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S o n 
dakika: B. Blum'un teklifi dün gece geldi 

Boğazlar 

mukavelesine 
iltihak i~in 
ltalya hükümeti 
hükümetimizle 

doğrudan doğruya 
temasta bulunacak 

Anadolu •ianauun aalihiyettar bir 
menbadan öğrendiğine göre, Kont Ci.a· 
no'ya Türkiyenin Roma büyük elçisi ta· 
rafından bildirilen arzu üzerine, İtalya 
hlikümeti. İtalyanın Montreux'de imza
l&nmıf olan boğazlar mukavelesine ilti
hakı zımnında, türk hükümeti ile doğ
rudan doğruya temaslarda bulunmaya 
karar vermiftir. (A.A.) 

elektrik. 

cenevrede: Zirai' kombinalar 
or. T. R. Aras Sancağın 
ıstlklAllni ısrarla istedi 

Ziraat Vekilimiz, kurulacak 
nala.r hakkında beyanatta 

kombi
bulundu 

20 (A.A.) - Türk ve fransız Hariciye Vekilleri bugün 
Cene~~, Vekilinin iştiri.kiyle Sancak meselesini tetkik etmiş

fsv~ Ha~cıyf Uınat alan mahafilde beyan olunduğuna göre, türk mu
ıerdır. İyı ma ~ ın istiklalini yeniden büyük bir ısrarla istemiştir. Fran
rahh~ı s:;~ bir tedbirin lüzumunu inkir etmişlerdir. 
sızlar ıse t e türk ve fransız heye ti murahhasalarındaki hukukçula- ı 

f rans~ ar u veya bu hakimiyete raptı işini beynelmilel hukuk 
nn, san;g~!ip atmaya Fransa ile Tüııkiyenin salahiyettar olup ol
bakıınm an tetkikini teklif etmişi erdir. 
rnadrklannm arın öğleden sonra toplanacaktır. 

Konsey Y • 

Ziraat Vekilimiz B. Muhlis Erlanen 
tetkıli diışünülen kombinalar hakkın
da fU beyanatta bulunmuflardır: 

- Batbakanımıun Parti Grupunda 
itaret buyurdukları gibi bugünkil dil· 
zenle zirai istihsalitımızın artmasına 

imkln yoktur, Köylü, bugünkü vasıta• 
lariyle yalnız kendini (o da dar bir çer• 
çeve içinde) Y3fatabilecek bir gelir el-

(Sonu 2. ınci sayfada) 

eenevre, 20 (A.A.) -Türk - Fran· GONE • DJL AN ALJZJYLE 
Frmuıs göriifü ı----Ş-----

da fransız aıurabhaaları ...,. 
ıs toplantısm hah f 
ı . . aJeblerini hayır ça a· A t rt • t • •k TUrkıyeıun t 1 manda altında bu- r a ıc-. artıstı 
kat asli. U::~e:;n istiklali ~kın~• ' ~ ' •• , 

::.ti;;:::::. ~~·~:...~: üzerine bir etüt 
tar~ olduğu keyfıyetın.ı ~ 
için i.ID~n•:tlıcik ettiklerini .c>ykmit-
eUDobısın • ·.ı..rdir: 

UDU .iJjve etlDlr-
ler yC ' n .. ,.ü sayfada) 

(Soau J....., 

Yazanı Ahmed Cevad Emre 

(Yuı., s. i~i say! ada) Ziraat Vekilimiz B. Muhlis Er1r:mea 



Politil•.ı b<1hisleri: 

Eski 
yeni 

bir 
bir 

suale 
cevap 

Birgün Büyük Şef Kastamonu'nun 
en mi.ıt~assıp geçinen kasabacıkların

dan birinde, şapkayı kafasına giyerek 
9öyle demişti: 

- Efendiler, buna medeni serpuş 

filan değıl, buna sadece şapka derler. 
Ve bu, böylece giyilir. Ve, fesden iyL 
dir.,, 

AvLupahlar, bu hadisenin üzerinde 
iki türlü durdular: Bir kısmı, şarkm 

pitoresk taıafı kalmıyor, diye, acındı 
ve döğündü. Bir kısmı da, kılık değiş
tirmekle ir.kilab olur mu? dedi. 

O zamanlar, bu !renklere, lazmıge. 
len cevablar verilmişti. Ve denmişti' ki: 

1 - Şark, pitoresk ticareti yapan 
bir panayır değildir. 

2 - Fesin yerine şapka bir kılık de
ğiştirmeııi değil bir kafa değiştirmesi 
dir. 

Zaman geçti Türkiyede inkilab yü
rüdü. Kemaliun, akidelerini tesbit et
meye başladı. Yer yer, çarşaflar çıkarıl
dı ve Türk milleti, ku~ azat eder gibi, 
kafesleri kırarak kadmlarını azat etti. 

Bugün, Hatay türklerine dair şu ha. 
berleri alıyoruz: 

Onbinleıce erkek şapka giydi ve Ha
tay'ın istiklalini istemek üzere sokağa 
di:'küldü. Ve ikibin kadın, çarşafını a
tarak bu istiklal törenine katıldı. Eli
mizde fotcığıaflar var. Bunlar da, bu 
haberleri aynen teyid etmektedir. 

Türk u~rkları bulunan başka memleket 
]erde de, cemaat politikası yapmak isti
yen bir takım yobazlarla millet politL 
kası yapmak istiyen ileri fikirli gençler 
arasında bir mücadelenin devam etmek
te olclu~unu ve bu mücadelede de "9ap
ka., ve ''çarşaf,,ın bir sembol vazifesi 

gördüğünü biliyoruz. 
Fakat bu sefer, Hatay ile Suriye, Ha

tay'h türk ile Suriyeli arab; ve, Kema. 
list Tür!oye ile Fransanın karşılaştık
ları ve halledilmesi Milletler Cemiye. 
tine havdle eclilmiş bir mesele münase
betiyle ne görüyoruz? 

