
&iSZaİiiiiiiiiııOıııiiiıN ... Y ... E~D~l~N~C:,:.1 ~Y.;,;IL;:,:·~N~0:.,::_;;5:.56~1--__.--..-; ..... ...___.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--....-.. ..... A--.-DIMIZ, AND iMiZDiR 

B akanımı ve . ~ . 
lçbakanımız ge dı er 

Maarif, Ziraat ve inhisarlar Ve· 
killeri ile Mebuslar ve Bakanlık
lar ileri gelenleri ve kalabalık bir 
halk kütlesi karşılamışlardır. 

lstanbulda bulunan Başbaka
nımız ismet lnönü beraberlerinde 
lf Bakanı ve Parti Genel Sekrete· 
ri B. Şükrü Kaya olduğu halde 
dün 10.42 de hususi trenle şehri
mize dönmüşlerdir. 

20 SONKANUN 1937 ÇARŞA iUBA 

HER YERDE 5 KURUŞ 

TEBLIG 
Adi sabaha 
elçiliğimizi 

kaldırdık 
Ba§bakanrmızı istasyonda Ka

mutay Başkanı Abdülhalik Ren
Ja, Adliye, Sıhiye, Milli. Müdafaa, 

ismet lnönü karşılamağa ge
lenlerin birer birer ellerini sıka
rak iltifatta bulunmuşlar ve doğ
ruca köşklerine gitmişlerdir. Başbakanımız kendisini karşılryanlar arasında. Ankara, ıo (A.A.) _ 

Tebliğ : 

Başbetke 

YARIN 
Halkımız, Kamutay Parti Gru

punun 19 ikinci kanun salı top
lanbsına aid tebliğde Sancak hak
kında hiç bir yeni haber bulma
ınaktan biraz sarsılmıştır. Ayın 
21 ine iki gü:ı var: bizden sarih 
bir teklif istemekte o kadar acele 
eden Paris, son dakikaya kadar 
kendi tasavvurlarını sızdırmamak 
hususuna dikkat etmektedir. 

Sancak meselesi üstünde Paris 
çalışma sisteminin ne olduğunu 
n;hayet yarın öğrenmiş ola~ğ~z. 
Bu mechuliin ömrü uzun degıldır. 
Fakat bir de aynı mesele üstünde 
Sancaktaki sömürge memurları
nın çalışma sistemi var ki, eğe~ 
yarınki vaziyete dair hükümlerı 
ondan çıkarmak lazım gelirse 
vay Sancağa! vay sulha! ferya
dında buJunanlara hak vermek 
doğru olur. Görmenlerin günler· 
denberi her tarafta aym adamlar
la karşıla~maktan usandıkları ha
vadisi doğru ise, yıllardanberi, 
bezdirici ve yıpratıcı fesad ve 
tahrik oyunları karşısında sinirle
rimizin mukavemetine en fazla 
onlar hayret ebniş olsalar gerek
tir. Siz ba~ta şapl<aya tahammül 
edemiyen fransız dar kafasına ba
kınız da çileden cı:kınaymız ! Hal
ka manzara iptfdailiğini kaybet
tiren ne varsa, sömürgeci idare o
nun düsmanıdır: o karşısında 
Yer 1 i ·ister. Onun ne başının, 
ne de başlığının değişmesine ta
hammül edemez. O, görmenlere 
Sancak türklüğünün ne kadar ge
ı-i olduğunu göstermek için, onla· 
n, yalnız eski kıyafetlerle karşı
laştırmak, okur yazarl8:rı, düşü
nen ve söyliyenleri vaktıyle kap~· 
ınak veya uzaklaştırmak mecbur•· 
Yetindedir. Türk düşmanı olan bu 
idare her türlü söınünneyİ bilir 
ve bunu bildiğini, senelerdenberi, 
hergün yeni misallerle ispat et-
mektedir. 

Evet iki dost memleket ara· 
ımdaki' Sancak anlaşmazlığının 
halli için, Saıncak bölgesindeki 
fransız memurları tarafmdan ter• 
cih olunan çalışma sistemi bu~ur. 
Malumdur ve eskidir. Parıste 
Blum müdahalesinin vereceği ne
ticenin ne olduğunu veya olaca:~ı· 
Ilı yarın anlıyacağız. Söyleye soy
leye dilimizin, bekleye bekleye 
•abrnnızn tükendiğini tekrar et
llıeye hacet var rnı? Sonuna ka
dar barış yolu ile uzlaşma u~~
lle sadık kalmak hususundakı so-
2Ürnüzü yerine getirmiş oluyoruz. 
Fa.kat mesele bit.ınek lazımd'!'· 
1-Iernen .. 1· I' ki bu mesele hır 
"-"! soy ıye ıın kı··., .. 
Lut)ij bitebilir· Sancak tür ugu-
~iin hayat haklarını ve hüriyetle-
tı · · aldı" na en nı manca altma gı ' · 
ı,._ -ta · tü'" k)erı-~ , Hatay ve Türkıye r. 
hın itinıad edecekleri, kan• ola-
J:kları bir idare şekli buJunnı:J'· 

! Bu mesele başka türlü bıte-
ıtı.l ez. Bitemez de komisyon ha"a:., 
eleri h ı· d ' ··ru··p gider mı• •.a. l a ın e, su 

""'' a! 
. Sancak davasının tahlil ett~ği-

~zden başka türlü bit111esine 1D!· 
1 

an olmadıg"ı gibi muallak dava1-ar ' d "hti' a arasına katılmaeına a ı ın 
}"oktur.. :to • 

Başbakanrmrz Kamutay başkanırruz ve bakanlar1m1zla beraber gardan çıkarlarken 

r ........... .,... .... ___. .......... .....,~ 
C. H. P. kamutay grupunda 
Başbakanımız radyo meselesi 
için devleti.n yapmak üzere 
bulun.duğu işleri anlattı 

C. H. Parti11i Kamutay Grupu dün (19.1.1937) öğleden 
sonra Antalya Say/avı Dr. Cemal Tuncanın başkanlığında top· 
landı. 

Söz alan Hariciye Vekil Vekili. Şükrü Saraçoğlu, Sancak 
meselesinin Cemiyeti Akvamda müzakeresine başlanmak üze
re olduğunu ve şimdilik yapacak başka beyanatı olmadığını 
söyledi. 

Bundan sonra söz alan Manisa Say/avı Refik ince, radyo te
sisatının ehemiyetinden bahsederek buna müteallik kanunla 
siyasi .müsteşarlıklar ihdası hususundaki projenin ne zaman in
taç edileceği suali üzerine Nafıa Vekili Ali Çetinkaya radyo te
sisatı hakkında Vekaletin mesaisini izah ettikten sonra Türki
yenin yakında kuvvetli bir istasyona sahib olacağını bildirdi. 

Bunu müteakip Başvekil ismet lnönü Parti arkadaşlarının 
radyoya verdiği alaka ve elıemiyetten pek ziyade memnun kal
dığını ve Hükumetin radyo işini mühim bir mesele olarak ele al
mt§ bulunduğunu ve radyonun milletler için mübrem ihtiyaçlaT· 
dan biri olduğunu söyledikten sonra memleket dahilinde biriıi 
Ankarada olmak üzere müteakiben birkaç istasyon merkezinin 
kurulacağını ve bu suretle radyo makinelerinin köy odalarına 
kadar teşmil edileceğini beyan ederek istcuyonlarunız tem 
edildikten ve radyo makineleri sanayiine geçildikten sonra 
memleket dahilinde kendi düşündüklerimizi emniyetle yapa· 
bileceğimizi ve o zamana kadar gümrük tarifelerinin indirilme
sini de zaruri bulduğunu ilave etti. 

Siyasi müsteşarlıklar ihdası hakkındaki projeye gelince: 
Parti Grupu karariyle projeyi ihzara memur edilen Grup Reiı 
Vekili Hasan Sakanın mütehassıs arkadaşlar ve Vekülerle te
mas ederek hazırlamt§ olduğu projenin bir halta zarfında Grup
ta müzakere edilebileceğini ümid ettiğini bildirdi. 

Karışmazlık meselesi 
ve ispanya isyanı 

Karışmazlık ko_mi: 
tesi çıkmaza gırdı 

Londra, 19 (A.A.) - Tali k~şmaz
. . dun" ög~ıeden sonra, ıspanyol 

1ık kotnltesı 
hancı rneınleketlere yatır· bankastnın ya . 

tın1 ko
_...,,..,1 istenilen ambargo 

dığı al ara ıu•-
. bir ıkmaza girmiştir. Sov-

ıneselesınde ~. M . ki hükümetin 
etler Birliği elçısı B. aıs " 

y "bitaraflaştırılması nıese-
bu altınların . · ~ · 

. . ., - ~ "" a eunekten imtina ettıgı• 
ıesuıı ıııuı~~ d ) 

(Sonu 4, üncü sayfa a 

Asiler 
doğru 

Malagaya 
ilerliyor 

Avila, 19 (A.A.) - Endülüste as
keri hareketin inkişaf etmekte olduğu 

şu sırada Madrid cephesinde havanın 
fena gitmesi dolayısiyle nisbi bir sükil

net hüküm sü.rnektedir. Endülüste ge
neral Kueipo dö Lano'nun kumandasında 
bulunan aı>i cenub ordusu Malagaya 
doğru ilerlemektedir. 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Uydurma 
haberler 

Ankara, 19 (A.A.) -
İskenderun ve Antakyadan sonra 

Türkiyenin Halep ve Musul üzerinde 
de bak aramıya başlıyacağı haberleri 
bazı yabancı gazete ve ajansalr arafın· 
dan yayılmaıktadır. 

Arab iilemi ile türk aleminin arasını 
açmak ve sancak meselesinin hallini 
zorlaştırmak için uydurulmuş olan bu 
havadisleri katiyetlc tekzibe Anadolu 
Ajansı memur kılınmıştır. 

Hatay türkleri, 
mahalli 

hiikümetten 
tazyike bir nihayet 

verilmesini 
istediler 

Lazkiye, 19 (Hususi) - İskenderun 
şehrinde ve köylerindeki türkler ile 
kürdler Antakyadaki tazyik dolayısiy
le hükümete müracaat ederek bu taz
yike nihayet verilmesini istemişlerdir 

*** 
Halep, 19 (Hususi) - Antakyada 

araplar tarafından 11 ikinci kanunda 
yapılan nümayişin film.le tesbiti için 

(Sonu 5. inci sayfada) 

. '.'_1936. senesi ağustosunda Türkiye 
hükumetı, Adisababadaki meslahatgü· 
z~rına_ mezuniyet vermiş ve İtalya hü· 
kümetınden, Habeşistandaki türk tebaa· 
lannın. hıma· · · · yesını rıca eylemişti. 

Türkiye hükümeti, bu kerre, lilzu• 
mu takdirinde, Adisababada bir konSıO• 
losluk tesisi hakkını muhafaza etmek 
şartiyle, bu şehirdeki elçiliğini kati su
rette kaldırmaya ve İtalya hükümetin
den~ Habeşistandaki türk tebaalarının 
himayesine devam eylemesini rica et
meye karar vermiş olduğunu resmen 
İtalya hükümetine bildirmiştir. 

MATEN GAZETESİNİN 

BiR HABERİNE GÖRE: 

Şahinşah Paris 
elçisini geri 

çağırdı 
Paris, 19 (A.A.) - Maten gazetesi, 

Fransa hükümeti ile İran arasındaki 
diplomatik mlinasebetlerin halen çoli 
gerğin olduğunu bildiriyor • • 

Bu gazeteye göre, İran şahı Parist~ 
ki elçisini Tahrana çağrrmı~ ve enter

(Sonu 5 inci sayfada) 

Bay Süleyman 
Demireren i dün 

l(.ayhettik 
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_G_u_· N_Es ____ - _nı_·L_A_N_AL_iZ_i_YL_E__.I ı ıc HABIRLIRIBll 
Art, artist, artistik ... 

• 

Analizde kullandığnnız unsurlar ve 
onlarda teorinin prensiplerine uygun 
olarak bulduğumuz semantik kıymet • 
ler türkçede yaşıyan bir çok reel söz
lerin tanrklığı ile tevsik edilebilmek • 
tedir. Türkçenin muhtelif lehçelerin -
de fonetik ve semantikçe konumuz o • 
lan cart> kelimesiyle ilgili olarak ras
geldiğimiz sözlerin başhcalan ~unlar
dır: 

1. ağr (Yakutça. Pekarski) = en iyi 
(bir şeyin kendi cinsi içinde en iyisi) ; 
önemli; temiz; mukaddes, ilahi, dini: 
ağr mas = (ormandaki ağaçlar arasın
da) en önemli, en güzel ağaç v. s.> (Bu 
söz ağ + ar'dan ~eli~iş olup eğ> sini 
henüz kayıp etmemiş, böylece arkaik bir 
karakter ~östermekte bulunmuştur); 

2. aruk, aruğ. arıg. (arunğ'dan) aran 
(Rad. 1. Çağ. Uyg. v. b.) = cgüzel, iyi, 
temiz; muka~dea>; 

3. argıt (Rad. 1. Lehçei • Osmani -
den) = dağ geçidi, dağ beli geçidi> 
(bu söz ağ + ar + ığ + ıt'dan geliş
miş olup 3 üncü - ığ - unsurunun mev· 
cudiyetini meydana koymaktadır). 

Burada bir sual varittir: dağ geçidi, 
dağ beli ile aydınlık, güzellik arasında 
nasıl bir münasebet vardır? c:Bu müna
sebeti anlamak için aşılmaz dağlar a
rasında avcılık veya çobanlıkla dola • 
şanların çektiği güçlükleri dü~ünmeli-

dir; onlar için geçit aydınlığa, nura 
çıkaran; matlup olan iyiliğe eriştiren 

vasıtadır; ve biz ~şte türkçede buldu • 
ğumuz geçit ve yol anlamlı sözler de • 
laletiyle cart> ın semantik anahtarını 

elde edebiliyoruz. Bu sözler türkçenin 
birçok lehçesinde mevcuttur: 

4. arıt (Yakutç~ Pekarski) = ciki 

tcY arasındaki fasıla, aralık, iki şeyi 
birleştiren vasat>; 

5. art (Rad. I. Çağ. D. L .T.) = cdağ 
geçidi>; 

6. ağrtrk (Yakutça) - cruhların 
geçtiği dar yob; 

7. artı,ı?•(Rad. I. Leh. Şor. Sag. Ko
yb.) artu/t (Tel.) = cnehir geçidi>; 

8. er tik (D. L. T. 1. 94, 17) = uü
li'ık edilen yol.> 

Türkçede geçit ve yol anlamlı olan 
bu sözler tetkik edilmemiş olsaydı carh 
m latince ve cermencede haiz olduğuma
naJ<ırın inkişafı aydmlatılamazdı; an -
cak bunların analizi sayesinde. zaman 
içinde takip edilmis olan semantik 
«proses,. i tesis edebiliyoruz: 

cağ + ar: an temiyle caydınlık~ , 
dağın öbür ciheti ve o cihete geç
mek gayesi de bu temin cağarığ> şek
liyle işaretlenmiş, bu gayeyi realize e
den vasıtaya (yani geçide) de ağan
ğıt: cargıt, arğıt, ağrıt, arıt, art> şe
killerini arzetmekte olan bir dil işare-
ti verilmiştir. Ondan sonra her haşan 
vasıtası ve aksiyonu da bir geçit, bir 
yol (metot, meslek) görülerek aynı söz
le isimlenmiştir. Bugün türkçede b.u 
manalarla cyob sözünü kullanıyoruz, 

ve onun deHiletiyle, cart> m inkişaf 

tarihini vuzuh ile anlamağa muvaffak 
oluyoruz. Bu misal ile de sabit oluyor 
ki, Avrupa lengüistiğı türkçenin ana -
dil olduğunu kabul etmedikçe ve GU -
neş • Dil prensiplerini analizlerinde 
tatbik etmedikçe hindoöröpeen famil • 
yasının da etimolojisini aydınlatamı • 
yacaktır. 

Art - teminin • am unsuriyle de u
lanmışı gerek sanskritçede gerek türk
çede müşterektir : 

Sanskritçe: artam (imlası: rtam) -

dinin emirlerine riayet, fazlüsalah, u
mumiyetle adet, nizam ..•. v. s. 

Türkçe: artam (T. Dergisi. Çul.) 
=meziyet. 

HATAY ÜZERİNE 
BİR KONFERANS 
İzmir Mebusu, Profesör 

MAHMUT ESAT BOZKURT 
tarafından 

20-1-1937 ç.al"§a.Dlha günü sa
at 15 de Siyasal Bilgiler Okulu 
konferans salonunda Hatay iş
leri üzerine bir konferans veri
lecektir. Herkes gelebilir. 

bir etüt 
Yazan: Ahmet Cevat Emre 

il 
Her ikisinde fonetik identi ve se • 

mantik yakınlık vardır. Kelime iki 
grupta, dini ve ahlaki kıymet kazan • 
mıştır. Fakat maddi manasiyle: erdem 
(Radlof 1. Uygurca) = meslek, el işi, 
sanğat, meharet, ustalık; nihayet: fa • 
zilet. meziyet de vardır (Erd = art). 

Kelimenin bu türkçe şeklinde carb 
ın bütün manalarını bulmu!) oluyoruz. 
Türkçede, sanskritçede olduğu gibi, 
• am unsuru manayı objektif bir tem • 
sille tamamlar. 

