarındaki mülk.. 
lerin ve Misakı Milli mahallesinde de bir gayri menku1ün hudud
lan tayin edilmiş ve tasarruf haklarının tetkikine başlanmıştır. 

T~tkika_t 29.~.1937w _tarihinde bitecektir. Kimlerin gayri men
kullerı ~etkık ~dılecegı Belediyede yaprlan ilan varakasında yazı· 
ıı_wr. M~k sahıble_rinin ve alllisı olanların mezkfır iliru gözden ge· 
çırmelerı ve kendilerine aid gayri menkullerin tetkikinde komis.. 
yonda hazır bulunmaları ilan olunur. (5) 1-109 

P. T. T. tdaı·esine 
Memur Alınacak 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden : 
İdare ihtiyacı için 16 ve 10 lira maaşlı memuriyetlere (orta o

kul ve lise mezunlariyle dairelerinin muvafakatlerini alınış olmak 
şartiyle devlet memurlanndan) imtihanla memur alınacaktır. Mü· 
sabaka imtihanına duhul şartlan Ankarada Umumi Müdürlük Mu
amel.a.t Müdüriyeti Birinci şubesinden taşrada vilayet P. T. T. mü
dürlükJerinden hergün müracaatla öğrenilebilir. İmtihan 5 şubat 
937 cuma günü saat on dörtte Ankarada Umumi Müdürlükte ve 
taşrada biJlımum vilayet P.T.T. müdürlüklerinde icra edilecek • 
tir. (73) • 1-199 

1 Pek yakında ::1 
BOKSÖR SOTÇO 

--~-

1 O. D. Y olfarı Ve Limanları umu m müdürlüğü 3. , 
A. Komisyonu llanlan: 

l LAN 
Muhannnen bedeli 6000 lira olan elektrik motörü ve endüvi sar

g~arını ve bobinleri kurutma, ente~te tesisatı 4.3.1937 perşembe gü· 
nu saat 15,30 da kapalı zarf usulu ile Ankarada idare binasında sa-
tın alınacaktır. _ 

Bu işe girmek istiyenlerin 450 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 G. 3297 No
lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde almmrs ve· 
sika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri Iazrm~lır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden Hay-
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. ' 

(81) 1-238 
İLAN 

.. Mu~m~e~ bed~l.i (7740) lira olan 180.000 desimetre murabbaı 
doşemelı~ «eçı dcrısı ~7. 1. 1~37 çarşamba giinii saat 15 de kapalı 
zarf usulıle Ankarada ıdare bınasında satın alınacaktır 
. Bu işe ginne~ ister_:.nler ~80 lira 50 kuruşluk muvakkat te:ninat 
ılc kanunun t~yın ettıgı. ve_sıkaları,_ resmi gazetenin 7. 5. 1936 T. 
3297 No. lu nushasında ıntışar etmış olan talimatname dairesinde 
.Jmmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komi yon 
reisliğine vermeleri lazmdır. 

Şartnameler parasız olarak ~~.karada malzeme dairesinde, Hay
dar-paşada tesellum ve sevk şeflıgınde dağıttlm:ıktadrr. (27) 1- 146 

1 LAN 
Muhammen bedeli 81000 lira olan 60.000 ade t çam travers 28.1.937 

perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idan 
binasında aatm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 5300 liralık muvakkat teminat ile ka
nun~~ tayin et~iğ~ veı.ikal~rı, resmi ~azetenin 7-5-1936 gün 3297 No· 
lu ı;ıusbasmda. ıntı~: etmış ~lan talımatname dairesinde alınmış 
vesıka ve teklıflerını aynı gun &aat 14.30 a kadar komisyon reisli
ğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler beheri 405 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydar· 
paşa Eskişehir ve İzmir veznelerinde satılmaktadır. (28) 1-181 

Sivil ve askeri san'at mekteblerinin makine ve demircilik krsrm
lrınclaa mezun veyahut ta çiftliklerde \'e ziraat müesseselerinde 
tra~ör ve ziraa~ maki?eler.ini k~I~nmağı hakkiyle öğrenmiıı olupta 
yenı açılacak zıraaat ışlerınde ıstıhdm olunmağa talih bulunanlar
dan san'at mektelıi mezunlarının şahadetname suretlerini, diğerle
rinin ehliyet vesikalarım ve her iki kısım talibin şimdiye kadar bu
lundukları işlerden almış oldu 1darı hüsnü hizmet vesikaları ile üçer 
kıt'a fotograflarını bir istidaya bağlayarak tezelden vek5.letimize 
göndermeleri ve muvazzah adrcslenni bildirmeleri ilan olunur. 