İşin bü•ün politika taraflarını bir 
kenara hırn kalım. İşi, sadece, medeniyet, 
medeni k.ıfı-. yahud irtica ve teokrasi bakı 

mından f'le alalım. 
Binlerce :nsan şapka giyiyor, hem 

de yasak tedbirlerine rağmen; binlerce 

kadın ;arşafını çıkarıp atıyor, hem de 
kocalaıınır. ve babalarının rızası ile fa
kat, yarım saat önceye kadar ki taassup 

baskısın'l rağmen. 

Hatay da sömürge idaresi henüz kalk_ 
mamı:;tır. Hatay, Türkiye gibi, Kemalist 
\nkilabın hamlelerine onbeş yıldanberi 
sahne olmuş ve inltilabın büyük şefle
rinin kumandasında ve idaresinde ya
şamış Jİı memleket değildir. Fakat Ha
tay'h türk bütün bunlara rağmen ve 
"spontane,. bir hamle ile Milletler Ce
miyeti görmenlerinin karşısına şapkalı 

ve çarşafsr? çıkıyor. 
Bu rıe demektir? 
Hiç µoiitika yapmıyacağız. Hadiseye 

gadece, medeniyet, medeni kafa, serbest 
kafa, ku. tu:uşunu kendi kendine yapan 
kafa zaviyesinden bakacağız. 

Hatay'lı türk, Kemalizmin bu laik
lik sembollerini kendi kendine kullan
mak ve çektiği nümayiş bayraklarının 
üzerine .. llatay hepimizin! din, mezhep 
farkı yok, kardeşlik var!" gibi şiarları 
yazmakla, şunu cihana ilan ediyor ki, 

Hatay türklüğünün istiklal davası 
aynr zamanda ve aynr derecede Mede
niyet ve medeniyet müesseselerini mu_ 
zaffcr kılmak davasıdır. 

Hat.ıy türkleri, her türlü şiddet ve 
bzyike gôğüs gererek davalarından şaş. 
mamakla, 

bir Fransanın temsil ettiği medeni
yeti, 

Fran'!>ız sömürge makamatının sabo
tajına rağmen müdafaa etmektedirler. 

Ve fransa, bu suretle, irtica ile or
taklığa girişerek medeniyeti yani ken_ 
di med~niyctini mağlfıp etmeye çalış

maktadır. 

Kemaliat Türkiyeye genlince, o, bu 
'clavada Hatay ölçüsünde, inaanlığı, li.. 
iklik fikirlerini ve kafaların "eman. 

•ipaayon,. nunu telkin etmif Ye aıuzaL 
fer kılınıt olan devlettir. 

ApjU.ıarda, haU. framıs kültilrUn
'cien dem vurulmaktadır. Bu bir hikaye. 
dir. ve bir rivayettir. 

Gerçek olan, fransız kültürünün is
lami irtica ile bir ittifak akdettiği ve 
Suriyedeki emperyalist hegemonyasını 
sarıklarla ve agel'lerle bağlayıp takviye 
etmek istediğidir. 

Gerç.:k olan, fransu: kültürünü, Su. 
riyedeki sömürge memurlarından zi
yade Kemalist prensiplerin temsil eyle
metkte olduğudur. 

Gcrç:k olan, Avrupayı ve Avrupalı
lığı Hatay'a, fransızların değil türkle. 
rin götürdüğüdür 

Binlerce Hatay'lı türkün Milletler 
Cemiyeti görmeleri karşısına şapkalı ve 
çarşafsız çıkmalarındaki derin ve ibret 
verici mana budur. Bu görmenler, eğer 
Cenevreye beraberlerinde bir mütalea 
götürmek istiyorlarsa, bunu götürsün
ler ve desinler ki: 

- Asya kapıları önünde Avrupa me. 
deniyetin:. müdafaa edenler, fransızlar 

değil, türklerdir. 
Burhan BELGE 

Ankaralılar rey hak
larını kullanıyorlar 

Çankaya kazasında ayrı bir beledi
ye şubesi teşkili için ankaralılar rey· 
lerini vermeğe devam etmektedirler. 
Dün kaza hududu haricinde bulunan 
ankaralılar reylerini kullanmışlardır. 

Belediye meclisi salonu birinci günkü 
kadar kalabalıktı. Ank::uada rey hakkr
nı haiz yurddaş sayısı 20 binden biraz 
fazladır. Dün akşama kadar bu yeku
nun üçte ikisinin reylerini kullandığı 
tahmin edilmektedir. Halbuki kanun 
nısıftan bir fazla reyi kafi görmekte
dir. 

Bugün hususi bir sandık Mamağa 

gidecek ve mamaklılar ile gaz maske· 
sinde çalışanlar rey vereceklerdir. San
dık on ikiye kadar kalacak ve 13 de as· 
keri fabrikalara getirilecektir. Fabri
kada çalışanlar da saat 16 ya kadar 
reylerini kullanacaklar, bu suretle ka
nuni muamele ikmal edilmiş olacaktıl'. 

Çağrı 
Maliye Encümeni bugün saat 14 de 

toplanacaktır. 

Milli müdafaa encümeni 21-1-1937 
perşembe günü saat 14 de toplanacaktır. 

Arzuhal encümeni bugün saat 15 de 
de toplanacaktır. 

Tabiatın sırları 

Çinde verem. 
çekirgeye benziyen 

ve "gök böceği,, denilen hayvancrk
larm kurutulup havanda döğülmesiy
le elde edilen tozu ile tedavi edilmek· 
tedir. 

Pasteur enstitüsünde, en kuvvetli 
verem mikroplan tirınga edilen bu 
bayvancıklarm sibatlerinin bozul
madığı ve nihayet kırk aekiz saatte 
mikropların bunlar tarafından ha. 
zmı edilmit olduğu görülmüttür. 

''Hamam böceği ve Nasrettin Ho
ca,, masalınm hakikisi .•. 

