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Başbakanımız ve iç Bakanımız HATAY HABERLERİ . , . ..,. __ _ 
bugün şehrimize geliyorlar Görmenler, ayni şahıslarla 
Basbakanımız, dün, İstanbul daima karşılaştıklarından hu 

vilayitine giderekşehirvebelediye hale son verilmesini 1·stedı·ıer 
isleri hakkında izahat alılılar ,, 

Gündelik 

KONSEY'DEN ÖNCE 

Milletler Cemiyeti konseyi San
cak anlaşmazlığını tetkik için yarın
dan sonra Cenevre'de toplanacaktır. 
Sancak davası, Cenevre'ye misakın, 
artık pek meşhur olan, on birinci 
maddesiyle gidiyor. Bu maddeye 
göre, devletler arasındaki dostluğu 
ve iyi geçinmeyi bozmak istidadım 
gös~eren herhangi bir anlaşmazlık 
Milletler Cemiyeti konseyinin onu
ne getirileb'1it·. Konsey, önce iki ta
rafı uzlastırmava çalrşır. Uzlaşmaz· 
larsa, anla .. mazhğr tetkik ederek bir 
karara bai!lar. Ancak bu karar, her 
iki tf\raf d~ dahil olmak üzere, itti
fak ile verilmek İcab eder. Yani 
Sancak da.,asmda bir karara vanl
nıak icin Fransa ile Türkiye'nin bu
na iştir~k etmeleri lazımdır. 

Sancak meselesinin şimdiye ka
dar M;Uetler Cemiyetine intikal e
dip te bir türlü halledilemiyen dava
lar gibi sürüncemede kalmaya ta
hammülü olmadrğmdan konseyde 
resmi muamele başlamazdan ön
ce, Fransa ile Türkiye ar.asında dos
tane şekilde halli için olduğu zanno
lunan bir teşebbüs daha yapılmış ise 
de, gerek Paris' e davetimizin, gerek 
açılan müzakerelerin zavahir oyala
ma kabilinden olduğu neticelerle 
r"'riilmiiştür. Quai d'Orsay, davayı 
He•a bir cıkrr,:ıza sokmuştur. Fran
sız Başbi\kanı, meseleyi, Milletler 
Cemiyetine intikal etmeden ön~e, 
bir defa ela kendisi tetkik etmek ıs
tedi. Bu tetkikten müsbet bir netice 
çıkıp cılamyacağı da belli değildir: 
Bay Blum, geçen hazirand~n berı 
Fransa'da yaptığı icraat ile hır halle 
cephesi hül<ümetine ba~kan olacak 
ileri fikirli bir devlet adamı olduğu
nu göstermişti. Bununla beraber ~.ö
tünüşe bakdırsa, Quai d'Orsa~ ~ 
hilelerine kaoılmıyacağı şüphelıdir. 
Binaenaleyh Bay Blwn'un son d~
kikada yaptığı bu müdahaleye rag
nıen belki de Sancak davasumı ko~
ıey' e ictikal ebnesinin önüne geçı-
lemiyecektir. 

H ı ... ·· ·· ·· zdeki kısa günleu asa onumu 
ri haklı bir şüphe ve endişe içinde 
beklemekteyiz. Sancak davası, n~ 
tavizlerle örtbas edilebilir, ne de Mı-
1 1 b. ·· ı ·· hallo1un· et er Cemiyetinin ır tur u 

1 ı · rasma lnayan demirbaş mese e en a . . 
•oku1abilir bir dava olmadığı şundı· 
Ye kadar anlaşılmış olsa gerektir. 

Bir yandan Sancak türklüğünÜ 
İınha etmek isteyen suikasd, diğer 
taraftan türklere karşı her g~n daha 
bariz bir tecavüz manzarası almak-
tadır S.. · · memurları, Sancak-. omurge if l . 
ta. sade fransız teahhüd ve vaz e en-
nin yapılmasını temin etınekle kal· 
..... ti . . gwır me· 
-uanıışlar, memleke ennı a 
•uliyetler altına da sokmuşlardır. 

Son dakikada sağduyunun ihtiras· 
~ara ve dar görüşlere galebe çala::a· 
~ ümid edelim. Eğer Cene\Yfe ~e 
•ulhu sevenler varsa, onların, hiç 
olınazsa Sancak davası kadar bariz, 
tniitebellir ve itiraz götürmez bak 
davalarının sulh yollan ile tenıin ~
lunabilmesi mümkün olduğunu gos-
::~~k fırsatından istif a~e edecek· 

ıını zannedelim. 

lstanbul, 18 ( A. A.) - Başvekil 

ismet lnönü ile Dahiliye Vekili ve 
Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya 
bu akşamki ekspresle Ankaraya ha. 
reket etmişlerdir. 

Kendileri istasyonda Bolu Sav. 
lavı Cevad Abbas Gürer, Katibi U
mumi vekili ve kalemi mahsus müdü. 
rü Süreyya, Başyaver Celal, Muhalı:ıı 
Kumandanı lsmail Hakkı, Vali ve 
Belediye reisi Muhittin Üstündağ, 
Poli8 müdürü, ve şehrimizde bulunan 
birçok saylavlarla kalabalık bir halk 
kütlesi taralından teşyi edilmişler· 

dir. 

Başbakanımızın İstan
bul vilayetinde 

tetkikleri 
lstanbul, 18 (Telefonla) - Ba§ba

kan lşmet lnönü, iç bakanı ve parti ge
nel sekreteri B. Şükrü Kaya ile beraber 
saat 16.30 ela vilayete gelmit vali ve be
lediye reisi B. Muhiddin Ustündağdan 
lstanbulun vilayet ve belediye iıleri bak
landa bazı izahat alınış, bundan sonra 
Muhiddin Oıtündağı da yanma alarak 
tayyare cemiyetine, halk Paritsi vilayet 
merkezine gitmi§lerdir. 

ismet lnönü ve Şükrü Kaya partide 

bir müddet kalrnı§lar ve sonra DolTUa
bahçe sarayına dönmütlerdir. 

Finans bakanımız 
iyileşti 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Bir kaç 
gündenberi rahatsız bulunan finans ba
kanımız Fuad Ağralı iyileımiştir. Bakan 
iki üç güne kadar Ankara!)'a dönecektir. 

Bııgıin şehrimize gelecek olan 
Başbakanrmrz ismet lnönü 

KAMUTAYDA 
Maliye Vekaleti, 16 
milyonluk gümüş para 
mik:tannı, ihtiyaca gö· 
re, 25 milyona çıkara· 

bilecek 
Kamutay dün Refet Camtez'in reis

liğinde toplanmıştır: 

Tütün, tuz ve müskirat inhisarı 
idareleri, Konya ovasx sulama idaresi, 
mülga İstanbul darülfünunun 932 
yıh kati hesablarına aid projeler 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Baro delegeleri, avu
katlık kanunu 'projesi 
tetkiklerini bitirdiler· 

Dün akşam verilen ziyafette Adliye Vekili
miz, projenin ehemmiyetine ve kendisinden 

beklenen verimli neticelere işaret etti 

-
İngiliz 

muhaliflerinin 
müsterek cebhesi 

niler istiyor? 

lngiliz işçi partisi lideri Atli 
(Yazısı 3. üncü sayfada) 

• 

Avukatlık kanuı. projesini tetkik et
mek üzere 27 baro delegesinden mürek· 
keb olarak toplanan komisyon çalışma
suu bitirmiş ve projeyi umumiyetle tas
vib etmiştir. 

Dün akşam adliye vekili B. Şükrü 
Saraçoğlu mümessiller şerefine şehir lo
kantasında bir ziyafet vermiştir. 

Ziyafette adliye vekfileti müsteşar ve 
büyük memurlarından başka, avukatlar 
ve parti genyönkuruluna dahil avukat 
mebuslar bulunmuşlardır. 

Ziyafetin sonunda avukat B. Miinirin 
meslek adına vaki teşekkürlerine adliye 
vekilimiz hulasa olarak kaydettiğimiz şu 
karşıhğx verdi: 

Sevgili arkadaşlarrm, 
Bir avukatlar kanunu yapmak zaru

reti bilhassa hakimler kanunundan son
ra kendini hisettirdi. 

Temas ettiğimiz mevzu gayet naıı:ik, 
hassas ve sühuletle tenkide maruz bir 
mevzudu. 

Bu noktai nazardan istedik ki huzu
runuza getireceğimiz eser yer yüzündeki 
kardeşlerinden farklı ve eksik olmasın. 

Bu asır geçen asırlardan çok farklı· 
dır. Evvelki devrelerde büyük bir sa
natkar vücude getirdiği eserle bir çok 
yıllar övünebilirdi. Bu sade ve basit 

(Sonu 6. rnc1 sayfada) 

sonkanun nümayişine onbinden 
fazla Hataylı kadın istirak etti 

Hama, 18 (Hususi) - Görmen he- "'--------
yetin Antakya'da muhtelif semtlerde do- K 
)aşmasından faydalanarak mahalli bükü- arışmazlık 
met, çarşı, pazar ve sokaklarda önlerine 
aralciyeli bazı mürettep şahıslar çıkar- meselesinde 
mışlardır. Görmen heyeti ayni şahısla-
n bir çok defalar bir çok yerlerde karşı- sovyet cevabı 
lannda gördüklerinden bahsederek buna 
nihayet verilmesini yanlarındaki mih- dün ve1·ild i 
mandarlardan istemişlerdir. 

N Ümayişe lıarcanan para 
Şam, 28 (Hususi) - Antakya'da gon 

kanunun 9 unda hükümetin teşviki ve hi
mayesiyle arablara yaptırılan nümayişin 
nasıl hazırlanmış olduğu dikkate değer: 
Daha nümayiş hazırlanmadan evvel An
takya kaymakamı, Antakya istihbarat 
zabiti toplanarak mal.müdürü Sadık'ı 

hususi surette Süveydiye ımntakasına 

göndermişler ve alevi' şeyhi Maruf'u 
kandırmak için tertibat almışlardır. Nü
mayişe uzak nuntakalarda bulunan ale
vilerin de iştiraki temin edilirse şeyh 

Maruftun cinayetle mahkfun olan oğlu
nun hususi bir affa tabi tutulacağı bildi
rilmiştir. Ayni zamanda belediye reisi E
tem de Cisirhadid ve havalisine gönde
rilmiş o da bu mrntaK \daki arablan top
lamağa memur edilrni~ti. 

~rmeni mebusu Muses der Kalasyan 
Musadağı, Bityas, Kesep hava1isindeki 

(Sonu 6 rncı sayfada) 

B. Maiski'm"n ,Kelen taralmdaa 
yapılmı~ bir karikatürü 
(Yazısı 6. ıncı sayfada) 

MEMLEKETTE KIŞ 

Havalar yeniden soğudu 
Suhunet Konyada sıfırın altında 23 dereceye 
düştü, ~uş~~. karın kalınlığı 77 santimi buldn 

MeteoroloJı enstıtüsilnden verilen 77 santimetre ile M t d H ·· 
l

A •• A uş a ır. ava sühu-
ma umata gore nkarada hava evvelki t' lk" ne ı evve ·· 
güne nazaran dün altı derece daha eo-

1 
gune nazaran Orta Anado-

ğumuş ve sühunet sıfırın altında 12 de- luda 5 • 12 derece arasında soğumuştur. 
reeeye düşmüştür. Cenubt şarkt ve şar- Diğer yerlerde evvelki günkü vaziyeti• 

kı Anadolu ile Karadeniz sahilleri, Edir- ni muhafaza etmiştir. En düşük silhu· 

ne ~ İstanbul yağışlı geçmiştir. Yağı§ netler sıfırın altında olmak üzere Kant-
Sam~onda yağmur, diğer yerlerde kar da 14, Kastamonu'da 15, Niğdede 21. 
şeklınde ~lmuştur. Kar dün cenubu şarki Krrşehirde 22, Konyada 23 derecedir. 
Anadolu ıle Karadeniı sahillerinde de En yüksok sıcaklar sıfırın üstünde ol-
toprak yüzünü tekrar kaplamıştır. Dün mak üzere Antalyada 11 Adana ve Dö~ ~ , 
yagan karın en çok kalınlık yaptığı yer yolda 12 derecedir. 
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Cenub Mektubları 

insanlar ve 
yemekler 

Macar ''mUzi-
kal folklor,, mü • 
tehassısı Bartok, 
yürük'lerin ara • 
aında iki hafta 
kadar dolaşarak 

100 ayrı şarkı 

toplamış. Bu ba
prısını, Pester 
Lloyd gazetesine 
verdiği bir müla
katta azımsıyor. 

Ve ilav~ ediyor 
ki, topladr~r mc • 
lodiler arasında, 

Orta Asya'daki 
orijinallerine pek 

Lenger kadar büyiik bir tabağm iônde 
doğruhlama ve kırmızı biber iririlmiş pi
deler. Bunların altında buğularıncüı türlü 
balıar kokuları uçıı§an, canlı diyebilece
ğim çünkü o derece mide ile gözü açlığın 

kem~ndine alan köfteler. Bunların yanın
da somaklı soğan, ıwmaksız fak at may<la
rwzlu soğan, kırmızı turp, yığınl.a tere. 
Ayrı bir tabakta, ortalarıncüm kesilmis tu-

ıı: 

runçlar ve bir kısa da ıalganı suyu. 

Her biri bir deveyi yere serecek bu şiddetli 
nesnelerin hepsi bir araya gelince ••• 

yakın kalmrş olan-
ları vardır. Hatti 
bunlarla en eski macar melodileri ara
sındaki ilişiği tesbit etmek kabildir. 
Memleketin birçok el değmemi§ insan 
ve tabiat kümeleri gibi cenub da türk 
Bartok'unu bekliyor. 

İki haftada 100 melodiyi azımsa • 
mak ne demek? Demek ki, Bartok, geç 
olsa ve türk olsa, Anadolu'nun her han
gi bir semtinde günde 100 melodi top
lıyacaktır. 

Ben cenub'ta bir adamla tanıştım. 

Adananın kurtuluş destanı ve yürük
lerin adetleri hakkında, bir kütüphane 
kadar zengin malumatı var. Anlattrğı 

zaman, metinde bir kelimeyi oynata • 
mazsınız. Halk hakkında bildiklerini 
o kadar halk görüşü ve halk ağziyle 

hafızasına almış. Bu adam, Coşkun 

Güven'dir. Ferid Celal Güven'in ortan

ca kardeşi. Fakat Cenub'tan şimale ba
kınca, Ferid Ceıat, Coşkun'un büyük 
kardeşi kalıyor. Adana, Coşkunsuz o 
kadar eksikli, Coşkun, Adana'nm o ka· 
d~r öz mahsulüdür. 

Bu Coşkun, cenub'ta kendi kendi • 
ne yetişmiş, kendi kendine gelişmiştir. 
Kendisi mükemmel bir fotoğrafçı, ama
törce alınınca, iyi bir heykeltraş ve, 
dediğim gibi, birinci derecede bir fol· 
klorcudur. Yalnız, bildiklerini, yazmak 
için değil de anlatmak için öğrendiği 
için, Coşkun'u plağa almaktan başka 

bir çare göremedim. Tıpkı Bartokun 
yürükleri dinleyip plağa alması gibi, 
Coşkun'u da dinleyip plağa almak I! · 
.zımdır. Bu yapılabilirse bütün c~nub 

folklorunu bir iki sene içinde tesbit 
etmek lcabildir: önce Coşkun'a toplat
malı, arkasından Copunu borunun içi
ne söyletmeli. 

Coşkun'da eenub'un meyvalarına 

verdiği lezzet, insana geçmiştir. Canlı· 
lık ve neşe, keza. Coşkun'un bulundu
ğu bir mecliste, gönül ferahlığı ve kah· 
kaha asıldır. Bazan, anlattığı hikaye
ler, cenub'un yemekleri kadar b~harlı 

ve piyazhdır. Tıpkı bizlere yerdirdiği 
kebablar ve "lam cim" ler gibi. Anla • 
tayım: 

Coşkun, Adana'nın en meşhur ke • 
babçısına, bizler için bir kebab ısmar • 
]adı. Bu kebabcı, kebabın en iyisini, 
kızdırılırsa hazırlamu~. "Olmadı, bir 
feye benzemedi . .'' diyip ve biraz da ha
fif tertib küfür basılıp karşıdaki ke • 
babçıya gitmek 15.zımmış. O zaman, 
dükkanına sadık kalanların önüne, ha· 
kiki "cennet taamı'' nı çıkarırmış .• 

O bize bunu anlatıncaya kadar, ke· 
bab gelmişti. 

Lenger kadar büyük bir tabağm 

içinde doğruklama ve kırmızı biber 
içirilmiı pideler. Bunların altında bu· 
fularında türlil bahar kokulan uçupn. 
canlı diyebileceğim çünkü o derece mi
de ile gözü açlığın kemendine alan 
köfteler. Bunların yanında somaklı eo
fan, 90malcsız fakat maydanozlu eoğan, 
kırmızı turp, yığınla tere. Ayrı bir ta· 
bakta ortalarından kesilmit turunçlar 
ve bir kile de, talgam suyu. 

Her biri bir deveyi yere serecek bu 
liddetli nesnelerin hepsi bir araya ge· 
lince, aç adamda zalim bir i§tah uya
nıyor ve göz~ önünde duran bu renkli 
ve kokulu tabağa, bir tabloya bakar gi
bi bakıyor. 

Ülserli mideye yahud çıtkırıldım 
bir konak terbiyesine kurban olmamış 
olmak şartiyle. Besbelli bir şey ki, bu 
"cenub kebabı" nın göz ve mide ile 
zevkine varabilmek için, insanın, halk 

YAZAN 
BURHAN BELGE 

ile ve halk yemeği ile alakasını kes • 
memiş, mesela sarımsağa ve pastırma
ya küsmemiş olması lazım. 

Coşkun sıvandı ve: 
- Bu böyle yenir, dedi. 
Eliyle bir pide parçasını ortasın -

dan böldü ve bir köfteyi göbeğine ya
tırdı. Üzerine somaklı soğan, mayda
nozlu soğan koydu ve bunların üzerine 
bir tutam tere bastırdı. Sonra, bir ya
rnn turuncun yarısını sıktı ve, ağzına 
attı. Ağzında, lokmayı mağlub ettikten 
sonra bir kaşık şalgam suyu içti. Anla
tıyordu: bu baharları ve soğanları haz. 

metmek için, bu şalgam suyundan iç • 
mek ve turunçlarla, lokmayı iyice ıs • 
laınak lazımmış. 

co,kun'u taklid etmeğe başladık. 

Fakat daha önce, ikişer Karahisar ıs

marladık. 

Yemek, aon derece lezzetli idi. 
Yemek bittikten sonra, Coşkun 
- Hani alafrangada "bol" diyorlar. 

İşte o, budur, dedi ve ağzını bir ya • 
rım turunç ellerini de diğer yarım tu
runç ile iyice ovaladı. 