Pamuk sanayiine ait 
muamele vergisi 

tenzilah 
1936 mali yılına aid iptidai madde

ler tenzilat cedvelinin altıncı mensu
cat faslının ipek sanayiine aid B. po
zisyonunda yalnız ipek büküm fabri
kalarında bükülen ipek iplikleri ıçın 

yüzde yetmiş tenzilat payı kabul edil
diği halde pamuk sanayiine aid C. po
zisyonunda yalnız büküm yapan fab
rikaların bükülmüş pamuk iplikleri 
için bir tenzilat nisbeti kabul edilme
miştir. İpliği alırken bir defa muame
le vergisi veren fabrikaların, büküm 
dolayısiyle ikinci bir defa tenzilatsız 
vergiye tabi tutuldukları anlaşılmıştır. 
İpek sanayiinde olduğu gibi pamuk sa
nayiinde de (yalnız büküm yapan fab
rikalar mamulatının) yüzde yetmiş 
nisbetinde tenzilata tabi tutulması ka
rarlaf111ıştır. 1936 mali yılma aid C. 
pozisyonununun da 1 haziran 1936 ta
rihinden muteber olmak üzere bu ten
zilattan istifade ettirilmesi icra vekil
leri heyetince kabul edilmiştir. 

ispanya KL listesinden 
istifade edecek 

İspanya ticaret ve kliring anla~ma
~ının akdi sırasında hakim olan fikre 
ve genel ithalat rejimi hükümlerine 

göre bu memleketin KL listesinden is· 
tifade ettirilmesi kararlaşmıştır. 

Mavi adam 
Sirklerde, do

ğum harika11 ola· 

rak gösterilen aci-

-----

belerin mahiyetini anlatan bir muharrir, 

dövmelerle bütün vücudunu mavileştir

miş bir ingilizin hikayesini naklediyor: 

"Omi (bu, mavi adamın adıdır) ile dost 

olduk. Adamcağız bana karşı öyle bir 

yakınlık duymağa başladı ki nihayet, bir 

gün, bu yakınlık, aramı:ı:da şöyle bir 

muhavereye imkan verdi: 

- Rengimin böyle herkesinkinden 

başka obuası, yahut milyonlarca iğne

nin bütün vücuduma batışı, ilk önce ba

na, pek hususi bir zevk veriyordu. 

- Sonra? 

- Sonra, yüzüme ve kafama da döv-

meler yaptırdmı. Ve, o 2alllall, dostları-

Modern binalar 

- Çabuk mimara telefon et. Zira 

~ıldıracağım: k:ıpryı bulamadım. 

Vergi temyiz 
l{omisyonlarının 

isleri 
' Maliye Vekaleti Temyiz komisvon-

Jarına her ay vilayetlerden gelen dos· 
yaların en az yüzde yirmi beşinin ev
rakın noksanlığı dolayısiyle tetkikine 
imkan görülemiyerek mahallerine iade 
edilmekte olduklarını görerek defter
darlıklara bir tamim yapmrştır. Ehe
miyetine binaen tamimi aynen yazıyo
ruz: 

Tarholunan vergilerin katileşmesi, 
temyiz taleblerinin zamanında intaç e· 
dilmesine bağlı olduğu ve zamanında 
katileştirilmeyen vergilerin tahsilleri 
de o nisbette güçleşeceği ve mükellef
lerin de uzun zaman tereddüd ve meş
kQkiyet içinde kalacakları izahtan va
restedir. Gerek hazine gerek mükellef 
haklarının kanun hükümleri dairesin
de ve en kısa bir zamanda intaç edil
mesi ehemiyetle matlub olduğundan 

yapılan tebliğat hükümlerine riayet 
etmiyerek komisyonlara noksan evrak 
göndermekte devam edenlerin en şid
detli cezalarla tecziye edilmesi takar· 
rür etmiştir. 

Komisyonlara gönderilen evrak, im
za sırasında varidat müdürleri tarafın
dan behemehal tetkika tabi tutularak 
noksan görüldüğü takdirde derhal ta
mamlattırı1mak1a beraber alakadarları 

da cezalandırılacak ve buna riayet et
miyerek noksan evrak gönderen vila
yet varidat müdürleriyle kaza malmü
dürleri ve bu hususta lakaydileri gö· 
rülecek defterdarlar, hiç bir mazeret 
kabul edilmiyerek tecziye olunacak
tır. 

Ankara Halkevinde 
koı o dersleri 

'Geçen yıl olduğu gibi Ankara Hal
kevinde koro derslori kompozitör Ul

vi Cemal tarafından verilmeye başla

nacaktır. Koroya kaydolmak ıstiyeııle

rin Evimizin bürosuna müracaat etme· 

leri rica olunur. Kayıd müddeti bir 
haftadır. 

mın birer birer benden uzaklaştıklarını 
gördüm. 

- Şimdi? 

- Şimdi, yeryüzünde yalnızmı! 

Malıkemelcrde 

••• Kadın geçkince, f<.kat çok zeki ve 
canlı iki gözü var; meyhane snhıbi, er
keğin, ko lanıun kuvvetine güvenerek 
ba!lkalarmın sırtından gcçinmcğe alı§

nuı eski bir çapkın; iki jandanna ara
amda, maznun me\künde. 

Hakim - Silah çckmi§ ve bu kadını 
tchdid etmişsin. 

Maznun - Şnka etmek istedim. Sa
hiye aldı. 

Kadın - Herkes gittikten ıonra ge
lir. Kendisi gibi adamların masrafsız 

yatamaları lazım geldiğini söyler, içer, 
para vermez ğiderdi. Geçen gün de :;el
di ve yiyip içt:kten sonra bazı teklifler

de bulunup iltifat görmeyince tabanca
sını çıkardı. Yumuşamış görünerek İ§İm 

bitinceye kz.dar beklemesi tenbihiyle 
götürdüm, aptalı arka odaya kilitledim. 

Maznu~ - (Haysiyetini kurtannak 
kaygısına kapılarak) aptal asıl kendisi: 

f8ka ettiğimi anlıyamadı. • 

Kadm - Evet, şaka ediyordu, hatta 
polisler gelip tuttuktan zaman da ta

bancasını elinde boldular. 

••• Mazmın, alb ay hapse mahkum 
olmuştur. 

llollyu1ood nelere inanıyor? -
Bir am~ri.knn dergisi amerikan sinema 

endüstrisinin merkezi Hollywood'un s.i-

ncma hususwıdaki düıüncelerini anlntı· 
yor. Bu fikirlerden, bizim için, dikkate
değer bir kaçma halanız: 

1 - Hollywood'da, kadınlar için, ga· 
yeye erİ.§mek vasıtası yıldız olmaktır 

Kömür yakan 
vasıtalar • • 

sergısı -----
Eti Bank türk maden nü
munelerini teşhir edecek 

26 martta açılacak olan enternas
yonal kömür yakan vasıtalar ve teshin 
aletleri sergisi hazırlıkları devam et
mektedir. Bugüne kadar 82 firma sergi
ye iştirak edeceklerini bildirmişlerdir. 
Milliyet itibariyle bunların başında al
ınanlar gelmektedirler. Macaristan hü
kümeti ı;ergiye hükümet adına iştirak 

edecektir. Sosyetl! Franko _ türk (eski 
Eregli şirketi) fransız firmalarını top
lu bir surette temsil etmektedir. 

Sergi evi içi ve etrafı tamamile kira
lanmıştır. lktisad vekaletinin yaptıraca
ğı 600 metre murabbalık pavyondan 
mada diğer firmaların vücude getirecek
leri pavyonlarla sergi mahalli büyük meş· 
her olacaktır. Maden tetkik arama ens· 
titüsünün hazırhyacağı maden ocağı 

örneğinden başka Eti Bank'da bütün 
maden nümunelerini teşhir edecek bir 
köşe meydana getirmeğe karar vermiş· 

tir. 

Muhacirlere dağıblacak 
arazinin tesbiti için 

Muhacirlere tevzi olunacak erazi
yi tesbit etmek üzere Trakyada teş.kil 
olunan tapu tahrir heyetleri kış dola
yısiyle faaliyetlerini Kırklareli ve Çor· 
lunun merkez tapu tahrirleriylc meş
gul olmaktadır. Köylerde çalışabile· 

cek mevsim gelinceye kadar komisyon
lar yalnız bu iki kasabanın tahririyJe 
uğraşacaklardır. Tapu tahrir heyetle· 
ri Kırklareline bağlı İnece ve Tekir
dağına bağlı Bananlı nahiyelerinde bu
lunan köylerde haı:ineye aid 20850 d.:
kar eraziyi meydana çıkarmışlar ve bu· 
raların mesahalarını icra ve muntazam 
krokilerini yapmışlardır. 

Kamutay ziraat encümeninde 
Kamutay Ziraat Encümeni orman 

kanun projesinin mlizakeresini bitir
miştir. Encümen yeni Ziraat Vekaleti 
teşkilat kanun projesinin tetkikine 
başlamıştır. 

2 - Greta Gar-

bo bir sırdır, çün

kü İngilizce b!I-

mez. 

3 - Bir sahne vazıı, ıon filmi değe
rindedir. 

4 - Sinema aleminde beş yıl devam 
etmi§ olan evlilikler bozulmaz şekilde 
mf'ıuddur. 

Bir sporcu ......,, ~ 

- Kıızum, kime başvuracağımı ba· 
na söyler misiniz? Şu, herkesin bahset• 
tiği, silahlanma yarı§ına ben de girmek 
istiyordum .•• 

5 - ŞarJo şüphesiz bir jenidir, çün
kü ''Hamlet'' ile "Hapoleon" u Oj'namak 
istiyor. 

6 - Yirmi altısını aşını'} bütün ka· 
dınhr ihtiyar &ayıl.malıdırlar. 

7 - Y ıldızlnnn ticnri kıymetini a}. 

dıklan mcktublann sayısı gösterir. 
8 - Artistler, kc:ı.dileri hnkkındıı İ· 

lan acentclcı-ini:ı yazdıklarına erg~ç ina· 
nırlar. 

İpotekli mallan 
başkalarına sattığı 
söylenen şebeke 

halikında 
Tapu ve kadastro umudl 

müdürünün gazetemize 
söyledikleri 

İpotekli gayri menkullerin ipotek
lerinin fekkiyle başkalarına satmayı 

temin eden bir şebekenin müddei um\.JI" 

milikçe yakalandığını ve bu şebekede 
bazı avukatlarla, icra ve tapu memurla
rının da dahil bulunduğu hakkında b· 
tanbul gazetelerinden birinin neşriyatı 
etrafında "'-ıpu ve Kadastro Umwn 
Müdürü B. Cemal gazetemize §U beya• 
natta bulunmuştur: 

"- Bu sahtekarlık işinde tapu me
murlarının dahil bulunduğu doğru de• 
ğildir. Bilakis tapu memurlarımız bu 
şebekeyi meydana çıkarmışlardır. Ha· 
dise fUdur: 

Hocapaşa mahallesinde bir gayri• 
menkulün üzerindeki hacizlerin fek
kiyJe ahara satış için Eminönü tapu si• 
cil muhafızlığına bir müracaat yapılmı,. 
tr. Bu hacizlerin fekki için idareye ibraJS 
olunan İstanbul beşinci icra mcmurlu• 
ğunun tezkeresi altında bulunan mühil· 
rün vaziyetinden şüphe eden tapu sicil 
memuru, keyfiyeti icra dairesinden 
gizlice sormuş ve bu suretle tezkere• 
nin sahteliği anlaşılmıştır. Bunun üı:c· 
rinde bu işte alakası olanların gtıya 
takrirleri alınıyormuş gibi sivil polis 
memurlarının ve müddeiumuminin hu• 
zuriyle bir cürmü meşhud terti.b edil• 
rniş ve sahtekarlar bu suretle cürüm Ü• 

zerinde yakalanmışlardır. Hadisenin 
bu vaziyette cereyan ettiğine göer bu 
sahtekarlık işinde İstanbul gazetesinin 
yazdığı gibi memurlarımız alakadar 
bulunmamaktadırlar. Bilakis memurla
rımız hadisenin meydana çıkmasını ve 
cürmü meşhud yapılmasını temin et· 
mişlerdir. Her haber alınan işin bir ha• 
kikilt olarak telakkisiyle gazetede neı
riyat yapılması ve bahusus memurla• 
rrmızın haysiyet ve şerefini ihlal ede• 
cek surette neşriyatta bulunulması 
bilmem ki ne dereceey kadar doğrudur. 
Bu işin tahkikatına el koyan İstanbul 
müddei umumi muavinlerinden biri 
meselede tapu memurlarının hiç bir su· 
retle c:.Hikalı bulunmadığını beyan et• 
miş ve bu gazetenin bu neşriyatını da 
diğer İstanbul gazeteleriyle tekzib et
miş bulunmaktadır.,, 

Ziraat Vekiileti müsteşarlığı 
B. Nakı tarafından idare 

edilecek 
Mebusluğa intihab olunan B. Atıfın 

yerine yenisi tayin olununcaya kadar 
Ziraat Vekaleti müsteşarlık vazifesini 
vekaleten teftiş heyeti reisi B. Naki 
yapacaktır. 

KAMUTAY ÇAC flll.ARI 
Arzuhal Encümeni bug ün Umwnf 

Heyet içtimaından sonra toplanacak-
tır. 

*** 
Adliye Encümeni bugün Umuml 

Heyet içtimaından sonra toplanacak
tır. 

"'** 
Dahiliye Encümeni 20-1-1937 ~ 

• şamba günü saat 10 da toplanacaktır· 

Yeni tef rikaınız 
Ulus okurlarının bu sayfa"' 

larda zevkle takih elmiş oMuk'" 
lan hYüzhaşmm kızı,, romaoJ 
müellifi 

PUSl{tN 
' in., öliimiiniin yiiziiııcü yıJdÖ"' 

nümü dolayısile yapılacak olaJl 
neşriyata başlangıç olarak 

adındaki romanını 

pek yakında 
tefriluıya ba§!ıyacağ z ~ 

• 
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Y azdarımızın çok)uğu dola

yısiyle konamanıı~tır Özür dile
riz . • 

CEVABLARI 
Sovyet ve fransız hüküınetleri, 

10 ikincı" d ı "lt kanun tarihin e ngı ere 
tarafından İspanya meselesinde ya· 
Pdan te§ebbüse ayrı ayrı, fakat bek
lenildiği gibi, aynı mealde cevab ver• 
ırnitlerdir. Paskalya tatillerinin ari
fesinde yapılan mÜ§terek ingiliz • 
fransız teklifine Almanya ve ltalya 
tarafından verilen baştan savma ce• 
vabdan sonra lngiltere yalnız başma 
hareket ederek, Fransaya, Sovyetle. 
re, Portekize, ltalyaya ve Almanya· 

Ya şu teklifi yapmıştı: . 
1 - İspanyaya gönüllü asker gıt

lllesine mani olacak tedbirlerin der

hal alınması. 
2 - Bitaraflık kaidelerinin mües• 

sir surette tatbiki için lazım gelen 
ınilletlerarası mürakabenin kurul· 
tnası. 

İngiltere, bu teşebbüste bulundu
ğu gün 1870 Fransa • Prusya muha· 
rebesi sıralarında İngiliz parlamen· 
tosu tarafından kabul edilen bir bita· 
l"aflrk kanununun ispanya meselesi• 
ile de şamil olduğunu ve bundan ~öy· 
le ispanyaya gönüllü olarak dah~ ~s
ker gidemiyeceğini ilan e.~şti~· 
Yani teklifin birinci rnaddesım, dı· 
ğer devletlerin muvafakat cevabı ver
~elerini beklemeksizin derhal tat· 

bik etmeye başlamıştır. 
lngiltereyİ Fransa takib etmİ§tir: 

Fransız hükümeti. İngiliz notasını a• 
hr almaz İspanyaya gönüllü asker 
gitmesine

1 

mani olacak tedbirleri al• 
tnak salahiyetini taleb eden bir layi· 

h d . tmi .. ve bu 
ayı parlamentoya tev 1 e "$ 

layiha da büyük ekseriyetle kab~ 
edilmiştir. Ancak fransız hükümeb, 
lngiJtere gibi, bu salahiyeti derhal 
kullanmak kararında değildir ve ne• 
den olduğu da dün neıredilen Sov· 
Yet cevabından anlaşılmaktadır. 

Dün gazetelerde çıkan ~v_y~t ve 
fransız cevabları İngiliz teklıfmı ka. 
bul etmekte, ancak gönülJü asker 

göndermeyi İngiltere gibi derhal 
memnuiyet altına almaya yanaşma
maktadır. Sovyetlere göre, Almanya 
ve 1 tal ya asker göndermekte devam 

ettikçe, Soveytlerin asker gönderil
meııini menetmeleri, asilere yardım 
demek olur. Asker gönderilmesine 
ya hep birlikte mani olmalı, yahud 
da her devlet şimdiki gibi göndermekte 
devam etmeli. 

Sovyet notasının üzerinde ısrarla 
dur•luğu bir nokta da, İspanya sahil· 
lerinin ve ispanya hududlarınin kon· 
trol ve mürakabesidir. İspanya sıkı 
hir mürakabe altına alınmadıkça, ve
ı-ilecek bütün kararİarrn bir manası 
olmıyacağı bildirilmektedir. Ve ls. 
l>anya meselesinin altı aydanberi ge· 
çirdiği safhalar da Sovyetleri bu nok
tada haklı göstermektedir. 