Diinyada neler var ? 

Bir alman ilimi, karada ve deniz
de yaıryan hayvanların cinslerini he. 
sah ebnİftİr. Bu zatm tuttuğu ista
tistliklere göre dünyamızda 150.000 
çe§İd nebat bulunduğu halde 400.000 
çeşid hayvan ve mesela, 28.000 çe
tid böcek, 13.000 çeşid ku~, 12.000 
cins balık, 1640 cins yılan vardır. 

Tütün ve ateş böcelderi : 

Bir ihtıaas dergisinde §Unu oku
duk: ''Tütün, çok sigara içenlerde da
mar tazyikini fazlalaştırır, kalb çar
pıntılarını çoğaltır ve kandaki şeker 
miktarını da yükseltir. Bu gibilerde 
sinir bozuklukları görüldüğünü de bi. 
liriz. 

Son zamanda görülmü~tür ki tütün 
dumanında ateş böcekleri küçük kan• 
dillerini derhal aöndürmektedirler .•• ,, 

Bu cümlenin yazılı§ tarzına göre 
acaba muharriri, tütün içenlerin, ken• 
dinden çok alet böceklerini.mi dütÜ• 
neceklen.i sanıyor?. 

co rı , 

~1 ı~ ..... __ 

ıc llAillRLIRIBI~ 
I 

Zirai kombinalaı· 
Ziraat V ekilim~z. kuı·ulacak kombi
mılar hakkında beyanatta bulundu 

(Başı 1. inci sayfada) 

de etmektedir. Bilhassa Orta ve Ş..rki 
Anadoluda bu vaziyet daha aşikardır. 

Köylünün iptidai aletleriyle topraı;ını 
iyi sürmesine, vaktinde ekmesine hatta 

birçok yerlerde mahsulünü zamanında 

kaldırmasına imkan yoktur. Şu halde 

onun gerek kuvvetinden ve gerekse za
manından azami istifade temin edebil
mesi ve toprağından eyi verim alabil

mesi için en iyi ve yeni aletlerle teçhiz 

edilmesi lazımdır. Bu aletleri köylü 

kendi alamaz. Alabilmiş olsa da yal

nız ve başlı başına kullanabilmesi ran

tabl olamaz. Mesela, ancak yüz dönüm 

toprak üzerinde işliyen bir adamın eli

ne 500 dönümlük bir sahayı işliyebile· 

cek bir alet geçse bu aleti kullanması 

hiç de iktısadi değildir. 

O halde bunların kendi aralarında 
el ve iş birliği yapmaları iktiza eder. 

Biz bu el ve iş birliğini devletin, hil· 
kümetin çok himayekar eliyle ve yar
dımı ile yapmak kararındayız. 

Bu maksadla vücud bulacak olan zi
rar cüzütamlar birer kombinadır. Kom· 

bina deyince birer alet mecmuası ta
savvur edilmektedir. Üç nevi kombina 
kurulacaktır: 

Birincisi: büyük kombinadır. Har• 
man makinesi, onun traktörü, pulluğu, 
kültüvatör, tekrar hayvan için pulluk, 
tırmık, orak makinesi, harman makine
si ve parçalarından terekküb edecek
tir. 

İkincisi: yalnız harman makinesi, 
traktör ve pulluğundan teşekkül eden 
küçük kombinadır. 

Üçüncfü;ü: bunlar ara:.-ında muta
vassıt olarak vucud bulacaktır. Orta 
kombina da harman makinesi yerine tı
naz makinesi kullanılacaktır. 

Her kombina bir cüziitam hali:ıde 

çalışacak ve yerleri mmtakaların zirai 
şartlarına göre tesbit edilecektir. Prog
ramımız altı bin kombina üzerinedir. 
Fakat ilk senelerde azdan başlanıla
cak, seneden seneye mikdarları artırıl-

250.000 inek istermisiniz? 

Eski çiftçilerin bir sözü vardrr: 
''Bir koyun bir insan yer!,, Zira, bir 
koyunun beslenmesi için lizun olan o
tu, mahsulleriyle bir insanı besliye· 
bilecek genişlikte toprak yetittirebi· 

lir. 

Hollanda, ineklerinin çokluğun. 

dan dolayı bu vaziyettedir ve baıba
kan Golij~ kendi:sini ziyaret eden 

yabancılara sonnaktadır: "- İki 
yüz elli bin inek ahcısonısmız ?,, Her 

beher yılda 6500 kilo süt veren bu 

ineklerden kurtulacak olursa Hollan· 

danın ziraat itleri yoluna girece!.::tir, 
• Arbk mal göz ... çıkarır da 1 

Küciik bir fark 

- Demek ki, delikanlı, 

damadım olma.i istiyorsun/ 
mutlaka 

- Hayır, sadece lıı%rnızla evlen
.. .t iniyorum. 

ı 
mış olacaktır. Bu kombina1ar ilk za
manlarda Ziraat Vekaletinin eliyle ve 
mürakabesi altında işletilecek bilahare 

köylerde teşkil edilecek olan l$dhsal 

kooperatiflerine devredilecektir. 

Kam.ııtayın diinkü 
toplantısı 

Kamutayın dün Canıtezin baş-

kanlığında yaptığı toplantıda Ad
liye, Gümrük ve İnhisarlar Ve • 
kaleti inşaatı için bir milyon lira-

ya kaadr teahhüdde bulunulmasına, 

gümrük muhafaza memurlariyle subay
larının oturmaları için ev yaptırılmasına, 
25.780.000 liralık fevkalade tahsisat ve-

rilmesine aid kanunda bir değişklik ya
pılmasına dair kanunlarla şeker istihlak 
ve gümrük resimleri kanununda yapıla
cak tadilata dair kanunun ikinci görüş
mesi yapılmıştır. 