- Şimdi, dedi, ağzınızı ve elinizi 
sabunla yıkayabilirsiniz. Ama daha ön· 
ce, turunçta silmek Hizımdır. Yoksa 
mia sabunu bile bizim Silo'nun yaptığı 
kebabın kokusunu çıkaramaz. 

Akşama kadar, midelerimiz, Coş

kun'un sert imtihanını arızasız atlat -
mıştı. Bu mucizeyi turunç ile şalgam 
suyu ve tereye mi yoksa Kızılay'ın eş
siz maden suyuna mı borçlu idik, tes • 
biti kabil olmadı. 

Vergiler ve . 
çocuklar 

Cenub america
smda Lady•mith' de 
bir zenci verei borcunu ödemediğinden 
dolayı mahkemeye çağnlmıı. 

Adamcağız halini anlabmş: "Yinni 
dört yaşında ve on bet çocuk babasıyım. 
Karun alb defa ikiz ve son defa üçüz 
doğurdu.'' 

Hakiın kararını venniı: "iki sene 
müddetle vergiden muafsmrz!" 

Sesli filmlerin sessiz aktörleri 

Bir sinemacı anlatıyor: "Sesli filim
lerde, bazan birinci derecede rolleri olan 

sessiz aktörler vardır ve bunlar camız· 
dırlar da: 

Telefon, kapılar, sigaralar gibi.-n 

Bu kadar tepnil ettikten aonra sine
macıya aonnaz mıyız: - Artistlerin el-

biseleri, otamobiUeri, bütün dekorlar? 

bwılarm, artistler mevcud olmadan, yal
nız bqlanna filim çevinuelerini aönnek 
iatsclikl 

Hangiaine inanmalı? 

Bournemouth (lqilterede) otm'an 

bir alman, öteberi aatın almak için aitti· 
jİ bir ınaiazlO'a borcuna ödeyeceği Si• 

rada ka.aadar kadın kendisine, geçen de-

fa, yanJıılılda bef lira yerine Yermİf ol• 
duğu elli lirayı iade etmiı. 

Bu tıabdi veren gaz.ete .onıyor: 

"Hangisine inıuwnalı? Bu buhran zama. 
nmda, elli lira~ lira yerine verecek 
kadar paraya karıı kayıdsrz adamlann 

veya kendisinden iatenilmiyen elli lira
yı iade edecek kadar namuslu kaaadarla· 
nn henüz mevcud olduğuna mı? 
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Üniversite 
ı~ayakçılan 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Otuz 

üniversiteli kayakçı sömestir tatilini 

geçirmek üzere Uludağa gideceklerdir. 

B. Hanses öldü 
İstanbul, 18 (Telefonla) - İstanbul 

tramvay şirketi rektörü Bay Hanses'in 
tedavi için gittiği Viyanada öldüğüne 
dair haber geldi. 

B. Veye istifa etti 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Tram· 

vay ve elektrik firketleri idare meclisi 
reisi Bay Veye istifa etti. 

Mersin Valisi şehrimizde 
Mersin valisi B. Rükneddin ve li

man tiııketi müdürü B. Mansur, viliyet 
ve liman işleri hakkında aid oldukları 

bakanlıklarla temas etmek üzere 9eJıri· 
mize gelmiılerdir. 

"Umcim" e gelince, bunun adını 
ben koydum. Asıl isni, "lahmülacin'' 
dir. Bu da şekil itibariyle, bizim tatlı 
ve cevizli olarak yediğimiz yassı ka
dayif'e benziyor. Yuvarlak hamur işi • 
nin üzerine türlü baharlarla işlenmif 
kıyma döküyorlar ve bunlar da ele alı
nıyor, sıgara sarar gibi bükülüyor ve, 
erbabı tarafından bir lolanada, biz gi

biler tarafından ise iki üç lokmada ye
niyor. Turunç ile şalgam suyu ve tere, 
"lam cim,, ziyafetinin de esaslı şart· 

larındandır. 

Coşkun bize bu ''lam cim" ziyafeti
ni evinde vermiş ve kendisi ile su katıl
mamış bir türk kızı olan karısını sof· 
raya oturmaktan menetmişti. Hizmet 
edecek adamları olduğu halde, bizlere, 
karı ile koca hizmet ediyor fakat ha • 
kikatte, bizler için bir muharebe kadar 
çetin olan bu ziyafd ~inde, her biri
mizi ayrı ayrı idare ediyordu. Arada 
bir, bir yudum türk şarabına, Coşkun
un güzel nüktelerinden birini katıyor· 
duk. 

O zaten, bütün halk çocukları gibi, 
sıkılgandır. Ancak, karşısındakinin 

kalb yolunu ardına kadar açık görürse 

Delinin biri ••• _______________ , 
Bir kibrit çakmıf, yann•nHf. Atımı. 

ikincisi de, üçüncüsü de öyle ... Nihayet, 

Muallimler arasında\ 
nal{il yapılınıyacal{ 

Maarif Vekaleti ilk tedrisat "umum 
müdürlü~ü maarif müdürlüklerine bir 

emir göndererek derslerin intizamını 

muhafaza için bundan böyle muaıtim

ler arasında nakil ve becayiş yapılma

ması lüzumunu bildirmiştir. 

Türkiye - Holanda 
ticaret anlaşması 

Dün öğleden sonra İktisad bakanlı

ğında Holanda ticaret heyeti ile konuş

malara devam edilmiştir. 

Süt tozu ihracah 
Sütçülüğü himaye maksadiyle şir

ketlerin faizi ve dividantlarına muka-

bil süt tozu ve hu:asasırun ihracına 

müsaade olunarak bedelleri olan dö

vizlerin faizi ve dividantlara mahsup 

edilmesine müsaade edileceği haber 
verilmektedir. 

zengin şahsiyetini onun keyfine. kul 
eder. Yoksa ~ğzını bile açmaz ve karşı
sındakinin ukalalığını anlarsa, homur
danarak çıkıp gider. Fakat Coşkun, bir 
açılabildi mi, o zaman, kendi adının 

adamı olur ve size cenub'un tabiatını 

anlamak bahsinde eşsiz bir yardımda 
bulunduğu gibi cenublu insan'ın da 
mizacı ve değeri hakkında tam bir fi. 
kir verir. 

Coşkun'un bir karısı, iki biribirin· 
den güzel bebeği, bir fotoğraf makine
si ve bir de heykel atölyesi var. Fakat 
bunların haricinde zengin bir gönlü 
ve bu deli gönlü bizim Yunusları· 

mız ve Derdli!erimiz gibi gezdireceği 
kocaman bir cenub'u var. Toros'ları, 

yürükleri, yemiş ve yemekleri, güneşi 
ve plajları ile, bütün bir cenub. 

Cenub'u görmeğe giderseniz, Coş -
kun ile görüpneden dönmeyiniz. Ağa· 
cında portakal, dalında muz, dalyanın
da balık yumurtası, koylarında Akde -
niz ve dağlarında yürük ne ise, Cenub 
ta Coşkun budur. Cenub'un kendi ken
dine yetişmiş, artist ruhlu, hüdayina· 
bit, enfes bir insanı . 

BURHAN BELGE 

dördüncü kibrit 
yanmıı, ve deli, 
bu kibriti kutuya 
yerlC§tirirken ga
yet ciddi: ''Bunu 

saklamalrynn!" demi§. 

Biz akıllılar da, bazı kıymetleri, fay
da vermiyecek hale koyduktan .onra, 
takdir ederiz. 

le kiralanmıf bir 
otomobille gel· 
miıtir. 

RaJyocla ilk .öylediği 
f'JTkı bu.... mtçü ilGnı için 
olmaıtur. 

Ruam savası 
~ 

muvaff akiyetle 
neticelendi 

İstanbul belediye mıntaka.sı ~ 
mak üzere Trakya ve İstanbul vilaY-. 
lerinde rüam savaşı bitmiştir. Mücactcl' 
29 kazanın 1087 köyünde 47853 baf 
üzerinde yapılmıştır. Bu mmta«~ 

katır ve eşeklerde seriri muayendct' 
geçirilmiştir. Mücadeleye 59 baytar, 'it 
küçük sıhiye memuru, 26 gardiyan itÔ". 
rak etmittir. Aynı zam.anda ilk ıeşrioi' 
birinde baflıyan bu mücadelede Mall 
göz muayenesinden geçirilmiyen hiç 
hayvan kalmamıştır. Hasta niabeti ~ 
birdi ve mazarratı izale edilmiştir. 

İstanbul belediye hududları içind• 
ki mücadele serolojik kan muayenesiYJI 
le yapılmaktadır. Vekalet bu makaadl' 
Üsküdarda bir seroloji laboratuvarı ilr 
das etmiştir. İkinci teşrindenberi faali' 
yette olan laboratuvarın başında rııd' 
leketin en kıymetli mütehassısları çaJlt 
maktadır. Günde vasati yüz kan üzeriJllf 
çalışan bu laboratuvar şimdiye ır.ad" 
beş bin atm kanını muayene etmİf .. 
yüzde yarım nisbetinde hasta bul~ 
tur. Bu hcı.sta hayvanların mazarratıad 
de izale edilmiştir. · 

Adana 
f elaketwd.elerine 

yardım 
Kı:1ılay Cemiyeti Gerwl Merktl' 
ainden: 

Adana felaketzedelerine yard.un ol
mak üzere askeri fabrikalara mensub 
subay, mühendiı, işyar, usta ve işçiler:I 
evvelce verdikleri (1500) Liraya zaıııid" 
ten bu def• da aralarında topladıklarl 
(396) lir.ı (38) kuruş genel merkezi,ıııiJI 
teslim etmişlerdir. Kızılay cemiyeti bd 
hayırsever yurddaşlara teşekkürleriJll 
tekrarlar. 

Beynelmilel bir ilim 
mües.5esesinin Türkiye 

mümessilliği 
Muhtelif milletlerin ilim ve fen r 

damlarından mürekkeb olan ve meriır 
zi Nevyork'da bulunan beynelmilel pr 
razitoloji cemiyeti Türkiye müme..U
liğine ziraat enstitüleri baytar fakilltr 
si parazitoloji §efi Dr. A. Nevzat TUi" 
dil seçilıniştir. 

Noter kağıdlarınm 
satışından aidat 

Maliye Vekaleti noterlere dairetr 
rinde sattıkları noter kağıdlarından dO" 
layı aidat verilmesini ka.bul etmitti'" 
Vekalet bu hususta defterdariıklat' 
yaptığı bir tamimle sırf bu varakalar' 
inhisar etmek üzere noterlere yuıdf 
beş noter aidatı verilmesini bildi~,. 
tir. 

Kamutay Çağrıları 
Dahiliye Encümeni 19-1-937 salı ıf' 

nü grup içtimaından sonra toplaaaca1' 
ur. 

*** Maliye Encümeni bugün saat 14 il 
toplanacaktır. 

*** Arzuhal Encümeni bugün grup ı; 
maından sonra toplanacaktır. 

HATAY ÜZERİNE 
BİR KONFERANS 

lzmir Mebusu, Profesör 

MAHMUT ESAT BOZKUll1 
tarafından 

20-1-1937 çarşamba günü,.., 
at 15 de Siyasal Bilgiler ~d 
konferans salonunda Hata1 •f 
leri üzerine bir konferans -.,eri" 
lecektir. Herkes gelebilir. ~ 
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INGlL TERE'Nl1' SON 

TEŞEBBOStJ 
lapanya barbma Ul'fl bütün cle'f'• 

letleriıa bitaraf kalmalarmı temin İ· 
çia lnailtere tarafından yapılan IOD 

lıetel:tbüa iki bakımdan enteresandır. 
1 - Enela lnıilterenin bu teteb-

1.iiaü Jalaız batına yapmıf olmaam
da. 

2 - ikinci olarak da ba laareke
tia. lu.rbtan evelki diplomasi uuliine 
Ceri Iİdİf manaauu ta ....... an •tme
Iİade,. 

lapanya meaeleai, harbaoaruı 
~ üçüncü büyük buhranım 
dohran hadiaeclir. Japonyanm Man. 
~.,. itıali ile meydana gelen bi· 
l'İllci bahranm Milletler Cemiyeti yo
la ile halline çalqılmqb. Fakat Ja· 
Ponya 1IZalc bir memleket olduiım
dan bu yol üzerinde sonuna kadar 
Iİdilınelıten çekinildi. ltalyanm Ha· 
betiatanı iatilası ile çıkan ikinci mil· 
letleraraaı buhranmda Cenene tetki
latı harekete ıeldi. Ve bu defa mi· 
l&lrıa İcabatmı tatbikte son merhale
,. kadar gidildi. Bu da netice Yer
llledl. 

ispanya ihtilali çıkbfı zaman, ar
tık Milletler Cemiyeti ölmüttii• Bu· 
llun İçindir ki bu aonuncu buhrana 
t.filletler Cemiyetini kanttmnak kim
teain aklmdan geçmedi. Cemiyet dı. 
flllda kollektif çalıtm• yolundan :rü· 
liİnınek istendi. Bu yol da devletleri 
l.ondra'da toplanan bitaraflık komi~ 
'-una ıötürdü. Bu, Milletler Cemi· 
~eti yola ile eaki diplomasi araamda 
bir iatihale imit. lnailtere ft Franaa 
bu tetkilabn çok ,....... ,.ürüdüiünü 
IÖrerek 24 birinci kanunda Alman
Ja, ltalya, Ruaya .,.. Portekiz• ıö
llÜllü ukerler hakkmdaki teklifleri
llİ :Yaptılar. Bu devletler malmn olan 
ce._bJannı verdikt• soma ba defa 
da lngiltere yalnız hareket ederek 
hni bir teklif ileri atmıftır. Binaen. 
aleyh lapanya m ... lesi arbk eaki dip. 
iOlbaainin çarklan içine almmııtır. 
lnriltere aon teklifini yapar yapmaz, 
tönüllü askerler meselesinde kendi 
11hdeaine dü~en vazifeyi de yapmıt
br. Tekliflne ceYAb bile beklemeden 
lngiltereden lıpanyaya gönüllü aa
ker gİbnesini yasak ebniıtir. Franaa 
hunu temin için bir kanun yaptı. Fa
kat henüz ltalya ve Almanya İngiliz 
teklifine cevab vermemiılerdir. Her
halde ıu muhakkaktır ki teklif"ın yal• 
llız olarak İngiltere tarafmdan yapıl. 
..._ar Almanya ve ltalya'yı memnun 
bll'almustır. Bu iki devlet, ıimdiye 
it.dar lngilterenin her tetebbüste 
J:'ranaa ile birlikte yürümeainden gü· 
cehlnitlerdi. lngilterenin Milletler 
Ceıniyeti volundan ayrıldıktan aonr• 
J:' J •• aki 
ranaa'yı da bırakma• ve •fi • 

dİplomaai yoluna dökmesi AlmanJ• 
:.e ltalya için bir zaferdir· 

Herhalde bugünkü prtıar içinde 
taundan bafka bir yol da kal~~ 
t..-. Milletler Cemiyeti yolu iflas etti. 
llitaraflık komiıyonunun yolu çok 
)a•aı )'iiriir. iki ve üç taraflı teteb
LG.Jer kartı tarafı gücendirİJ'OI'• Ye
tlne ;,ol bu kalmııtır· Fakat bunun 
da ile derece müeaair olduğu Ruay~, 
~ya ve ltalya tarafından • yen• 
lec:ek cevablardan aonr• belli ola· 

'-lctır. Almanya ve ltalya bir takım 
ela.biiksiyonlarla ln,;iltere ve F ...... 
'-11 iatedikleri yola getirdiler. Baka• 
ı.... onlar da timdi lapanY• ilerine 
...... ciddi bir bitaraflık takib etmek 
"°ktasında diğer tarafın yoluna ıe-

.!,.:c•kler mi?. A. ş. ESMER 

Pariste hava 
tehlikesine karşı 

hazırlık 
Paria, 18 (A.A.) _ Pöti parizy~n 

~etcai b"Jd' . B""tün Parislilenn ., ı ırıyor: u 
~ Parisin yakın banliyosunda oturan• 
1 IQ caz maskesi bulunacaktır. Maske· 
~~fere İftirak edebilecek vaziyette o
~la muayyen bir miktardan as ~er• 
,.. •er nı · edıle• Cekti e ere menccanen teının 

r. 

ll Ben hususi idaresi maskelerin satın 
~lllaıaaı ve devamlı surette ınubafaza8I 
ltrJ OQ lllilyonluk bir kredi açmayı ~ 

llllaktadır. 

ı Dil HABIRLIRIKIZI f,ilJl/Jl@(kl/j 
MANDA. 

CIMIAariyet'te Yuaaa Nadi, d ... 
rimiade inaani;,etçi fikirlerin ortaya 

Y•Jılmau " müatemJ• --.tiyle 
idare edilen inaanlarm mazlmnlufa 
anlafdnuı balQDması dola:rui;,le, harlt 
IODl'aaında )'eaiclea tesia edilen miie
temlekeler için emperyaliat dnletl• 
rin ;,eni bir iaim bularak •'laaacla" 
DamJ altmda düa;,a kamoyunu ka. 
darma,. kalkıflDJt olduldanaı aöyli
;,erek, hakikat halde mandanua kat
iyea müatemlekeclea ba,ka bir mana 
il ade etmediiini, SoY;,etl• Birliji ai
bi Türkiy&1ün de daima manda siya
seti aleybiaade bulUIUDtlf olduiua• 
hatırlatıyor, •e Hataym türlı olaa 
halkını müatemleke idaresi altmcla 
baluadumaaya kalkqm•nm cünt. 
k&rl• olacajmı, daima müatakil J'•• 

Fas, karışmazhk ve 
iç harb hakkında 

ı lngiliz 
muhaliflerin.in 

müşterek cebhesi 
neler istiyor? General Frankonun, havas 

ajansı muhabirine sö ledilcleri 
Londra, 18 (A.A.) _ Atırı tı0l ce

nahı tetkil eden aosy.llist birliği, mua. 
takil itçi partisi ve komüniıt. partial 
müttereken harekette bulunmak üzere 
aldıkları karar üzerine mütterek bir be
yanname netetmitlerdir. 

Salamank, 18 (A.A.) - General 
Franko Havu ajaıwnm muhabirini ka· 
bul ederek kendisiyle yarım aut görüt
müıtür. Göriifme franaıı:ca olmq ve ge
neral muhabirden kendisine vuih aual
ler sannaamı iatemiı ve bunlara açık ce· 
vablar verecefini aöylcmittir• 

General, Fu meselesi baklanda de-

mittir ki: 
!.panyol Faamda alman askerleri 

yoktur. Şimali Afrika aömürgelerimiı:e 
almal kıtalarının veya gönüllülerinin ib. 
raç edilmit olduğunu kati olarak yalan• 
1amrftır. Hatti bu mmtakalarda hiçbir 
ı:aınan bugünkü kadar u sivil alman bu· 
ıunmamııtır. Zaferlerimiı:in her birinde 
yatan ve iftira neıriyatJ daha ı:iyade fid· 
detlenmektedir. Millete aid olan toprak
lardan hiç bir parçaarnın baıka birisine 

terki dün olduğu gibi bugün de milli bil 
ldimet için bahia rnevı:uu değildir. 