Herhalde Sovyet cevabı, ispanya 

bıeselesine karşı tam bir bitaraflığın 
•atninıi ifadesidir. Fakat bir şartla: 
''karşı taraf,, diye tavsif edilen Al· 

b• f 
bıanya ve İtalyanın da aynı ıtara • 

lığa riayet etmeleri ~artiyle. Eğer 
'.Almanya da İspanya meselesine kar~ 
fr bitaraf kalmakta aynı derecede sa· 

rtıinıi ise, bitaraflığın tatbikatına ge-
·ı b" b" ma• çı tnesi için artık ortada ıç ır 

bi kafmamış demektir. Bunu da bu
.. ~ Al a ve "un Yarın verilecek olan manY 
ltalya cevablarından anhyacağız. 

A. ş. Esmer 
~ = 

Aınerik:ada ot_omohil 
gl-evi devaın ediyor 

Ditroit, 19 (A.A.) - General M~-
t b"l · i sendı• ors delegeleriyle otoıno 1 ışç . 
kası mümessilleri arasında yapılan bı~ 
içtimadan sonra sendika reisi B .. M_artın 
görüşmelerin kesildiğini söyleınıştı~: 

. sürınUŞ• 
İçtima ancak bir kaç dakika .. . 

t·· udurı-ur. B. Marten General Motors ın 
,, . . · al et-
,,. ettnın, amelenin fabrikaları ışg 
tnekte olması hesabiyle ınüzaker~y~ de-
""- tm . ·-· . b'ldı·~ıştır. -u e ek ıstemedıgını ı .. ~ . . 

Detorit 19 (A.A.) - Mişigan vaiısı n 'h I • alAtbane· 
• uıurfi, General Motors un a 

lerindekı" .. .. den hadis olan -va· . grev yuzun .. 
2ıyet hakkında federal ınakamlarla go· 
tU ' k t et

_şınek üzere, Vaşingtona hare e 
1111§tir. 

Asiler 
doğru 

Malagaya Polonya 
hudu1d 

- Litvanva .. 
hadiseleri 

iler r:ar hal\:k:ında 
Pat ajansının tebliği 

Yarşova, 19 (A.A.) - Bu ayın on
üçiinde Polonya - Litvanya hududunda 
vuku bulan hadise hakkında Pat ajansı 
bir teblig neşretmi§tir. Bu tebliğde de
niliyor ki: 

"Litvanya huducl muhafızları dör
düncü defa olarak Svienciany mıntaka
sındaki hudud direğini devirmişlerdir. 
Bir Polonya müfrezesi direği yerine 
koymağa çalışırken litvanyahlar polon· 
yalı muhafı:ı:lara ateş açmışlardır. Leh 
makamları o mıntakaJaki Litvnya şefıne 
hadiseyi bildirmiştir. Şimdiye kadar hiç 
bir cevab alınmamış olması Litvanya i
daresinin bir derect:ye kadar hadit>ede 
methaldar olduğunu teyit etmektedir. 

Hu<lud uireginin kaldırılması ve dev
rilmesi hadi~eleri hududda sık sık vu· 
kua gelmekte bir nevi meydan okuma 

mahiyetini almaktadır. 

Üniversite mahallesinde iki milis askeri. 
Bu gibi hadiselerin Litvanyanın 

menfaatlerine uygun olduğu şüphe edi· 

lecek bir keyfi ye Ltir.,, (Başı ı. inci sayfada) 
Malaga'nm zaptı. bu havalide emin 

bir deniz üssü bulmuş olan hükümet fi
losunun ricatile neticelenecektir. Gene
ral Kueipo dö Lano'nun ordusu bilhassa 
filodan yardım gören makineleşmiş bir 
takım müfrezelerden ibarettir. Birkaç 
gün evel Cebelüttanktan hareket eden bu 
müfrezeler otuz kilometre kadar ilerle
mişler ve Malagaya 40 kilometre mesa
fede bulunan Manilla. Estepona ve Mar
bella kasabalarını ellerine geçirmişlerdir. 

Cenub ordusunun hareketine ne tayya
reler ne de büyük çaplı toplar iştirak 
etmektedir. Bu itibarla bu hareket bir 
nevi sömürge harbı mahiyetini almak

tadır. 

Asi kolların ilerleyişi 
Salamanka, 19 (A.A.) - Bazı gör

menlerin cenub cephesinden bildirdikle· 
rine göre Malaga zimamdarları Almeria 
şehrine doğru çekilmektedirler. 

Asi kıtalar dün Marbella ile Malaga 
arasında yarı yol olan Fuengirola isti
kametinde ileri hareketlerine devam et

mişlerdir. 
Aynı zamanda asi gruplar Antelrne-

ra'dan Malaga istikametinde Sicrra de 
Abdalakis tepesine doğru ilerlemekte· 

dirler. 

JUadrid önlerinde hiikümetçilerin 
zaferi 

Madrid, 19 (A.A.) - Dün Madridin 
cenubunda Karabanşel civarında vuku 
bulan çarpışmalara asilerin Fern~do

erlileri arasından topladıklan sıya-
po Y aa·. k bil rden müteşekkil kıtalar ıştıra et-

. el dir Bu kıtalann alınan küçük za-
DllŞ er · . 
bitlerinin kumandasında hareket ettikle-

. söylenmektedir. 
n uh b" · hükümet Havas ajansının rn a ırı 

k Zın. in cenubundaki cepheye kısa 
nıer e . 

. . t yaparak cephenın bazı kısnn-
bır zıyare • . . 
larnıda kızıllara aid siperlerle aslik~ sıpbe~-

. da ancak otuz metre ır 
Jerı arasın .. .. 

fe olduğunu görmuştur. 
ı:nesa . t .. k ek 

cumhuriyetçilerin manevıya yu s -
r-· saflarındaki zabıt ve rabıt muha~e-
ıgı. . bir tesir bırakmıştır. Zabıt· 

bede derın .. . .. 1 
b

. . kendisine şu sozlerı soy e
terden ırı 

ıniştir: . 
ekte acele ediyo-

"- Taarruza geçm .... 
. 1 re itaat etmek lazım, 

uz Fakat emır e - . . d 
r • e. •

1 
hücum edecegıınız en 

yakında a~ı. e~e . •• 
emin olabılırsınız. 

Asilerin tebliği 
k 19 (A.A.) - Resmi teb-

saıaman a, d h n tü 

1
. - . Şimal ordusu cephcsin e a ı -
ıg. 

k t şi olmuştur. 
fe a c d cephesinde: la:talan-

Cenub or usu .. 
1 takasında mılısler ta-

M rbel a rnın 
ınız, a k d·ı ehemiyetli harb mal-

f dan ter e ı en 
ra ın .f tadadına devam et-
zernesinin tasnı ve 

mektedirler. 

M·lletler cemiyetinde 
Fransayı ' • d k 

D lbos temsıl e ece 
B. e A ) - Fransayı Millet. 

paris, 19. (A. B. Delbos temsil ede-
. etınde · ter Ceınıy d B Delbosla bera-

cektir. B. Vieno a . 
ber gidecPktir. 

SON DAKiK 4. 

B. Edenin avam kamarasında 
ehemiyetli bir nutku 

Londra, 19 (A.A.) - Hariciye Bakanı Eden bugün Avam Kamarasında en
ternasyonal vaziyet hakkında verdiği uzun izahatta ilk önce, sulha, gerek lngilte

rede gerek diğer birçok memleketlerde halk tarafından göste.~ile~. b~yü~ ~Hikayı 
memnuniyetle kaydetmiş, ancak enternasyonal münasebet ve soz hurrıyetının mev· 

cud olmamasına esdlenerek demiştir ki: 
" B ı.. · · ud olmaması dünya kamoyunun tamamiyle işlemesine - u ıurrıyetın mevc . . 

mani oluyor. Buna müteessifiz, hususiyle dünya milletlermın sulh arzusu 0 kadar 

b .. ··kt.. k" ·· ebet ve söz hürriyetine karşı dikilen manialar yıkrlacak olsa uyu ur ı, munas . ~. .. 
sulhu tehdid eden husııs'ann geniş bir nisbet i~inde bertaraf edılecegıne kanıız. 
!937 senesi fevkalade çetin meseleler senesi olacaktır. Bununla beraber enternas
yonal sükunet yılı da olacaktır. Geçen her ay sulh lehine bir kazan~ elde etmekte
dir. Her kazanılan az da olsa yine kardır. Büyük Britanya beynclmılel sahada uh

do.ine düşen mesuliyeti tamamiyle müdriktir." 

İspanyol meselesi 

B. Eden, İspanyol meselesi için demiş tir ki: . . . . 
.. _ Bu mesele, Avrupayı b~r barba ı;ürüklemesı tehlıkelerı tamamıyle berta-

raf eclilmemekle kati olarak tahdid edilmiş olmasına ra~ınen beynelmilel diğer bü

tün meseleleri gölgede bırakmaktadır. 
Eğer bir kimı;e, bu iç harbın netice~!nde herhangi bir yabancı devletin ls

pany.,'da hakim olacağıtu, onun yaşayışını, harici siyasetini idare edeceğini zan
nediyorsa, pek çok aldandrğma kaniim. Bu cihet, dahili harbın melhuz neticele
rincit.n en az muhtemel olanıdır. Esasen biz böyle bir hadiseye şiddetle karşı ko
yacağız. Bunu yaparken de yalnız kalmı}acağız. 24 milyon ispanyol da mutlak 
surette bizimle beraber olacaktır. Bütün İspanya tarihi bize gösteriyor ki bu mağ· 
nır millet kendi işlerine en az kim karışırsa ona daha fazla minnettar olur. 

İspanya işlerine müdahale yalnız in sa n1 bakımdan değil politika bakımından da 
fenadır. Büyük Britanya rejim meselesiyle alakadardeğildir.'' 

lngiliz - Italyan anlaşması ve karışmazlık ... 
İngiliz - İtalyan Akdeniz anlaşmasın da, İspanyanın herhangi bir kısmındaki 

hükümetin şekli ne olursa olsun İspanya ya müdahale etmek hakkını hiç bir ya· 
bancı devlete tanıyan tek bir kelime, tek bir virgül yoktur. 

dır: 

lspanya'da ve ispanyol ihtilafında büyük Britanyanın biricik menfaati şunlar-

ı. - Bu ibtilafm İspanyol hududları m aşmanıası, 
2. - İspanyanın siyasi istiklaline ve mülki tamamhğına riayet olunması. 
Blum karışmazlık için teşebbüs ettiği vakit hütün Büyük Britanya kamoyu 

bu prensibe müzaharet etmişti. 

Gönüllüler meselesi .• 
B. Eden gönüllüler meselesine geçerek. bunun daha evelden ortaya atıl

mamış olmasının bazı devletlere bir dereceye kadar hak verdiğini teslim etmiş 
ve demiştir ki: 

·•- İngitterede İspanya için gönüllü toplamak faaliyetinin artmış olduğu 
hususuna son haftalar içinde hükümetin dikkati celbedildi. Bazı memurlar İn· 
gilterede gençler ve bilhassa tayyare kullanabilenler ara ·mda İspanyada harb et
mek üzere gönüllü toplamaya çalrştılar. Hükümet bir tayyare~iye haftada 40 

sterlin.g ve bundan başka da düşüreceği her dii~.man tayyaresi için 500 sterling 
mükafat teklif edildiğinden haberdar oldu. 

Diğer taraftan Fransanın cenub kısmındaki birçok yerlerden de İspanyaya 
gidişler oldu. 

Fransa parlamentosu da gönüllüler hakkrnda bir kanun kabul etti. Eğer bü
tün hükümetler l.>öyle hareket etseler vaziyet bugünkünden çok daha iyileşir. Al
man ve italyan cevablarının birkaç güne kadar geleceğini haber aldım • ., 

Fas meselesi .. 
B. Eden, bundan sonra Fas vaziyetinden bahsederek Fransa Büyük Elçisi

nin kendisine Fastaki alman faaliyeti hakkıııda 8 ikinci kanunda yaptığı teb
liğleri zikretmiş ve demiştir ki: 

"- Bu faaliyetler tabii Fransayı 
Fastaki vaziyeti ve anlaşmaları dola
yısiyle endişelere düşürmüştür. Baş· 
konsolosumuzdan bize bu hususta bir 
rapor göndermesini istedik ve aldığı
mız cevablar umumiyetle teskin edici 
mahiyette oldular. Ancak hükümet lıu 
mıntakada vaziyeti büyük bir dikkat
le takibe devam edecektir. Çünkü ic;
panyol Fasındaki vaziyetin bugün me· 
ri olan muahedelerce tesbit edilen şe
kilde muhafazasiyle sıkı sıkıya menfa
attardır.,, 

Centilmen-Agrement'ın 
• 

gayesı 

B. Eden, İngiliz • İtalyan Centilmen 
• Agrment ve iki hükümet arasında te
ati olunan mektublara dair demiştir ki-

- "Ne bu muhaede ne de bir pakt 
bahis mevzuu değildir. Fakat öyle zan 
ve ümid ediyoruz ki, bu, gergin müna
sebet faslını kapayan bir vesikadır. İn
giliz siyasetinde hiçbir inhirafı tazam· 
mun etmediği gibi bizim tarafımızdan 
ne bir taviz taleb ediyor ve ne de taviz
de bulunuyor. Keza mevcud dostlukla
rımızda da hiç.bir değişiklik yapmıyoı. 
Fransa bunu hararetle karşılamıştrr. 

Büyük Britanyanın kendileriyle bil· 
hassa dostluk münasebetleri idame et
tiği diğer devletler de, Türkiye, Yu
goslavya, Yunanistan ve Mısır buna 
muvafakat etmişlerdir. Bu Akdeniz 
devletlerinin mütaleası Centilmen Ag
rement hakkında bir hüküm vermek i-

çin mikyas olabilir . ., 
B. Eden demiştir ki: 
"- Bizim kabul etmediğimiz bazı 

şeyler vardır: Avrupanm sağ ve sol 
diktatörlüklerden birini tercih etmesi 
lazım geldiği hakkındaki tezi kabul et
miyoruz. Keza demokrasilerin komü
nizm için milsaid birer yuva olduğu te
zini de kabul etmiyoruz. Avrupayr bi
ribirine rcıkib iki zıd düşüncelerin bay
rağr altında görmekten memnun deği· 

liı.,, 

Almanya hakkında bir 
kaç söz 

B. Eden, "Şimdi izahatunı Almanya 
hakkında l>ir kaç söz söyliyerek bitire
ceğim,. demiş ve şunları söylemiştir : 
"- Almanyanın istikbali, Avrupada 

oynıyacağı rol bugi.in bütün Avrupanın 
\)aşlıca kayğısıdır. 65 milyonluk biiyük 

millet ırkcılık ve nasyonali::;tlik duygu· 
laıiyle fışkırıyor ve bunları aynı aldığı 
heyecanla tatbik ediyor. Şimcli dunya-

soruyor: Bu fikirler Almanyayı ve biz
zat bütün bizleri nereye sürükleyecek? 

Bugün Avrupa bu suale cidden bir ce
vab arıyor. Çünkü Avrupa git gide da

ha kararsız olan bir istikbale doğru ~ 
rüme~ devam edemez. Avrupa ayru 
na~yonalistlik ve taban tabana zıd fikir-

ler arasında parçalanamaz. Avrupa her 
hanği bir felaketten nesillerce yarasını 
taşınmadan çıkabileceği ümidini besleye 

mez. Yalnız kendisini değil bütün Av

rupanın mukadderatını tayin edecek o
lan intihabı yapmak bugün Almanyanın 
elindedir. Eğer Avrupa ile tam ve mut-

lak işbirliğini seçer1:>e, kötü tcfehhüm
lcri bertaraf etmek ve sulh ve refah yo· 
lunu haznlamak hususunda İngiltcrede 

kendisine yardım etmiyecek tek bir fcrd 
yoktur. lstdirablarımızı yalnızca teskin 
edici ilaçlarla iyi edebileceğiınizi düşi.ın
mek boştur. Mevzii hiç bir ilaç kafi de
gildir. Keza dünyayı ne pakt ve mı.ialıe
delerle ne de sulh lehinde parlak nu
tuklarla iyi ec.lebiliriz. Bunu yapabil
mek için işbirlıği azmi lazımdır. Bu az
min mut;bel bir şekilde tezalıür etmesi 
lazımdır, Milliyet inhisarını terketmek 
lazımdır. Avrupa işlerini umumi tes
viyesinde her Avrupa devletini ortak o. 
!arak kabul etmek lazımdır. ve nihayet 
silahları müdafaaya kafi dereceye in
dirmek ve itilafların milletler cemiye
tine göre her kesin menfaatlerine uygun 
olan ve biç kimsenin zararına olmryan 
bir tarzda halli için enternasyonal bir 
teşekkülü kabul etmek lazımdır. 

Bize gelince, biz.im beslediğimiz eq 
büyük arzu istisnasız her kale tam W. 
işbirliğinde bulunmaktır . .,. 
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(Başı 1. in;i sayfada) 

komresi 
girdi 

Sancah meselesi hak kında diinya basınında tesadüf el tiğimiz yazıları almakta 
devam ediyoruz. Aşağıda okuyacağınız İİf makale, ür ayrı mcmlcheıin, :r<mi biri 
Mısırın el. Belağ'da, ikincisi fransız radikal sos)·afüulerin in organı. olan I..a Re
publiquc' de ııe üçüncüs ii de il ollandanın De Standa.urd gazetesinde intişar et, ı §

tir. Bunları tefsire liizu nı görmc<len oldu/darı gibi neşre diyoruz. 

ni bildirmiştir. Almanya ile İtalyanın 
delegeleri, Sovyetlerin bu kararını şid
detle tenkid etmişler ve İspanyol banka

sı altınlarının "bitaraflaştınlması" key
fiyetinin, doğrudan doğruya müdahale 
meselesiyle ayıu zamanda halledilmesi 
lazım geleceğini ileri sürmüşlerdir. Bu
nunla beraber murahhaslar bu ihtfüifın 
tebliğe sokulmamasına karar vermişler
dir. 