Şeker istihlak ve gümrük resmine aid 

kanunun görüşmesinde birinci maddede 

bazı tadiller yapılması için HüsnüKitab
çı tarafından verilen takrir kabul edile

rek madde encümene geri verilmiştir. 
Yine dünkü toplantıda memurin ka

nununun 7 inci maddesine bir fıkra ek-

lenmesine ve su süzgeci işletmesi için 
60 bin lira tahsisine aid kanun layihası
nın birinci müzakereleri yapılmıştır. 

Kamutay yarın toplanacaktır. 

Elişleri ve k~üçük 
sanatlar sergisinde 
mül~afat kazanarılar 

Birinci el işleri ve küçük sanatlar ser
gisinde madalya ve miikafat kazanan 
400 sanatkarın madalya ve mükafatları 
bulundukları vilayetlere gönderilmiştir. 

Valiler vilayetlerinde bulunan küçük 
sanatkarları toplayarak hususi merasim 
ile madalya ve mükafatları sahiblerine 
vereceklerdir. (A.A.) 

Kadın modmı-

nın tareleri: 

Vu, gÜze) bir dergidir. Son numara
amda, ''kemalsiz gÜzellikleri tamam· 
lamak için modanın bulduğu çare
ler''e dair iki sayfa var ki bu numara
dan, muhakkak, binlerce sayı fazla 
satılmasını temin etmİ§tİr. 

Güzelliğin kemalaizlilderi ve bun

lara karşı modanm çareleri tunlar· 
dır: Fazlaca zayıfsanız Taftadan ıre· 
nit bir elbise, gerdanınu; tuzluklu ise 
yakası kapalı bir tüvalet, topluca i
aeniz göğaünde büyücek bir gıravatı 

olan bol etekli bir kostüm, omuzları
nız çıkmtılr iae beli biraz yukarıda 

tünikli bir roba ve kalçalarınız ka-

lmca ise beyaz krepten arape bir eı
vab ve düşük omuzlu iseniz lame ku. 
maştan, tünikli ve epoletli bir tüva· 
Jet giyeceksiniz ... 

I n giliz kadını. ve erkeği : 

Bir İngiliz gazetesi, orta halli İn· 

giliz kadmı ve erkeği hakkmda açtı· 
ğı anketin en çok rey toplıyan ceva
bını neşrediyor. __ 

lngiliz erkeği muhafazakardır; 
başka biçim bir kostüm veya bir şap· 
ka almak kararını verebilmesi için 
birkaç sene düıünmesi lazımdır. 

lngiliz kadını görünüşe göre kayıd

srzdır; fakat daimi üç korkunun tesiri 

altındadır: ihtiyarlamak korkusu; 

kocaıınm b09una gitmemek korkusu, 
çocuklarının büyüyüp kendisinden 
ayrıl.malan korkusu. 

ln.giliz erkeği baklanda bir fCJ' denil

mezse de hangi kadan, biraz bu korkular 
içiacle yapmH7 

Adana felaketzede· 
leri için 

Ankara kulüplerinin iştir ak 
etlikleri turnuva pazar 

günü başlıyor 
Ankara Bölgesi Futbol Ajanlrğıa

dan: 
Adana felaketzedeleri menfaatincı 

24.1.937 pazar günü başlayacak olan 
futbol turnuvasının fikstürü şöyl,. 

tesbit edilmi~.tir: 
1 - Çankaya - Demirspor 
Muhafız Gücü - Ankara Gücü 
2 - Kırıkkale Gücü • Güvençspor 
Gençler Birliği - Altınordu 

3 - (Çankaya - Demirspor) gali• 
bi - (Muhafız Gücü - Ankara Gücü~ 
galibiyle (Kırıkkale - Güvençspor) gllı" 

libi - (Gençler Birliği - Altınordu) ga-o 
libiyle karşılaşacaktır. 

4 - Final 

Tekirdağ halkevinde zehirli 
gazlar hakkında konferans 

Tekirdağı 20 (A.A.) - Halkcvindo 
dahiliye uzmanı Dr. Hakkı Kutkam ta• 
rafından zehirli gazlardan korunma hak• 
kında konferanslar.verilmektedir. Kon
feranslara bütün memurlar, halkın pek 
çoğı: derin bir alaka göstennektediT. 

Bina ve arazi vergile· 
rinin tahsil zamanları 

Ankara vilayeti idare heyeti hususi 
idarelere devredilen bina ve arazi ver
ğilerinin cibayet şekli hakkında bir karaı: 
vermiş ve bu karar vilayet vasıtasiylc 
defterdarlıkla kaza maliye teşkilatına 

tamim edilmiştir. 
Bu tamime göre, bina vergisi tem

muz, eylfıl, ikinci kanun aylarının ba-
şında olmak üzere üç taksitte ve arazi 
verğisi ise tenunuz, ikinci kanun başla• 
rmda olarak iki taksitte talısil edile

cektir. 

ANKARA HALllliVıı.'lDE KORO 
KURSLARI 

Evimizde geçen yıl olduğu gibi koro 
dersleri kompozitör Ulvi Cemal tarafın• 
dan verilmeye başlanacaktır. Kayıt ol• 
mak istiyenler evimiz bürosuna müraca• 
at etmeleri rica olunur. Kayıt müddeti 
bir haftadır. 

HALKEVlNDE EDEBi BlR 
TOPLANTI 

Ankara halkevi edebiyat komitesi. 
bugünün edebi meseleleri üzerinde ko
nuşmak, ve memleketin umumi edebiyat 
çalışmalarına nasıl bir veche verilmesi 
icab ettiği mevzuunu tetkik etmek üzere 
şehrimizde bulunan edebiyatçılan sami· 
mi bir toplantıya çağırmıştır. Önümüz• 
deki pazar günü saat 15 de verilecek o-
1411 bu çaya bütün maruf ediblerimis 
d-:vet edilmiştir. 
HALKEVI BA~ıKANLICIDAN: 

Evimiz kitap saray ve yayın komite
sine seçilecek bir üye için 23-1-1937 cu• 
martesi günü saat 15 de kitap saray ve 
yayın şubesi üyelerinin toplanmaları rica 

olunur. 