Harbın enternasyonal mahiyetine da
ir general Franko ıunlan aöylemiıtir: 

Bu mahiyeti dahill harbımıı:a veren 

w deği.liı:. Biı: yalımca komünizmi 
memleketten çıkanp atmak için milca· 
dele ediyoruı:. Memleketimizi kendisi
ne tamamen ya1-ncı oan bir akideden 

kurtaracağız, ve ya1nu bunu yapmak ia
tiyoruı:. Almanya ve İtalya da ayni mü· 
cadeleyi yapmıflardır. Biı:e olan tevec

cühlerinin aım da iıte buradadır. Vakıa 
bir çok yabancı mütehauralannın yardı
mından iatifade ediyoruı:, fakat harb e-

denler, legiyon'lerimiı:e nizamı dahilin
de kaydedı1mi§ bir avuç gönüllü hariç 
olmak üzere hep ispanyollardır. 

Bundan sonra general Franko, İngil
tere ve Fransayı komünist tahriklerine 
karp teyakkua daftt et:mif ve delDİftir 
ki: ••- Kendileriyle daima iyi mfuıaee. 

betler idame etmiı olduğumuı: Franu 
ve İngiltere sömürgelerini aıla bir neı:a
ret altında bulundurur~ çok iyi eder
ler, çünkü buralarda tehdid altında bu-

lar
,, 

lunuyor • 
General Fraf>!ıo Madrid etrafında ya

rlmakta olan muharebeler baklanda da 

:unıan söylcmiıtir: . 
Kıı:ıllar Madrid'i terketmeınelde bır 

cinayet iflemiılerdir. Fakat biı: bu tehri 
t.abrib etmeden gene ubtedeceğis. Sonra 

marbistler gQya biı:im esir almadığımı
zı ipe ediyorlar. Şefler ve katiller müa
tesna olmak üı:ere bütiln esirlere hayat
ıaruu bağıflıyoruı:. Ve onlan bittabi ih· 
tiyatla hareket ederek yeni devletin bir 

unsuru yapıyoruı:. 
General Franko beyanatını ıu aaz-

lerle bitirmlıtir: 
ffarbı askeri balamdan kasandıktan 

..... f miicadelelerini ortadan kaldı-aonra ... - . 
racağu ve dye liyik olduğu terem mev-
k:iini ve hu:rnı vereceğk. 

ı yanın iatianaau: bütün milletler. 
t pan edegelmit olduğu samimi mil· 

le devam . . . 
1 • kısa bir müddet ıçınde yem-

naıebe enn bilhassa 
diriltmek arı:uaunda)'U ve 

den cenub amerikası 
. panyolca konupn ,, 
:Caı1eketleri için bu yolda çalıpyonıı:. 

Aatonesko ve Litvinof 
Cenevre yolunda 

A ) _ B Antanelko 
Bükref, 18 (A. · · . . 

bah Cenevreye hareket etmı§tır. 

bu sa *** 
18 (A A ) - B. Litvinof 

Ma1kova, · • .. 
hareket et111ııır. Cenevreye 

Havas ajantıına beyanatta bulunan 
General Franloo 

ispanyada asilerin 
Marbelltiyı 
aldıkları 

bildiriliyor 
Cebelüttarık, 18 (A.A.) - Marbel

lan'nın asilerin eline geçtiği resmen 
teeyyüd etmektedir. Her iki taraf, 
bilha.aaa hükümet kuvvetleri çok mik· 
darda telef vermişlerdir. 

Küçük bir liman olan Marbella, hü
kümetçilerin Malaga yolu üzerinde son 
bir dayanan noktası idi. 

Madrid ceplıesinck 
Madrid, 18 (A.A.) - Madrid cephe-

' 

ündeki hi aiperlerinin yanma kurulmUf 
olan bir radyo iataayonu, Malaca eya• 

• lctinde ileri hareketlerine devam eden 
beyaz latalann Marbclla lı:aaabasuu elle
rine geçirdilı:lerini bildirmittir. 

Madrid cepheıinde, Oniveraite ma
haleai mıntalı:uında taarnıı:a geçen kı
zıllar geri püakilrtülmüflerdir. Yağmur 
ve ıia ıenit ölçüde askeri hareketler ya· 
pdmaarna mani olmaktadır. 

Bilbao, 18 (A.A) - Reami tebliğ: 
Diltman topçusunun Amurrio ve O

runa bölgelerindeki mevzilerimiı: Uı:e
rindeki taı:yiki ehemlyetli aurette hafif· 
lemiftir. 

SON DAKiKA 

Bu beyannamede, i9çi Aleminin fa
tiıtlife, irticaa barba ve milH hillı:Ume. 
te kartı mücadelede mü,ıereken hare. 
kette bulunmaaı derpiı edilmekte ve sul
hun muhafasa.iyle İngiltere, franaa, aoy. 

yet ruıya ve ifiçi sınıfının ıiyul hUrL 
yete malik olduğu bütün memleketler. 
le paktlar yapılmuı lehinde amele ıını. 
frnın faaliyette bluunmaaı ve bugünkü 
hükümete mubalef et göatenneai terviç 

• edilmektedir. 
Beyannamede barb ve maden endüst

risinin mil!ilettirilmeıi bankaların kont 
rolu ve hindistanın büyük britanya em. 
peryaliı:mine karıı açmıf olduğu mücade 
leye müzaharet edilmesi, iktidara bir İf
çi hükümetinin tekrar getirilmeai ''müt
tehit cebhe,,nin hedefleri meyanında 
bulunmaktadır. 

Bu partiler sol cenaha menaub bir 
çok yüksek ricalin müttehit cebheye 
yardım ettiklerini ve pek yakında bütün 
memlekette mücadeleye giritilecefinl 
haber vermektedir. 24 ikinci kinunda 
Manceater'de ve 4 niaanda Lont'rada 
büyük tezahürler yapılacaktır. 

Amerikadaki 
otomobil grevi 

Detroit, 18 (A.A.) - General Mo

tora grevi birden kötü bir aa.fbaya gir
miıtir. İki atölyenin işçisi kumpanya 
ile sendika arasındaki görüşmeler ıona 
ermedikçe atölyeyi bo'altmıyacaklarını 
ıöylemiflerdir. 

••• 
Detolrt, 18 ( A.A.) - General Mo-

tora corparation müdüriyeti fabrikalar, 
ırev yapan ameleler tarafından tahliye 
edilmedikçe göriıpelere giripniyece
iini bildinni9tir. 

Paria' ıeki grev 
Parla, 18 (A.A.) - Vojirar aalhane· 

leri grevinin •imdiye kadar Pariain top
tan satıt yapan baglrca kaaab mağazala· 
rı üzerinde tesiri olmamııtır. Diğer lı:a
aablar eaaeen pazartesi günleri kapalı 
bulunmaktadırlar. 

Bir f ransız torpil osu 
Parla, 18 (A.A.) - Öğrenildiğine göre, Lerez frıuwı: torpido muhribi, Akde· 

nizde milliyeti meçhul kalan bir tayyare at rafından bombardıman edilmittir· Tayya
re, gemi üzerine altı bomba atmıı. maamafi b bombaların hiç biri iaabet etmemiıtir. 
Resmi mahafil, bu huauıta bqlca biç bir t ey söylememektedir. 

Siyanfu üze rine taarruz 
Şanghay, 18 (A.A.) - Bu ubah baflayan mütareke bu gece yana bitecek ve 

derhal Sianfu üı:erine yeni bir taarruza ba 11anacaktır. Mütarekeye bu suretle ansı
zın nihayet verilmeainin aebebi, kendisini Şenai umum! valisi ilin eden Yang Hu 
Şengin Nankinden bir çok yeni taleblerde bulunmaaıdır. Bu talebler arasında Şenai 
eyaletinin muhtariyeti de vardır. 

YunanistanAlmanyadan harp malzemesi alacak 
Atina, 18 (A.A.) - Almanyadan yap ı1an bir iatikru ile alman - yunan klirinı 

beaablannın Yunanistan lehine olan bakiyeleri mecmuunu teıkil eyleyen bir mil
yar 600 milyon drahmi, Almanyadan barb lcvumu atın almaya tahaia olunacalıı:tır. 

Alman devlet reisliğinin yeni merkezi 
Münib, 18 (A.A.) - Berhtea gaclen Almanya devlet reialiğı ve 1'.lşbalı:anlrlı· 

nm yeni merkezi olacaktır. 
B. Hitler, bugün, Alp dağları yamaçlarında yapılmakta olan yeni bafbakanhlı: 

urayını yapan iKilerln bir 9en1igindc bulunmuttur. Bu dairenin yapılmuı B. 
Hitlerin Bavyera alplarını kendiaine daimi iJı:ametgih olarak tellldı:I edecefin.i 
göstermektedir. 

fallUf olan türkün, iatild&le her mil • 
lettea daha fasla baldo oldujunu il .. 
ri aürii:ror. 
MOTECAVIZ. 

Son Poata'da Muhiddin B" T~! . ırsea, 
uou:renm, İstila ....,ileriyle etr• 

na tecaYÜa •tmelı üzere biras daha 
lcu~ beldecliii müddetçe 
sulhu 1evea devletlerden olmadıiau, 
sulha en iften bailarla bailı olduju. 
nu anlatarak, bir emrivaki darbesi • 
nin böyle bir memleketten beki ıne 
miyeceiini açıklayor. Fakat diyor 
"bu doıtluia münafi ve Milletler Cemi
yetince tarif edilmit olan ''tecavüz'' 
mefhumunun hududu içinde her ne 
yapmak kabilse Suriyedeki yüksek 
komi._.lik kaç ... eden beri bu
nun hepsini Y•PIDlfbr. Devam edip 
ıittiii takdirde bu halin bir sün Fru
aayi mütecaYiz me•kiine koyacafına 
hiç fiiphe yoktur. 

MiLLETLER CEMiYETi HAKKINDA 
ICurun'da Sadri Ertem, .ape17a

liat de•letlerin, ._ami hart.tan aoD-
a.a:11_ ... _ 1"-! • • ... ra IYUUftlW' ~79tini -nn-uıı ol-

duldan :r•ni Yasiyeti müdafaa w 
keadi politikalarma &Jet olmak üze
re kunnut olcluldarnu aö,li;,erek, 
Milletler Cemiyetinia bak •• hakikat
tea ziyade büyük devletlerin arzula • 
rmı yerine getirmeye memur bir mü
eaaeae Jaaline relitinde bilhaaaa Fru
aanm amil olduiunu ve Cenevre mü
eueaeainin fili kıymeti haiz bir orgua 
haline celmeai ut_,.__ ba ,.ıw. 
delifmeai li•- seldifini ileri aürii-
;,or. 
ZiRAi KOMBiNA NEDiR 1 

Tcın'da Şevket Süreyya A•d~ 
• J , 

zıraat kombinalarının nevilenndea 
bahaederek, bunların ya "zirai d ... 
let itletmeleri", ya .. kooperaayon e ... 
sına mü&tenid zirai erteller'', yahuda 
da devlete aid makine ve traktör ia
tasyonları teklinde tecelli edebilece
iini aöyliyerek bunların aralarındaki 
farklan izah ederek eliyor ki: "ma
kine •• traktör iataayonlarmda h• 
feY de•lete aiddir. Bu iatasyonlarm 
itleri zirai ertellerin itleriyle kombi. 
ne edibnittir •e bir bakıma bunlar 
yardımcı tcıkilittır. Hakikatte İM 
makine kimin elinde ise söz onundur. 
Binaenaleyh bu iatasyonlarda de'f'let 
ınah olduju i9İn, ,ukaek telıniii d ..... 
let eliyte birden Ye aüratle köye aok
mak suretayle köy ikbaadiyatmm 
bünyesinde bunlar en inkılapçı defi· 
tiklikleq vücad •erirler •e köyia 
ınanzarau aüratle defitir.,, 
BiR LAFONTEN HIK.A YESI. 

ICurun'da Haaan Kumçayı yazı • 
yor: ''Lafontenin methur efaanel.-1 
araamda fÖyle bir fıkra Yardır: bir. 
sün abn biri geyikten intikam almalır 
için insandan yardam ister; inaaD btl 
:rardaam y.,....k İçİll ata W..; f.ıa.t 
ondaneoara pyikteD intilrem aJ.cak ;,-. 
de ab oair ecler.,, Muharrir. lakende
run da•aaıncla Franaa'nm, Suriye'nia 
.,.. Türki~ Ya.iyet:ini bu flkranıa 
pek iyi tanir ettiii kanaatindeyiaa 
"Franaa T6rkiyeyi auriyelilere ;,an • 
111 olarak diifmaa ıöateriyor. Suri • 
:reliler bu propaıandalara kapıldık • 
lan İçİll Türkiyeye kartı Franaadaa 
,anı- iatiJW. Fnmaa Jarcbm ndiJle 

•....ı:ı.....:_ bi 
IUn~uı •artma ~tir. Bir aüa 
plecek auriyeliler de bu halribti pek 
açık aörecelderdir." MUletler Cemiye~ l•paı;:ayı 

B. Delvayo ıenuU edece 
B. Bitlerin Berlinde bulunutları gittkçe seyrekletmiı ve umumiyet itibariyle 

bir kaç giıne inhiur etmekte bulunmu ıtur. ....... -------

Dün çıkinTikk ·s;.,-; .. ) _ B. Delvayo 
V lina.iya, 18 (A.•T>· 

a . . in gele'-elr toplantı-
Milletler eemıyet::.il edecektir. 
ıında ı.~yayı 

0 
ıantısında ispanya 

Cemi!e~~ ~~:ecek iıe de B. Del· 
111esclesı go f de münakap 

leyi Cene,-re 
yayo bu aıelC bildirmiftir. 

l e bUlf oldutunU 
etaıC 

Doğa Afrikaaı Alman· ltaıyan maden ıirketi 
Roma. 18 (A.A.) - Doğu Afrilı:aaı için bir italyan • alman maden tirketi te

m olunmuftur. Bu tirketin aermayeai elli milyon lirettir. Almanlar tarafından 

bu firkete Bemhard Berghau grupu ittir* etmekte ve eermayenin yüzde kırk 

dokw:unu bu grup koymaktadır. §irket, ~a. kömür, demir, bakır ve kurfun 
aray..:alı:tır. 

kurumu dergisini 
okuyunuz 

&#JlTIJIL-Si%SS&Sanı:ıcıaıtJiJUJll 
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Almanya istiyor? 
Alm:ınya ne istiyor 1 

Geçen yılın son haftalarında daima 
batıra gelen sual şu idi: "Almanya ne 
istiyor ve nereye gidiyor?'' sivil sefer
berliğin teşkiHl.tlanması. :ıskeri mecbu
riyetlere tabi olan almanlara pasaport 
verilmesi işine konan tahdidler. insanı 
Uçüncü Rayhş'ın şeflerinin ne hazır -
ladrklarını soruşturmağa sevkediyor. 

İngiliz basını bu bakımdan bilhas· 
sa bedbindir. 22 ilkkanun tarihli Niyuz 
Kronik! gazetesi, Almanyamn ekono -
mik sahada çekmekte olduğu gittikçe 
artan güçlükler hakkındaki haberlerin 
hiç de mübalagalı telakki edilmemesi 
lazım geleceğini yazıyordu. Bu gazete
nin tahminine göre. önümüzdeki ilkba
har nihayetinde bu güçlükler o kadar 
artacaJctır ki. B. Hitler politikasını esa
sından değiştirmezse, "herhangi bir 
harici sergüzeşte atılmak arzusunu her 
zamankinden daha fazla hissedecektir.•• 

Vaziyetin sulha veya harba doğru 

istikamet alması işinde en büy ük me • 
suliyetin Berlin kabinesine. daha doğ· 
rusu Führer'e düştüğü neticesine var
mak. istikbali angaje etmeksizin bu. 

günkü vaı: iyetin karışrklığına bakılmak 

suretiyle de kabildir. Rayhş'ın, Ren 
havzasının işgaliyle tamamlanmış olan 
silahlanması, Avrupanın şimdi içinde 
bocalamakta olduğu karanhk vaziyeti 
yaratmrştır. Bunun tersine olarak. eğer 
Rayhş bir ferahlık doğuracak en ufak 
bir harekette bulunsaydı. derhal ufuk· 
ta azçok bir açrklrk belirtcekti. 

Avrupadaki vaziyrt. birçok nokta • 
tarda başka tiirlü olmruımıı rağmen 1936 
başlangıcı 1914 yrlınd:tki vaziyetle 
hayret verici hen:rerlikler taşımakta • 
dır. tngiltere. Fransa vt Relçikaya kar· 
şı tecavüz halincte hııreketsi7 kalmıya
cağrnı bilclirmekle, silahlr bir anlaş • 
mazlık ihtim:ılini bertaraf eden. gecik· 
tiren vey:ı durduran bir söz söylemiş • 
tir. Fakat Almanya ktnrlic;inin ileride 
oynayacağı rol hakkrnrlaki kaygı ve 
şüpheleri ıı:iderecek hiç bir şey söyle
memiş. hiç bir sey yapmamıştrr. Bu 
yü.,.den, bu sıralarda bütün gözler Al· 

manyaya çevrilmiş bulunmaktadır. 

Alman ya rlaha ne istiyebilir? 

Fran:;a ve Büyük Britanya, ~üh

rer'in konu.:malara girişmeği kabul et· 
mesini istecliler. Almanya hukuk bera
berliği istecli ve istemekle rte kalmadı, 
bunu aldı. Buna karşı B. Eden \4 ilk
kanun tarih inde Bradford'da hir nu · 
tuk vererek bütün teahhiidleri ilga e • 
den ve kuvvetin hakim olmasrna yol 
açan mıı ahede ihlallerine ka rşı iti raı

da bulundu. Fakat l936 başlangıcıncla 
da Füiıreı sulh a~mini tey i<J etmişti 

Ona, bunu isbat e tmek düşi.iv . rdu 
H acliselerle. tehJidlerle dolu o!an 9?6 
yılının so nu nda da onthn, bu aı:tuı:.u. 

nu iznar etmesi is tenildi. 

* * • 
Almanya'ya kimse tecavüz etmeği, 

kims ... oııt.r.la bir pa rmak toprak için 
kavga etmeği ve kimse onun hak.. 
larını tahdid etmeği düşünmedigi için, 
onun vaziyeti bilhassa garibtir. Hal • 
buki her an Almanyanın resmi hatib • 
leri yeni yeni talebler ileri sürüyorlar 

ve bu talebler, milletleri kaygıya düşü

rüyor. Almanyanın ideolojileri ve bun
dan hasıl olan politika, alelade emper-

yalizm tezahürlerı gibi görünüyor. 