. Diğer taraftan öğrenildiğine gc>re. 
ıtalyan notasında Valans hükümeL .. ad 

kendi . saflarında döğüşen bütün yaban
cıları ıspanyol tabiiyetine kabul etmek 

~~~suncl~ki emirnamesinin ingiliz tek• 
lıfının halısliğine ciddi bir mani teşkil 
ettiği kaydedilecektir. 

lspaıı)a)a giden gönüJJiıjc-r 
l-'ar...s, 19 (A.11..) - u.o uo l-'ari ga

zet..:si son zamanlarda cumhur~yet Isı># 
yasına giden gönüllülerin bir listesini 
yazıyor. 21 bırincikanun 1936 dan 9 
ikincikanun ı 937 ye kadar 700 kişi 
Fransa • İspanya hududuna gelmiş ve 
3 ikincikanundan 7 ikincikfuıuna kadaı: 
da iOO kişi Perpinyan'dan geçerek b· 
panyaya gitmiştir. 

Iskenderıın 
meselesi 

''Bu. meselenin soğuk kan
lılıkla lwlli liizımdır. Suriyeli 
knrde§lcrimize bir nasihat. Ni
çin bu gürültü?.,, 

9 ikinci kanun 1937 tarihli "el. Be
Jag'dan: 

Eğer insan, bazı kardeş gazetelerde 
İskenderun meselesi hakkında yapılan 
neşriyata göz atarsa, Türkiye ile Fran
sa arasında hemen bir harb zuhur ede
ceğini ve İngiltere'nin bu harbta Fran 
sanın yardımına geleceğini ve bütün 
Milletler Cemiyetinin de, netice ne O• 

!ursa olsun, Fransa tarafına katılaca • 
ğını tahmin edebilir. Bazı arkadaşlar, 

İskenderun meselesini, İspanya mese· 
lesi kadar büyütmekte ve İskenderun 
meselesinin barış için teşkil ettiği teh
likenin İspanya tehlikesinden aşağı ol
madığını iddia ebnektedir. Niçin bu 
kadar heyecan ve bu kadar asabiyet 1 
biz, bu meselenin türk görüşü ile fran· 
sız görüşü arasında bir anlaşmazlıktan 
ibaret olup ve bu anlaşmazlığın eski • 
den mevcud olduğu kanaatindeyiz. 
Nasıl inanılır ki, Türkiye, ikinci de • 
recede addedilen İskenderun meselesi 
için, barba doğru yürüyecektir? Bu 
korkunç neşriyat niçin? Ve hangi ga • 
ye ile Türkiye • Suriye dostluğunun 

ve iyi komşuluğunun gömülmüş oldu
ğu fikri bir kin şeklinde ortaya atılı • 
yor? 

News Chronicle gazetesi diyor idi 
ki: "Türkiye hükümeti harbtanberi, 
bazı devletlerin tutmuş oldukları yo • 
lun aksine olarak, dostça 113reket et • 
miştir. Bu böyle olunca, kazanılmış bir 
iyi nam ve şöhretin, sırf İskenderun 
uğruna feda edileceğine inanmak güç
tür." Bu gazete, çok isabet etmiştir. 

Biz de, ingiliz gazetesiyle aynı fi. 
kirdeyiz. Çünkü boğazların tahkimi me
seleeini maharet ve dürüstlükle hallet
miı olan Türkiye, İskenderun ışını 
barbla halledemez. Türkiye hak~ında 
çıkarılan şayialar ve yapılan gürültü
ler faydasızdır. Böyle işlerde soğuk 

kanlılık lazımdır, ve bu mesele ancak 
soğuk kan1rhkla hallolunabilir. 

Şimdi esas meseleye gelelim! Tür

ikye ile Fransa arasında müzakereler 

yapılırken, Fransa bunları Milletler 

Cemiyetine havale etmekle büyük bir 

hatada bulunmuştur. Çünkü bu II"'"e • 

lenin Milletler Cemiyetine havale edil· 

mesi, garezkarlara fırsat verir ve an -

laşmazhk çerçevesi de genişleyebilir. 

Bu mesele, ancak. Fransa ile Tür

kiye arasında, doğrudan doğruya hal

ledilecekti. Zaten fransız gazeteleri 

konsey toplantısının 18 ikinci kanuna 
kadar tehiri hususunda Milletler Ce
miyeti sekreterliği nezdinde teşebbüs
te bulunması için Bay Suaddan ricada 
bulunmuştur. Şimdi biz Türkiyeden 
bu talebimizin kabulünü rica ederiz. 
Zira bu suretle, bu tarihten evvel si -
nirlerin yatışmasına imkan hasıl ola • 
caktır. Diplomatik görüşmelerin inkı
taa uğrıyacağı hakkındaki şayia asılsız 
olduğu gibi bu mesele hakkında bazı 
şiddetli tedbirlerin ahndrğı da yalan
dır (aynen). Kemal Atatürk büyük bir 
önderdir. Memleketini yanlış yürüt • 
mez. Binaenaleyh bu meselenin yakın
da tesviye edileceği ümidindeyiz.'' 

Öyle ise Fransa niçin bütün dünya
da gürültüler ve patırdrlar çrkarmrş
tır? Fransa, yeni Türkiyeyi iyi tanır 
ve onun kadar iyi tanıyan yoktur. Genç 
T?rkiye, birçok kıtalarından vazgeç • 
mış ve yalnız türk unsuru bulunan ara
zi ile iktifa etmiştir. Türkiye, bütün 
şarkın müttehid olmasına çalışmıştır. 
Evet, yeni Türkiye şeref ve haysiye -
tine kar§! çok hassastır. Ve bu şeref 
ve haysiyete karşı tecavüz etmek isti
yenleri tepelemeğe hazırdır. 

İnkar edilmez ki Türkiye, gerek ya
kın şarkta ve gerek şarkın ortasında 
sulhun en büyük amili olduğu gibi, 
Türkiye, öyle bir amildir ki bu kıta • 
larda barışa tecavüzü kuvvetle red ede
cek derecede kuvvetlidir. 

Biz tekrar ederiz ki İskenderun 
~eselesinin doğrudan doğruya ve giz
hce Fransa ile Türkiye arasında hallo

lunması lazımdır. 

Suriyeli kardeşlerimiz, Gazi Atatür
kün sayesinde, Türkiycnin kalkınma -
sını adım adım takib etmişlerdir, Tür
kiyenin muvaffakiyetini ve yükselme
sini dilemişlerdir. Suriyeliler, Türki

yenin kuvvet ve kudretini hayranlık • 
la karşılamışlardır. Bugün suriyeliler 

(biraz da hakları vardır) Türkiyenin 

Suriyeye karşı aldığı durumdan müte

essirdirler. Suriyeliler istiklale kavuş

tukları zamanda bu hareketi beklemi • 

yorlardı ve Türkiyenin, manda sahibi 

Fransadan, daha fazla merhametli dav· 

ranacağınr ümid etmişlerdi. Bilhassa 

Türkiye, birçok defalar, Suriyede hiç 

bir emel beslemediğini söylemi~tir. 
Fakat eğu suriyeliler, biraz haklı ise

ler de, komşu ve doçt bir devlet olan 

Türkiyeye karşı Suriyenin Fransayı 

tahrik etmesi doğru değildir. Biz, böy

le bir hattı hareketten bulanık sularda 
avlanmak istiyenlerin istifade edecek
lerinden korkuyoruz. 

Suriyeliler düşünsünler. Yarın yük
ıek siyaset icabiyle Fransa ve Türkiye 
uyuş.urlar, o zaman Suriye zararda ka
lacaktır. Suriye ile Türkiye arasında 
çıkarrlmış olan bu ihtilaf, emperya -
list hedefler için yaratılmıştır. 

Mandanın acısını gören Suriye, 
Türkiyenin dostluğunu ve kıymetini 
takdir etmelidir. Suriyeliler, emper • 
yalist devletlerin tuzağına düşmemeğe 
dikkat etsinler 1 

Jean • Pierrc Gcrard, La Rc
publiqırn gazetesinde yazıyor: 

İskenderun Sancağında, bizzat en • 
temasyonal komisyonun öntinde yapı
lan tezahürler ve mukabil tezahürler 
gitgide vahimleşmektedir. Komisyo • 
nun bunlara mani olmaya ve zihinler
de sükunu tesise gayri kadir olduğu 

meydana çıkmaktadır. 
Çok esefe değer ki yapmaya mecbur 

olduğumuz ilk müşahede şudur: Mil • 
Jetler Cemiyetinin zayifliği. Meseleyi 
Cenevre konseyine arzetmeyi gerekli 
görmüş olmamız, şu saatte, pratik ola
rak bir şeye yaramamıştır: Ankara 
hükümetiyle doğrudan doğruya müza
kerelere girişmek lüzumundan bu bi
zi vareste kılmadı. 

Telgrafların meydana vurdukları 

ikinci müşahede, o zamana kadar bu 
mıntakada üstü örtülü bir halde bulu
nan bir arab - türk ihtilafının doğma
sı, daha doğrusu vahimleşmesidir. 
Fransız ordusunun polisi bu ihtilafı 

teskin ve tahdid etmişti, fakat pek sı

rasız bir şekilde ortaya çıkarılan en -
ternasyonal mesele, bunu açıklamrş, 

meydana vurmuş ve bu itibarla müz • 
minleştirmiştir. 

10 eylCılde imzalanmrş olan fransız
Suriye muahedesi, aradan henüz beş ay 
geçmiş olmasına rağmen, şimdiye ka
dar ancak felaketli tesirler icra ctmif
tir. 

Onun içindir ki bu muahedenin ta
şıdığr zihniyetin uygun ve ifadesinin 
münasip olup olmadığını kendi ken
dimize sormak mevkiinde bulunuyoruz. 

İlk nokta üzerinde, şunu müşahe • 
deye mecbur kalıyoruz ki Suriyede va
ziyet 10 eylülden evvel daha kötü de
ğildi. Bilakis. Gerçi bir Suriye tahri
katı mevcuddu. Fakat bu ancak olduk
ça mahdud entelektüel muhitlere mün
hasır kalıyordu. Fransız yüksek ko • 
miserlerinden bir çoğu • bilhassa içle
rinden en dikkate değer olanr, Henry 
de Jouvenel • günün birinde Şamlıla • 
rın istiklal emellerini tatmin mecburi
yetinde kalırsak, daima bizim sadık 
tebaalarrmız olmuş olan dürzileri, ale
vileri ve türkleri feda etmenin ihtiyat
sızlık olacağını ve bunlar için himaye 

politikası takib edilmesinin mutlaka 
lüzumlu olduğunu anlamışlardı. B. 
Henry de Jouvenel daima azhklarrn 
korunmasına matuf bir durum almıştı 
ki üstelik bu fransız ananesine de uy. 
gun bir haldi. · 

Komite mahfilleri bedbindirler ve 
dün çıkan ciddi ihtilcifların nihayet ale
niyete vurulmasından endise etmekte-
dirler. • 

Bahri ve askeri ekisperler de dün 
toplanarak İspanyaya giriş noktalannın 
kontrolu hakkında teklif edilen birçok 
plfinlann telifi şekillerini görüşmü>:ler
dir. 

Karadan kontrol meselesi, şimdiye 
kadar kendi ar .. zis.nc.:e yabancı gormen 
istenuyen Portokiz in karar.na baglıdır. 
Maamafıh, Portekiz karadan kontrol 
teklıfini kabul etm mekte ısrar edecek 
olursa tali karışma.dık koırutcsinin neti
cede Portekizin deniz tarafından kontrol 
ec.ılmesine karar vereceği tahmin edi
liyor. 

Bahri ve askeu .. _ ..:.ler bugün tek
rar toplanacaklar<la. ı<akat bunların fa. 
aliyeti ancak dün komitenin girdiği çık
mazclan kurtulmak kabil olursa müsmir 
olabilecektir. 

İtalyan CcYahı hazır 
Roma, 19 (A.A.) - Haber verildiği

ne göre ltalyanın gönüllüler meselesi 
hakkında ingiliz notasına vereceği ce
vab bugün veya yarın verilecektir. • 

İyi haber alan mahfiller, italyan ce
vabmm Sovyct notası da dahil olduğu 

halde diğer devletlerin cevablarını dik
kate alacağını bildirmektedirler. Sovyet 
cevabı Roma'da umumiyetle göı.üllüler 
meselesindeki İngiliz teşebbüsünü ihti
mal akamete uğratabilecek mahiyette 
telakki edilmektedir. 

11 ikincikanunda bomba imalinde 
m_ütehassıs 25 ingiliz Perp:ny.:ın'a gel· 
~ış ve bir otobüsle Barselon'a gitınit' 
tır. 

Lord Plimut'un hir teklifi 
Londra, 19 (A.A.) = D~yli Herald 

ve Niyuz Kronild gazetelerine göre, 
karışmazlık tuli komitesinin dünkü top
lantrsında ispanyol altım üzerine ambar· 
go konulmasz meselesinde gör~ anla,r 
mazlığı belirmiştir. 

Lord Plimut her şeyden önce tali 
komitenin bu husustaki salahiyeti me
selesinin tetkikini ve sonra da bu altın· 
ların hakiki sahiplerinin düşüncelerine 
müracaat edilmesini teklif etmişti. 

Sovyet büyük elçisi Maiski bu tekli
fi kati olarak reddetmiştir. 

İngilterede bir 
imparatorlul{ 
konferansı 
toplanacak 

Londra, 19 (A.A.) - Taç şenlikle
rinden sonra bir imparatorluk konfe

ransı • toplanacaktır. Bu konferansın 

1932 Ottova konferansından daha ehc
miyetli olacağı söylenmektedir. 

Standard gazetesi diyor ki: 
JioJıand:ı Haşbakanr B. Koljin'in 

mensup olduğu siyasi partinin organı 
olan "De Standaard" gazetesi, 11 son 
kanun tarihli sayısında Hatay mese
lesinden şöyle bahsetmektedir: 

Suriyede bir değişiklik olmuştur 

ve bu son hadiselerin de bize gösterdi
ği üzere bir safhanın sonu geldiğine 
değil, böyle bir safhanm başlamakta 

olduğuna delalet etmektedir. Fransa 
ile Suriye arasında bir anlaşma yapıl
dığı malfundur. Bu anlaşma muciıbin -

birler ahnmamrştrr, bilakis. Muahede 
metni elimize geçtiği zaman, burada 
fransız - suriye "ebedi dostluk" una, 
Milletler Cemiyetine, istiklile dair mü
kemmel cümleler gördük fakat metni 
okuduk, tekrar okuduk, ve bu adıklar 
meselesine dair ne bir madde, ne bir 
satır, ne de bir kelime bulamamakla 
hayretler içinde kaldık. 

Halbuki bütün Suriye meselesi bu -
dur. 

ce Suriye yakında istiklalini ilan ede
cektir. Bu vaziyet Suriye arablarınrll 

ba§lıca arzularına cevab verdiğine gö
re, geçen kışki ayaklanmaların teker • 
rür etmiyeceği umulabilir. 

Bununla beraber yeni anlaşma bici 
bir ~kilde ortaya bafka bir meseleyi 
çıkarmıştır. Bu da İskenderun ve An • 
takya üzerindeki türk mutalibatıdıt• 
Her ,ey'.ien önce vaziyeti iyice gös &
nüne getirmek gerektir. Bu topraklar
da halkın ekseriyetini teşkil edeO 
280.000 türk oturmaktadır. Şüphesiz, bd 
nuıuı buraya dün yerleşmiş değildire 

Türkiye bu meseleyi, bazı taktik se • 
beblerden dolayı dış politikasının öO 
aafına koymamıftır. Bununla beraber, 
Türkiyenin mutalebatı bundan 15 yıl 
önce yapılmrt olan Ankara muahedct
ainin akdi tarihinden itibaren batlar• 
Atatürk, o ı;aınanlar memleketin orta
sına kadar ilerlernit bulunan yabana 
kuvvetlere karşı serbest kalmak içiıl 

İskenderun ve Antakya'nm, manda al
tına konulmuş otan Suriye toprakJarf 
içinde kalmasını kabul etmiş, fakat bU
ranm türk sakinlerine istiklfil verilme" 
sini de prt ko~muştu. 

de fransız hilkümetinin bu hareket tar

zını beğenmemişlerdi. Fransız basmr, 

türk dostluğunun ehemiyetini kaydet

miş, Milletler Cemiyetine tevdi edil
meden evvel, bu meselenin doğrudan 

doğruya Türkiye ile halledilmesinde 

ısrar etmiştir. Zaten türk delegasyonu, 
bitaraf bir komisyonun İskenderun 
Sancağına gönderilmesini istediği za· 

man, bu isteği ilk kabul eden Fransa 
olmuştur. Fransa her halde, ansızın 
yapılm ış bir teklif karşısında bulun • 

r=-;::-. 

10 eylUl muahedesi işte bunu yap • 
mamıştır, ve iı:ıte bu muahedenin ikinci 
ve en mühim kusuru budur Suriye bil
hassa komplekx bir memlekettir; bura
sı bir ırklar mozaiki, bir dinler arap
saçı, bir feodalite yuvasıdır. Tecanüs
süz ve kendine has bir bünyeyi haiz • 
dir. Eski osamnh politikası gibi en ye
ni fransız yüksek komiserleri politika
sı da, yani her Suriye politikası mahir 
bir muvazene oyunu olacaktı. Manda 
sahibi devletin rolü daimi bir tevzin 
ve hakemlik rolüydü. Herhangi bir Su
riye hül<ümeti bin temayül arasında 
güç bir dozaj olmalıdır. 