(32) 1-148 

1 1 ASKERi FABRlKAl.AR UMUM MUDU ... , UGU 1 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

16 KALEM ÇELİK 

. Tahmin edilen bedeli (15000) lira olan yukarda miktıırı ve cin· 
ıı yazılı _malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Al • 
ma Komısyonunca 20-1-937 tarihinde çarşamba günü saat 14 <le a 
zar~r~ ile il.ıale ~dilecektir. Şartname parasız olarak komisyonda~ 
verıhr. Talıplerm muvakkat teminat olan (1125) lira ve 2490 numa
ralı ~anunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komısyona müracaatları. (93) 1-232 

Mardin Vilayeti 
Daimi Encümeninden: 

Mahallesi- Latifiye, 
Nevi: Bir evin 2622 sehmi 
Müş~e:nitatı.: ~ethal kapusundan girerken 4 müsallabali. bir ay

;an1 d~h~tnde.~ı müsal~abali 1 oda, oda dahilinde ı kilar, 1 heli, 1 ko
v~~ ~ah~r ~u~J_labah 1 ahır, ittisalinde diğer iki musallabaii ı ay-

ı . . 1 1.n e 1 1 musallabaH 1 oda, karşısında 1 kahve ocagw t ve 
zırı zemın ve 1 su lı:uyı.:su t h • k • d h · 1 · d , ve gene a tanı ısm.ında üç musalaoali 

ayvan, . a ı ın e 1 mutbak ve su kuyusu gene tahtanı diğer ı mu 
aa~labalı 1 ayvan dahilinde 2 musaUabali ı oda dahT d ı · · -
mın kar~rsmda k .. ··k kah 1 ın e arı.ze
- .. :ı u.çu ve ocağı ve bir havlu ve gene tahtani di· 
&er uç musallabalı 1 ayvan dahiinde ı mutbak ı h ı ~ . ·k· · k k k d" · ' • e a. ı ınct ata 
çr aca mer ıvenın ortasında iki musallabali ı oda gene taht • ı 
musallabali 1 oda dahilinde kiler tahtani .... k - ' d kanı_,_ d · d b · . • ..,_z ur ayvan aıı çı ac-
mb ekr _ ıv~n 

1
; dır ~k~sallabalı ay.van, dahilinde iki musallabali bir mut• 

a ıttısa ın e ı ı musallabalı 1 mutbak ittisalinde ikı' --•ı b ı· 
d
ahil' d od ,___ mua<ıı a a ı 

a~van , ın e a ıuuşısında k~ç~~ bir kahve ocağı fevkani bil· 
y~ 1 ba~ıu şark taraf~ndan be~e~ı ~ırınci musaHabaJi bir ayvan da
bılınde bır musallabalı 1 oda, ıkıncı gene bir musallabali ı ayvan 
dahilinde iki musallabali 1 kilar, ittisalinde ı ~ ı muaallabalı i 
oda ~rşısın~ diğer bir oda it~s~~ind~ l ~utbak, l hela dama çıkı· 
lır bir merdıven ortasında ve buyuk kilcrın üzerinde ufak bir maıı. 
zen dördüncü ayvan dahilinde iki musallabali 1 oda karşısında kah· 
ve ocağı ve mezkur büyük havluda I hela ve küçük bir mutbağı müş• 
temil bir bab hanenin 63000 sehimden 62622 sehmi. 

Hududu: Canibi yemini ve cebhe11i tariki am, yesari mukaddema 
İskif Hanna elyevm Cubbur Kano veresesi7Je hazine ar1'ası acusı 
Hizir hanesi. 

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

yusu, 1 havlu tahtanı 1 kahve ocagı diger iki musallabali 1 ocla <lalıi
linde 1 kilar, diger 1 su kuyusu ıttisahnde mutbak ittisalinde hara
ba bir odayı müştemildir. 

Hududu: Celıhesi ve yesari tariki anı. yemini mukaddema Mel· 
küm, elyevm Cebbur Kenno veresesiyle hazine hanesi, ar ·ası bızır 
ile mukaddema Yusuf Sıtkı, elyevm Avakim bini Amsib Hatri Ab· 
dülahat Bitlisi hanesi. 