Halbuki, her meseienın sükun içinde 

munakaşa c:dılmesı lazımdır. }:{ayuş ıse 

kendi hesabına. böyle bır çıgır açmak 
için bıç bır teşebbüste buıurunadıktan 

başka, ~ımal - firk ve Tuna paktlarını 
re<.ldetmış, Avrupanrn bir bölgesini suL 
ha kavuşturacak olan Lokarno konfe· 
ransını ooyuna geri bırakmış, İngilte -
re ve Fr<:nsanın hpanya hakkında 4 
ilkkanun tarihinde yaptıkları tekliflere 
nazikane bır cevab vermekle beraber 
her türliı hal şeklini muayyen olmıyan 
bir tarihe atmıştır. Hulasa Almanyaya 
yapı lan bütün müracaatlar neticesiz kal 

mıştır .. 

Dahası var. Almanya, birçok dev -

letler için enternasyonal politikanın 

müşter.:k esasını teşkil eden kollektif 

emniyet ve bölünmez sulh tezlerine ay. 

kırı tezleri. gürültülü bir şekilde mü

dafaa etmiştir. Geçen ilkkanunda, AL 

manyan rn şark ve cenubu ~arki sınırla 

ı 
rınm tadili hakkında bir mücadele baş. 
lamış ve bu mücadele, BB. Şaht ve 
Fon Ribbentrop'un başladıkları, eski sö. 
mürgelerin geri alınması hakkındaki 

mücadele ile birlikte yürümüştür. 

Bu tavırların ve bu mücadelelerin 
mantıki neticesi ya bir inkıta, yahud 
da bir ferahlık havası idi. Ekonomik 
sahadaki güçlükler ve Avrupa hadise. 
terinin inkişafı, Führer'i, şimdiye ka
dar güddüğü, ani vaziyetlerle dolu bir 
politika ıle, bir ferahlık politikası ara. 
sında seçim yapmak zorunda bırakmış
tır. 

23 ilkkanun akşamı B. Hitler Ber. 
htesgaden'e giderek bayramları orada 
geçirmiş ve ordu ve diplomasi şefleri
le ve her zamanki yakınlariyle, politik 
vaziyet hakkında konuşmuştur. AL 
man - japon paktının mürevvici olan 
B. Fon Rıbbcctrop Lonradan hareke. 
tinden önce B. Antoni Eden'le mühim 
konuşm:ılaı yapmıştı. B. Hitler, Al • 
manya an~ak açıktan açığa sulha ve si
lahların tahdidine doğru istikamet al
dığı takdirde lngiltere'nin Almanyaya 
mali ve ticari krizini yenebilmesi için 
yardım edeceğini B. Fon Ribbentrop 
tan öğrenmiştir. 

Sömürgeler meselesi hakkında da 
fikirler dikkate değer bir şekilde de
ğişmiştir. Almanya güvenilebilir ma. 
nevi teahhüdlere girişmek ve kuvvet 
darbeleriyle tehdidlerden vaz geçmek 
şartiyle, İngilterenin Rayhş'a sömür • 
ge verilmesine muhalif davranmıyaca... 
ğı söylenmektedir. En büyük ingili.ı 

gazeteleri bu mesele hakkında gayet 

kati fikirler yürütmüşlerdir. Fakat 
dominyonların ve bilhassa cenubi Af
rikanın mukavemetini de hesaba kat. 
mak gerektir. 

•*• 
Demek oluyor ki, III üncü Rayhş-

ın şefi başka bir çehre takınır ve Av. 
rupada işbirliğine gırışırse, kendisi 
için mühim ilan sarih bir nokta üzerinde 
konuşmaların başladığını göreblir. Na
zizm. böyle bir değişiklik yapabilir mi? 
İspanya ışleri, Almanyanm Avrupa iş.. 

birliği hususunda göstereceği iyi niyet
lerin mihenk taşıdır. İspanyada ordu 
ve diplomasi şeflerinin Führer'e ihti. 
yat tavsiye ettikleri öğrenilmiştir. Fa
kat B. Hitler'in sükutu muhtelif şekil. 
lerde tefsir edildi. Şurası da unutuL 
mamalıdn ki, nocl bayramının arife • 
sinde alman gazeteleri 10 sonkanuna 
kadar sürecek olan bir diplomatik mü
tareke yapılacağını haber vermişlerdi. 
Buna göre Vilhelmştrasse kendisinin 
ve Avrupanın dikkatinin üzerlerine çev. 
rilmiş ouh .. nduğu meseleler hakkında 

15 sonkanundan sonra karar verecek 

demekti•. 
Her h:ılde şurası şüphesizdir ki bu 

sefer yalnız sözler kafi gelmiyecek ve 
hakiki bir mukavelenin tan;ıimi icab 

edecektir. İspanya işleri karşısındaki 
vaziyetini tayin etmesi istenilen Ray
hş. gene kaçamak yoluna sapmıştır. 

Her halde vakit kazanmaya çalışıyor. 

Acaba bu bekletme diplomasisi niha. 
yet ferah bir hava doğuracak mı? 

Le M ois mecmuasının ilkkanun 
say ısı nd,1n. 

Almanyada endüstri 
seferberliği 

Frankfurter Saytung gazetesi, en • 
düstri seferberliği başlığı altında ne§• 
rettiği bir baş makalede diyor ki : 

" İstikbaldeki harbın "TopyekGn,, 
bir harb olacağı doğru ise, bu hususta 
yapılacak olan hazırlığın da, sadece kıs
mi bir hazırlık değil, "topyekfuı" bir 
hazırlık olması lazımdır. Esef edile • 
cek bir şey; fakat, ne çare ki, hakikat 
de budur. 

Bir memueket ya tastamam silah • 
lanmak mecburiyetindedir. Veya biç si· 
lahlanmamrştrr. Hiç bir memleket, hat
ta, silahlanmaya en çok taraftar olan 
memleket bile, silah ta~.ımağa elverişli 

olan erkeklerin, nerede silah altına 

çağrılacaklarını ve bunların nereye 
sevkedileceklerini, seferberliğin ilan 
edildi ğ i gün tesbit etmiyecektir. 

Bu itibarla, ekonomik kuvvetleri 
faaliyete geçirmek ''e bu hususta ptan
lar hazrrlamak ihmal edilemiyecek ted· 

birlerdir. 
Ekonomik seferberliğin de, srrf as· 

keri olan seferberlik gibi hazırlıklara 
ihtiyacı vard1r. 

Kaşla göz arasında bitirilmesine im
kan olmıyan müstakbel harbın, harha 
girişen memleketlere muazam ekono • 
mik vazifeler yükleyen ve cihan bar
bında olduğundan çok daha büyük öl~ 
çüde bir malzeme harbı halini alm:ısı 

zaruri olacaktır. 

Yalnız, harb ekonomisi için çok e
hemiyetli olan ziraat i!31eri değil, bu 
memleketlerin endüstrilerine de çok 
büyük vazifeler düşmektedir. 

Konjoktür araştırma enstitüsü, dün
yanın 1936 yılındaki silahlanma mas • 
rafını 30 ile 36 milyar rayhşmark ara· 
sında tesbit etmiştir. Bu mikdar 1913 
deki silahlanma masrafından tam Uç 
buçuk defa daha çoktur. 

Bu masraf çoğalışr, yalnız ordunun 
teknikleşmesinden. makineleşmiş. mo
tör!eş.tirilmiş olmasından ileri gelmi • 
yor. 

Milletler Cemiyetinin 1930 - 31 de 
ne~rettiği bir istatistiğe göre bütün 
dünyanın sitahlanma işinde kullandığı 
malzeme, cihan vasatisi olarak yüzde 
40 dır. Bu, sulh zamanında harcanan. 
dır ki, ne ateşli silah kullanılmakta ve 
ne de malzeme kullanılarak harab ol 
rr?ktadır. 

Buna hiç şaşılmasın; çünkü, modem 
harb techizleri çok pahalıya mal oluyor. 

Lehlilerin yaptıkları bir hesaba gö· 

re, bir topun kilosu 80 ita 100 zloti, 
otomatik el silahlarının kilosu 250 ila 
27 5 zloti ye mal olmaktadır: Buna mu· 
kabil, bir lokomotifin kilosu 3,5 ila 4 
zlotiye mal oluyor. Bütün bunlar göz 
önünde tutulacak olursa, bir harbın 

bugünkü günde ne kadar malzemeye 
ihtiyacı olduğu hakkında bir fikir e • 
dinmek kolaydır. Modern harbta mal· 
zemeye düşen vazife, harb başlar baş· 
lamaz, milli ekonominin tekmil ihtiyaç
larını "Topyekun" bir reviziona tabi 
tutmaktır. Bundan dolayıdır ki, harb 
hazırlıklarının vaktiyle olduğundan 

tan1amiyle başka tarz ve gaye ile ya
pılması, üretimi temelinden değişmiş 

olan ihtiyaçlara göre ve tamamı tama • 

mına ve devamlı bir surette olduğu gi· 
bi kısa bir zamanda temin etmek la • 
zımdır. 

C Kısa Dış Haberler =ı 
* Hongkong, - Kanton - Hongkong 

eksperesinde çıkan yanğın neticesinde 

72 kişi ölmüştür. Yangının bir süikast 
neticesi çıktığı anlaşılmaktadır. 

* Mclbum, - Burada büyük bir 
yangın çıkmış ve yarım milyon isterl~n
lik zarara sebeb olınu:;ıtur. 

,-* Londra, - Furius tayyare gemisin-
de çıkan yangının bir kaza eseri olduğu 
tahkikat neticesinde anlaşılmıştır. 

* Londra, - Kıraliçe Marinin, Corc 
Vl nın taç giyme töreninde bulunaca

ğı bildirilmektedir. İngiliz tarihinde 
ilk defa olarak bir valide kıraliçe oğlu

nun taç giymesi esnaı:.ında hayatta bu· 
lunr:laktadır. 

* Yokohama, - Alman kruvazörü 
Emden buraya gelmiştir. 

* Guenelf, (Cntario) - Geçen ge
ce bura hapishanesindeki 700 mahbus 

ile gardiyanlar arasında ciddi çarpışma
lar olmuş her iki taraftan da bir çok 
kişi yaraianmıştır. Kaçan mahbuıılarrn 

sayısının yüz elli kadar olduğu sanıl

maktadır. Mahbuslar hapishanede 40000 
isterlinlik zarar yapmrşlardır. Güç hal· 
le bastırılan isyan mahbuslara kötü ye
mek verilmesi yüzünden çıkmıştır. 

* Los Anceles, - Takomadaki par
mak izleriyle cinayet yerindeki izler 

mukayese edilerek Çar s Mattson'un 
katilinin hü·.riyc:tini teslıit etmiştir. 

B B. Musolini - Gö:r · g 
üçüncü defa konuştulat 

Fransız gazeteleri, iki devletin 
İspanya politikasının bu konusmaltd 
sonunda belli olacağı düşüncesindelet 

Roma, 18 (A.A.) - Şimdi haber a
lmdrğına göre, Göring, cuma günü Ka
pitol'i ziyaretten sonra Venedik sarayın· 
da Musolini ile üçüncü görüşmesini yap
mıitır. 

••• 
Paris. 18 (A.A.) - Roma görüşme

leri ne gibi bir netice verecek ? Almanya, 
bir dörtler misalo veya sömürgelerinin 
iadesi mu.kabilinde İspanyaya karşı ta
kib ettiği politikadan vaz geçecek mi? 

Fransız matbuatı bu hususta biribiri
ne uymıyan mütalealar y ürütmektedir. 

Maten gazetesinin Roma muhabirine 
göre B. Göring ile B. Musolini lngilte· 
re tarafından evvelce tasvib edilen bir 
dörtler misakı prejesini tetkik etmişler
dir. 

1 

maktır. İtalya ile Almanyanın cevabla" 
şarta muallak, Londraya karşı ınii.ltefİ' 
veFransa ile Sovyetler birliğini uzakJ'! 
tıracak mahiyette olacaktır. Dörtler td' 
sakına gelince bu mi:sakrn akdinden ~ 
İtalyanın ar.zusiyle bir alman • iııgilil 
muvakkat anlaşması yapılacaktrr. ılJI" 
yada ise son Roma anlaşmalarının rnai' 
bir delili olmak ve Hitler ile Musoliıtİ r 
rasrnda kararlaştırılan son faaliyet P1" 
nı hakkında efkarı umumiyeyi daha gr 
niş mikyasta tenvir etmek üzere, ~ 
yeniden canlanacaktır." 

Lö Populer gazetesi de şunları 1" 
maktadır: 

Eko dö Pari gazetesinin Londra mu
habiri İtalya ile Almanyanın kati bir ka
nşmazlık politikası takib etmeğe karar 
vermiş olduklarını ve Sovyetler birliği 

Valensiya bükü.metine yardım etmeğe 

devam ettikçe gönüllü sevkiyatınr me
netmeğe razı olmıyacaklanru bildirmek· 
tedir. 

"Romanın, Berlinin ve Lizbonun er 
vahları hala bekleniyor. Fakat bu Uç f' 
şist hükümct büyük Britanyanrn teŞ~ 
büsüne engel olmak isteseler dahi 11' 
tamir edilmez bir hareket sayılmaz. çW 
kü, bir kerre daha tekrar edelim, LOlld
ra ile Faris katiyetle isterlerse karışına' 
lık ve kontrol işlerini temin etmek tcaııil 
olur." 

Le Jur gazetesinin Cenevre muhalJlP 
de, B. Hitler'in 30 son kanunda söylifC' 
ceği bir nutukla Fransa: bir iktisadi it 
birliği teklit edeceğini kaydettikten toO' 
ra fransı2 - sovyct muahedesini Alına"' 
ya aşılamaz bir mania olarak telakki et' 
tiği için bu teklifin siyasi sahaya geçıııi' 
yeceğini tasrih etmektedir. 

Esasen İtalya İspanyada bir sosyalist 
hükümetinin teşekkülüne muvafakat et
miyecektir. Diğer taraftan B. Hitler de 
İspanyaya karşı takib ettiği siyaseti ter· 
ketmek için vesile arayaca!r ve bu fırsat. 
tan istifade ederek alman sömürgelerini 
geri almak için pazarlığa girişecektir. 

Figaro gazetesinin Roma muhabiri 
B. Göring Napoli' de 

şu satırlan yazıyor: 

"İtalya ile Almanya, İngiltere ile bir 
itila/ zemini bulınağa gayret ediyorlar. 
İtalya ricalinin, lspayada, sol cenah asi
leri hariç olmak üzere, bütün siyasi te· 
mayülleri temsil eden bir "milli cephe'' 
hükümetinin kurulmasını kabul edecek· 
leri zannedilmektedir. 

Roma. 18 (A.A.) - B. Göring, relY 
kası, Prens von Kessen ve maiyetleri bd 
sabah hususi trenle Napoli'ye baretıeC 
etmişelerdir. ' 

Övr gazetesi bu hususta diyor ki: 

B. Salengro'nun kat' 
deşi mebus seçildi 
Lil, 18 (A.A.) - Ölü Roge sataııf 

ro'nun kardeıp sosyalistlerden B. ııeır 

ri Salangro, Lil mebusluğuna seçiıısıil' 
tir. 

"Romanın takih ettiği gaye İngilte

renin yüzüne gülmek veSovyetler birli
ğini Avrupa manzumesinden dışan ta-

Dii.şii.ııüşler: 

Bugünkü edebiyatımız 
Şu yeni yılın başın· 

da, edebiyatrmızı toplu 
ve tahlili bir bakışla 
gözden geçirmek fayda· 
sız olmasa gerektir. Geç
miıı yılın veya yıllarm, 
edebi mahsuller bakı • 
mmdan bir bilançosunu 
çıkarmaya bu sütunlar 
elbette ki müsaid değil· 
dir. Bu itibarla ancak 
umumi mahiyetteki mü· 
şahedelerimizi buraya 
kaydetmekle iktifa ede
ceğiz. 

1936 da bulgar edebi· 
yatının geçirdiği safha· 
lan tahlil eden ve Ulus
ta tercüme edilen bir 
yazrda, komşu memleket· 
te nazmın aleyhine ve 
nesrin lehine kuvvetli 
bir cereyanrn meveudi • 
yeti ileri sürülüyordu. 
Bu noktayı, memleketi • 
mizde, tamamiyle buna 
zıd bir manzara karşı
sında bulunduğumuzu 
söylemek için kaydedi • 
yorum. 

Gerçekten son yıllar· 
da türk edebiyatının siir 
sahasında bariz bir kal • 
krnmay a ~ahid olduğu • 
mnzu iddia edebiliriz. 
Gündelik gazetelerimi -
zin fıkra sütunlarında 

genç şairlere hücumlar
da bulunmak mut:ıd hük
miine girmiş olduğun • 
dan, bu hükmümüz ilk 
bakı~ta biraz garip gö • 
riinebilir. Fakat hemen 
ilave edelim ki, genç ııa· 
irlerden şikayet edenler, 
bugünkü şiir neslini ta
nımayan ve onu temsil 
eden eserleri bulup oku
m:tsını bilmiy(.nlerdir. 
Birkaç formalrk kitab • 
çıklarla şiir ııamı altın • 
da zevksiz ve bayat na-

karatı geveliyenlerin çok
luğu bir hakikattir. Fa • 
kat bunlar, esasen üze • 
rinde durulmaya değmi
yen özentilerden iba· 
rettir. Ve hiç şüphesiz 
ki edebi bir hükmün te
şekktilünde bunların te· 
sir yapması katiyen doğ
ru olamaz. 

Hece vezninin ilk kul· 
)anıldığı günlerdeki İp· 
tidailiğbi artık tamami· 
le kaybetmiş olduğunu 

görüyoruz. Genç nesil -
ter, şüphesiz ki türk 

diline aruzdan da • 
ha uygun olan bu ifa· 
ele · • .., 1 i r 
az daha ustalıkla kullan
maktan geri kalmıyor • 
lar. Hele son beş sene 
zarfında türk şiirinin te· 
kamülü hakikaten ina • 
nılmıyacak kadar bü • 
yüktür. 

Buna karşılık. roman 
vadisinde bariz bir dur • 
gunluğun ve hatta Peri· 
lemenin mevcudiyeti in· 
kar edilemez. Bu vadide 
senelerdenberi eski üs -
tadlar ayarında hiç bir 
şöhret kaydetmis deği
liz. Eski üstadlarınsa, 

g e n e senelerdenberi, 
kendilerini geçen bir tek 
romanını okuduğumuzu 

hatırlamıyoruz. Bu ka • 
darla kalsa gene iyi: ma-
ruf romancılarımızın 

son eserleri hakika t en es
kil ecini aratacak mahi • 
yettedir. Türk cemiy eti 
nin roman için hiç b ir 
zaman bu kadar bol ma· 
tiyer arzetmemiş oldu • 
ğu söylenebilir. 

Böyle olmasına rağ
men, romancılrğırmzın 
neden bu kadar hazin bir 

durgunluk içinde bıS " 
lunduğu hakikaten ali " 
kadeğer bir tetkik ıne"" 
zuudur. Edebi rornaJI 
tefrikaJarmrn gazetele • 
re satış fazlası temin et
tiği de'lir biisbiitün rna. 
ziye karışmış bulunu • 
yor. • 

Küçük hikaye iç~. 
aynı derecede bedbin ° 
maya mahal yoktur. s~ 
id Faik ve Sabahaddiı' 
Ati gibi genç fakat hJ • 
kikaten usta imı:alat' 
yepyeni isimlerin ta~ 
yeye geldiğini görih'~ıer 
ruz. Bu genç hikavecı , 
bize yarrnrn romancıt• 1 
rını mr müjdeliyorlar 
Umalım. . 