İşte bu unutuştur ki, Sancaktaki 
vatandaşlarını himaye etmek isteyen 
türklere karşı bizi müşkUJ mevkide bı
raktı. Gerçi bize türklerin bu vilayet • 
te azlıkta oldukları söylenir,or, bu pek 
de, doğru değildir. Sancağın 220.000 
kişilik nüfusu arasında 80 ila 85.000 
türk, 60 ila 65.000 arab ve 25,000 erme· 
ni vardır. Bunlar bizzat "Temps'' in ver
diği rakamlardır. Bu şartlar içinde, türk
ler mutlak azlıkta olabilirler fakat 
nisbi ekseriyettedir!er. 

Mesele anlattığımız gibi muvakkaf 
bir şekilde hallolunduğu zaman vui • 
yet böyle idi. Fakat ondan sonra 
iki mühim hadise oldu. Bunlardlan bi• 
rincisi, Türkiyenin boğazlar konferaf1" 

sında kazandığı muvaffakiyet, ikinci• 
af de Fransa • Suriye muahedesidit• 

manuştır. Ve yalnız türk delegeleriy-
le uyuştuktan sonra bu mesele ortaya 
atılmıc:.tır. Bundan daha garib bir şey 

de vardır. Fransanın Milletler Cemi. 
yetindeki nüfuzu malfımdur. Fransa, 
Müzakereleran 18 ikinci kanun tarihi-
ne brrakılmasına muvafakatini Türki -
yenin Paris büvük elçisinden istemiştir. 
Bu münasebetle Petit Parisien gazete: 
i di;or idi ki: '"Fransız hükümeti 
ürkiye b;iyiik elçiliğine başvurara~ 

. " 

l 183 üncü 

~ Sayısı çıkmıştır 

Bütün Kitapçılarda var-

dır •• Okurları..'luza tav

siye ederiz. 

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 

Suriye muahedesinin imzası Pa • 
ris'te öğrenildiği zaman, cazibliği nis
bctinde nazik olan bu memleketin va. 
ziyetine az çok vakıf olan her kimse 
derhal bu muahedenin azlıklar hakkın~ 
da himaye kayıdlarını muhtevi olması 
icab ettiğini düşünmüştür. tık karrşık
lıklardan birkaç gün sonra neşredilen 
bakanlığın yan resmi bir notu, hakika
ten bu hususun diişünülmüş ve her tür
lü tedbirlerin alrnmış olduğunu bize 
diişündürecek mahiyetteydi. 

Halbuki öyle görünüyor ki bu ted. 

Bilhassa hukuki meseleleri ilaniha
ye münakaşa etmek beyhudedir. Her 
şeye hakim olan üç vaka var: 

Sancak'ta kuvvetli bir türk toplu
luğu mevcuddur. 

Bu topluluk, burada muhakeme e
decek olmadığımrz fakat hakemlik ro
lümüzün bizi müşahedeye mecbur krl
dığı sebebler dolayısiyle Şam suriyeli· 
leri ile geçimsizlik içinde ya~amakta • 
dır ve daima böyle yaşamıştır. 

Üçüncü vaka, bu azlığın haklarının 
filen korunmasını temin etmek bizim 
vazifemizdi. 

Yalan Şark memleketleri arasında" 
ki münasebetlerin inkişafı bakıbrnda?' 
bu mesele günün birinde büyük btf 

ehemiyet iktisab edebilir. Araıblar wr)I: 
dostluğuna büyük bir ehemiyet verdilıi:'" 
leri cihetle, yakında memnuniyet .,e • 
rici bir hal suretinin bulunacağı urıııt" 
labilir. Yalnız Fransa değil, tngilte ... 

de hu meselenin halline alaka göater .. 

mektedir. İngiltere bu srralarda ısıcert" 
Y? brı• derun'un karşısında bulunan ~1 

ııladnsını tahkimle meşgul bulundur 
maktır. Bu toprağın yeni bir aıılaŞ .. 
mazlık kaynağı olmasnu iste ncmekt"' 
dir. 
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[POLiSTE][ ._H __ A_V_A_I 

Sarhoşluk } iizündcn .• 
Akşam postasını yapın.akta olan ka· 

ta~ önünde sarhoş olduğu halde bağırıp 
Çagırdığı görülen hamal Abdülmutta-
r ~ ıb Polis tarafından karakola çagrılnuŞ 
bu esnada da zabıtaya hakaret etxnek 

küstahlığında bulunmuştur. 
Sarhoş hamal hakkında Cumhuriyet 

~Üddei Umumiliğince takibatta bulu

nulnıaktadır. 

Balıkpazarında Hamid ve 1'fa~.ud 
adındaki iki kafadar sarhoşluk yuzun

den kavga etmişler ve Mahmud biç~ 
Çekerek arkadaşının üzerine yürümüştur. 
İkisi hakkında meşbud cürümler kanU• 
nu hükümlerine göre tahkikat açılmış 
'le cezaları verilmiştir. 

Arpacının parası . 
llamamönünde arpacı Mubarremın 

tnasası üzerine biraktığı yirmi liradan 

be§ini çalmakta iken yakalanan hamal 

llağistan tutularak Cumhuriyet Müd· 
dei Umumiliğine gönderilmiştir. 

Bu hafta konser yok 
Cumhur Başkanlığı orkeı;trası tara• 

fından her hafta verilmekte olan halk 
ltonserleri, orkestra üyelerinden bazıla
rının rahatsız bulurunaları dolayısiyle 
<>nurnilıoeki cumartesi günü geri bıra-

~tır. =-

Çankaya 
Beledyie 
~Ü besi • • 

ıçın 

Reylerin 
toplanmasına dün 

başlandı 
(Başı ı. inci sayfada) 

Dün Çankaya kazası dahilindeki ın~
t~iblerin sırası idi. Sandık saat 9 da uı· 
ti.hab heyeti huzurunda mühürlendi da• 
ha ilan edilen saat gelmeden bir kısUll 
llıilntehiblerin ellerinde tuttukları rey 
lt&g dl . d ~ bele· 

• 1 arıyle sandığın bulun ugu 
diy - ba'"ladık -e nıeclisi salonuna gelrnege r 
ları göru··1·· d uyor u. b" 
. İlk reyı Ayrancı bağlarından ır 

Çıftçi vennişir. Çankaya kazası budu· 
du ıçinde kalacak müntehiblerin rey 
1t~;;. bele ~t;ıdlarında : "Çankaya kazası • 
ı.dıye hududu dahilinde bir belediye şu· 
ueai t k ' . . " cümle· 
ı eş ılını kabul edıyorum. 
eri d ayrı ka-

l Yazılmaktadır. Çankaya an . . . 
.. an diğer Ankara müntehiblerı ıse. 

····'.Belediye şubesi teşkili ir;:in bu ~ıs
tnın ayrılmasını kabul ediyoruın.,, dıye 
hzacaklardır 

:a · ' k t::ehrinin r ugun ve yarın An ara T 

""ankaya kazası hududu dışında kalan 
tniint h. 11 acaklar-.:ı e ıbleri reylerini ku an 
~ır. 

_, Dünkü vaziyete göre üç gün zarfın
~a b .. ·· . · · rey J:ı Utun Ankara müntehıblerının 

ak.la 1 ırnakta• d rını kullanacakları an aşı 
ır. 

Meteoroloji enstitüsünden aldığımız 

ınalCiınata göre dün Ankarada en düşük 
sühunet evelki günden 3 derece daha 
ılık olmak üzere sıfırın altında 9 dere
ceye düşmüştür. Dün Trakya ve Ege 
ırııntakalariylc, orta ve şarki Anadolusu 
yer yer yağışlı geçmiştir. Yağışlar ~ge
de yağmur, diğer yerlerde kar şeklınde 
olmuştur. Dün Sivasta karın kalınlığı 
84 santime çıkmış ve Edirnede yagan 
kar 11 santim kalınlrk yapmıştır. 

Hava sühuneti evelki güne nazaran 
Ege ve orta Anadoluda 2-7 derece ara

sında ısınmış buna mukabil cenubu şar
ki ve şarki Anadoluda 6-14 derece ara

sında soğmuştur. 

Dünün en düşük sühunetleri sıfırın 
altında olmak üzere Diyarbekirde 19, 

Erzurum<la 25, Karsta 28 derece idi ve 
en sıcak sühunetler sıfırın üstünde ol· 
mak üzere Adanada 11, Antalyada ve 

Dörtyolda 13 derecedir. 

Muğlada zeytin ürünü 
Muğla, 19 (A.A.) - Mıntakanm 

her tarafında zeytin hasadı bitmek ü
zeredir. Bu yıl mıntakanın en kesif il
rün sahası Milas olup bu sahada beş 
milyon kilo zeytin yağı elde edile~eği 
umulmaktadır. Diğer kazalarda çıçek 
ve meyve zamanlarında esen kuvvetli 
rüzgar ve yağan çok yağmurlar yüzün· 
den mahsul az olduğundan randıman o 

nisbette düşüktür. 

Hatay türkleriJ 
mahalli 

hükümetten 
tazyike bir nihayet 

verilmesini 
istediler 

(Başı ı. inci sayfada) 

h 
.. k .. ınet tarafından azami yardımlat' 
u u . .. kl . 
.. :1-:ştir. Halbuki tur erın en 

gosten.•.u.. . b·ı .. 
. b' fotograf çekmelerıne ı e mu-

basıt ır . 
saade edilmeınektedır. 

60 bin ıiirkiin n;;mayi§ine 
mukabil 

al 
19 (Hususi) - Antakyada 

H ep, b. k". 
.. kler tarafından yapılan 60 ın ışı· 

tur .. 1 ukabele olmak 
lik büyük tezahur ere m .. 
.. ere araplar tarafından yapılan n~ 
uz ag-ınen hın 

. e bütün gayretlere r 
mayış 1 an ancak 1000 tane arab, 

lukla top an 
zor • 1 önünde toplanmak su-
askerı kış anın • • 
retiyle iştirak etmıştır. 11. h""kü" 

ah 
.. rnalıa ı u -

Ellerine d a once 
J f dan bezler üzerine yazdırı-

met tara ın b raklar verilmiş· 
1 k hazırlattırılan ay 
ara . h" bir türk iştirak etme-
ti. Nümayışe ıç 

ıniştir. 
1'eı·kif edilenler .. 

19 
(Hususi) _ Gormen he-

aaına. .. klere tercümanlık 
. . örüşen tur 

Yetı ıle g 1 ş tefsirlerde bu-
~ . · gU} a yan ı 

yaptıgı ıçın . e Antakyada tevkif edi-
lunmuştur dıy f n 15 inde Kırık-

.. K duh Hale ayı Jen ı•~em . . Bekir Civelek, 
fyedihnıştır. -

hana ne . :Mehmed Sait, Arpacıog-
Hasan Basrı. . k"f edilmek ü
lu Fazıl ve oğlu Alı tev ı 

aranmaktadır. 
zere 

ANKARA 
ôCLE NEŞRiYAT/ 

12.30 Plfik: Tür.k Musikisi ve Halk 

şarkıları 

12.50 Dahili ve .Harici haberler 
13.00 Muhtelif plak neşriyatı 

AKŞAM NEŞRiYAT/ 

17 .30 İnkilap Dersleri (Halkevindcn 
naklen) 

19.00 Türk Musikisi ve Halk şarkıları 
(Ferit Tan ve arkadaşları) 

19.30 Arapça Ne riyat 
19.45 Türk Musıkisi ve Halk şarkıları 

(Makbule ve arkad şları) 
20.15 Konferans: İmran Öktem;Ha

kim (Hak nasıl isbat edilir?) 
20.30 Plak : Dans Musıkisi 
20.45 Gazete hulasaları ve ajans ha

berleri 
21.00 Studyo Salon Orkestrası 

1 - Adam Cuverture La Giralda 
2 - Guvard Cuverture Airs de 

Ballet de gluck 
3 = 1vanovici Valse Crient Ro· 
sen. 
4 - Balleron Valse Dansc Bos

niaguce. 
5 - Halevys Fantaisie LaReine 
de Chypre. 
6 - Faure Romance Sans Paro· 
les. 

22.00 Yarınki program ve İstiklal Mar

ıp. 

iSTANBUL 
ôGLE NEŞRiYAT/ 

12.30 Pl5.kla türk musikisi 

12.50 Havadis 
13.05 Plakla hafif müzik 
13.25-1400 Muhtelif plak neşriyatı. 

AKŞAM NEŞRiYAT/ 

19.30 Plakla dans musikisi. 
19.45 Konferans: Suat Derviş tarafın

dan. 
20.00 Sadi ve arkadaşları tarafından 

türk musikisi ve halk şarkıları 

20.30 Bay Ömer Rıza tarafından arab-

ça havadis. 
20.45 Türk musiki heyeti • 

21.15 Saat ayarı, orkestra. 
22.00 Ajans ve borsa haberleri ve erte

si günün programı. 
22.30 PUikla sololar. 
23.00 Son. 

Halkevinde seçim 
Halkevi Baıkanlığından: 
Evimiz kitapsaray ve yayım komite· 

sinde açık bulunan üyelik için 23-1-1937 
cumartesi saat 15 de seçim yapılacağın
dan şubeye yazılı arkadaşların seçimde 

bulunmaları rica olunur. 

lzmirde Tiirkkuşu büyü 
törenle açıldı 

1zniiale Türkkuşunun ilk tecrübe günü d mey anda toplanan gençliğe bir bakış 

İzmir, 19 (A.A. - İzmir Türkku-
şu büyük törenle ve Türk Hava Kuru
mu İzmir şubesinin Akarapalasta ver
diği çay şöleni ile vali ve Parti Başka
nı Fazlı Güleç tarafından açıldı. Tö
rene askeri mızıkanın çaldığı istiklal 
marşiyle ba landı. Bunu valinin bir 
söylevi takib etti. 

Vali acı günler yaşamış olan izmir
lilerin istiklatin kıymetini çok iyi bil· 
diklerini söyliyerek Türkkuşuna diğer 

B. Bek C.Cnevreye 
gidiyor 

Varşova, 19 (A.A.) - B. Bek, bu 

akşam Cenevreyc hareket edecektir. B. 

Bek, Cenevrede Milletler Cemiyeti 

konseyine, Milletler cemiyeti ile Danzig 

serbest şehri arasındaki münasebetle

rin aydınlatılması hakkında Polonya

ya verilen vazife etrafında raporunu 

verecektir. 

İyi bir kaynaktan öğrenildiğine gö

re, yarın sabah Berlinden geçerken B. 
Bek Almanya dış işleri bakanı B. Von 

Nöyrat ile bir görüşmede bulunacaktır. 

Fransada yeni iş 
pro·eıeri 

Paris, 19 (A.A.) - Cumhur reisinin 
reisliğinde toplanan dünkü bakanlar 
meclisi içtimaında, nafia bakanı tara
fından takdim edlien kanun projeleri 
tasvib etmiştir. Bu projelere göre, 25 
ikinci kanunJan itibaren, fransız demir· 

• yolları şirketlerinde 40 saatlik hafta 

tatbik olunacak ve bu suretle altmış bin 
işsiz yeniden çalışmaya başlıyacaktır. 

ye~lere ~öre daha geniş bir aHika gös
t~rılmcsınin tabii bulunduğunu söyle
dı ve çok alkışlandı. 

?aha sonra İnönü kampında C. brö
vesı almış olan 18 İzmirli Türkkuş .. • • u u~ 
yesının rozetleri alkışlarla takıldı. 

Şölende müstahkem mevki komu• 
tanı, belediye reisi ve daire direktör
leri, Türkkuşu üyeleri, paracıütçüler 

hazır bulundular. Türkkuşunda derhal 
derslere başlanacaktır. 

B. Duf l{uper 
çekiliyor mu? 

Londr~ 19 (A.A.) - Harbiye nazırı 
B. Duf Kuper'in yakında çekileceği söy· 
lenmektedir. 

ll. Duf Kuper'in asker celbi hakkın· 

daki sisteminin iş arkadaşlanrun muva· 

frk gördükleri sisteme uymndrğı zanne
dilmektedir. 

Bazı mahfiller, B. Duf Kuper'in ana 
yasa b.ıhranı esnasında sabık kıratın 

görüşünü B. Baldvin'e karşı müdafaa 
ettiği zaman mevkiini tehlikeye koy· 
muş olduğunu tasrih etmektedirler. 

Dük de Vindsor'un ev
lenmesi ve Kanada 

Montereal, 19 (A.A.) - Kanada 
başbakanı, Kanadanın Dük dö Vindso· 
run Miss Simpsonla evlenmesini iyi 
gözle görmiyeceğini Londraya bildir
miştir. 

Şmeling Braddol(Ja 
döğüşccek 

Zonguldak halkevi çalışmaları 
Nevyork, 19 (A.A.) - Maks Şme

ling'in manaceri alman boksörünün 

Braddok ile yapacağı maçın muhakk.alC 
3 haziranda Long İzland'daü Garden 
Boval'de yapılacağını gazetelere bildir
miştir. 

Zonguldak, 19 (A.A.) - Halkevi
miz zengin proğramla kış çalışmaları
na başlamıştır. Halkevinde or. beş gün
de bir konser ve konferans verilmek
tedir. tık konferans Zonguldağın Ata
türk günü olarak her yıl kutlanan 31 

sonkanun gecesi hakkında olacaktır. 
Halkevinde resim. elektrik ve bu· 

har makineleri, almanca ecnebiler için 
türkçe kursları yeniden açılmıştır. 

Zonguldaktaki 14 hekim balkevine 
müracaat ederek yoksul hastalara pa
rasız bakmayı kabul etmişlerdir. Muh· 
taçların ilaçları halkevince dağtılmak

tadır. 

Halkevi ar kolu büyük bir resim 

sergisi tertib etmiştir. Sergiye müsta
kil ressamlar ve heykeltraşlar birliği 

ile diğer ressamlarımız 107 parça eser
le katılmışlardır. Sergi 22 sonkanunda 
açılacak ve bir hafta sürecektir. Pazar 
gecesi ressam Mahmud modern sanat 
ve bugünkü türk sanatı hakkında kon· 
ferans verecektir. 

Halkevinin kalorifer, sesli sinema 
vt sahne dekoru gibi noksanları ta· 
marnlanmak üzeredir. Sahne tamamla