İstanbul 

, 
• 

yenı 
(Başı J. inci sayfada) 

dığı delilli raporu Bakanlıh vermişti. 
Vekalet tahkikat raporunu kaçakçı• 

lık kan~nunun hususi hükümlerine gö
re aid olduğu ihtisas mahkemesine ver• 
miştir. Bu husu3ta ibtis::ıs mahkemesi• 
nin usulen lazım gelen tahkikat ve t~· 
kibata başladığı da öğrenilmiştir. Elek" 
trik şirketinin imtiyaz mukavelesine 
tamamen aykırı olan bu gibi yolsuz• 
luklarından ve kanunsuz muamelele" 
rinden başka tesisatının da mukavele 
ve şartnameleri hükümlerine uygun ol• 
madığı anlaşılmaktadır. 

Şirket tarafından da kabul ve itiraf 
olunan bu fenni noksanları etraflıca 
tetkik ve şebekenin kapasitesinin ts-o 
tanbulun ihtiyacına ve mukavelenid 
hükümlerine uygun olup olmadığırıl 
tespit için mütehasını mühendislerded 
mürekkeb bir heyet mahalline gönde# 
rilmi~tir. Heyetin tetkikleri devaoı e.,.. 
mektedir. Gene aynı kaynaklardan al
dığımız haberlere göre bu tetkikler ne" 

ticesinde tanzim edilecek npora göt't 
lür:umlu idari t<lbirler ahn~r,h;tf1"· 
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İNGIL TERE VE FlLtSTlN 

Petrograd'da imzalanan "tripar· 
tid,, ınukavclesi ve Sykes • Picot an· 
1•~ınasiyle osmanlı imparatorluğunun 
arab nıemleketleri İngiltere ve Fran. 
~ arasmda paylafıld1ktan aonra ln· 
tıltere, 1917 senesinde Dı§ Bakanı 
Ralfour'un beyannamesiyle Filistin· 
de .bir Yahudi yurdu kurmak ka~ar~
~~ ıl&n etmitti. Bu karar ilan edıldt· 
11 ~anıan osmanlı imparatorlutu he· 
!\Üz harbda mağlub olmanu,tı. Arab 
ltıeınleketlerinin tamamı da ingilizle· 
rin ellerinde değildi. İngilizler bir 
~ere-;eye kadar arabların da yardmıı 
ıl.e .İnıparatorluğun arab memleketl~
rını İfgal ettiler. Bu r.ıeınleketlerın 
ltıukadderatı meselesi Par'l\ görÜ§· 
ltıelerinde bahis mevzuu olduğu za· 
ttıan, orada eski Mekke Şerifinin oğ. 
lu F eysal da bulunuyordu. Arabları 
tc;ınsil ettiğini iddia eden F ey sal, in· 
lılterenin Sykes • Picot anla~asın· 
dan eve) bütün arablara yaptığı bir 
Vaidden ' bahsem1 itti. Mekke Şerifi 
liU.eyuin o.smanlı imparatorluğuna 
~artı harekete geçmesine amil oldu· 
ıu beyan edilen bu vaide göre, in· 
ıiltere, arab memleketlerinin tamaın· 
Jı~ F k t gnıı kefalet altına alıyordu. a a 
F eyaa} Lavrence tarafından ikna e
dildi. Ve 3 ikinci kanun 1919 tari· 
hinde siyonistlerin mümessili olan 
\Veisnıann ile imzaladığı bir anla§• 
tna ile Filistinde yahudi yurdu ku· 
rutınaamı kabul etti. İngilizler de 
Ralfour beyannamesinden sonra da 
devanı eden arab yardımını ve arab 
ltıÜJne&sili F eysal'ın imzaladığı itila!· 
taıı da kuvvet alarak Filistinde hır 
>'ahudi yurdu tesis etıneğe baıladı
lll?', Bu programm tatbiki hayli iler· 
leıtıittir. Harbdan evel, arab nüfusu 
...:~ 'k bu 
J uz de doksandan fazla 1 en, 
IÜn )'Üzde yetmite inmittir• Arab 
toprakl b"' ··k bır' kısnıt yahu· arının uyu 
dilerin ellerine geçti. Teşkilatlı yahu· 
dilerin rek~beti karıısında Filistin 
fll'e.bı inkıraz tehlikesine maruz gÖ• 

'tiinüyor. 

nu korku iledir ki arablar altı ay 
e\>el, Yahudilere kartı harekete geç• 
tnişler ve umumi grev ilan etmişlerdi. 
)'ah udi - arab mücadelesi aylarca 
•Ürüp gitti. Nihayet lngiltere Filiatİ· 
!le asker ve bu arada da bir tahkik 
konuayonu yolladı. Bunun üzerine a. 
l'•blar greve nihayet vermekle bera• 
her- tahkik komisyonuna karşı da 
hoykot ilan etmişlerdi. Uzun zaman
danberi Filistinde tahkikat yapm~k
t~ 0 1an bu komisyondan arablar ııı:n· 
dıye kadar uzakta kaldılar. Ko~~s
l'o • 'k' · de Fılıs· . n nıhayet ayın on ı ısın •w 

hnden ayrılacağmı bildirince, ~ıger. 
arab hükümdaı tarının tavassutu ıle f ı
listin nrabları komisyon ile temas et· 
bıeğe karar verdiler. Birkaç günden· 
heri Filiatinin ileri gelen arabları ko· 
bıis d" ı nmektedir. , Yon huzuruuda ın e w• 

Arablar yeni bir ~ey söylemiJ degıl· 
lerdir: Filistinde hir yahudi yurdu 
kurulmasını asla kabul edemiye~ek: 
lerini, bunu biiyük harb içinde ılcu 
'Ürülen milliyet prensiplerine muga· 
l'İr bulduklarını, İng-iltere tarafın~an 
tak'b · . · rablarm ım-

1 edılen sıyastltın a . 
has· ı . w• • tekrar ettı• 

ıy e neticelenecegını 
ler. 