Ese'ye gelince. ~ 
in bu edebi sahaya klll': 
alakası, bu yolda cal~ 
mak isti yenler için c ıt' 
müsaid bir zemin h~SI 
lamıştn. Ve gerçe .1'. 
edebi makale ve tetk1 't" 
lere rağbetin. ınuharf' ,)" 
]erimiz arasında ar.~0 , 
ta olduğunu da görtı1 çl" 
ruz. Ancak bu tarz c , 
lrşmaların makale h~tlll1 
minden çıkarak ~ Je' 
hacmine doğru gen~~ 
mesine henüz ihtıy-· 

vrrrl ır. bİıl 
Kolay ve kısanın şlJ' 

tatmin etmemeye bil I< • 
mıs olduğu muhalcd~:irı' 
trr. Esasen ese va ıe • 
temaynt, yalnrz nıef11 fi • 
ketimize has bir key ıı"' 
yet de değildir. 1?011fı1' 
ölçüsiinde bir inkıŞ ;tı' 

. • 11· · ... ~en "f bı .. dekı tec'" , .. ,, • . ilı1'' 
rettir. H alka indır el• 
ilimle edebivatrn b~erbİ' 
ele verişi hallt t .,et-• . e 
yesine c:;ok ehe~ıyde b~' 
mek mecburivetırı ;cı" 

1 1 tıer eli'' hın-ın mern e ·e ı-t'st 
sevinilecek l' ir h~~~f 

YAŞAR 
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na ta yapı1an 

Türk halk mümessillerinin 
görmenlere verdikleri rapor 
- Dünkü sayımızdan devam ve son -

Yolsuzluklar ve kanunsuzluklar bu 
defalık türklcre münhasır kalmam:rstır. 
Bilhassa Alevi vatandaşlarıtmzm Şam 
Meclis reisine gönderdikleri protesto
da da bu yolsuzluklardan ve kanunsuz
luklardan sarahatle "Ye madde hainde şi
kayet olunmakta, ezcümle Antakyanın 
Affan mıntakasında topu topu 37 mün· 
tehibi evvel reye iştirak ettiği ba\de, 
rey sandığından 246 rey pusulası ~ık
ttğı zikredilmekte aleviler namına çı -
kanlan mebuslarda temsil hakkını haiz 
olamıyacağı bildirilmektedir. Fakat iş· 
te bu şekilde ve bu yolda, bir taraftan 
hile ile bir taraftan kuvvetle yapılan 
birinci intihabatta istimal olunan şid • 
det kafi gelmemiş gibi, halkın ademi 
iştiraki hükümet memurlarının asabı -
nı büsbütün oynatmış ve ikinci intiha
batta ise siddet zulüm ve işkence dere· 
cesine va;drrılarak yukarda da zikret • 
tiğimiz gibi kanlı hadiselerin tahrik 
ve icadına kadar gidilmiştir. 

Her medeni memlekette oldu~u·gi bi haklı bir tezalıiir yapmak isti
yen antakyah gençlerin üzerine ateş etmek hadisesini ne ile 
izah edebilirsiniz? 

• Ha.lli.ln iizerine ateş açmak hadise si tesad iif değildir: biitiin b 11 tnz-
yiklerle, mtıa)'} en bir gwJC :ıi Il elde e<lilnıcısİ için haz.ıdaumıs 
sıra vakaları aramak lazım gellı·. :ı: 

• 
'1 ta.ı. klükle alakalı her varlık. Sancakta tazyika, lıücum, kötü ve 

kanunsuz muameleye maruz ka1nuştrr. 

• Hulasa şudur: Bu rapor, Sancak tiirklüğünün seneler<lenheri 
uğradığı taz)ik "'·e zulmün ufak, kiiçük ve kısa tarihcesidir. 

s a -.aunusaır~u JaF~•.....,..J(P .. .-.._._......._.. ;.......__ 

tarafından da teferruatla dinlenerek 
krsmen de müşahede olunmuştur. Kon
solosların rakip bulundukları otomo
bil Dörtayak - Kışla caddesinden geçer· 
ken hafif makineli tüfek taşımakta o
lan süngülü askerler tarafından iki 
yerde çevrilerek tevkif edilmiştir. Bu 
muameleye otomobilde bulunarak kon
soloslara ıefakat etmekte olan Antak_ 
ya ve frans1z istihbarat zabiti de şahit 
olmuştur. Şiddet hareketleri intihaba· 
ta baslamazdan önce başladığı gibi, ve 
dev~ ettiği müddetlie de devam etmiş 
ve bittikten sonra da görülmüştür, inti
habata iştirak etmediklerinden dolayı 
Antakya belediye meclisinin dört türk 
azasından ikisi derhal azlolunması in· 

tihabat günlerinde türk halkına karş.ı 
müsamahalı hareket ettikleri iddiasi • 
le türk polisleri ceza olarak İskende· 
run'a kaldırılmışlar, intihap başlama -
dan evvel de Kırıkhan kaymakamı, jan· 
darma kumandam gibi türk memurlar 

mecburi mezuniyetlerle vazifelerinden 

uzaklaştırılmışlar, Sancak Halk parti

si Antakya merkez azasrndan üçü. Kr • 
rıkhan azasınd<fh ikisi, Halep'e, Hama 
ve Humus'a sürülmüşlerdir. 

Hu1a::ıa: 
Yukardanberi izah•na çalr:;tıl:on ha-

disat ve vakayi olup bitenlerin bir hu. 

}asası ve ancak binde biri olmakla be· 
raber, nihayet Sancak türk halkının 
maruz bulunduğu hal ve akibet hakkın· 
da oldukça fikir ve kanaat vermeğe 
kafi gelir sanırız. 

Hulasa şudur ki, Sancak halkı 1920 

denberi her vesile ile ve her türlü ha· 
rekatiyle Suriyeden tamamen ayrr ve 
Suriye'den önce başlı başına istiklale 
layık bir kütle olduğunu filen ve mü-· 
kerreren ispat etmiştir, ve lüzumunda 
bir kere daah ispat etmeğe ha7.ır ve 
muktedirdir. Sancak bir kelime ile 
"TÜRK" tür. Sancak'ta türk esasında 
müstakil bir hükümet kurulacağı güne 
kadar, Sancak halkı davasının peşin -
den ayrılmıyacaktır. Ne zulüm, ne iş -

kence, hiç ve hiç bir şey Sancak halkı
nı istiklal davasından döndüremiyecek
tir. Bu davaya makıls her hareket, ne 
olursa olsun, ne kadar şiddetli bulu -

nursa bulunsun, halkın sesini boğamı

yacaktır. Akibet hak yerini bulacaktır, 

Sancak halkı bu iman ve inanla, şimdi

lik beynelmilel adaletin tecelli edeceği 

günü beklemektedir. 

Bu rapora ilave olarak verilen ve· 

sikalar şunlardır: • 

1) Mahkemelerde muamelatın ta • 

mamen arapça olduğuna dair ihbariye, 

celp, ilam vesaire ... 2) Yüksek rutbeli 
memurların bir listesi. 3) Türk mek -

teplerinde mecburi olarak okunulan 

kitablardan birer tane. 4) Müfredat 

programı. 5) Atatürk ve Türk Bayra

ğı resimlerinin kitaplardan çıkarılarak 

türk talebeye verildiğine dair Yenigün 

gazetesinin neşriyatından nüshalar. 

MUSAHiB ZADENiN PiYESLERi 
Türk milli temaşa edebiyatının en de

ğerli imzalarından biri olan Musahib za
de Celfil.'in piyeslerini kanaat kitapevi· 
nin basmağa başlamış olduğunu evelce 
bildirmiştik. Şimdi memnuniyetle ha -
ber verelim ki bu « eserler külliyatı > 

• I 

bırçok benzerlerinin uğradığı yarım 

kalmak akıbetine düşmeden, bir yılın 
çerçevesi içinde tamamile basılarak pi
yasaya çıkarılmış bulunuyor. 

Ahmet Vefik Paşa'nın, c Moliere > 
tercüme ve adaptelerinden mürekkeb 
külliyatını bastırıp unutulmaktan kur
tararak, türk temaşa edebiyatına büyük 
bir hizmette bulunmuş olan aynı kitap
evinin bu yeni hizmetini takdirle an • 
malıyız. Hususile, tiyatro eserinin biz
de en az satılan kitaplardan olduğu ve 
Musahib zadenin külliyatının da on 
sekiz eserden mürekkeb bulunduğu göz 

önünde tutulursa .• 
Musahib zadenin komedilerinden ba

zıları türk sahnesinin gördüği.ı en bü • 

yük sükseleri temin etmiştir. Bu iti -
barla, halkımıza tiyatro terbiyesini ve 
tiyatro sevgisini aşılamak hususunda 
bu muvaffakıyetli temsillerin oynamış 

olduğu rolü kolayca tahmin edebiliriz. 
Bu muvaffakıyetin en mühim funil

leı in<lcıı biri müellifin tama.mile milli 
bir sanata sahih oluşu, ikincisi de ti • 
yatro sevgisine, seyircilere de sirayet 
ettiren, hararetle bütün ömrünce de -
rinden bağlı kalışıdır. 

Tiyatronun bu kadar anlaşılmamış. 

mensublarına karşı bu kadar nankör 
kalmış olduğu bir muhitte, böyle bir 
bağlıhk, başlı başına, insana derin bir 
hürmet telkin eder. 

Eserlerinin hemen her temsilinde, 
çocuğuna işkence edilen bir bahanın 
iztıra.bile çnpmmak felaketine uğramış 

bir sanatkarın, bin güçlük1e tırmanmış 
olduğu yokuşun başında, ak saçlarııun 
altında, hala sahneye şefkat ve hür • 
metle bakan gözleri kadar müessir bir 
levha tasarlamak güçtür. 

Tiyatromuzu, en çetin engellerle do

lu yolunda büyük fedakarlııklar baıha .. 

sına ileri götürmek ıçın çırpmmı~ 

o_lanla~ arasında, onun adı, hiç şüphe. 
sız daıma saygıyle anılacaktır. 

. Üstadın bilhassa maziyi gözleriıni-
7.~n ~nünde canlandırmak gibi faydalı 
bır ışe vasıta kıldığı eserlerini bütün 
t~rk gençleriııe candan tavsiye etmeyi 
bır bo~ç biliyorum. Bu eserlerde, yal -
nız, daıına yüksekte tutmaları Hizım 

gelen bir sanat sevgisile tanışmış ol
makla kalmıyacak, aynı zamanda, bir 

daha geri dönmemesi icab eden mazi • 
nin bir nice hazin ve garib tarafJarım 
görerek ibret alacaklardır. 

Temsil edecek eser bulamıyan halk· 

evlerimizin, bu güzel kolleksiyonun in· 

tişarile bir hazineye kavuşmuş olduğu

nu da kaydetmeden geçmemeliyim. 

THAIS TERCüMESi 
Bundan on bef yıl önce TJıais·in di

limize çevrilmesi edebi bir hadise ol -
muştu. Çünkü Mişel Zevako'ların ve 

Ksaviye dö Montepen'lerin hiç bir 
edebi kıymeti olmıyan sergüzeşt ro • 
manlarınd· • mürekkeb bir neşriyat cu
rufu arasm ... a hakiki garb kıymetlerini 
bize tanıtacak eserlerin çevdlmesi pek 

nadirdi. 
Sonra tercümenin mana ve mahiyeti 

de henüz edebiyatçılanmızca pek anla

şılmış değildi. Gelişi güzel kıymetteki 
eserlerin gelişi güzel ve en geniş bir 
serbestlikle dilimize nakledilmesinden 
büyük bir fayda beklenemezdi. 

işte böyle bir sıradaydı ki Fransa'da 
şöhretin en yükseok derecelerine çık -
mış ve bütün garb alemini nufuzu al -
tına almış bir edibin, Anatol, Frans'ın 
bir romanı ilk defa olarak dilimize çev· 

riliyordu. 
Büyük fransız mütefekkir romancı -

sının en güzel eserlerinden biri olan 
Thais'i• Nasuhi Esad'ın. dilimize daha 
bunca kıymetli eserler kazandıracak 

olan kalemi, büyük bir sadakatı., edebi 
bir zevkle mezcederek türkçeye çeviri· 
yordu. Bu kitabın çıkışı, o %CUtUU1. bil· 
yük şair Ahmet Haşim tarafından bir 
hadise olarak türk okurlarına takdim 
edilmişti. 

Tercüme eserlerin pek az 'lattldığı 

memleketimizde, Thais tercümesi bü 4 

yük bir rağbete mazhar oldu ve aı: za • 

manda mevcudu kalmadı. 

Bu kıymette bir eserin piyaıı;ada mev

cudu bulunmayışı his edilen bir eksikti.. 

Bu itibarla Thais·in ikinci defa olara.lc 

Remzi kitapevi tarafından basılarak sa

tışa çıkarılmış olması milli kütüphane

mize yerinde bir hizmettir. 

30 sonteşrin 1936 günü akşamı, me
bus intihabatını müteakip saat yedide 
Antakyamn köprü başı caddesinde her 
medeni memlekette olduğu gibi ancak 
alelade bir tezahür yapan türk genç -
leri üzerine mebuslardan Adalı Hacı 
Mehmet ve bu intihabatta hükümet he· 
sabma rol almış olan Antakya'nrn gay
rı meşru belediye reisi hacı Etemin 
evlerinden silih atılmış, üç çocuğun 
yaralanmasr ü:ı:erine ise halk ayaklana

rak. bu medeni gösteri kanlı bir aksiila.. 
mel tevlit edebilecek bir hadiseye mün
cer olmak istidadını almağa başlamış· 
trr, ancak halk mümessilleri, coşkun 
asabi ve fakat hakli halkı teskinede
rek dağıtmak derecesine gelmişken, 
hükümetin resmi mesul memur1arı sa

kin ve medeni bir yürüyüşten başka bir 

harekette bulunmadığı halde ve halkı 
haksız ve halkın üzerleine kasten ve 
mürettep olarak silah bosaltrnak cür

münü irtikap etmiş buluna~ları ise hak
lı göstermek yolunu tuttuğundan ve 
hiç bir tahkikata bile lüzum görmeden 
hadisenin bilahare tahkik olunacağını 
vaad etmekle iktifa eylediklerind~n. 
coşkun halkı teskin gayretleri boşa git
miş, bu esnada bir de mebus Mustafı 
Kuseyri'nin evi önünden r,eçmetcte o
lan halk üzerine bu evden de otomatik 
tüfekler e kursun atılmağa baı:ladrğın-

• • •. 1 
dan hadic:e büsb!itiin vahim ve onu a.ın-

b
. h . . B na raarı·''l d.-

T'OaT ır ale ~elmıştır. ,u • ...., · 
halk miimeı:c:illeri rnüd~h,,1<-lerınrle de· 
vam etmiş, ve nihayet halkı evleritıe 
da~ıtmağa ve sükUneti iadeye muvaf -

fak olmu!'.lardır. 

lznıir enteıtıı-:ıısyonal fuarına hazırlık 

Bu defa, Nasuhi Baydar'a çeft'İlm.i§ 

olan müterc:im imzası gibi, tercüme

nin üslfrbunda da, dil özleşmcsine doğ~ 

ru bir hamle seziliyor. Dilimizin kısa 

zamanda sadeliğe doğru katetm.if ol • 

duğu mesafeyi anlamak için aynı im

zayı taşıyan bu iki tercümeyi kıyasla

mak kafidir. 

• • 
Izmtı• ticaret odası bütün elçilil~.lerimize 

ve vilayetlere hirtami.m gönderdi 
tzmir, (Hususi) -
Cumhuriyet ·rürkiyemizi.n yetiştir-

diği çeşidi ürünleri ve has mallan iç 
dışa canlı l;ir surette tanıtmak ama-

ve .. kA .1 • 
1 

tzmirde her sene daha mute amı 
cıy e 
bir şekilde kurulmakta olan en~ernas· 

1 ı_,..,ir fuarının bu yd 20 Agustos
yona .... ~ 
ta açılarak 20 Eylülde kapanması, ka-

rarlaştırılmıştır. . . ~. . ... 
Fuar komitesi reıslıgı butün sefa-

retlerimizle vilayetlere ve . ti~aret oda· 

bl·r tamiın göndcrın.ı~tır. Bunda 
tarxna 

1 

Şu kadar ki ertesi sabah (1 ilkka -
nun 1936) saat, yedide Habubünneccar 

camii önünden geçerek işleri başrna 
gitmekte olan halk üzerine Mustafa 
Kuseyri•nin evinden ikinci defa olarak 

ateş açılması, geceki hadisenin ~~va • 
nuru intaç etmiş ve derhal şehn ışg~ 
eden askeri kuvvetler ve balkı tethış 
tnaksadiyle vak'a mahalline gelen üç 
zırhlı otomobilden biri tarafından açı· 
lan mitralyöz ateşiyle iki türk genci 
ölmüş bir çok kimseler yaralanmıştır. 
Bu suretle de silahlı tecavüze uğrıyan 
hak ve adaletten başka bir şey istemi
Yen halkın sesi, süngü ve mitralvôz a
teşiyle susturulınuş. bu hadisenin aka
binde askeri kumandanlık idareyi ele 
altnıs ve örfi idare ilan ederek hal kın 
geceJeri sokaklarda gezmesi meneıiil -
ıni~tlr. Örfi idarenin ve geceyasağını~ 
devam ettiği sekiz gün zarfrnda. ~urı
Yeli askerlerden rnütesekki1 devrıye • 
ler tarafından türk halkına karsı gö -

l~ 

"1936 yılı fuarını biz.zat açmak JUt

funda bulunan fuarın onursal başkam 

Başvekil lsn:ıet İnönünün bu münase

betle söyledikleri nutkun bir su

reti ilişik olarak gönderilmiştir. Sayın 

Başbakan bu söylevlerinde, her şeyden 

evel İzmir fuarına beynelmilel sahada 
büyük bir ehemiyet kazandrrmağr dü
şündüklerini ve mallarımızı harice da
ha iyi tanıtmak iiiin vilayetler de dahil 
olduğu halde f; .. ·la çalışılması lazım 

gedi~ini işaret th.ıyuruyorlar. 