nınca tem iller başlıyacaktır. Halkevi
nin bütün kolları çalışmalarını hızlan
dırmışlardır. 

l/alkevinin canlı bir hayat ytırattığı Zonguldaktan bir gürünüş 

• 
parıs Şalıinşalı 

elçisini geri 
~.ağırdı 

(Başı J. ind sayfada) 
nasyonal Paris sergisine İranm iştiraki 
hakkındaki muvafakatını geri almıştır. 

Bunun sebebi olarak bir fransız meo
muasında çıkan ve şah tarafından şah .. 
sına karşı bir lıAkaret telakki edilen bir 
yazı gösterilmektedir . 

İran elçisi pazartesi akşamı Paristea 
hareket etmiştir. 

· ıo·iJterede m 

askerlik n 
~ılurJ 

,.. lt~si 
Londra, 19 ( A.A.) - Harbiye baka~ 

nı. B. Duf K.uper meşrutiyet söylediği 
bır nutukta mecburı ve umumi askerlik 
hizmeti meselesinden bahsedilerek ez. 
cümle demiştir ki : 

"- Sulh zrunanında, böyle bir hiz. 
met kurmak niyetinde de;mm. Zirn bu 
suretle ha.-:ikaten mutehn srs bir ordu 
vucude getirilemez. Fakat Umu.mi Harb 
gı i bir harb takdirinde 1n 
niden mecburi .,. e umumi 
nıeti konacnktır. 

erede ye· 
rlık hi.z. 
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fnkıltibımız ve d~ memleketlerı. 

Ror11ans 
ve 

inkılSb 
Yazan: Dr. Walter L. 
]r; Ph. D. Amerikan 
Jejinin ve Robert 

Direktörü 

Wright, 
Kız Kol· 
Ko/Jejin 

Amerikalılar, Türkiyeyi romans 
diyarı olarak tanırlar. Güneş batar.ken 
İstanbul'un siluetini Beyoğlundakı o
telinin pençeresinden seyretmiş, met· 
ropolün sanat ve mamiri. bak~mın.~an 
malik olduğu sonsuz hazınelerı gor ~ 
ı:nüş olan seyyah bu beldenin haşme~ı 
ve gü1,.11;~i hakkında unutulmaz bır 
hatıra edinir. Şüphe yok ki dün~ad~ 
hiç bir şehir, seyyah için daha cazıbelı 
veya zaman ve alakanın sarfın~ daha 
ziyade değer değildir. İstanbul un yal
nız mazi!liyle alakalı olan bir seyyah 

bu modern şehrin sakinlerini garip kı
lıklı ve tuhaf ananeli bir ahali olarak 

.. k belki de hosuna gider. Fakat gorme , J ••• 

bir millet, seyyahların keyfı ıçın yaş~-
maz. Kuvvetli ve hayatiyet dolu . b.ır 
ırk, cedlerinin geçmiş şan ve şeref_ını~ 
bakiyeleriyle geçinerek mazisiyl~ ıktı· 
fa edemez. Türk inkilabının ateşlı en~r
jisinden sarih olarak çıkan .. ve ~erı: 
kalı için vazıh olan mana, turk mılletı· 
nin, her hangi bir müze mwnyasınm 
donmuş ve ölmüş hayatına asla razı ol
madığı ve olamıyacağıdır. 

Türk inkılabı, gerek Avrupada, ge· 
rek Amerikada yanlış anlaşılmıştır; 
zira türkler, yaptıklariyle o derecede 
meşguldürler ki evvelce başarmış ol • 
dukları seyleri bildirmek için vaktt 
ve enerji sarfetmediler. Keza inkılap· 
)arının tarihini de izaha lüzum görme
diler. Mesela bunun en bariz örnekle
rinden birini ele alalım: kıyafetteki re-

volüsyoner değişiklik. Türkiye dışın
da hem sıksık tesadüf olunan hem de 
lüzumundan fazla saf olan bir zihni • 
yetin mahsulü olarak yaşayan bir ka· 
naate göre bütün türklerin, bol enta
rili ve kırmızı fesli tam şarklılar ola-

rak yaşarken günün birinde bu kıya -
feti atıp damdan düşer gibi avrupalı 
kıyafetini ve serpuşunu giyerek bir • 
denbire avrupalt oldukları sanılır. 

Bundan daha az çocukça olmakla 
beraber daha doğru olmıyan ikinci bir 
telakki de, şarklılıktan garblılığa doğ· 
ru geçişin istilzam ettiği zihniyet de
ğişikliğinin böyle bir gün içerisinde 
husule gelemyeceği için fesin atılma
srnın, ancak sathi ve manasız bir jest
ten ibaret olduğu merkezindeki kana

attir. 
Halbuki işte bu tefsir ve izah tarz

larının her ikisi de ,hem tamamen yan· 
lış hem de Türkiye hakkında Amerika
da fazla yayılmış bulunan bir cehaleti 
gösterir mahiyettedir. Bu izahların 
her biri hiç te varit olmıyan vakalara 

istinad etmektedir. 
Netekim fes atıldığı zaman zihni -

yetin değişmesi, tabiatiyle, böyle bu
günden yarına olmadı, zira bu zihniyet 
esasen değişmiş bulunmaktaydı. Bu 
meseleye müteallik olan kanun da, 
bir fantezi olmayıp bilakis parlamen -
toda tam rey itifakiyle kabul edilmiş 
otan bir kanundur. 

Bazı kimseler de: "Serpuş değişe· 
bilir; fakat onun altındaki kafa de -
ğişmez.'' şeklinde bir itiraz ileri sür • 
diller. Bu mülfıhaza, haddızatında doğ-

ru olabilir; bununla beraber hakikat 
şudur ki, fesin altındaki kafa, daha bir 
asır önce, yani hükümetin ve türk ka
nunlarının yeni bir reorganizasyona 

tabi olmaları lüzumu mevzuu bahs ol • 
duğu tarihlerde, değişmiye başlamı4tı. 
Hatta xıx uncu asrın sanayi inkılabın· 
dan evvel bile münevver türkler, garbi 
Avrupanın bazı pratik ve tekniklerini 

almak zaruretini daha o devirde duy • 
mu~lardı. Bu itibarla gerek inkiraz bul
makta olan bir saltanatın gerekse de 
cahil softa zümresinin temsil ettiği 
muhafazakarlık ve gerilikle mücadele 
etmek şartiyle bu münevverler, adeta 
ümitsiz şekilde harcanmış bulunan os
rnanlı imparatorluğunu ihya etmek için 

var kuvvetleriyle çalışmışlardı. 
Abdülhamid'in fanatik tazyiklerine 

rağmen yeni bir zihniyet ve yeni bir 

Romans ve I n
kılab adınd<ıki 

giizel yazıyı al
dığımız la Tu.r
qııie Kemaliste 
den bir sayfa 

edebiyat doğdu ve semeresini, 1908 ih 
tilalinde verdi. Büyük Harp esnasında 
idam hükmünü giymiş bulunan impa • 
ratorluğu kurtarmak üzere yeni bir ce· 
bit daha yapxldı. Fakat 1918 den sonra 
osmanlı halifelerinin ülkesi, parampar
ça oldu ve emperyalist Avrupa devlet· 
terinin eline düştü. 

Türk milleti de, işte bu enkaz ara-
sından doğdu. 

MağlCıb, münkesir ve helak olmuş 
bir halde bulunan türk kütlesi, harikul
ade bir cesaret ve kabiliyeti haiz bir 
"leader" buldu. İstanbul'un ve sahil 
memleketlerin gerek müttefikler ge· 
rekse yunanlılar tarafından işgal edil
miş bulunduğu kara günler esnasında 
milletinin müthiş hayatiyet kabiliyeti· 
ni yalnız Kemal Atatürk anladı. Bu 
itibarla o, kalbin en temelli hissi olan 
ocak, aile ve yurd sevgisine hitab ede
rek her eli kolu tutar insanı silah ba • 
şına çağırdı ve bunlardan bir ordu tcş· 
kil ederek istitacıları memleketinin 

topraklarından sürüp attı. 
Büyük Britanya'nın, Fransa'nm, 

İtalya'nın, Yunanistan'ın ve ha~ta müt· 
tefiklerin emri altında yalancı bir sal
tanat süren sözde padişahın muhalefe
tine rağmen Atatürk, öyle bir askeri 
teşkilat vücude getirmeye muvaffak ol· 
du ki bu teşkilat, müselHih bir mille
tin t~ kendi öz varlığından ve bağrın • 
dan kopmuş olan bir kuvvetti. Onun 
için bu kuvvet, yenilmedi, yendi. 

İşte bundan sonra da Atatürkün 
önderliği altında yürüyen türk 1.:1i1Jeti, 
<Hışmanı denize d5ktü ve türk cumh:.ı-
1 iyetini kurdu. 

Askeri zaferi Lausanne'daki büyük 
diplomatik zafer takib etti. 

Cihan harbından mağlub olarak çı
kan devletler arasında müzakereli bir 
sulh akdeden yegane devlet, Türkiye 
oldu. Bu suretle Sultan ve Saray ta • 
rafından ve türk milletine rağmen im
za edilmiş olan mülevves Scvres mua · 
hedesi, parçalanmış ve yeni türk dev
letinin sahası ve hakları, Lausanne mu
ahedesinin kabulü ile, büyük devletler 
tarafından tamamen tanınmış oluyor· 
du. 

İşte bu, parlak, hatta emsalsiz bir 
muzafferiyetti. Düşman püskürtülmüş, 
milli misakın çizdiği hudutlar, elde 
edilmiş bulunuyordu. Bununla beraber 
memleket içinde yapılacak henüz pek 
çok işler vardı. Yeni Türkiye, bu yeni 
işlere koyuldu. 

Şimdi artık barış reform, gunun 
icabı Jı:ılin en mücbir emri olmuştu. 

Bu itibarla bu muazza m reform hareketi 
yeni Tür:Ciyenin en karakteristik ve ma
nidar bir hız ve kudretine mazhar oL 
du. Eski kanun kodları, Avrupanın en 
münevver ve ileri modelleri üzerine 
müesses bulunan yeni kodlara yerleri
ni terkettiler. Hükumet, intihabla se. 
çilmiş bir başkanla parlmanter bir de. 
mol<rasicie:ı müteşekkil olarak vücuda 
geldi; bununla beraber kabul edilen for
malite ve teammüller, her hangi bir 
ecnebi devletinkilerine göre körü kö

rüne taklid edilmedi. Avrupa'nın siya. 
si teşkilat hususundaki tecrübesiyle 
Türkiye'nin idare sahasındaki görgü
sünün zengiliğini güzelce mezcede-

' bilen yeni bir terkip husule geldi. Bü
tün bunlardan alınan netice ise, ~ ka. 
dar mükemmel olduki kendi hükumet
lerinden memnun olmayan ve yenilik 
iştiyaklacı taşıyan, yeni ve henüz be. 
lirmemi~ ideallere doğru yürümek is· 
tiyen diğer milletler, kendilerine Tür. 
kiye;den daha feyiz ve ilham verıci bir 
örnek bulamazlar. 

Türkiye'nin reformları birbirini ta
kib etti. Hilafet lağvedildi. Alfabe, 
arap harflerini bırakıp fonetik bir !atin 
alfabe şeklini aldı; şöyle ki, ümmi (il· 
lettres) leı bile, eskisine nispetle kıyas 
kabul etmiyecek kadar kısa bir zaman
da okuyup yazma öğrendiler. Milli bir 
terbiye sistemi teşekkül etti. Bütün 
memlekette binlerce mekteb açıldı 

Türkler, ilk defa olarak kendi yüzyıl
lar görmüş olan ~refli mazilerini ta • 
nımak fırsatını buldular. Aym zaman
da memleketin her tarafını sıkı bir de
miryolu ağı ördü; bu suretle türk top

raklarının tabii zenginlikleri, meydana 
çıkarılıp isti fa de edilir bir hale konul
maya başlandı. Elhasıl Türkiyeyi mo. 
dem bir devlet kı1acak hiç bir cehit 
esirgenmedi. 

Memleketin ekonomik inkişafr. Ke
malist programın en esaclı ve en elzem 
maddelerinden biriydi: zira Türkiye, 
Avrupanın büyük sınai devletlerinin 
finans ve ticareti bakımından bu dev
letlerin bir tabii halinde kalacak ol
saydı memleketin tam bir kültürel ve 
siyasi istiklale kavuşması imkansızdı. 

Bu itibarla Milll Ekonomi Bakan
lığı tarafından itina ile hazırlanmış o
lan bir sanayileşme programı ortaya ko
nularak sebat ve intizamla tatbik olun
du. Bütün dünyanın iş aleminde taz
yikini hissettiren ekonomik buhran 
ise, burada ancak memleketin inkişaf 
ve terakki seyrine siirat katan bir fak
tör şeklinde müessir oldu. En son sis
tem makine ve teçhizatı haiz olup ge
ne türk olan personelin işlettiği yeni 
yeni fabrikalar, memleketin şeker, cam, 
pamuklu mensucat ilh .... gibi bir takım 
ihtiyaçlarına cevab vermekte olduğu 
gibi ~X inci asrın medeni hayatının 

istilzam ettiği daha bir çok mevadı te
min etmektedir. 

Teknik idare hususunda duyulan 
dan.şma ihtiyacı ise, ihmal edlimek 
şöyle dursun; bilakis en münasip şe -
kilcte - yani doğrudan doğruya ecnebi 
mütehassıslardan yardım istemek tar
zında • karşılandı. Bu mütehassıslar 

da, memleketin tam bir endüstriyel 
kalkınmasını kollıyan türk planın:n 

icabına göre çalışmııktadırlar; şöyle 

ki bu kc>lkınma işinin, mahiyeti itiba
riyle, hiç te i.:!hal edilmiş bir mal ol -
mıyacağı muhakkaktır. 

Görülüyor ki yeni Türkiye cumhu
riyeti siyasi sahada olduğu k"laar ek.>· 
nomik sahada da; mütemadi harblarla 
dolu olduğu kadar refah ve kültürden 
uzak bulunmuş olan istismarcı bir ida
renin hükmü altında geçmiş birkaç as
rın yaptığı zararları en makul ve en 
enerjik bir tarzda telafi etmekle kal
mıyor, aym zamanda da dünya mede -
niyeti içerisinde hakiki bir hissesi o • 
lan yepyeni bir kültürel sentez yara
tryor. 

Musolini-Göring konuş
malarına dair tefsirler 
iki devletin İspanya politikasını 

bu görüşmelerden sonra tayin 
ettiği bildiriliyor 

Roma, 19 (A.A.) - Havas muhabi
rinden: 

Yarı resmi salahiyetli mahfiller, B. 
Göring ile B. Musolini'nin görüşmeleri 
sırasında havacılıktan bahsettikleri ve 
Franko'nun zaferinden sonra kurulacak 
İtalyan - İspanyol ve alman • ispanyol 
münasebetleriyle meşgul olduklarını bil
dirmektedirler. 

Bu mahfiller, İspanya harbının ital· 
yan tayyareciliğinin alman tayyarecili
ğinden üstün olduğunu isbat ettiğini id
dia etmekte ve haziran anlaşmalariyle 
kararlaştırılan italya ile Almanyanm 
havacılık sahasındaki işbirliğinin teknik 

sahaya da teşmil edileceği ileri sürül
mektedir. 

B. Göring'in B. M ussolini'ye Berlin 
ile Burgos arasındaki karşılıklı teahhüt
lerin mahiyetini açıkça anlattığı öğrenil
miştir. Bu teahhütlere göre, İspanyol 

madenlerinin istihsalleri ile Almanyanm 
Franko'ya gönderdiği harb malzemesi
n.in bedeli krsmen ödenmiş olacaktır. ı 

Aynı mahfiller, B. Göring'in İtalyaya 
İspanyanın ham maddeleri hakkında ma
lumat vermesini tabii telakki etmekte 
çünkü İtalyanın ham maddelere ihtiya
cı olduğu müddetçe Almanyanrn İspan
ya madenlerini inhisara almasını kabul 
etmiyeceğini söylemektedirler. 

I talyan - lllman cephesi 
Berlin, 19 {A. A.) - "Hamburger 

Fremdenblak" gazetesi Göring • Muso
lini görüşmelerinin manevi bir italyan
alman cephesinin teş!üli ile nihayetlen
diğini yazmakta ve mütalealarına şu su
retle devam etmektedir: 

"Şüphesiz, B. Göring'in yolculuğu 

hususi mahiyette idi. Bununla beraber 
bu yolculuk iki hükümetin dış politika
lariyle allikalı menfaatler arasında bir 
cıhenk tesisiyle manevi bir temel kur
mağa yaramıştır. 

Völkişcr Beoba11tcr gazetes;nin mu
hcıt.iriyle yaptığı bir görüşmede B. Mu
s~liııi bolşevikliğc k"rşı yeni bir Avru-

pa fikri uyanması lüzumundan bahset
miştir. Bu suretle Fuhrer'in Nürnberg
deki ııutkiylc Moskovaya karşı yaptığı 
+t!h1idler italyacla müsaid bir zemin bul
mustur. Çünkü İtalya komünizmin İs· 
paı.yada yerleşmesini istemiyor ve Ro
'Tla ~ Berlin mihveri ingiliz - italyan an
l;;şmasiyle bir tezad teşkil etmiyor." 

l.,ondra nwlıf illerinde endişe 

Londra, 19 (A.A.) - Havas Ajan
sının muhabiri bildiriyor: 