F ·1· · . b' kmazda gİ· 1 ıstın meselesı ır çı 
?i görünüyorsa da jmparatorlu!a a• 
ıd Çetin meselelerin hallinde nıustes· 
lla bir kabiliyet gösteren fngiltere· 
rı.· kl ·r Bu ın bu işi de halletmesi be enı · . 
~ k . . . b yahudı· a aadla ıngılız _ ara ve 
lerin İftirakiyle Londrada bir yu~ar· 
lak ınasa konferansının toplanmasın· 
dan bahsedilmektedir. 

A. ş. Esmer 
~ =---= 
Şahinsahın liararı 

' F'raıısız Kamoyunu ~e 
gazeteleri müteessır 

etti 
Paris 20 (AA) - Şahinşah Rahıza 

ll ' · · · ur • ehıevi'nin sefir ve fevkalade ın w 
h · çagır-
ası Ebülkasım Furuhar'ı gerı 

t...~ nal Pa· 
--ısı ve lran'm 1937 enternasyo . 
ti çrnesı ka-

s sergisir.e iştirakten vaz ge de 
trıo . . Gazeteler 

Yu müteessir etmıştır. b .. 
Şahinşahın bu kararından dolayı u· 

YUk bir teessür ızhar etmektedir.. . . 
bırının 

Fransız mecmualarından 
~uıı bu karar· 
· antlı~ı bir kelime oyunu 

lar -, .,~ , . "·. et vermiştır. 
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IDIS HAillRLIRIBIZ 
Avam Kamarasında 
f(onuşmalar 

k.arar 

neticesinde hiç bir 
verilmedi 

1. k bine • asilere yardımla itham ~diyo~ 
B. Att 1 a ~-· A anı Bu hadise şu cihetten bılhassa mu-

Londıa, 12 (A. A.) - un 
1 

v hi"mdir ki birka"' gün önce italyan ga-. ı · konusu ması ' :s 
kamarasında dış ış erın . • . . zeteleri, fransızların çıkardıkları ka-

. . de hiç bir karar verılmemıştır. 
netıcesın nun projesini açıkça tenkid etmişler. 

8. Attli habineyi asilere yardımla Bolşevizm aleyhtarı bir blok kurulma-
it/wrn ediyor 51 lüzumunu ileri sürmüşlerdir ve İtal-

d 20 (A A ) _ B. Eden 'in t d Lon ra, • · ya ile Almanyanın spanya a şu veya 
d nra söz alan işçi lider At-

nutkun an so k 1 bu şekilde bir hükümet kurulmasına 
tli, hükürneti, general F~~~:~yaed:r:~- muhalefet edeceklerini teyid eylemiş· 
llk göstermi~ ol_ınakla ıı.u-u ka' .. " baş ]erdi. İngiltere ile yeni kurduğu mu· 
kanc:.mazhğın bır komedyadan 

Dük dö Gluçester 
Askeri meslekten ayrılıyor r-· k amanı na ebetleri idame ettirmek arzusunda 

bir ı::ey olmadığım teslim etm. e. z. 
" ti ki bulunan İtalyanın bundan böyle lngil· 

geldiğini söylemiş ve demış r : 
,,_ Bu i)ie bir nihayet vermek ve 

• 1 hükümetine kendini müdafaa 
ıspanyo 
için muhtaç olduğu silihları vermek 

ıazımdır." . 
B. Attli'nin sandığına göre, faşıst 

devletler karışmazlık anlaşmasını hüs
nü niyetle tatbik etmek arzusunu bes· 
lememişlerdir. Demokrasi, eğer yaşa
mak istiyorsa, diktatörlüklere karşı 

ınukavemet etmelidir. • .. 
B. Edenin beyanatını prensıp ıtiba-

ri le tasvip eden liberal lider Sinkler, 
y · • ·1· }<1"1'\'\.::ISin• bü.kfunetin, ıtalyan. ıngı ız an~ 

da !talyadan karışmazlık hususunda 

b . bir garanti istememekle bir zaf e-
ıç . . 

seri göstermiş olduğu ka,naa~de~r. 
B. Sinkler, Milletler CeDllyeti top· 

}anmasını ve İspanyaya kanunsuz mü

dahaleye engel olmak istiyen bütün 

devletlerin işbirliğine çağrılması lazım 
geldiği fikrini ileri sünnüştür. 

lngiliz gazetelerinin 8. Eden'in 
nutku etrafındaki tefsirleri 
Londra, 20 (A. A.) - B. Eden'in 

dün avam kamarasında söylediği nutuk· 

tan bahseden Taynıis gazetesi, bakanın 
bilhassa bir yanlı§ anlayıfı giderdiğini, 
filhakika ingiliz - italyan anlaşmasın
ın İspanyanın herhangi bir kısmmd'! 
hakim olan hükümetin şekli ne olursa 
olsun, herhangi bir yabancı devlete 

İspanya işlerine karı~a ~ veren 
hiç bir kelime oLmadıgıru bıldırmekte-

dir. 
Deyli Telegraf, B. Edeni'n bir me~-

h .. küme tinin şekli o memleketın 
leket u 

k d"sine aid bir iş olduğunu ve bu sa· 
en ı 1. "k 

hadaki görüş ayrılıklarının po ıtı a ve-
ekonomik anlaşmalar akdine engel 

ya icabedeceğini söylemekle 
olmaması . 