ı. - Yukarda evsaf, hudud ve müştemilatiyle sairesi yazılı 
12000 lira kıymeti mukaddereli evin hususi idareye aid bısse&i ka· 
pah zarf usuliyle artırmaya çıkarılmıştır. 

2. - Kati ihalesi: 25.1.937 tarihine müsadif pazartesi güaü saat 
11 de Maruın lJaimi Encümen dairesinde yapılacaktır. 

3. - Muvakkat teminat mikdarı 900 liradır. lsteklıler 2490 sayılı 
kanunda yazılı oldugu veçhile muvakkat teminat makbuzlarıylc 
teklif mektuplarını laakal ıbale sao.tınden 1 saat eveline kacb.r .ua
imi .En1;ümen Riyasetine göndereceklerdir. Saat 11 den sonra veri
lecek teklif mektupları kabul edilmez. Postada vlli gecıKIUelcr ma
zeret sayılmaz. 

3. _ İhale bedeli peşinen ve defaten verilecektir. İhale bedelini 
kati ihale kararının v uayet makamının tasdiki na iktiranından ıti· 
baren nihayet 10 gün içinde hususi idareye vermek mecburidir. 1-
hale bedeli verilmedikçe mezkur ev alıcı namına tapuya rapteı.lil
miyecektir. İhale bedeli muayyen olan müddet zarfında veriııne.ue 
hüküm istihsaline hiçbir ihtar tebliğ ve tebellüğa ve prnleste keşi
desine hacet kalmaksıAtın alıcının vcrmi~ oldugu muvakkat teminat 
hususi idare namına irad kayıd ve sonradan vaki olacak zarar ve 
ziyan da alıcıya aid olmak uzere ihale feshedilecektir. 

4. - 'J.'apu ve saire harciyle bu husus için vuku bulacak bilU
mum masarifat ilan, dellaliye ve sair bütün masraflar alıcıya aiddir. 

S. -:- İs~yenler ~rtnamenin bir suretini Mardin Daimi Encil· 
men daıresmden alabılirler. (85) 1-222 

Anl{ara Okullar Sagı"" smanlıın. Satın 
' o 

Alma l{omisyonu Başkanlıgından: 
~ - .. Gazi ~gitim Enstitüsü erkek talebesi için kum.ış ve malze

mes~ muteahh_ıde ait olmak üzere 162 • 165 takım elbisemn diktiril· 
mesı eıçık cks.ıltme ile yaptırılacaktır. 

2 - Tahmin edilen fiat 16ZO lira muvakkat teminat 316 5 liradır. 
3 - Nümune ve şartnameyi görmek istiyenkr okula ~üıacaat 

etmehdir . 
4 7" Eksiltme 25.1 937 pazartesi günü saat 15 de okullu sağrş

manlıgmua satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
5 - İsteklilerin muvakkat teminatlarını ihale günü saat 14 de ka 

dar okuliar sağışınanlığı veznesine yatırmış bulunmalılar. (7) 
1-123 

• 
Adana Belediye Riyasetinden : 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan işı 100.000 adet par

ke ta~ı. (taşların nereden çıkarılacağı ve teslim şeraiti şartnamesin
de yazılıdır.) 

2 ~Eksiltmenin yapılacağı yer ve tarih: 25. İkinci kfınun 37 pa
zartesı günü saat on beşte Belediye daimi encümeninde. 

3 - Bu işe aid şartname Belediye yazı işleri kalemindedir. lstJı. 
yenlere parasız verilir. 

4 - Muhammen bedeli 9650 liradrr. 
5 - Muvakkat teminatı: 723,75 liradır. 
6 - Teklif mektuplarının ihale günü saat (14) e kadar Belediye 

Riyasetine verilmiş o :ması lazımdır. 
7 - Bundan sonra verilen veya posta ile gelen mektuplar hüküm-

süzdür. 2---6171 

Ziraat Vekaletinden: 
V~kalete ba-_lı Erenköy fi•lanlığmda yetiştirilen aşı1ı köklil 

Amcrıka asına hdanlarını ı lıe:ı beş • uruş ve aşısrz köldülcrın 
beben _on paradan ve ts:an.b~ıl Zı aat Mektebi ve Manisa Amerika 
asına fıdanlrklarında yetıştınlcn aşısız köklü Amerika ;ıwnül fidan
l~rı°:ın beheri de onar paradan f anlıklarda satılmaktadır. tstck
lılcrın doğrudan dogruya adı gc~cn milt:sscse müdülüklerirıc mü.. 
racaatları ilan olunur. (65) 1-214 
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---· ---~------------------------~--·~--------~ 
Nafia V el{aletinden: 
26 ıkinci kanun 937 ::>alı günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekale

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

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

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

aenesi müteahhitlik vesikası ile birlikte 26 ikinci kanun 937 salı 

günü S<tat 14 e kadar Ankarada Vekalet malzeme müdürlüğüne ver-
meleri lazım:lır. (2302) 1-127 

A \Trupaya talebe 
gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
Genel Direktörlüğünden: 

Müsabaka günleri uzatılmıştır 

Taliplerin dikkat nazarlarına 
1 - (20) Maden Mühendisi ve (10) jeolog yetiştirmek üzere 

tnüsabaka ile Avrupaya (30) talebe tahsile gönderilecektir. İstek • 
lilerin aşağıdaki şartları haiz olması lazımdır. 

a - Türk olmak, 
b - Maden ocaklarında çalışabilecek kabiliyette ve ııhhati tam 

olmak (sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır). 
c - Lise mezunu olup fransızca, almanca, ingilizce dillerinden 

birisini okuyup yazabilmek., 
d - Yaşı 18 den aşağı ve 25 ten yukarı olmamak. 
2 - Maden mühendisliği için müsabaka imtihan 126 şubat 937 ve 

jeologluk için 2 mart 1937 günlerinde Ankara~a M. T. A. Enstitü
tüsünde yapılacaktır. Açılacak müsabaka imtıhanlarında kazanmış 
olmakla beraber gönderilecek talebelerin ihraz ettikleri derece iti
bariyle Maden Mühendisliği için (20) ve jeologluk için (10) ara
•ında bulunmak şarttır. 

3 - Maden mühendisliği için imtihan: hesap, hendese, cebir, 
anihanik, fizili, kimya ve yukarda yazılı dillerden birinden. 

4 - Jeologluk için imtihan: Riyaziye (Hendese, cebir), hayva· 
nat, nebatat, jeoloji, fizik, kimya ve yukarda yazılı dillerden birin· 
den yapılacaktır. 

S - Tahsile gönderilecek olanlar, ileride tahsil müddetleri ka· 
'dar mecburi hizmete tabi olduklarından, bu hususta mükellefiyet • 
erini tevsik etmek üzere bir teahhüdname verecekler ve bunun 
için de muteber kefil göstereceklerdir. 

6 - Maden mühendisliği için: Son müracaat 20 şubat 937 cu
ınartesi, öğleye kadar. Sıhhi muayene 26 şubat 937 cuma. İmtihan 27 
tubat 937 cumartesi. 

Jeoloğluk için- Son aiilracaat 27 şubat 937 cumartesi, öğleye 
kadar, sıhhi muayene 1 mart 937 pazartesi, İmtihan 2 mart 937 salı. 
günleri olarak tesbit edilmiştir. 

Taliplerin nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal vaarkasını, mek
tep şehadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini 4 kı· 
ta fotoğraf ve dilekçelerini son müracaat tarihlerine kadar Anka
rada M.T.A. Enstitüsü Genel Direktörlüğüne göndermeleri ve sıhhi 
muayeneleri için de tayin edilmiş olan günlerde öğleden evvel Bay 
Hasan Apartımanındaki Enstitü dairesinde bulunmaları ilan 
olunur. (89) 1-239 

l
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TÜRK HAVA KURUMU ~ 

~ BUYUK Pi YANGOSU ~ 

§===-= Şimdiye kadar binlerce ki§iyi zengin etmiftir. ~==-==== - 4 üncü ketide 11 ŞUBAT 1937 dedir. = 
Büyük ikramiye 50.000 liradır. 

§ Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle := 
E (10.000 ve 20.000} liralık iki aded mükafat vardır ... = 
~ DiKKA T: Bilet alan herkes 7 ŞUBAT 927 günü 5§ 
5 aktamna kadar biletini değiştirmit bulun malıdır. = 
§Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakit olur .... := 
== •ıııııııııııııııııuııı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

1 MILLI MÜDAFAA VEKALETİ 1 
~.:\TIN ALMA KOMISYONU lLANLARJ 

1 - 7 adet muhtelif tezgah ve 3 adet kazancı örsü pazarlıkla ek
siltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 97 50 lira olup ilk teminat parası 731 
lira 25 kuruştur. 