··ı hakaret • ru menıiş ve kaydolunrnamrş 
ler yapılmış bilasebeb evler basılmış. 
b. . . 1 anız sokak 
ırçok haysıyetlı ırkdaş ar 

d. çikle-
0rtalarında, çarşılarda alenen ıp .. 
nip tokatlanarak iskence görlllüşler, su. 
tüklenerek askeri, krşlaya götürühnÜ~ 
ler ve orada ahırlara hapsedilmişlerdır. 
bütün bu haller nihayet Berut ve Ha· 
1 • taicya'ya 
ep türk konsoloslarının An b .. 
geldikleri 8 ilkkanun gününe kan<ır . u· 

tün şiddet ve fecaatile devam etınıŞ, 
bütün bu ?:ulüm ve iskence konsoloslar 

Güzel lzmirdcn bir görünüş 

1936 yılında iştirakleri ile fuarın 

kıymetini artıran vilayet ve ticaret o

dalarımızın 1937 fuann.a daha geniş 

mikyasta iştirak edeceklerini ümid et

mekle sevinç duymaktayız. Geçen sene 

fuara iştiraki temin için yaptığımız 

teşebbüsler bazı vilayet ve ticaret o

daları büdçelerinin tasdikinden sonra 

vaki ol:nası dolayısiyle tahsisat bul

m;:ık hususunda müşkülata maruz kal· 

mrştır. Bu ciheti gözönünde tutarak 

vil<lyet ve hususi muhasebe büdceleri

nin hazırlanmak üzere olduğu şu sıra

larda fuar için gereken tı:lhsisatrn ay

rrlması hususunu hatıriarr:ağı faideli 
görmekteyiz. 

Yalnız İzmirin değil, bütün yurdu

muzun malı olan İzmir enternasyonal 
fuarı yüksek alakanızla türk varlığım l 
hakkiyle temsil edecek olgunluğa ka
vuş.acaktrr. 

~ dl 2iı11tJO::ClOıJJIJ!OJ.1D RC ._ 

~öbet~i eczaneler 
1 - Pazar: An icara eczanesi 
2 - Pazartesi: Yeni ve Cebeci 
3 - Salı: Halk ve Sakarya eczaneleri 

eczaneleri 
4 - Çarşamba: Ege eczanesi 
5 - Perşembe: Sebat ve Yenişehir 

eczaneleri 
6 - Cuma: İstanbul ecrcmesi 
7 - Cumartesi: Merkez eczanesi 

Pd!41JRZ!PI -- Sl1WllBR O O SS L7 - S S 

Anatol Frans İm%ası giıbi, Thaiı'in 

edebi kıymetini aradan geçen seneler 

hiç te eksiltmi~ değildir. Kendiıine ya

pılan bütün hücumlara Frans'm &ali • 

betli gövdesi sağlam 

vazifesini görmüştür. 

bir dalga kıran 

Thais'in, umumt bir isteğe tet°Cemar\ 

olarak yeniden basılı~ı da. bu hükmü • 

mü.ıü teyid edecek mahiyettedic. 

YAŞAR NABi, 

Bibliy.Jgrafya 

BA '\'1NUIRLIK iŞLERi 
DERGtst 

Bayındırlık Bakanlığı Yayım Di ,. 
rektörlilğü tarafından ayda bir neşre
dilen bu derginin birinci kanun tarih. 
li 7 inci sayısı dolgun münderccatla 
çıkmıştır. 

Vekaletin dahili işlerini atalcadaT 
eden kanunlar. kararnameler, tan 11 • 

ll'r, konferanslardan mürekkeb kısım
dan sonra, muhtelif bayındırlık çalış -
malarına dair resimli tafsilat. ayrıca 

Jaques H. I.ambert tarafından Anka • 
~nın .imar vaziyetine dair yazılmış mü
h~m bır makalenin tercümesi, Şerefcd
dın Karacan'ın "şimendüfer • otomo • 
bil" Dr. l!.rnest Vays'ın "Almanya'da 

yol nakliyntına dair yeni kanun,. baş
lıklı yazılan ve bibliyo~rafya vanlu, 
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Sovyetler karışmaziığa 
ait cevaplarını bildirdiler 
Paris 
icinde 

mahfilleri kati kararın hafta 
ediyorlar _. verileceğini tahmin 

Paris, 18 (A.A.) - Başlayan hafta i
çnide İipanyaya karıımazlık itinde kati 
bir karar ittihaz edileceği ümid edilmek
tedir. Kanıınazlık komitesindeki italyan 
ve alman mümessilleri ekisperler tarafın
dan tanzim edilen kontrol planı hakkında 
hükümetlerinin ne düıündüğünü bu 
hafta içinde bildireceklerdir. 

Bazı gazeteler gerçi yeni italyan 
müfrezelerinin İspanyaya gitmek üzere 
geçende Napoliden Kadiks'e hareket et
tiğini yazmışlardı. Fakat nikbin olanlar 
bu müfrezenin Roma hükümetinin gö
nüllü St:vkini resmen menetmesinden e
vci yola çıkmıı olduğunu söylemektedir
ler. 

B. Eden'in salı günü Cenevreye git
meden önce avam kamarasında İspanyol 
harbının enternasyonal akisleri hak~ın
da pek ehemiyetli beyanatta bulunacağı 
söylenmektedir. 

Siyasi görmenler bilhassa ispanyol 
bankasının yabancı memleektlerdeki al
tınlarına amlıargo koması hakkındaki i
talyan - alman talebinden endişe etmek 
tedirler. 

Bu meselede ne Fransanın, ne İngil
terenin ve ne de Sovyetler birliğinin Al
manya ve ltalyaya müzaharet etmiye
cekleri kuvvetle tahmin edildiğ: için e
ğer Almanya ile İtalya ambargo mesele
ıinde israı: edecek olurlarsa Londra ko
mitesnide neticesi kötü olabilecek hadi
seler vukua gelmesi ihtimali vardır. 

Sovyet notasının ana luıtları 
Faris, 18 (A.A.) - Moskova'dan bil

diriliyor: 
lngilterenin Moskova elçisi B. Şils 

ton'a verilen sovyet notası, B. Litvinof 
tarafından imza edilmiıtir. Nota, dakti
lo ile yazılmış iki sayfadan il>arettir. No
tada, 

1. - B. Maiski tarafından 4 birinci 
kanunda Londra komitesine gönderilmiş 
olup Sovyet Rusyanın karışmazlığın gö
nüllü toplamak işine de teşmil etmek dü
§Üncesinde bulunduğuna dair olan mek

tubundan, 

2. - Sovyet Rusya tarafından 29 ilk 
kanunda verilen ve evelki muvafakatini 
t eyid eden ve fili bir kontrol vücuda ge
tirilmesi için mümkün olduğu kadar ya
kın bir tarih tesbit edilmesi arzusunda 
bulunduğunu bildiren memorandumun
dan bahsedilmektedir. 

Bundan sonra notada Londra komite
sine iştirak eden bütün devletler mümes
sillerini, asilerin kontrol prensipine mu
vafakat etmelerini beklemeksizin lsp~n
yaya yapılması muhtemel gönüllü sevki
yatcnı kontrol etmeğe memur eylemele
rinin sovyetlerce arzu edilmekte olduğu 
beyan olunmaktadır. 

Sovyet hüküıneti, Londra knmitesi a
zasından her hangi biri tarafmdan tek 
cihetli olarak alınacak tedbirlerin aranı
lan gayeye irişememekle kalmcyarak di
ğer t .. rafın teahhüde girişmemesi halinde 
asilerin emellerine hizmet edilmiş olaca
ğını ehemiyetle kaydetmektedir. 

Asilerin şimdiye kadar kontrol pren
aipine muvafaktlerini bildirmemiş olma
ları ve onlara yardım eden hükümetle
rin "gönülüü'' diye tavsif ettikleri aske· 
ri kuvvetlerin İspanyaya gönderilmesi
nin kontrolü hakkında sarih ve açık bir 
cevab vermemiş bulunmaları hesaba ka
tılacak olursa bu gibi tedbirlerin bilhas
sa mevsimsiz olacağı meydana çıkar. 

lngiltere tara/ından verilen nota 
Paris, 18 (A.A.) - Dış bakanlık, gö

nüllüler meselesi hakkında İngiltere ta
rafından verilmiş olan 10 ikinci kanun 
tarihli notaya Fransa hükümetince veri
len ve ingiliz elçisi Sir Jorje Klark'a ve
rilen notayı neşretmiştir. 

Dış bakanlığının notasında evelce şi
fahi olarak yapılmış olan muavfakat te
yid edilmektedir. Notada Fransa hükü
metinin gönüllülerin gitmesini menet
mek için parlamentodan salahiyet iste
miş olduğu ve diğer hükümetlere de ay
ni veçhile hareket etmeleri takdirinde bu 
salahiyetlerini hemen kullancağı ilave o
lunmaktadır. 

Notada bundan sonra gereken kont
rol yapılmadığı takdirde bu tedbirlerin 
tesirsiz kalacağı düşüncesi ileri sürül
mektedir. 

Notada, netice olarak, :Fransanın ge
rek tealıhüdl .. r~nden v<>z gei.ne~ ve ı;e
rek tesirli bir kontrolürı tatbiki imkan
sızlığı sabit olduğu takdir:le enternasyo
nal bir iş b~rliği teslıit etmek husunda 
hareket serbestııgini alacağını bildirmek
tedir. 

Katalonyanın ısmarladığı 

mitral yüzler 
Brüksel, 18 (A.A.) - La Nasyon 

Belj gazetesi Katalonya hükümetiııin b.r 
Belçika firmasına yedi milyon Belçika 
frangı kıymetinde bin adet mitralyöz ıs
marlamış olduğunu yazıyor. 

ispanyanın altınları meselesi 
Paris, 18 (A.A.) - • Lö Jur ' g.;.ze

tesi, Valansiya hükümeti. tarafııd.m dı
şaııya gönder,len ispanyol altınları me
selesinin karışmazlık komites.nde bahis 
mevzuu edilmesinin muhtemel olduğu
nu yazdıktan sonra franstı deş ve fimı.ıs 
bakanlarının Fransa bankası tarafından 
ispanyol marks:stleri lehine yapılan mu
amelelere bir nihayet verılmesı fikrinde 
olduklarını halbuki Blum'un buna itiraz 
ettiğini yazmakta1ır. 

Fransız cevabının Almanyada 
akisleri 

Berlin, 18 (A.A.) - Berlin politika 
mahfilleri, Fransa hükümetinin İngilte
renin gönüllüler meselesi hakkındaki 

notasına verdiği cevabın kimseyi h;ıy

rctte bırakmadığını söylemektedirler. 
Çünkü notanın verilmesinden önce Fran
sa hükümeti parlamentoda bu hususta 
beyanatta bulunmuş idi. Sovyet cevabı
nın, bazı kayıdları ihtiva eden fransız 
cevabına tamamiyle uyduğu söylenmek
tedir. Berlin'de, Paris ile Moskovanın 
şimdi gönüllüler meselesini ilk plana 
koydukları bildirilmekte ve bu mesele
nin ağustos'ta Almanya ile İtalya tara
fından teklifler yapıldığı sırada bahis 
mevzuu edilmesi lazım geldiği kaydedil
mektedir. 

Ayni mahfiller, Moskova ile Parisin 
müdahalenin siyasi ve iktisadi sahalarda 
da yapılmakta olduğunu onu unutmuş 
gibi göründüklerini iddia etmektedirler. 

Barselon, 18 (A.A.) - Bu sabah fe
cir vakti bir asi ispanyol harb gemisi li
manı bombardıman etmiştir. bombardı

man neticesinde bir kişi yaralanmıştır. 

Sahil bataryalan gemiyi kaçmağa icbar 
etmişlerdir: Düşmanın geldiğini haber 
veren diidükleri duyan halk büyük bir 
intizamla yer altındaki scğmklara iltica 
etmiştir. 

Lizbon, 18 (A.A.) - Öğrenildiğine 

göre general Varela, 25 son kanunu 
da Madrid cephesini teftiş ederken 
ağır surdette yaralanmıştır. Kendisine 
kızılların tankları tarafından atılan üç 
mermi isabet etmiştir. 

General, diin hastahaneden çıkmıştır. 
Meksiko, 18 (A.A.) - Gazetelerin 

bildirdiğine göre maliye nazın Veracruz 
gümrük idaresine İspanyaya silah ve 
tayyare gönderilmesine mani olmasını 
emretmiştir. 

KAMUTAY DA 
(Başı 1. inci sayfada) 

kabul edildikten sonra madeni ufaklık 
para hakkındaki 2257 sayılı kanunun 
bazı maddelerinin değiştlıiimesıne da
ir olan 2461 numaralı kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 

projenin ilk görüşülmesi yapılmıştır. 

Bu değişiklik ile Maliye Vekaletin
ce tedricen çrkarılacak olan 16 milyon 
liralık gümüş para mikdarı, lüzum ve 
ihtiyaca göre, 25 milyon lir~ya çıkar.1-
mıştır. 

Türkiye ile Romanya arasında Dob
ricenin türk ahalisinin muhaceretini tan
zim eden mukavelenamenin tasdiki 
hakkındaki kanun projesi ile, hazerde 
yarsubaylardan yüzbaşıya ve seferde 
bütün subaylarla, askeri memurlara 
elhise, kaput ve çizme verilmesine dair 
olan kanunun jandarma ve gümrük 
muhafaza kıtalarına da tatbiki hakkın· 
daki kanun layihalarının birinci görü
şülmeleri yapılmrftır. 

Kamutay yarın toplanacaktır. 

Avukatlık kanunu 
tetltll{ eden 
d:;lcg~lerle 

Adli~··· ...... kiHmiz değerli bir 
konuşma yaptı 
(Başı 1. inci sayfada) 

yıllar geçti. Şimdi her ferd cemiyetin 
müşterek eserinde bir vazife sah:bidir. 

Bu projeyi meydana getirmek için 
evvela yer yüzünde malum ve muayyen 
milletler arasında bi:ı:e lazım olanları 

seçtikten ve üzeri11de meşgul oduktan 
sonra efkarı umumiyenin alakasını cel
b.decek surette prvj.!yi münasib vasıta
talarla neşr ve ilan ettik. 

Bunu müteakib bilgi ve görüşlerine 
itimadımız o.an ve bu projeyi kendile
ri için hazırlad1ğ1mız zümrenin mümes
silleri L>ulunan sizlerin aramıza gelerek 
düşüncelerinizi, bilgiierinizi samamiyet
le ifade etmeniz ve yardımlarınızı es;r

gc.nememlz lazımdı. 
Bu maksatla barolara müracaat ettik 

ve siz;n nazarınıza eserimizi tevdi ettik. 
Arkadaşlar, 

Hepiniz bilirsin.iz ki yüksek adalet 
ancak yüksek nasiyelerJe ve yüksek b.I
ğili kafalarla yükselir. Büyı.ik adalet 
müessesesi başta mahkemeler ise onu 
dolduran hakimler ve avukatlardır. He
defimiz bunu temin etmektir. 

liaye, miinferid vakalar ve mesailden 
ziyade amme noktai nazarından adaleti 

elue e<leb.Jmel.:, ve ml.mleket hukukçuları

nı memnun edebilmek için kitabta ne 
bulunması la.1.rm geldiğini araştırmak

tır. 

Bunu da beraberce yaptık arkadaşlar . 

B. Saracoğlu bura:la avukat Münirin 
sözlerine kendisi ve çalışma arkadaşları 

namına teşekkür ettikten sonra, sözleri
ne şu cümlelerle son vermiştir: 

"- Kıymetli yardımlarınız bu eseri 
iftihar edecek bir hale getirdi. Bunun e
hemiyetini bilhassa kaydettikten sonra 
iki noktayı arzedeceğim: 

Birincisi; eserimizin sizin tarafınınz
dan beğenilmiş buluıunası, 

İkincisi; Yardımlarınızla eserimizin 
mükemmel bir hale geldiği kanaatinin 
bizde hasıl olmasıdır.'' 

Hatay haberleri 
(Başı 1. inci sayfada) 

ermenileri toplamak için hareket etmişti. 
Ayni zamanda Halel/ten de müzaheret 
alınmıştı. Haleb

0

ten L>ir bando muzika, 
izciler, bisikletçiler ve 500 Suriye bayra
ğı gönderilmişti. Bu nümayiş için hükü
met şöyle bir para taksimi yapmıştır : 

Bin Suri lirası Muses der Kalasyan'a, 
Bin Suri lirası Sadık Maruf'a 
Din Suri lirası Nuri İskif'e. 
Haleb, 12 (Hususi) - 12 sonkanunda 

Antakya'da türlcler tarafından yapdan 
nümayişe 1 O binden fazla kadın iştirak 
etmibtir. Bu kadınlar o gün çarşaflarını 
çıkararak Hatay türklerinin teşkil ettik
leri alaya katdıruşlardır. 

Halkın göğsünde tafıdığı Aıa

ıiirk ·;;n resmi, parti ve ıürk 
bayrakları çıkartılmıştır. 

Hama, 18 (Hususi) - Görmen he
yetin gelmesi üzerine Antakya,da halkın 
göğüslerinde taşıdıkları parti, türk bay
rağı ve Atatürk'ün resimlerini havi olan 
rozetlerin çıkartılması zabıta tarafından 
ehemiyetle takib edilmiştir. 

Türk şof(r .. ere tazyik 
Humus, 18 (Hususi) - Türk şoför

lerinin hükümetin arzusu dışında hare
ketleri dolayısiyle talimatnamelerde mev
cud olmamasına rağmen ufak hareket
lerinden mana çıkanp cezalandırılmalan 
mahalli hükümet tarafından jımdarma 

ve polis kuvvetlerine gizli emirlerle teb
liğ edilmiştir. 

Bir italyan gemisi 
karaya oturdu 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Boğazdan 

Roterdam'a 7.240 ton hububat ve 160 
ton tohum Usaresi yüklü italyan bandı
ralı Bepps vapuru dünkü gün tipi fır· 
nasında Çanakkalede Kilidibahir'dc ka
raya oturmuştur. 

Türk gemi kurtarma şirketinin Ça
nakkalede istasyoner Saros kurtarma 
gemisi kaza mahalline hareketle kut·· 
tarma işine \cl~amıştır. Kazazede ge
mi ehemiyetli bir surette oturduğun· 

dan türk gemi kurtaıma şirketi bugün 
Büyükdereden Alemdar vapurunu ka
za mahalline yardıma göndermiştir. 

Saat 

ANKARA 
Ö~LE NEŞRIY ATI 

12.30 P lak: Türk musikisi ve halk far· 
kılan. 

12.50 Dahili ve harici haberler. 
13.00 Muhtelif plak neşriyatı. 

Saat 
AKŞAM NEŞRIY ATI 

19.00 Türk musikisi ve halk şarkıları 
(Servet ve arkadaşları) 

19.30 Arabça neşriyat. 

19.45 Türk musikisi ve halk farkıları 
(Hikmet Rıza ve Tamburcu). 

20. 15 Konferans: Şakir Hazim Ergök
men (Hava tehlikeleri ve alına
cak tedbirler.) 

20.30 Plak: Dans musikisi. 
20.45 Gazete hülasaları ve ajans ha

berleri. 

21.00 Stüdyo salon orkestrası. 
1 - Gounod Fantaisie Philemon 
et Baucis. 

2 - Brusselmans Fantaisie Rc
ve de Bonheur. 
3 - İvnoviçi Valse Dono - Wel· 
len. 

4 - Halcvys Fantaisie Charles 
VI. 

5 - Fauchey Fantaisie Rose 
Thc. 