Völkişer Beobahter gazetesi muha
birinin B. Musolini ile yaptığı mülaka-

Şimdi eğer amerikalı; Tür ki yenin 
hakiki romansını keşfetmek isterse 
• ki o bu romansı bir avrupalıdan da· 

' ha iyi duyabilir - muhakkak Ankaraya 

gitmelidir. Orada, Anadolunun yüksek 
yaylasında benim amerikalı yurdda -
şım, tıpkı kendi memleketine benze • 

yen, kendi memleketinin eşi olan bir 
"pionnier'', bir mücahid ve medeniyet 
öncüleri diyarı bulacaktır. Filhakika 

bu ülkede amerikalının kendi öz tari -
hinin ha•ıasmı teşkil eden cehitçi, "pi· 

onnier" nin asil ruh haleti yaşamak • 
tadır. Netekim hiç bir amerikalı, daha 

bir kaç yıl evvel ehemiyetsiz ve ikin· 
ci derecede bir vilayetten başka bir 
şey olmıyan bir yerde bugün yepyeni 

bir hükümet merkezi yaratmış olanla· 
rın azim cesaretini, geniş öngörüsünü 
ve aynı zamanda da pratik kabiliyet 
ve kudretini idrak etmekten doğan 

namütenahi hayranlık ve takdir hissi
ni bütün benliğinde duymadan Anka • 
rayı gezemez. 

Ankara, yeniden doğmuş ve diril
miş bir türk milletinin, dünyanın hür 
milletleri arasında yer almak azim ve 
iradesinden fışkırmış olan yeni Tür • 
kiyenin sembolüdür. Burada bir müze
nin mariz, daüssılalı ve nostaljik ro • 
mansı değil, ancak ve yalnız yaratıcı 

bir inkılabın hakiki ve hayatiyet dolu 
romansı yafryor. 

tın neşredilmesi siyasi mahfillerde ell"' 
dişe uyandırmıştır. Bu mülakatta S. 
Musolini muvakkat Akdeniz anlaşması· 
nın Roma - Bertin mihverini kuvvetlen• 
dirmiş olduğunu söylemiştir. Halbll" 
ki siyasi mahfiller bu anJaşmaya aynı 
manayı vermemekte ve akdi muhternel 
lir dörtler. misakı hakkında yabancı 

memleketlerde dolaşan şayiaları da eıı> 
niyetsizlikle karşılamaktadırlar. Bil 
mahfiller Sir Erik Drummond'un bÖYJe 
bir ihtimali B. Ciano ile müzakere et· 
miyeceği kanaatindedirler. 

İngiliz dış bakanlık mahfilleri ital• 
;anın ispanyaya gönnüllü gönderilmesi· 
nin meni hakkındaki fikrini öğrenıne• 
için Sir Erik Drummond'un gelmesini 
beklemek lazun geldiğini ehemiyetle 
kaydetmektedirler. 

B. Eden'in Cenevreye hareket etme· 
:len önce Sir Drwnmond ile görüşeceği 
.zannedilmektedir. Gönüllüler meselesi 
hakkındaki Moskova cevabının karış· 

rnazlık meselesinin Illd.kul bir şekilde 

halline müsaid bulunduğu ilave edil· 
mektedir. 

B. Göring J' arşovada bekleniyor• 
Varşova, 19 {A.A.) - Ekspres Po-

ranni gazetesi, B. Göring'in şubat orta• 
larına doğru Varşova'ya geleceğini ya• 
zıyor. 

Kısa Dış Haberler 1 
·~~--~----~~~------~-----* L<>ndra, - Batan Dikoveri vapu· 

ru mürettebatından 10 kişinin sağ bU· 
lunduğu haber verilmektedir. 

* Londra, - İngiltere ticaret nazı· 
riyle, İngiltere bankası azasından Nirn· 
veyer aynı zamanda Amerikaya seya· 
hatleri, Anglo Sakson paralarının istik· 
rarı anlaşması etrafında şayialara sebeb 
olmuştur. 

* Gelf - Kaçan mahpusların hemen 
hepsi tekrar yakalanarak tevkif edilınİj' 
terdir. 

* Melekes - Muallim Mari'yi öl· 
dürmekten suçlu altı kişinin muhakeıne
sine başlanmıştır. 

* Stehin - Bir köyde yangın çık· 
mış ve köyün kilisesiyle üç çiftlik ve 
birkaç anbar yannuşur. 

::~ Londra - Cumartesi günkü tren 
kazasında ölenlerin sayısı ı 7 dir. Hadi· 
senin, belli olmıyan kimseler tarahndall 
tertib edildiği anlaşılmaktadır. 

* Münih, - B. Hitler, yeni nasyo
nal - sosyalist mekteblerine "Hitler 
mektebleri" denmesine müsaade ver
miştir. 

* Paris, - Macar heyeti bugün fi
nans bakaniyle ticaret anlaşmasının rnil· 
zakeresine devam etmiştir. * Varşova - Gdinya'da çok gerıil 
bir döviz kaçakçılığı şebekesi keştoıuıı· 
muş, 1 O kişi tevkif edilmiştir. * Milano - Siyam bahriyesi içiıı 
inşa edilen sekizinci torpido da büyük 
merasimle denize in:iirilmiştir. . * Meksika - Meksika hüküınetı 
Milletler Cemiyeti nezdinde geniş sala· 
hiyetli bir murahhas bulundurmaya ka· 

rar vermiştir. ·d· * Varşova, - Bütün Lehistanda Şıl 
detti bir soğuk hüküm sürmektedir. pır 
ğu bölgelerinde subunet sıfırın altıııdll 
23 e düşmüştür. 

Alman politikası 
ha~"' kında bir A meı ilı:aıt 

gazelesinin yazısı 1' 
Nevyork, 19 (A.A.) Nevyo! 

11
• 

Vorld 'J.'elegram l;azete~i baş mnkaJe&' 

de ezcümle ~u satırları yazıyor : o<: 
''Avrupanın başına gelenler J91 4 • 

.. rı.ıfl 
Kayser'in yaptıklarının bir tekerrt.1 

8
• 

den ibarettir. B. Hitler daha ustacil tı .ııı· 
reket etmesini bilseydi 1ngil tereyi l' r r• 

ı· ·urı sadan ayırarak Ahnanyaya yak aş did• 
dı. Fa:kat Kayser gibi hoyratca teh 
lerle maksadını elde etmek istiyor·•' 

Makale şöyle bitiyor.: .. . or• 
''B. Hitler kılıcını öyle sürukl~~of· 

k. ·· "lt .... c bel"tt ktan vıadı ı guru usu e u arı 

toka kadar işidiliyor.,. 



============================ULUS====================================7 

tumhuriyet Merkez Banka,sının 16 ikinci Kllnun 1937 Vaziyeti Kiralık Daire 
Demirtepede Akbay sokağın· 

da, birinci kat, beş büyük oda, 
bit ofis, çamaşırlık, kalorifer, 
sıcak au ve sa.iresi olan yeni ya
pılan bir ':>inada bir daire kira
lıktır. Üst kattakilere müracaat. AKTiF 
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Hariçteki Muhabirler: 

AL'l'IX : Safi kiloırraın 5. 054, 474 
Altına tahvili kabil 

0 

Serbest dövizler 

DJııer dovlzl~r ve Borçlu kltrlnı: bakl:elerl 

Hazine Tahvilleri : 

Lira 7. 109 521, 60 
50, 814 33 

37- 815. 198, 84 

Lira 

4 ı. 509 808. 02 

420. 702, 75 

44. 975. 5a4, 71 

PASiF 

Sermaqe • • 1 

ihtiyat Akçe.i . 
• • • • • • • • • • • • 

• . . . .. . . . . . . 
Tedauüldeki Banknotlar : 

158. 748. 563, 

ı 2. 404. 056, 

Derubde edilen evrakı nakdiye• • • • i Lira 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tev-
fikan hazine tarafından vaki tediyııt • · • 

--~~--~~~~~--11 

146. 344. 507, 

J 9. 000. 000, 
20. 000. 000, -

Derubde edi. evrakı nakdiye bak:iyeti 

Karşılığı taınamon altın olarak illveten 1 
tedavüle vazedilen · • • • • • • • • · Lira 
Reeskont mukabili ilaveten ted. vazd. " 

~----------·---------ll 
Türk Lirası Meodaatı : 

Döviz mevduatı: 

Lira 

ıs. ooo. ooo, -
J. 551. 182, 53 

185 ::f44 !'07. -

ı 4. 245. Oö7, 76 

Kiralık Ev 
Yenişehir Kazımpaşa cadde&i 

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

Kiralık Daire 
İtfaiye meydanında dört oda 

bir hol banyo mutbah kalori
ferli. 

Kapıcıya müracaat Tel:l261 
1-252 

i 158. 748. 563, -
Deruhde edi. evrakı nakdiye karş1hğı ! L ra 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tev- 12. 404. 056, - J46. 344:.. 50'1, -
tlkaq hazloe tarafıodao vaki tedjyat • ·.JL._,. ___ _ 

Altına tahvili kabil dövizler 
Dlııer rlllvlzler n &laeatlı lı:Jlrfn& batlyel.rl 

3. 083, 92 
24. 562. 248, 21 24. 565 3ıl2, 13 

80. 8~3. 178, 47 

Kiralık müstakil 
Kat 

Kavaklrderede. Dört oda, ban 
yo, su ve havagazı. Müracaat Şc. 
hir bahçesi Tel: 3797 

Sen.edat Cüzdanı : 
llAZİNE BONOLARI • • • • • • 
TİCARi SEN EDAT · • • • • • • • 

-.-: r·~a 23 964. 026, 01 

Esham t1e T ahuilat Cüzdanı : 
. Lira 37, 093. 140, 23 .\ - ı Derulıde edilen evrakı nl;k~iye~!1 

karşılığı Eslıam ve Tahvilat ( ıu-
B bari kıymetle ) • · • · • • • • • ,. s. 965. U-4, 37 

- Serbest esham ve tahvilit IL~-_::.;...:::.:;.;....-----ıı 

Avan.alar : 

1 

Lir 2, 170. 089, 1 
Altın ve Döviz üzerine· • • • • • • : / ,. 

8 
8. 137. 237, 31 

Tahvilat üzerine • • • • • • • • L..:..-_:...------
Hissedarlar • 

23. 964. 026, 01 

41. 058. 884. 60 

ıo. so7. 326, 47 

4. 500 000, -
8. 458. 478. 27 

Muhtelij ' . ' t ! r 1 • • 

Tunalı Hilmi caddesi N o: 2 
1-253 

Aluhteiij • • • 321. 539. 267. 89 
---- a 

Yeklln 
YekU.... 321 539 267, 89 

• 

ardin Vilayeti 
aimi Encümeninden: 
~a~allesi- Latifiye, . . 
"lltevı: Bir evin 262Z seıuni . ken 4 ınüsallabalı hır ay· 
~ d üş:e~ilatı: Methal kapusunda~ g~~Jinde ı kilar, 1 hela.' 1 ko: 
lltı ah~lındeki müsallabali 1 o.da! 0 .a de diğer iki rnusallabalı ~l ay 
arı. tık, ıki müsallabali 1 ahır! ıttısahn kar ısında 1 kahve ocagı,_ v~ 

. ~ahilinde iki musallabali l od~ ş A k sınında üç musalaoah 
~ır1 e tahtanı 1 • d' ~ ı ınu-
fy Zetnin ve 1 su kuyı.:su, ve gen gene tahtanı ıger .. 
llan. dahilinde 1 mutbak ve su kuyus~! 1 oda dahilinde 1 zmze· 
. abalı 1 ayvan dahilinde 2 musallab~ ı h lu ve gene tahtani di:n _karHsında ku·· çu .. k kahve ocağı ve bır tabvak 1 hela: ikinci k~t2a 
~r · 4 hi' de ı ınu • tahtanı 
lka uç ınusallabali 1 ayvan, da_ ~o sallabali 1 oda, gene ıkacak 
ı.ı.~:k merdivenin ortasında_ ikı :~tani ınezkilr ayvanbd~~ ~r mut· 
Ctdi labali 1 .oda dahilind.e kıler, dahilinde iki :0usa~I~ ~~sallabali 
~k . v~nde bır musallabalı ay.van, tbak ittisalınde ı~ı f kani bü· 
Y\' lltısalinde iki musallabah 1 ~uük bir kahve ocagı. ev da
İ.i.kan dahilinde oda karşısında ku!j . ıısallabali bır ayvan n 

ilin~ havlu şark tarafından be~e!i b;r~~~~ ~ir ınusallaba~~a~ı:?a~~ i 
ahire bir musallabali 1 od~ ıkı~~tisalinde 1 oda, ~ ~ dama çıkı· 
da ınae iki musallabali 1 kıla.r~ 1

• 1 ınutbak, 1 e a bir rnah-
tı: bfarşısmda diğer bir oda it~~s~~::~~ıerin üzerinde ufak 

t nıenliven ortasında ve buyu 

~ Mart 1933 tarihi,,den itibaren i 
lsk onto haddi °Jo5a Altın üzeruıe avans 

0
/ 04l 

. d" düncü ayvan dahilinde iki musallabali 1 oda karşısında kah· 
zen or l d 1 h IA k" "k b' b w •• ağı ve mezkur büyük hav u a e a ve uçu ır mut agı mus· 
ve 0.~ bir balı nanenin 63000 sehimden 62622 sehmi. 
teını • 'k• A • 

Hududu: Cebhesi ve yesan tarı ı am, yemıni mukaddema Mel-
tskif Hanna elyevm Cubbur Kano verescsıyle hazıııe arkası ar ... ası 

Hizh hanesi. 
Mahallesi: Camiikebir, 
Mesahai 5athiyesi: 312 

N 
·. Bir bab evin 63000 sehimden 62622 sehmi, 

evı. d 1 ı· d A Mü temilatı: Tahtani l ayvar: a.ı~ m. e. ı ahır, 1 hela, ı su ku-

ışhavlu tahtani ı kahve oca~ı dıger ıkı musallabali ı oda dahi· 
Yusu, · · ı· d b · · linde 1 kilar, diğer ı. s~ kuyusu ıttısa ın e mut ak ıttısalinde hara-

ba bir odayı müştemıldır. . . . A • 

Hududu: Canilıi yemini ve cebhe.sı tanki_ am, yesaı:ı mukaddema 
.. el evm Cebbur Kenno veresesıyle hazıne hanesı, arı.ası hızır 

kum, y J A k' b' . A . h B . A ile mukaddema Yusu~ Sıtkı, e yevm va ım ını msı atrı b-

dülahat Bitlisi hanesı . 
ı. _ Yukarda evsaf, hudu~ ve müşte~i!atiyJe s_aire~i y.azılı 

12000 
tira kıymeti mukadderelı evın hususı ıdareye aıd hıssesı ka· 

1ı zarf usuliyle artırmaya çıkarılmıştır. 
pa 

2
. _ Kati ibalesiA: ~5.1:?37 tari~ine. müsadif pazartesi günü saat 

d Mardin Daimı Encumen daıresınde yapılacaktır. 
11 

3 
e _ Muvakkat teminat ınıkdan 900 liradır. İstcl.lilcr 2490 sayılı 
· d yazılı oldugu veçhile muvakkat teminat makbuzlarıyle 

kanun a . . . 
teklif mektuplarını Ja.~kal ~!mle saatındeı;ı 1 saat evclıne kadar D~-
. · Encümen Riyasetıne gondereceklcrdır. Suat 11 den sonra verı
::ıek teklif mektupları kabul edilmez. Postada vaki gecikmeler ma-

....., 
İngiliz kanzuk l"czanesı labo

ratuvarlarında hazırlanan Juvan• 
tin saç boyaları muzur ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
siyah olarak iki tabii renk üze
rinde tertib edilmiştir. -----

KOMOJEN KANZtJK 

Saç Eksiri 
Saçlaı ın dökülmesine ve ke

pelclenmesine mani olıır . Komo
ıen saçların köklerini kuvvetlen· 
clirir ve besler. Komojen saçla
rın gıdasırlır. Tabii renklerini 
t:,ozmaz Hafif bir rayihası vardu 
Konıoıen kanzuk saç cksiri ma· 
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında bu;unur. 

LlNfMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KAT! 

DEVASIDIR 

zeret sayılmaz. 
3. - İhale bedeli peşinen ve defaten verilecektir. İhale bedelini 

kati ihale kararının Vilayet makamının tasdikina iktiranından iti• 
haren nihayet 10 gün içinde hususi idareye vermek mecburidir. t. 
hale bedeli verilmedikçe mezkur ev alıcı namına tapuya raptedil
miye;:ektir. İhale bedeli muayyen olan müddet zarfında verilmezse 
hüküm istihsaline hiçbir ihtar tebliğ ve tebelluğa ve protesto keşi
desine hacet kalmaksızın alıcının vermiş olduğu muvakkat teminat 
hususi idare namına irad kayıd ve sonradan ·diki olacak zarar ve 
ziyan da alıcıya aid olmak üzere ihale feshedilecektir. 

4 - Tapu ve saire harciyle bu husus için vuku 1.ıulacak bilu
mum masarifat ilan, dellaliye ve sair bütün masraflar alıcıya aiddir. 

.'i. _ 1stiyen1er ş_.artnamenin bir suretini Mardin Daimi Encil-
meıı. dairesinden alabilirler. (85) 1-222 

E rem'it Belediye 
• 
D 

Belediyemizin açık olan 155 1ir ücretli mühendislı w ine istekli 
olanlar•n milra;:-.zı~! ıı;ın otunur. Taliplerin ıniıhendis diplomasını 
hamıl 'le musaddak şehir planını tatbika kadir bulunmaları şarttır. 

Makine, elektrik, su işlerinden anlıyanlar tercih olunur. Müra .. 
caata evrakı müsbitenin eklenmesi lazımdır. (2254) 1-34 
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PRILCO radyolarını bizden 
Açık Eksiltme ilanı : 

Ank:ara 1\1 erle ez Ziraat 
l\ılüc-adele Enstitüsüne en: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 31 parça laboratuvar eşyası (masa 
'dolap ve saire) imalidir. 

Keşif bedeli: tahmin edilen bedel (1550) liradır. 