3 - İhalesi 30-1-937 cuma günü saat 14 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanur.un 2, 3 üncü mad

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

BİLİT 

1 - Kayseride yaptırılacak kalorifer tesisatı kapalı zarfla ek • 
siltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 145.200 lira olup ilk inanç parası 8510 liradır. 
3 - İhalesi 8-mart -937 pazartesi günü saat 15 dedir. 
4 - Bu işe ait şartname projesiyle idari ve fenni şartname al

mak istiyenler 726 kuruş mukabilinde komisyondan alabilirler. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun2, 3 üncü mad

delerinde istenilen bilgeleriyle Bayındırlık Bakanlığından fenni 
ehliyet vesikası ve kalorifer tesisatı yaptığına dair vesaikle birlik
te ve idari şartnamede istenen ve bahusus verilmesi mecburi olan 
vesikalarla teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en geç 
bir saat evetine kadar M. M. Vekaleti satın alma komisyonuna ver-
meleri. (90) 1-240 

--~~~~---~~~~--

Nafia Velialetinden: 
Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 
1 - Eksiltmeye konulan is A.1kara Yüksek Ziraat Enstitüsüncii: 

ilaveten yapılacak mikroskop laboratuvdrı binas•dır. Vahidi fiat e· 
sasiyle yapılacak olan inşaatın tahmin olunan bedeli 30.000 liradır. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
a)Eksiltme şartnıımesi, 

b - Mukavele projesi 
c)Bayındırlık :ş:<:ri genel şartnamesi. 

d - Hususi şartname ve tarifname 
e - K-:şif ve vahidi kıyasi fiat cetveli 

f) Proje. 
g - Elektrik, sıhhitesisat, kalorifer ve sair işler hakkında iza

hat ve şartnameler. 
lstiyenler bu evrakı 1.5 lir<ı bedel mukabilinde yapr işleri U. 

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

kaletinde Yapı işleri Eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
5 - Eksiltmeye gm."oilmek için istenilen 2250 lira muvakkat 

teminat vermesi, Nafıa Vekaletinden alınmış Yapı Müteahhidliği 
vesikası ibraz etmesi ve kendisi mimar veya mühendis olmadığı tak
dirde işin fenni mesuliyetini alacak bir mühendis veya mimau in
şaat müddetince istihdam edeceğini kabul eylemiş bulunması la-
zımdır. - -

6 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mu-
lcabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 
3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dıt zarfın mü
hür mumu ile eyice kapatılmıt olması lizımdr. Postada olacak ge-
cikmeler kabul edilmez. {2303) 1-128 

1 ANKARA BELEDiYE REtSLJCJ 11.ANLARJ 

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

potrel on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (400) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (30) liradır. 
4 - Evrakını görmek ve izahat almak istiyenlerin her gün yad 

işleri kalemine ve isteklilerin de 26 - kanunu sa:ıi - 937 salı güııl 
saat on buçukta Belediye Encümenine müracaatları. (20) 1-ı3S 

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

siltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli (720) liradır 
3 - Muvakkat teminatı (54)liradır 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 26 • kanunu sani • 937 salı günü saat on bll9 
çukta Belediye Encümenine müracaatları (21) 1-134 

İLAN 
1 - Erzurum köprüsünden İnce suya kadar açıkta akan umuıııl 

mecraya büz döşenmesi işçiliği on beş gün müddetle açık eksiltınC" 
ye konulmuştur. ' 

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

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

P. T. T4 
Başmüdürliİb'Jünden: 

Boğazlar mukavelesi hatırasını teyid maksadiyle Sürşaj yapıla.O 
pul serileri doksan beş kuruşla posta gişelerinde satılmaktadır. Her• 
kesin bundan istifade etmeleri tavsiyeye şayandır. (2259) 1-38 

Ziraat Vekaletinden: 
Yüksek ve orta ziraat ve ziraat makinist mektebi mezunlarında.O 

olup da vekaletimiz teşkilatı haricinde çalışmakta bulunan ve yeol 
açılacak ziraat işlerinde vazife almak istiyen meslek müntesibleri• 
nin üçer kıta fotoğrafları ile mezun bulundukları mektebi, mezU" 
niyet tarıhlerini, şimdiye kad:\r üzerinde falıştıldan resmi ve btı• 
susi vazife ve işleri ve bu va:tife ve işlerden ayrılma sebeblerini vt 
işe başlama ve ayrılma tarihlerini gösteren bir beyannameyi bir i .. 
tidaya bağlıyarak tezelden vekaletimize göndermeleri ve muvazzall 
adreslerini bildirmeleri ilan olunur. (31) 1-147 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş : Seyhan vilayetinde Ceyhan Dcadt 

köprüsü inşaatıdır. 
Keşif bedeli ( 195000 )liradır. 
2 - Bu işe aid evrak şunlardır : 
a - Eksiltme şartnamesi, 

b)Mukavele pıojesi. 