22.00 Yarınki program ve İstiklal mar
şı. 

Saat 

İSTANBUL 
ÖGLE NEŞRIY A Ti 

12.30 Plakla türk musikisi. 
12.50 Havadis. 
13.05 Pliikla hafif müzik. 

13.25 - 14.00 Muhtelif plak neşriyatı. 

AKŞAM NEŞRlY ATI 
Saat 
19.00 Plakla dans musikis. 
l 9.30 1stanlıul konservaluvar namına 

konferans: Bay Adnan tarafından 
20.00 Vedia Rıza ve arkadaşları tara

fından türk musikisi ve halk şar. 
kılan. 

20.30 Bay Ömer Rıza tarafından arab

ça havadis. 

20.45 Cemil Kamil ve arkadaşları tara
fından türk mu:;ikisi ve halk şar
kıları. 

21.15 Saat ayarı, Şehir tiyatrosu ope· 

ret kısmı tarafından bir temsil. 
22.00 A1ans ve borsa hnberleri v\! e. tc

si günün programı. 

22.30 Plakla sololar. 
23.00 Son • 

Dünkü sayımızda ela yaz

dığmıtz gibi, Prenses f uliana 

ile kocası Prens Bernhard 

bal aylarrnı bir Leh kış spor
larr istasyonu olan Krinika'da 
geçirmektedirler. 

Resimlerimizden üstteki, 
yeni evlileri kayak sporu ya
parken gösteriyor. Aşağıdaki 

resim de. Krinika'nrn umumi 

manzarasiyle genç karr koca
nrn kalmakta olduklarr Pat
rra otelini göstermektedir. 

Bu otelin sahibi olan tanrn

mrş tenor ]an Kiepura ve ka· 

rısr Martha Eggerth yakrnda 
Krinika'ya giderek yeni ev· 
lilere mülaki olacaklardır. 

j 1 POLiSl ~ 
Bir kalori/erci öldü 

Yeni şehirde Fransız sefareti in~ 

tında çalışmakta olan kaloriferci Niko

laoa bodrwn katmda borulara oksijen 

yapmakta iken birdenbire karpit lam· 

bası patlamış ve zavallı işçi başından 

ağır surette yaralanmıştır. 

Hadise yerine derhal gelen beledi

ye sıhi imdat otomobili ile yaralı h~ 

taneye k.aldırılmıpa da bir müddet son• 

ra ölmüştür. Yapılan tahkikat kazanın 

dikkatsizlikten Heri geldiğini meydana 
çıkarmıştır. 

İki halı bir battaniye çaldı 

Leblebicı mahalJeı>inde oturan Vey• 

si ismindeki adamın odasına giren eski 

suçlulardan Ramazan iki hah ile bir 

battaniye alarak kaçmışsa da polıs hır• 

sızı bir müddet sonra gizlendiği yerde 

tutarak Cumhuriyet Muddei Umumili· 
ğine teslim etmiştir. 

Borçlusunun paltosunu zorla aldı 

Alacağı olan parayı istemek üzere 

evine gii.tigi Hasanm pal tosunu zorla 

aldığı polis tarafından tesbit ediıen 

Hasan hakkında tahkikat yapılmakta

dır. 

Misafiri soymuşlar 

Evlerine misafir olcırak gelen Kazı· 
mc rak ı içirerek sarhoş ettikten sonra 

cebindeki sekiz lirasını aldıkları ve üs
tede tokatla clövdükleri iddia edilen M u. 

kaddem mahallesinde Zihni ve karısı 

yakalanarak Cumhuriyet Müddei umu• 
miliğine gönderilmişlerdir. 

ÖLÜM 
Esbak Diyarıbe"ir valisi merhum 

Ohrili Mazh~rın kain valdesi ve Anka-

ra vilayeti idare heyeti azasından Ce· 

vadm htiyük annesi Bayan Hayriye 7" 
yaşında oldugu haide cuma t,ünü vefat 
etmiştir. 

Cenazesi ikamet ettiği Aktepe bağ· 

ların<lal<i köşkünden akraba ve dostları 

ve s.ıyın kon şuları vedaatile l,alclırılarü 
o civarJcl.i Kalaba me.ı:arlıJma defne
dilıni.,.tir. 

Merlıume çok salıha bir bayan idi. 

Tanrı rahmet eylesin kerimesi Bayan 

Nuri yeye ve torunlarına ve akraoalaı ı
na uzun 3mürleı <liler taziyetler su~a
rız. 



---- 19/1/1937 =================================ULUS======================================= 7== 

1 ANKARA BELEDiYE REJSLlGJ .il.ANLAR! 

t L A N . d 192 50 metre mu· 
1 - Yenisehirde 1076 mcı adanın 5 pa.rsehn e k ;rttuı:naya ko· 

rabbaı belediye malı arsa on beş gün müddetle açı 
nul'lluştur. 

2 - Muhammen bedeli (1540) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (1~5,~0) lira~ırh gün yazı işleri kale· 

• 4 - Şartnamesini görmek ıstıyenl~rın er ma günü saat on bu· 
~e ve isteklilerin de 22 - kanunusanı • 93~~ 1-79 
Ç;.ıkta belediye encümenine müracaatlar (ı 

İLAN çift eizme on beş 
.. 1 - İtfaiye memur ve mürettebatı için 82 

gun müddetle açık eksiltmeye kon~Jmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (1300) li:adır. 
3 - Muvakat teminatı (97,5J lirad~r. h r gün yazı işleri ka
.4 - Şartnamesini görme~ ısteyen e~93; sa dinü s:ı.. on l>u· 

lemınt ve istekiilerin de 19. kan~~nusanı (2288) 1-84 
~ukta Belediye Encümenine muracaatları. 

iLAN be ...,.; 
1 

.. • . l ak beş milyon bilet on ş ., ... n 
- Otobusler ıçın bastın ac 

DlÜddetle acık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - M~h.ammen bedeli (1750) li_ra~. 
3 - Muvakkat teminat! (131 . .25) lır; rher gün yazı işleri kale· 

• 4 - Şartnamesini görm_ek ısteJ-'.e~9;; salı günü saat on buçukta 
ınıne ve isteklilerinde 19. kanunsanı (~S7) 1~3 
Belediye Encümenine müracaatlarL 

1 LA N • 'h · d . Dikmen caddesı cı etın e 
1 - Yeniş.ehirde orduevi bın~s~ın etre muıabbaı yol fazlası on 

1150 ıncı adanın 1 parselinde 81 • km lmuştur. 
beş g'Ün .nüddetle acık arttırmaya ) ~l'.!u dır 

2 - Muhammen bedeli (4077,SO . ıra • 
3 - Muvakkat teminatı (3~5.~l) tıra?trh. r .nin yası işleri kale-

. · .. ek ıstıyenlerın c ,,.- - - t on 
. 4 - Şartnamesını gorm A ni • 937 cuma gunu saa 

ınıne ve isteklilerin de 22 • kanu_~usa 1 (2284) 1-80 
b .. · e muracaat arı. 

uçukta belediye encumenın 

f LAN ld 105 metre m:ırabbaı 
ı _ Yenişehirde 1049 uncu a~_ada ~par~ a:tur.ınaya konulmuş

beledive mah arsa on beş ı;in mudde e a 

tur. ) ı· drr 
2 - Muhammen bedeli (1050 ır~ d;r 
3 _ Muvakkat teminatı (7~.5~) ~: h~r gün "azı işleri kalemi· 
4 - Şartnamesıni go~ek ıs::n~-937 curna ı;iinü saat on buı;ukda 

ne ve ısteklilerin ~e 22-~nunu 
1 

(2285) 1-81 
beledive encümen.ıne muracaat arL 

t L A N lde 97 ınetre murabbaı 
. . adada z parse 

ı _ Yenışebirde 1068 ın~~ ık ttırmava konulmuştur • 
5 .. muddetle aç ar 

belediyı:: malı arsa 1 gun. 
76 

li dır 
2 _ Muhammen bedelı 7 nl: cİ • 
3 - Muvakkat teminatı 58,~0 .ıı:ı;~· her gün vazı işleri kalemı· 
4 - Şartnamesini görmek ıstıv .. .. saat on buçukta belediye 

ne ve ısteklilerin de 22-1-937 cuma E?U~~S6) t-8Z 
encümenine ırıüracaatlarr. İLAN 

. . d da 25 parselde 9,50 metre murab-
1 - Yeni~ehirde 1082 mcı ~.:müddetle açık arttrrmaya konul

baı belediye malı arsa on bes gu 

mustur . en bedeli (75) 'iradrr. 
2 - Muha[r.m ·natı (5 70) lira dır. 
3 - Muvakkat. t~mı"nnek isti yenler~n her güıı yazr işleri kale • 
4 - Şartna:r1e~.ımdgo22 kanunsani 1937 cuma günü saat on ·nq 

tnine ve istel<lıleı ın.. e . üracaatlan. (2282) 1-78 
çukta Belcdive encumcnıne m 

lVHLLl MUDAFAA VEKALET! 
....... ,. . LM A K0M ı ·"ONU !LANLP. 

B l L_ l T uretiy1e almacaktır. Tah
İki adet dolap, bir masa açık ek~ıltm\~ol) lira 25 kuruştur. 

min bedeli (1350) liradır. İlk teınına~ F nni evsaf ve şartname-
İhalesi 2.2.937 salı gü?,ü saat 1~ da tır. al~a komisyonun~ müra

sini görmek istiyen h~rgun M.~·24~as~~ıh kanunda gösteri.len ~e
caat ve münakasaya gıreceklcrı.n . b ll' gün ve saatinde komıs-
saikle ve teminat mektubiyle bıdıkte e 

1 
1-198 

Yona e-elmeleri. {71) l L A N 
- a7arlıkla eksiltmeye konmuş~ur. 

1 - Ahı adet muhtelif tc~r,ah P ki bin lira olup ilk temınat 
2 - Tahmin edilen bedelı on se z 

':>arası 1350 liradır . · rriinü saat 14 dedir. 
937 pazartesı h- 3 .. .. mad 

3 - İhale si: 1 • Şubat • 1 . 2·190 sayılr kanunun 2, u~cu M M 
4 - Eksiltıneye girecek .e;ın birlikte ihale gün ve sa.atın a 1..:...18z 

delerınde isteni'c n belgelerıy e d hazrr bulunmaları. (.50) 

Vekaleti satın alma konm~i:s~v:on;u;n;a~.;ıgao:l!lll••·~--~~~-~ı 
• • 

ANKARA 
SATIN ALI\1A 

LEVAZIM Arvt1RL1G1 
KOMISYONU tLANLARl 

1 L A N kabardin 30.1.1937 cu· 
l . in 800 metre 

l - H'.fflı ve b y tar oku u ~;ıtıne ıle al nacaktır. . onunda ya
tnartesi gı.inü s:ıat 11 de açık ~ ~ . sz.tın alına kornısy 

1 ~ ım ömırugı 
2 - • .-sıltrr.e C\ ,u · tı 360 lira-

pılacaktır 4800 lira olup muvakkat tenıına 
3 - Kumaşlann tutarı asız görülür. • 'ka ve teminat 

dır. Şartnamesi l om',,yonda v;r e 3 nıaddesindekı1ve~ı(7 S) ı-206 
il - İsteklilerin kanunun ttv kom syona gelıne en. ..... 

··· saae ·····. tnakbuzlaı iyle bellı gun ve tLAN lafı Demır· 
b. sarın ıso ton yu , 

1 - Eksı\tmede olan işleı: : Pımır ı . . 
köyün 8000 kilo kıslık sebzcsı, bz açık eksilune ıledır. 

2 - Yulafın kapalr zarfla. se e · 360 liradır. r 16 800 sebzenın ı l'radrr 
3 - Yuhfm b~de ı · j260 seb:ı:enin 2 1 • be günü saat 
4 - Yula cın ilk tenlin.ıtı . -. ' • kanun 937 perşem 

' 1 . de 21 ıkmcı 
5 - İkisinin iha esı alma kornis· 

ıs dedir .. n arru edenlere Vize Satın 1-51 
5 - Şartname1er her. gu 2? 65) 

Yonunda gösterilınektedır. ( u • 

tLAN iyecek maddelerı 
iktarları yazılı, y un alınacaktır. 

1 - Aşağıda cins ve tn 14 de p:u:arhıda sa Amirliği 
20. 1. 937 çarşamba gün~ s~.at ve s:ıatte Ankara Lev;:~;;; 

2 - isteklilerin bellı gun eteri. 
satın alma komisyonun~ g7lm 

Miktarı Cınsı 

165 ila 210 Kilo yı;:k~ n helvası 
ıoo 110 ,, a a ~ 
50 " 65 Tere yagı 
ıoo " ,, Pirinç unu 

2000 .. 150 .A'det Liınon 
ıoo Kilo Kuru kaysl 
155 " 110 Tel kad~yıfı 
100 " 210 ,, Kuru erık. 

,,. 110 ,, 

1.. 
Pek yakında O 

BOKSÖR süTt .) 
HAROLD LLOYD ( uı 

ı-261 

-- J 

Yolları Ve Limanları umum müdürlüğü ~- ı ı 
A. Komis}onu tianları: 

l LAN 

Muhammen bedeli 13407,90 lira olan 12000 dar hat ve 3 takım 189 
adet makas kayın traversi (2·4:-1937) salı günü saat 15,45 de kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek i">tiyenlerin 1005,59 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikalan, resmi gazetenin 7-5-1935 'G. 3297 
No. 1ı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alın -
ınış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,45 e kadar komisyon re
isliğine vermeleri llizımdır. 

Şaı tnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay
darpasada tesellüm ve sevk şefliğinde, İzmir ve Eskişehirde de ida-
re nıabaı.ılarından dağıtılmaktadır. (99) 1-235 

Tashih 
16-1-1937 tarihli nüshada intişar eden kömür ilanında bazı yan

lış! ..• ar (n ...... .,.ı aıılaşılclığ"mdan keyfiyet aşaf;ıda gösterilen şe
kilde tashih olunur. (100) 

iLAN 
Muhammen bedeli (175297,5) lira olan 20.000 ton krible Alman 

mac en kömürü 3.3.1937 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usu
lü ile Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (11014,88) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikalan, resmi gazetenin 7. 5. 1936 günA ve 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname ahkamı 
daire~:ııde a1ınmrş vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a ka· 
dar Komisyon Reisliğine vermeleri 13.zımdrr. 

Sartnameler (876) kurusa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (B4) 1-221 

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

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

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

Şa=tnameler beheri (28S) kuruş mukabilinde Ankara, Eskişe
hir, İzmir ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. (46) 

Cinsi Metre mikabı 
Çam dilme 637,920 
Çam kalas 133 480 
Çam tahta 324,100 
Çam işlenmemi§ vagon tahtası ~5,5~5 

1 LAN 

1541,085 
1-165 

Muhammen bedeli (221175,15) lira olan 65000 normal 3825 ma • 
kas 3500 köprülük kayın travers ile 100 adet meşe makas traversi 
2-2-937 salı ~nü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasmda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istivenlerin (1233~.76) liralık ?1uvakkat te::ıinat 
ile kanunun tavin etti~ vesikaları ,resmi gazeteı;ın 7-5-1936 ~un .ve 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan tahmatname daıresı_n
de alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komıs-
yon reisli~ine vermeleri lazımdır. . . . 

Şartnameler beheri (1109) kuruşa Ankara, Eskışehir, İzmır ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılm::ıktadır.) (98) 1-234 

ASK~I FA~;~~~LAR UMUM :OouRı.OG-;;-ı 
SATIN ALMA. KOMlSYONU 1LANLARI 

50.000 KİLO UN 
Tahmin edılen bedeli (5500) lira olan yukarda miktar ;yazılı un 

askeri fabrikalar umum müclürlügü satın alına . kW?1syonu?ca 
29.1.937 tarihinde cuma günu sa.at 15 de bpalı zarf de ıhale edile-

cektir. • . . _,. 1 · k 
Şartname parasız olarak komisyondan verılır. Touıp erın muva -

kat temınat olan (412) lin (50) kuruşu havi tekl~f mckt~pla:ıı;ı 
ezkur günde saat 14 e kadar komisyona vennelen ve kend1lennın 

~e 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracatları. (52) 1-175 

KIRKKALEDE YAPLACAK İNŞAAT 
Kesif bedeli {37820) lira olan yukarda yazılı inşaat Asken Fab· 

"kalar· Umum Müdürlüğü Satın Alına Komisyonunca 3 - Şubat - 937 
r~rihinde çarşamba günü 5aat 15 ele kapalı .z~rf ile ih~te edilecekti7. 

Şartname (Bir) lira (90) kuru~ mukabıJmd~ komısyondan ven~ 
lir. Tali'J)lerin. muvakkat temi~at otan (2836) lıra (50) ~uruşu havı 
teklif mektuplarını mezk(ir gunde saat 14 e kadar komısyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 n~~maralı kanunun. 2 ve 3 ~.addele
rinde yazılı vesaikle muayyen gun ve saatte komısyona muracaat-

lan. C53) 16 KALEM ÇELti-Z30 

Tahmin edilen bedel: (15000) lira olan yukarda miktarı ve cin
si yazılı malzeme Askeri Fabr~k?lar Umum Mü~~r.~üğü Satın Al -
ma Komisyonunca 20-1-937 tarıhınde çarşamba gunu saat ~4 de pa
zarlık ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komısyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (1125) lira ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (93) 1-232 

MUHTELİF ELEKTRiK MALZEMELERİ 
Tahmin edilen bedeli (3500) lira olan yukaı da mikcl:ı.rı ve cin 

si yazılı malzeme Askeri Falı.ikalar Umum Müdürlüğü Satın al -
ma komisyonunca 4-2-937 tarihinde perşembe günü saat 14 de açrk 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komi&yun
dan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (262) lira (50) kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezk\ir gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (92) 1-241 

BİR ADET SU TASFİYE CİHAZI 
Tahmin edilen bedeli (800) lira olan yukarda miktan ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko • 
misyonunca 8-3-937 tarihinde pazartesi günü saat H de çek ek
siltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komi~yon • 
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (60) lira ve 2490 nı· 
ınaralr kanununun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (102) 1-200 

Nafia Velcaletinden: 
3 şubat 937 çarşamba günü saat 1.5 de Ankarada Nafıa Vekile 

ti Malzeme Eksiltme komisyonunda Kocaelinin Kandıra ka:ı;asm
daki Koyun ağılı devlet ormanından veya hususı mukaveleli or • 
mantardan kesilmek ve ana hat üzerinde her hangi bir istasyond
teslim edilmek üzere 4016 lira 25 kuruş muhammen bedelli 297~ 
adet normal kayın traversin kapalı zarf uımliyle eksiltmesi yapı 
lacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı parasız olarak Ankarad 
Vekalet malzeme dairesinden alınabilir. 