d wruya Almanyaya hıtab et
doğrudan og 

. Jduğunu bildiriyor. 
rnışBo Uit!er, dün tekliflerini yapmağa 

. wrılmış bulunmaktadır." 
açıkça çag · ünhasıran 

l\{orning post gazetesı, m • 
e]esiyle meşgul olarak, en 

!spanya mes d 'zden bir kontrol 
Yonal ve enı 

ternas. . barışı için çok teh· 
'esının Avrup 

proJ . e oldugunu yazıyor. 
}ikeli bır 9 Y · u Eden tara-

li Meyl gazetesı, o. 
Dey a sorulan suallerden 
d Almanyay 

fın an b kan'ın ihtarlarını yal· 
h diyor ve a ba se ınasın: hayretle kar· 

nız Almanyaya yka~ 
e diyor 1 : 

şıJıyor v . .k rogwalan beynelmi-
··B kan gıttı çe :ı; a d ki muahaze· 

halefetler hakkın a . . 
Jel mu ı..~ kalarının ışlerıne 

. · ve yahut ..,..ş . •. 
terını • hakkındakı mu-

h 1 cdilınemesı 
müda a e ]eketlere yapmalı 
racaatını başka mem 

idi." . . Thlanmasını müda· 
Gazete ingıhz ~ı a 

ederek diyor kı: 
faa . !tına alınması, yal-

110 c:ın garantı a k 
µarı:ı: . . İ ·]tereye dayananı 
k vvetlı bır ngı . .. 1 

nız, u • ·ı mwnkun o ur. 
. d "ploınası ı e . . 

ananevı 1 ak ve yahut dışıne 
öz kırpm 

Cenevreyc g 1 e nasihat vermek 
'!ahlı devlet er k 

kadar sı 1.. Ü teminden baş a 
bir felaketin husu un 

e yaramaz." 

şeEy l rı'irı nut1m ııe italyan basını 
B. ( e A ) - Gazeteler, B. 

20 (A· · 
Roırıa. · olarak ver· 

k u çok genı;> . 
Edenin nut un politikası ıle 

t · italyan . 
mekte ve hat a k ıntarı dahi hıç 

ı.mıyan ısı 
hernahenk o d ı"talyan kamoyu· 

• '<;.Ille en 
bir tefsire gırı,.d. 
na bildirmekte ır. 

tere aleyhine açıkça vaziyet almıyacağı 

hakkında son Göring • Musolini konuş· 

malarında sezilen duygular bu suretle 

teeyyüd eder gibi bulunmaktadır. 

Londra. 20 (A.A.) - Resmen bildi
rildiğine göre, Dük dö Gluçester kıral 

George'a vazifesinde yardım edebilmek 
için as.keri meslekten ayrılmıya karar 

vermiştir. 

Cenevrede 
(Başı ı. inci sayfada) 

''Bugün Fransa, kanunuevelde Mil

letler Cemiyetinde izah olunan hukuki 

tezin çerçevesi içinde manda sahibi dev· 

let vazifeleriyle kabili telif tavizin a

zami haddine varnıı~tır. Eğer Türkiye 
dahi Fransanınkine müsavi bir anlaş· 
ma arzusu ile mütehassis bulunuyorsa, 
Sancakta 19Zl anlaşması çerçevesi için

de çok geniş bir muhtariyet tesisi yo· 

!undaki fransız telkinlerinin iki mem

leket arasında bir anla~ma için ciddi 

esas teşkil edebileceğini tasdik ede· 

cektir." 

U zla§tırma gayretleri 
Cenevre, 20 (A.A.) - Doktor Tev

fık Rüştü Aras ve başlıca mesai arkadaş
ları bugün saat 12 de B. San:iler'in hu· 
zuru ile, BB. Delboı; ve Vienot ile bu
lu~mujlar ve Sancak hal<kındaki türk .v~ 
fransız tezlerini, Fransanın arzu ettığı 
şekillerde yani milletler cemiyetinin hi
mayesi altında, uzlaştırma gayretlerine 

devam etmişlerdir. 

Fransızlar milletler cemiyeti binasın
da vukua gelen bu buluşma, Türkiye ile 
Fransa arasında bir ihtilaf mevcud ol
madığı fakat Türkiye ile milletler cemi
yeti arasında bir ihtilaf bulunduğunu 

söylemişler, türk murahhasları buna der

hal cevab vermişlerdir. 

ludytı konsey toplantısına 
iştirak etnıiyecek 

Roma, 20 (A.A.) - (Havas) İyi ha· 
ber alan mahfiller, ~mdiye kadar Ro
manın Cenevre müessesesine karşı va· 
ziyetini değiştirebilecek hiçbir hadise 
vukua gelmemiş olması hasebiyle İtal· 
yanın Milletler cemiyeti konseyinin bu 

toplantısına iştirak etmiyeceğini beyan 

etmektedirler. 

Fransa ile lngiltere ara.,ında 
miilıim konu~malar mı? 

Cenevre, 20 (A.A.) - (Havas) Mil
letler cemiyeti mahfilleri, konseyin bu 
toplantısı esnasında Fransa ile İngil
tere arasında pek miihim konuşmalar 
yapılacağını saıunaktadırlar. 

Sancak davamızın görüşüldü ğı1 Ccnevrcdcn bir görürıüş 

SON DAKiK _4 

B. Aritanın Japon diy Cu llir nutk:u 
Tokyo, 20 (A.A.) - Dış Bakanı B. Arita Dıyet'te ehemiyetli bir nutuk söy

lemiştir. B. Arita nutkunda, Japonyanın, Uzak Şark't huzurun tesisine çalıştı· 

ğını, alman - japon anlaşmasının gayesinin komitenin faaliyetini önlemek için 
yapıldıgını, Mançuko'nun her sahada biıyük ilerlemeler kaydettiğim, Çin ile Ja
ponyanın miınasebetleıinde J ... pon} an n kati bir anla mayı ısrarla istediğini ve 
Siyanfu meselesinin sebeblerini anlatmıştır. 

s • 
rıye evi ve d iirz" 

resmen illıe: { 
lrald rıııı 

et~· 

Kudiis, 20 (A.A.) - Suriye hükümeti, şimdiye kactar kısmen miistakil bir 
idareden istifade etmiş olan Alevi ve Dürzi topraklarının Suriyeye tam olarak 
iltihakını resmen ilan etmiştir. Şam hükümeti bu topraklarda kendisi tarafından 
tayin edilen valilikler tesis etmiştir. 