Ziraat Vekaleti Sntı nalına c d) ::~:::d;~~~~:r.i Genel Şartnamesi. 
e) Keşif hülasa cetveli. 

Konıisyonuntlan : f - Projeler, 
g)Hususi şartname. 1 

1. - Kayseri Yonca deneme ve yonca tohumt• temizleme istas- İsteyenler bu evrakı (975) kuru' bedel mukabilinde Şoıe yd 
yonu için kapalı zarf usuliyle bir adet yonca tohumu temizleme ma- \öorüler reisliğihden alabilirler. • • 
kinası satın alınacaktır. 3 - Eksiltme 26-2.937 tarihinde cuma gfinil saat 16 da Nafia 

2. - Muhammen bedel 8000 lira, muvakkat teminat 600 liradır. Vekaletinde Şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu odaaın-
3. - Eksiltme 8.Il.937 tarihinde saat 15 de Vekalet binasında da kapalı zarf usuli ile yapılacaktır. , . 

yapılacaktır. 4 _ Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (11000) liralık ııılt' 
4. - Şartnameler Ankarada Ziraat Vekaleti Ziraat Umum Mü- vakkat teminat vermesi ve resmi gazetenin 3297 sayılı nüsh~sı~~ 

dürlüğünden İstanbulda ziraat müdürlüğünden parasız olarak ve- çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz eunc-
•ilir. lazımdır. İsteklilerin teklif mektuplarını üçüncü maddede yazıJI 

5. - İsteklilein teklif mektuplarını teminatlariyle birlikte mu- saattan bir saat evveıine kadar komisyon reisliğine makbuz mukr 
ayyen günde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerinde ~Hinde vermeleri muktazidir. Posta ile gönderilecek tekliflerin d1' 
yazılı vesikalarla eksiltme saatinden bir saat önceye kadar komis- zarfların mühür m•Jmu ile iyice kapatılmıf olması luımdır. Pot._,. 
yon reisliğine vermeleri ilan olunur. (64) 1-188 da olacak gecikmeler kabul edilmez. (2230) 1.44 """""" 1 ________________________ .:_ ______ ...:~-----------~~~-----,.:_ ____________ ___ 

İş Arıyor 
Fransızcaya da vakıf refe

ranslı bir daktilo Bayan bütün 
veya yarım gün için vazife arı
yor. ULUS: R. S. rumzuna mek-
tupla müracaat. 1-226 

~ DOKTOR ··~ 
Kadri Yetkin 1 

Binrinci sınıf 1 
Dahili hastalıklar müte-., i:c 

1 

~ hassısı Yenişehir - Uçar so- :' 
kak No. 11 ;< 

~ 

~ Telefon: 3174 ~· 
~I Hergün saat 15 ten sonra ~ı~ 
.ı .. ·-~-~..-.._y......._-..-~..-._-........_ ... ~M-~----~ı .: .. 6 ................ ~ ............. ,_.. ............. ...,... 4 

Satılık Arsa 
Yenişehir Selanik caddesi ma

liye tahsil şubesi karşısında 1538 
telefon 

Kiralık Daire 
Halkevi karşısındaki apartı

manda beş odalı bir daire kira
lıktır. Kalorifer, sıcak su ve ha· 
vagazı vardır. 1915 numaralı te· 
lef ona müracaat edilmesi. 1-171 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nac;uhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 

YENt SiNEMALAR HALK 
BU GECE 

BEN ÖLDÜRMEDiM 
Warner Baxter • Gloria Stuart 

Sönüp giden bir aile yuvasının ve bir 
fen adamının actklı hayatını bu filmde 
gözleriniz yaşararak seyredeceksiniz. 

GONDOZ 

KAZİNO DE PARİ 

BUGÜN BU GECE 
Fevkalade zengin bir program 

GiZLi lZDlVAÇ 
Robert Taylor - Loretta Young 

Aynca: 2 kısımlık bir Sinema Fantezisi 
HALK MATİNESİ (Saat 12 ve 14 de) 

ŞAMPİYON 
Tenzilatlı fiatlar: Balkon 20 • Satoıı 
10 Kf. 