2 - Bu işe ait şartname ve evraklar şunlardır 
a) Eksiltme şar.namesi 
b) Mukavele projesi 
c resimler ve fenni şartname 
İsteyenler bu şartname ve evrakı görmek ve fazla malilmat al

mak için Ankara Keçiören yolu üzerinde Merkez Ziraat Müca
dele Enstitüsüne müracaat edebilirler. 

3 - Eksiltme 5. 2. 937 cuma günü saat 11 de Keçiören yolu üze
rirıdeki tohum ıslah istasyonunda yapılacaktır. 

4 - F ksi ltme .. ok eksiltme usn' iyle yapılacaktır. 
5 - Eksil i.meye girebilmek için, isteklilerin 116 lira 25 kuruş 

muvakkat teminat vermesi ve Ank ıra Nafia müdürliiğünden ve
rilmiş bir ehliyet ves!kası ibraz etm~ı,ı lazımdır. (109) 1-272 

Pazarlık Ust1lile Eksiltme İlanı · 

Koııya ili Daimi 
Encümeninden: 

Konya - Ereğlisinrte yapılacak olan 16 365 lira 75 kuruş keşif 
bedelli ilk okul inşaatı bıından evvel kapalı zarf usuliyle eksilt
meye çıkarılmış idi ise de zuhur eden tek bir talib istenen şeraiti 
haiz olmadığınrlan ikinci teklif m~ktubu açılmıyarak kendisine 
iade e lilmiş ve okul in aatı pazarlıkla ihale edilmek üzere tekrar 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - Bu işe aid evrak şunlardır : Eksiltme şartnamesi, muka
velename miinakas;ı şartnamesi, keşif defteri, proje, fenni şartna.. 
mı, tesviyei turabiye şose ve kargır inşaat fenni şartnamesi, ba
yın-lırlık iş1 eri genel şartnamesidir. 

tsıekliler bu evrakı Konya Bayındırlık Direktörlüğünde gö
rüp izahat alabilirler. Ve isteyenler genel şartname ve tesviyei tu. 
rabiye şartnamesi hariç olmak üzere (82) sksen iki kurus muka.. 
bilinde Konya E:ıyındırlık Direktörliiğünden alabilirler. ' 

2 - Eksiltme 2'190 No. lu kanuna göre ve 3. 2. 937 salı günü 
saat onbeşde !ı Daimi Encümeninde yapılacağından talihlerin 
meT.kur sa<ıtte tı Daimi Enciimeninde bulunmaları. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin % 7,5 yüzde yedi 
buç':1k. nisbetinde teminat akçesi olan {1227) lira bin ikiyüz yirmi 
yedı lıra ( 45) kırk beş kuruşluk teminat vermesi ve asgari bir taah. 
hütte (10000) on bin liralık işi hüsnii suretle ikmat etmiş oldukla
rına dair resmi tasdikli vesikayı ve Nafia Vekaletinden alınmış 
miiteahhitlik vesikac:;ını vermesi lazımdır. (118) 1-279 

1 
.. 

MiLLi MÜDAFAA VEKALET! 

1 . ".TIN ALMA KOMiSYONU İLANLAl< 

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

ile 300 lw e mobil .>İl A ve 150 litre mobil oil C motör yağları açık 
eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartinamesini almak ve görmek istiyenlerin hergün komis-
yona geın1.:lrri. 

3 - İlk tcmınat miktarı 120 lira 57 kurustur. 
4 - İhalesi 21-L93i perşembe günü saat

0

1l dedir. 
5 - Ekisltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddlerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte ve ihale 
coaatinde M. Ia. V .SA. AL KO. na getirmeleri (2270) 1-57 

BİLİT 
1 - Her.sine biçilen ederi yirmi iki bin yedi yüz yetmiş lira 

olan on altı bin lıeşyüz kilo pamuk çorap ipliği kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - İhalesı 2. şubat. 937 salı günü saat 15 dedir. 
3 - İlk teminat li07 lira 75 kuruştur. 
4 - Şartnamesi parasız olarak M. M. V. Satın Alma Ko. dan 

alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 iincü maddelrinde yazılı belgeleriyle birlikte teklif mek
tublarını ihale saatından ep az bir saat evvel M. M. V. Satın Alma 
Komisyonuna vermeleri. 1-215 

B l L l T 
1 - Her bir metresine biçilen ederi 270 kuruş olan 3.000 metre 

matra kıfiflık kumaş müteahhit nam ve hesabına olmak üzere açık 
eksiltme ile alınacaktır. 

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

3 - lık teminat miktarı 607 lira !O kuruştur. 
4 - İhalesi 1. 2. 937 pazartesi günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanuuun 322 inci mad

oelerinde yazılı vesika ve ilk teminatları ile birlikte ih~le saatında 
M. M. V. SA. AL. KO. na g;lm~leri •. 80) 1-218 

BİL İT BİL1T 
1 - Beher kilosuna biçilen e- 1 - Hepsine biçilen ederi 7040 

Cieri 7 50 kuruş olan 1850 kilo ke- lira olan 2200 tane yün fanila 
kapalı zarfla eksiltmeye konul

ten ipliği kapalı zarfla eksiltme- muştur. 

ye konulmuştur. 2 - İhalesi 5 şubat 937 cuma 
2 - İhalesi 6 şubat 937 cumar- günü saat 11 dedir. 

tesi günü saat 11 dedir. 3 - İlk teminat 528 liradır. 
3 - İlk teminat 1040 lira 63 4 - Şartnamesi parasız olarak 

kuruştur. 
4 - Şartnamesi parasız olarak 

M. M. V. satın alma Ko. dan a
lınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler ka
nuni teminat ve 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatından en 
az bir saat eve] M. M. V. satın 
alma Ko. na vermeleri. (113) 

1-275 

BlLtT 
1 - Vekalet ihtiyacı ıçın 15 

ton Lavamarin kömürü ile 4 ta
ne ayaklı et kütüğü, 3 tane ke
mik dest er esi, 1 O metre murab
baı Çinko ve 200 tane tükrük 
hokkası pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Pazarlığa gireceklerin 
22-1-937 cuma gUnü saat 11 de 
M. M. V. Satın alma komisyonu-
na gelmeleri. (116) 1-278 

M. M. V. satı nalma Ko. dan 
alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler ka
nuni teminat ve 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazdı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatrndan en 
az bir saat evel M. M. V. Satın 
alma Ko. na vermeleri. 

(114) 1-276 
BİLİT 

Bina tamiri: Ankarada Abidin 
Paşa Köşkü yanındaki tavla ve 
telefon santralının tamiri pazar
lığa konmuştur. Keşif tutan 
(200) lira (79) kuruştur. Keşif 
ve şartnamesi parası kaq~ılığında 
İnşaat şubesinden alınacaktır. İ
halesi 25-1-937 pazartesi günü 
saat onbirdedir. İlk teminatı: 
(15) liradır. Rksiltmeye girecek
lerden ilgili bulunanlar 2490 sa
yılı kanunun 2,3 maddelerinde 
istenen belgelerle birlikte pazar
lık gün ve vaktinde M. M. V. 
satın alma komic;yonıına gelsin-
ler. (115) 1- 277 

1 
Askeri :Fabrikalar U. , 
i\lüdürlüğü Satmalma 

Komisyonu ilanları 

4000 METRE MİKABI 
KERESTE 

Tahmin edilen bedeli (168000) 
lira olan yukarda miktarı ve cin
si yazılı malzeme askeri fabrika
lar umum müdürlüğü satın alm;ı 
komisyonunca 8-2-937 tarihinde 
pazartesi günü saat 15 de kapa
h zarf ile ihale edile~ektir. Sart
name (seldz) lira (40) kuruş mu
kabilinde komisyondan veril'r. 
Taliplerin muvakkat te"llinat o
lan (9650) lirayı havi teklif mek
tuplarını mezkur günde saat 14 e 
kadar komisyona vermeleri ve 
kentlilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vcsa;kle mezklır gün ve sa:ıtte 
komisyona müracaatları. (83) 

1...:.....267 

Kayıp Saat 
17. 1.193 7 pazar güni.i öğ1eden 

sonra Yenişehirde Kocatepe ile 
sıhiye vekaleti arasında pırlanta 
bir kol saati düsürülmüştür. Bu
lan Yenişehirde Adaklar sokağın
da 20 No. lu evin üst katına ge
tirdiği takdirde memnun edile
cektir. Telefon No: 1669 

Feridun 
1-251 

İş Arıyor 
Fransızcaya da vakıf refe

ran~lı bir daktilo Bayan bütün 
veya yarım !"Ün için vazife arı
yor. ULUS: R. S. rumzuna mek-
tupla müracaat. 1-226 

Kiralık Daire 
Y enisehirde Demirtepede Eko

nomi sokağında yeni yapılmış ka
li:>riferden maada bütün konforu 
ve güzel nezareti olan altı geniş 
od<> ve bir holden mürekkeb bir 
daire kiralıktır. Talib olanların 
··3146" telefona müracat etmele-

1 

~ 

ri • 
1-263 

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 

ZAYi 
Zayi ettiğimiz 19-11-935 tarih 

ve 5031 numaralı icra tahsilat 
makbuzunun hükmü yoktur. 

1-284 Ali Nazmi 

DOKTOR 

l{adri Yetl<ln~~ 
~ 

Binrinci sınıf 

Beher 
Santimi 

Sayfa Kuruş Sayfa --~-ıı: .. 

3 200 2 
4 
6 

300 
150 

80 
5 100 "1 

7 ve 8 30 
1 - Hayır işlerine ve yeni 

çıkan kitaplara aid ilanlardan 
% 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri 
maktu 130 kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür, ev
lenme, vefat ve kati alaka ~ 
ilanlarından maktuan beş lira 
alınır. 

ABONE ŞARTLARI 

Müddet Dahilde Hariçte 

Seneliği 17 Lira 30 Lira il 
i 

9 16 6 Aylığı ,, 
" t 3 Aylığı 5 9 " 
,, 

t, Telefon: .. 
Başmuharrir: 1063 

t>~ Yazı işleri: 1062 
(• Abone ve ilan: 1064 
~ ==a•m·· .. ~ .... NllBI 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 

eden Yazı İşleri Müdürü 
Naıı;uhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basrmevinde basılmıştır. 

~ 

arayın HALİL NACİ Anafartalar caddesi No: 111 

Ankarapalasa Geliniz 
En Nefis M emleke"i Y enıekleri 

il 
Tn1 

.. atlryan otelinin 35 senelik ahçıbaşısı 

çalışmağa başlamıştır Ankara palasta 

• 
Yabancı Memleketler Yemekleri 

Bir Fransız ustasının 

nezareti altında hazırlanmaktadır 

Avrupa dansinglerinin en 

tanınmış ingiliz artistlerinden 

Myr~le Winter ve ·D ·i ANA 

• 
Dün Aksamdanberi 

~ 

Numaralara Başladılar 

• 
·--iiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiii P a viyo na Geliniz--iiiiiiiiiiiiiiiiiii',,,,,,,,_ 

Kızılbey Maliye 
tahsil şubesinden: 

Bir vergi borcunun temini tah· 
ıili için haczedilen tahminen 5 
ton kadar acı kireç, 130 torba su 
kireci ve 120 torba mermer kırı
ğı, mozayık, 24 adet düz demir 
eaç, 41 adet oluklu saç, 1500 ki
lo demir, 2 matkap, bir seyyar 
körük, iki mengene, 21-1-1937 
pazartesi günü saat 11 de satıla
caktır. Taliplerin Kızılbey şube
sine müracaatları itan oJunur. 

(108) 1-271 

ZAYİ 

Nüfus cüzdanımı kaybettim, ye
nisini çıkaracağımdan eskisi
nin hükmü yoktur. 

Binbaşı Kuınuğun eşi 
Muazzez Kumuk 

1-264 

BlRlNCl lCRA MEMURLU
CUNDAN: 

Mahcuz bir adet RADYO 
22-1-1937 cuma günü saat 12 de 
belediye satış salonunda birinci 
artırmaya ve 23-1-937 cumartesi 
de ayru saatte ikinci artırmaya çı· 
karılacaktır. Müşterilerin satış 
gününde salonda bulunmaları. 

1-285 

ZAYi 
Ankara icra veznesine 29-9-936 

tarihli ve 2562 No.lu irsaliye ile 
yatırdığım 100 liralık makbuzu 
kaybettim. Yenisini alcağnndan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Bentderesi Kalkan sokak No.1 
Kastamoııili Hacer 

1-238 

DiKMENDE 
Satılık ucuz bağ 

ve arsa 
TELEFON 1681 e müracaat. 

1-265 

YEN1 

ANKARA BEŞİNCİ İCRA MEMURLUÖUNDAN : 
Dairemizin .. 936/~030 !1umaralı ?o&yas.ında Vehbi Koç'a 30 ~rt 

aslı ve % on ucreti vekalet ve faız ve ıcra masraflariyle birb~ 
borçlu Ank~ra'nın Yenişehir Dikmen mahallebicisi Selabattitl~ 
yazılı adresınde bulunamaması yüzünden kendisine ödeme cısı. 
tebliğine imkan görülemediğinden hukuk usulü muhakemeler• 
kanunun 141 inci ve müteakib maddeleri mucibince tebliğ fif~ 
makamına kaim olmak üzere yirmi gün müddetle ilfoen tebliğiıı' 
k_arar verilmiş ve müddet zarfında icra dairesine şifahi veya taJI' 
rıri beyanda bulunması ilan olunur. 1-27,Y 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlanı: 

Tunceli Nafia 
Direl~törlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan it: (Dördüncü Umumi Müfettifl~ 
m.mtıkas~. dahilinde takriben 100 kilometre uzunluğundaki ?t«" 
gırt - Plumer yolunun tesviyei turabiye, sınai imalat inşaatıdır. 

Bu işlerin tahmin edilen bedeli (200.000) liradır, 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır, 
A • Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D • Tesviyei turabiye, şose ve kargir inşaata dair fennf şart-

name 
E _ Hususi şartname 
F - Silsilei fiat cetveli 
G _ Taş, kum, su grafiği 
İsteyenler matbu bayındırlık işleri genel ~rtnameslıll 1 

fenni şartnameyi dairede tetkik ve mütalea ve diğer şartnaıııel~ 
ve evrakı 5 lira bedel mukabilinde Ankara Nafia Vekaleti şoee 
idaresinden ve Etazizde Tunceli Nafia dairesinden alabilirler. 

3 - Vahit fiatlarmda zam ve hususi şartnamede tadWlt ~ 
pılan inşaatın eksiltmesi 11. 2. 937 pzartesi günü saat 14 de EJJP 
de TunceJi Nafia Müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. f 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 11250 lira mu~1'Jı# 

teminat vermesi ve bundan başka ticaret odası vesikasını ve N•fi' 
Vekaletinden istihsal edilmiş yol ve teferruatı müteahhitliği elY 
liyet vesikasını haiz olup göstermesi ve müteahhit bizzat ınUbeS"' 
dis olmadığı takdirde inşaatın bütün devamı müddetince işin fel" 
ni hususatmı sevk ve idare için iş başında müstemirren bir ınüb~ 
dis kullanacağına dair noterden musaddak teahhütname ve~ 
lazımdır. -" 

6 - Teklif mektublarını yukarıda 3 üncü maddede yazılı ~ 
ten bir saat evveline kadar Elaziz de Tunceli nafia dairesine ~!"' 
recek eksiltme komisyonu resiliğine makbuz mukabilinde verıed' 
cektir. Posta ile gönderilen mektubların nihayet 3 üncU mad~ 
yazılı saate kadar getirilmiş olması ve diş zarfın iyice şapatı 
olması lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. ~ 

(91) 1-268__..;:/' 

SiNEMALAR HALK 
BUGUN BU GECE 

Ben Öldürmedim 
BU GECE 

Warner Baxter .. Gloria Stuart 

Gadre uğrıyan bir len adamının 
göz Ya§~rtıcı acıklı hayatını 

taıvir eden müeısir 

BOKSÖR SüTÇO 
Harolloyd (Lui) 

GUNDOZ 
GiZLi iZDiVAÇ 

Ayrıca: iki kısımlık orjinal bir 
ıinema lanteziıi 

HALK MATİNESİ (Saat 12 ve 14 de) I il m 
Ayrıca - Foka Dünya Haberleri 

ve Adananın kurtuluı töreni 
ŞAMPiYON 

0 Tenzilatlı fiyatlar: Balkon 20 - Salon 1 

• 

1 