Muvakkat teminat 301 lira 22 kurustur. 
İsteklilerin teklif mektublanru 3 şubat 937 çarşamba gtinil sa.,• 

14 e kadar Ankarada Vekalet malzeme müdürlüğüne vermeler· 
ıunndır. (82) 1-244 

-~ 
o~ ıu ıı-. 
[)r.iracal: D~·~] 

Balıkesir Vilayeti Daimi 
Encüm.enindcn: 

ı .- Kapalı ~ ususile ihale edilmek üzere eksiltmeye konulan Bal> 
kesır • Edremıt yolunun 75 + 00 - 82 + 476 meı kilometreleri ara
ıı.ndaki tamiratı esasiye işine tatib çıkmadığından 8·2-937 tarihine 
kadar bir ay içinde ihale edilmek üzere 7-1-937 tarihinden itibarc.ıı 
pazarlığa bırakılmıştır. 

2 - Tamirat işinin keşif bedeli (!4652) Hra 48 kuruş muvakkat 
teminat (1098) lira 94 kuruştuT. 

3 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardrr: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Fenni şartname 
C - Keşif cetveli 
D - Mukavele örneği 
H - .N'afra işleri şeraiti umumiyecri 
İstiyenler bu şartname ve evrakı Balıkesir nafıa müdürlüğün. 

de veya daimi encümen kaleminde görebilirler. 
4 - İhatc 8-2-937 pazartesi gününe kadar encUmenln içtima 

günleri olan pazartesi ve perşembe günleri yapılacaktır. fsteklile
ıin muvakkat teminatlannı malsandığma yatırdıklarına dair mak· 
huz veya banlta mektublariyle bu müddet zarfında Balıkesir vilayet 
daimi encümenine müracaat edebilirler. 

5 - Eksiltmeye bu gibi işlerle uğraş!ıklarına dair nafıa vekale
tinden verilen ebliyct vesikas1 ibraz e:lenler girebilir. 

6 - Muvakkat teminat malsandığma yatırrlır. Encümende para 
ve tahvilat alınmaz. (45) 1-157 

Edremit Belediye 
Reisliğinden: 

Belediyemizin açık olan 155 ıfrı ücretli mühendisliğine istekli 
olanların m!lr:ı: :.a :: u.ın omnur. Taliplerin mühendis diplomasını 
hamil ve musaddak şehir planını tatbika kadir bulunmaları şarttır. 

Makine. elektrik, su işlerinden anlıyanlaT teTcih olunur. 'Müra -
caata evrakı müsbitenin eklenmesi Hizımdır. (2254) 1-34 

Üssü Bahri Sabnalına 
l(onıisyonı1n an~ 

Tahmini tautrı 1lk teminatı 
Cinsi Mikdarı Lira Lira 
Ekmek 360.000 kilo 36000 2700 

Komutanlık kara erleri ihtiyacı icin 'yukarıdc mikdan yazılı 
ekmek kapalı zarf usuliyle 22 ikinci kfinun 937 günü saat 14 de ek
siltmesi yapılacaktır. Şartname 180 kuruş bedel mukabilinde komis
yonumuz«lın ve İstanbul Deniz levazım satın alma k-ımisyonundan 
alınabilir. İsteklilel'in kanuni belgeleriyle yukarda mikdan yazılı 
teminat mektuplariyle birlikte teklif mektuplarım muayyen gün ve 
&aa.tten bir saat evveline kadar İzmit Tcrsnnc kapısındaki komis-
yona vermeleri (2266) 1-52 

P. T. T. idaresine 
l\lemur Alınacak 

P. T. T. Umum MüdürliiğiiıJden : 
İdare ihtiyacı için 16 ve 10 lir:ı maaşlı memuriyetlere (orta o

kul ve lise mezunlariyle dairelerinin mııvaf katlerini almrş olmak 
şartiyle devlet memurlarmdan) imtihanla memur almacakhr. Mü
sabaka imtihanına duhul şartları Ankaraıfa Umumi MiıdürHık Mu
amcliit Müdüriyeti Birinci ~ubesinden taşrada vilayet P. T. T. mü
dürlüklerinden hergün müracaatla ögrenilt ıırnr. İmtilıan S ubat 
937 cuma günü saat on dörtte Ankarada Umumi Mü<lut'lıikte ve 
taşrada bilümum vilayet P.T.T. müdürli.ikleTinde icra cdiJecek • 
tir. (73) 1-199 

Nafia Vekaletinden: 
Çanakkale vilayetinde Gelibolu - Keşan yolu ilzerind~ (221300) lira 

keşif bedelli Kavak betonarme köprüsü inşaatının kapah zarf usu
liyle eksiltmesi 28-1-937 perşembe günü saat (Hı) da Nafıa Vekaleti 
Şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasında yapı!acaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna miiteferri diğer evrak {114) ku. 
ruş bedel mukabilinde şose ve köprüler relsli~inc;en ahnabileccği 
.ıbi istiyenler bu şartnameleri Çanakka~e Nafıa müdürlüğüne mü • 

raeaat ederek görebilirler. 
Eksiltmeye gircbilınek için taliplerin (1710) 1ira1ık muvakkat 

teminat vermesi ve resmi ~a.ıetenin 3297 sayılı nüsha1arında çıkan 
talimatnameye tevfikan müteahhitlik vcsikast ibraz etmesi lazrm
dır. İsteklilerin .teklif m.ek_t~plarmı 28-1-937 peışemhe günü saat 
15 şe kadar kormsyon reıslıgınc makbuz mukabilinde ~nneleri 
muktazidir. (2252) 1-71 

Kültür Bak.anlığın< ı: 
Ankarada açılacak Erlik Ö~ıetmcn Okulunun müsabaka imti· 

han1an 22. l. 1937 cuma günü b lıyncaktır. İmtihana kai.ıullcrinin 
muvafık gôrüldügü kendilerine lıildirilen namzedlcrin sınavlan • 
nın yapılmasını evelce isti1J larında bildirdikleri İstanbul, Ank."l
ra, İzmir Sanat okulları direktörlüklerınden lıirine derhal ınüra-
catlan. (95) 1-247 
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1-diLC sJ radyolarını bizden arayın HAL1L NAcı Anafartalar caddesi No: 111 

ANKARA İCRf. DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ ME
MURLUGUNDAN : 

1 - İzalei şuyudan dolayı satılmasına karar verilen Ankaranm 
Özbeyler mahallesir.clen Baş mil sokağında kain 188 numaralı ve 
taponun 26 kütük, 107, pafta, 616 ada 13 parsel numarasında ka· 
yıtlr ahşap ev aşağıdaki şartlar dairesinde açık artrrmaya konmuş-
tur. xxx 

2 - Evsat ve müştemilat : Ev, bir havlu, zemin katta bir taş 
oda, oda, ve bir odunluk, bir mutfak, üst katta iki oda, bir kori
dor, ve en altta bir kasap dükanından ibarettir. 

Hey'e ti umumiyesine sekiz yüz yetmiş lira kıymet konmuştur. 
3 - Satış peşin para ile olmak üzere 22. 2. 1937 tarihine müsadif 

pazartesi günü saat 14 - 16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış 
memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıyme
tin % 7,5 gu n isbetinde pey akçası veya milli bir bankanın teminat 
mektubu ile kanunen teminat olarak kab;,ıl edilen hazine tahvillleri 
getirecektir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kry:netin % 75 ini 
bulduktan ve uç defa nida ettirildikten sonra mezkur günün 16 ın.::ı 
saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktrr. 

6 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen muhammen krymetin % 
75 ini bulmadığı takdirde 10. 3. 937 tarihine müsadif çarşanba günü 
aaat 14 • 16 ya kadar yapılacak ikind anamada en çok artırana iha
le olunacaktır. 

7 - Birinci ve ıkinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakib 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale tari
hinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi için 
yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale bede
li yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evel en yük· 
sek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup olmadığı 
10rulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale farkı birinci 
talihten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. Teklifi veç
hile almaga razı olmazsa gayri menkul yeniden 15 günlük ikinci ar
tırmaya çın:aruacak en çok artıran talibine ihale edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu harciyle delliliye resmi müşteriye ve ihale tarih.ine kadar 
olan mucc . a.ı<ır.• veıgı ve resim ıse borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri menkul 
ilzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dahil olan iddia
larını evrakı müsbitleriyle 20 gün içinde dairemize bildirmeleri 
lbımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça satı' 
bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler 10. 2. 1937 tarihinde 936-53 
numara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şart-
namemizi okuyabilirler. 1-258 · 

Ankara Valiliğinden: 
CİNSİ Muhammen bedeli Depozit miktarı 

Lira Kr. Lira Kr. 
Fort kamyonu 150 00 11 25 
Buik markalı otomobil 350 00 26 25 
Benzmersedes markalı otomobil 300 00 22 50 
Buik markalı otomobil 350 00 26 25 
Etüv makinesi 100 00 7 50 

Yukaı da yazılı beş kalem emvalin mülkiyetinin ihalesi 15-1-937 
tarihinden itibaren 25-1-937 pazartesi günü saat 14 de ihale edil· 
mek on gün temdit edilmi,tir. 

İhale bedeli nakten ve peşinen alınacaktır. İsteklilerin hizala
rında gösterilen depozito makbuzlariyle defterdarlıkta kurulan 
eatış komisyonununa müracaatları. (96) 1-248 ----- -·~~~~~~~~----~~~~~~~~~~--

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlanı : 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Trabzon • İran Transit yolunun 

Trabzon vilayeti içind~ seylap tahribatına karşı yapılacak dıvar, 
anroşman, Mahmuz ve sair inşaattır. 

Keşif bedeli (125 355) liradır. 
2 - Eksiltme 4.2.937 tarihinde perşembe günü saat (16) da Na

fıa Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme Komisyonu 
odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartn11mesi ve buna müteferri diğer evrak (629) 
kuruş beJel mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (7543) liralık mu
vakkat teminat verme!';i ve resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında 
çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz etmesi 
lazımdır. • 

isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saattan 
bir saat evveline kadar komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(79) 2-243 

Dahiliye Vekaletinden: 
1 - Vekaletin 936 gıali yılı mahrukat ihtiyacı için 350 ton sö

sni kok (Türk Antrasiti) kömürün mübayaası kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. 

2 - Eksiltme 1-2-937 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada 
Yenişehirde Vekalet binasında toplanacak satın alma komisyo • 
nunca yapılacktır. 

3 - .Muhammen bedel (10,500) liradır. 
4 - Mu.rakkat teminat (787) lira (50) kuruştur. 
5 - isteklilerin bu babtaki şartnameyi Vekalet Levazım Büro

sundan almaları lazımdır. 
6 - isteklilerin 1-2-937 günü saat 14,30 a kadar teklif mektup

larını satın alma komisyonu reisliğine vermeleri ve makbuz alma
ları icabeder. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının yukarda yazı· 
lr saatte reisliğe gelmi§ bulunması şarttır. Postada olacak gecik • 
meler muteber değildir. (94) 1-246 ------

' Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlanı· 

Nafia Vekaletinden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: İstanbul - Edirne asfalt yolunun 

iki kenarına yarımşar metro genişlikte veMurath kasabası için de 
iki buçuk metre genişlikte olmak üzere yapılacak adi taş kaldırım 
inşaatıdır. 

Keşif bedeli (133 737) liradır. 
2 - Eksiltme 12. 2. 937 tarihinde cuma günü saat (16) da Na

fıa Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu 
odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (334) 
kuruş bedel mukabilinde Şose ve Köprüler Reisli ğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (7937) liralık mu· 
vakkat teminat vermesi ve Resmi Gazetenin 3297 sayılı nüshaların
da çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz et• 
mesi lazımdır. 

. İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bır saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri Uizımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(78) 1-242 

Sacları 
~ 

KOMOJEN KANZUK 

Saç El{siri 
Saı;laı ın dökülmesine ve ke· 

peklenmesinc mani oluı. Komo
jen saçların köklerini kuvvetlen· 
dirir ve besler. Komojen saçla
rın gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz Hafif bir rayihası vardır 
Komoıen kanzuk saç eksiri ma· 
ruf eczanelerle ıtri!·at mağazala· 
rmda buiunur. 

LlNlMANTOL KANZUK: 
ROMATiZMANIN KATI 

DEVASIDIR 

Kiralık daire 
Çocuk Sarayı caddesi Kurşun

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

Kayıp anahtar 
Kavaklıdere ile Taşhan ara

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

Kiralık Daire 
Demirtepede Akbay sokağın

da, birinci kat, beı büyük oda, 
bir ofis, çamaıırhk, kalorifer, 
sıcak su ve sairesi olan yeni ya
pılan bir ?inada bir daire kira
lıktır. Ust kattakilere müracaat. 

Kiralık müstakil 
Kat 

Kavaklıderede. Dört oda, ban
yo, su ve havagazı. Müracaat Şe
hir bahçesi Tel: 3797 

Tunalı Hilmi caddesi No: 2 
1-253 

Kiralık Daire 
İtfaiye meydanında dört oda 

bir hol banyo mutbah kalori
ferli. 

Kapıcıya müracaat Tel: 1261 
1-252 

- DOKTOR .,._ 

Kadri Yetkini 
Binrinci aınıf 

Dahili hastalıklar müte
hassısı Yenitchir - Uçar so
kak No. 11 

Telefon: 3174 

Kiralık Ev 
Yenişehir Kazım paşa caddesi 

üç odalı bir kat kıralıktır. Gör
mek istiyenlerin Akba'ya müracat 
Tel: 3377 1-256 

KAYIP 
Mühürümü kaybettim. Yeni

sini kazdıracağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

Düriye 

Kiralık Daire 
Halkevi karşısındaki apartı

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

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı İdare 

eden Yazı İşleri Müdürü 
Na'>uhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Kiralık Daire 
Yeni şehirde Demirtepede Eko

nomi sokağında yeni yapılmış ka
lbriferden maada bütün konforu 
ve güzel nezareti olan altı geniş 
o&. ve bir holden mürekkeb bir 
daire kiralrktır. Talib olanların 
;.3146" telefona müracat etmele-
ri. 

1-263 

ANKARA BİRİNCİ SULH HU
KUK HAKİMLİÔİNDEN: 

Ankaranın Hacı Halil mahal
lesinden Topçu sokak 4/ 6 No. lu 
evde hoca Hilmi oğlu Mehmet ve 
Aliye: 

Ankarada Anafartalar cadde
sinde ç~ycı Yusuf oğlu Mehoet 
Kazım Ozkaya tarafından Anka
rarun Kavaklıdere mevkiinde şar
kan Cemal ve Behiye şimalen Ha
fız Mehmet ve jandarma İbrahim 
garben bostancı Ahmet ve Hacı 
cenuben yol ile mahdud bir kıta 
bağın şuyuunun izalesi hakkında 
aleyhinizde açtığı davanın yapıl
makta olan duruşmasında: adre
sinizin belli olmamasına binaen 
gazete ile yapılan ilanat üzerine 
davete icabet etmemiş olduğu
nuzdan hakkınızda gıyap karan 
verilmiş ve hukuk usulü muhake
meleri kanununun 141 inci mad
desi mucibince 20 gün mehil ika 
edilmiş olduğundan bu kerre du
ruşmanın brrakıldığı 10-2-937 
çarşamba günü saat 9.5 da mah
kemede hazır bulunmadığınız 
takdirde gıyaben muhakemenize 
bakılacağı tebliğ makamına kalın 
olmak üzere ilan olunur. 

1-250 

Kayıp Saat 
17.1.1937 p:ızar günü öğleden 

sonra Y enişehirde Koca tepe ile 
sıhiye vekaleti arasında pırlanta 
bir kol saati düıürülmüştür. Bu
lan Yenişe.hirde Adaklar sokağın
da 20 No. lu evin üst katına ge
tirdiği takdirde memnun edile
cektir. Telefon No: 1669 

ZAYİ 

Feridun 
1-251 

Nüfus cüzdanımı kaybettim. 
yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Binbaşı Kumuğun eşi Mu- 1 
zaff er Kumuk 

1-264 

Çünkü ASPİRİN senererdenberl 

her türlü soğukalgınlıklarına ve a~

rılara karşı fesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat etmiştir. 

AS P İ R İ N in tesirinden emin 

lütfen ffi markasına dikkat ediniz .• 
olmak için 

Berberlerin Nazan Dikl<.atine 
Ankara Belediye Reisliğinden : 

Ondüle permanant makinelerini kullanacak berberlerin evvel
ce a~mtş old.~kl3:fı m~s~~.~ vesikası ve ikişer foto ve 15 kur.ışl~ 
pul ıle otobus dırektorlugune saat 15 • 16 arasında mürac3at ede • 
rek birer vesika almaları için 1 • fubat • 937 tarihine kadar müh • 
let verilmiştir. Bu tarihten sonra vesikasız berberler işten men .. 
dilecektir. (107) 1-262 

ACELE K1RAUK 

Ve satılık hane 
Macar, yugoalav ve franaız se

faretleri arasında beş oda genif 
bahçe. İçindekilere müracaat, Te
lefon 3843 

1-257 

Satılık Arsa 
Yenişehir Selanik caddesi ma

liye tahsil şubesi karşısında 1538 
telefon 

ZAYİ 
Ankara belediyesinden aldP 

ğım 498 No. şoför ehliyetimi ka,. 
bettiğimden yenisini alacağıındd 
eskisinin hükmü yoktur. 

Halk sinemasında Sait ,.. 
nında Ahmet og~lu Mazhar 

~ 

İş Arıyor 
Jl'ransızcaya da vakıf ref .. 

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

Ankara Valiliğinden: 
DepoıiC 
Miktarl 
L. gı. 
18 00 

Mahallesi Sokağı Cinsi Kapu No. 
Yeni 

İstasyon Depolar Anbar ve 8 
ahır 

Kapu N. 
Eski 

181 

Tahrir 
N. 

434 

Cebecide umum hapisane dahilindeki 10 emlak Nolu bakkaliye 
dükkanı. 

MetrGiie 
N. 
50 

Aylık 
ıcarı 

Lr. Kr. 
20 00 

15 00 13 so 
Hatuniye mahallesinin Cami sokai{ında 12 kapu 48 tahrir 57 metrQ 
ke No. lu evin altındaki dükkan 6 00 5 40 

Yukarda yazrh gayri men kullerin Mayıs 937 gayesine kadar aylık karının ihalesi 25.1.937 pud 
tesi günü saat 14 de yapılmak üzere açık arttırmaya konmuştur. 

İsteklilerin hizalarında gösterilen depozito makbuziyle sözü 2eçen ~n ve saatten evvel defter • 
darlık satış komisyonuna müracaatları. (2295) 1-111 

YENt SlNEMAL .. ~R HALK 
BUGÜN BU GECE 

Ben Öldürmedim 
Warner Baxter • Gloria Stuart 

Gadre uğrıyan bir len adammın 
göz ya§artıcı acıklı hayatım 

tcuvir eden olgun bir 
• I il m 

llaveten : 
EN YENi DÜNYA HABERLERi 

BUGÜN BU GECE 

Gizli İzdivaç 
Robert Taylor - Loretta Young 

Ayrıca: iki kısımlık orjinal bir 
sinema fantezisi 

HALK MATİNESİ (Saat 12 ve 14 de) 

Şampiyon veya 
Bir y avrunun çekdikleri 

Fiyatlar: Balkon 20 - Snl{l'Il 10 J<t• 

~ 

' 