Bul.0·ar -e Yuo·oslav 
~ 

imzalanıyor 
Belgrad, 20 (A.A.) - Resmi kaynaktan bildirildiğine göre, bulgar • yugos

lav dostluk paktı önümüzdekı pazar günü Bclgrad'da imzalanacaktır. 

B. Ruzvelt parlamentoyu açtı 
Vaşington, 20 (A.A.) - Cumhur reisi bugün parlamentoya giderek mutad ye· 

mini yaptıktan sonra toplantı devresini aç ml§tır. 

Cumhuriyet'te Yunus Nadi, San
caktaki muhtelif unsurları birbirleri· 
ne dü,man yapmıya matuf müstemleke
ci siyasetten bahsederek diyorki ı 
''Franıız müstemleke memurlarının 

unıuru unsura dÜflllan yapmak yo
lunda çalış.an eiyaaetine mukabil biz 
türkler ırk ve din farkı gözetmeksi
zin bütün çevremizdeki insanların in. 
sanca bir kardet hayahnı yafama• 
larını istiyoruz. 

Cumhuriyet,te Abidin Daver Fran· 
ıızca Vu gazetesinde Eram isınile 

çıkan ve hakikatte Aram adında bir 
Taınak Ermeni tarafmdl\n yazıldı· 

ğını tahmin ettiği makaleyi mevzuu 
bahsederek, Türkiyede Ermenilere 
zulüm edildiği, bütün haklarının el
lerinden almdığı tarzda hakikatle 
taban tabana zıt en çirkin iftirall\rnı 
memleketimizde yafayan bütün Er
nıeni vatandatlanmızın nefretlerini 
mucip olacağını söyliyerek, bu nevi
den komiteci tezviratile hakikatle. 
rin tahrif edilemiyeceğini anlatıyor. 

KöYLOMOZON DURUMU 

Kurun,da Asım Us, birçok zirai 
mahsullerin fiatlarında görülen yÜk· 
aelitin memnuniyet verici bir hal ol
duğunu kaydettikten sonra, yalnız 
türk ziraatinin en mühim çalıpna aa: 
hası olan hububat fiatlarındaki yük
ıelitin aynı nisbetlerde olmadığını 
ve buğday ekicinin henüz istediğimiz 
refah seviyesine kaVU§mUf olmadığı· 
ru anlatarak, bir gün, fazla buğdar 
mahıulümzün elimizde kalması ve 
ihraç imkanlarının bulunamaması gi
bi bir vaziyet karıısmda kalmamak 
iç.in buğday iıtibaalinin maliyet fia
tını dütürecek tedbirlerin alııunaaı 

lüzwnunu ileri sürüyor. 

CAZETELERIMIZlN V AZIFELERI 

Tan'da Ahmed Emin Yalman, türk 
milletinin, areçinnit olduğu büyük fe

laketlerin verdiği ibret dersiyle, mil
li müdafaaına teallük eden bütün me
selelere kartı &on derece alakalı ve 
uyanık bulunduğunu kaydettikten 
sonra, bu alakanın yurdun iktıaadf 

meaeleleri 1&hasında aynı derecede 
mevcud olmadığmı. bunun da halkı
mızın ekonomik terbiyesinin nokMn
lığı yiizünden olduğunu ileri sürüyor. 
Gazetelerin, memleketin ikhaadi kal
kınmasına birinci safta bir ehemiyet 
vermeleri lüzumuna kani olan mu
harrir, bazı garb memleketlerindeki 
hafif neıriyat gazeteciliğinin bata· 
rılması gereken bunca davalara ııa.. 
hib Türkiyede hayat hakkına malik 
olmadığını, iktısadi yükselişimizin 

merhalelerini takib etmeyi halkta bir 
nevi spor zevki haline getirecek pro
pagandaların gazeteler vasıtasiyle 

yapılması İcab ettiğini müdafaa edi· 
yor. 

MEMURLUK HAYATINDA 
ISLAHAT 

Son Posta'da Muhiddin Birgen, 
memurun ve hususiyle küçük memu
run umumi hayahmızm tanziıninde 
oynadığı büyÜk role i~t ederek, 
bu hazırladıimuz kanun ve karar· 
ların tatbiki doğrudan doğruya on• 
ların himmetine ve çalıtm sına bağh 
olduğu için, memur zümresinden mu· 
ayyen bazı vaaıfların aranması İcab 
ettiğini, ancak buna mukabil de on
lara bazı avantajlar temin cbnck lü
zumunu ileri sürüyor. Muh ıTire gö. 
ro, en küçük memurlara bile, çalıt

maları ve gayretleri nisbctindc ile..,. 
!emek ve derece almak imknnlnrı ve
rilmeli, fakat bu ilerleme, tali ve te. 
andüflere bağlı kalmayarak otoma. 
til bir tekilde olmalıdır. 

DACLARA RABCET 

Akıam'da "Aktamcı,, dağlara tJl'o 
manmak ve dağ sporları yapmak iti. 

yadının bizde gitgide yayıldığnu 

memnuniyetle knydcderek, dnğ spol'

larının vücud ve zihin üzerinde yap. 
tığı fayd. lan anlatıyor. Muh rrir. 
yazıııının sonunda, Uludağa çıkmak 
Üzere gelenlerden Bursanın çok men
f aat temin etmesine rağmen hala ba 
dağda modern konforu haiz büyük 
bir otel yapılmarnıı olmasından fİka• 
yet ediyor. 

Biz.im bildiğirmz, Uludağ'da bö)'M 

modern bir otel mevcuddur, ayrıca 
dag ıporcuları için konaklar ela v~ 
cuda getirilmiıtir. 



.~ 
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Sancak İŞİ etrafında 

Mısırdan yükse en 
dürüst ve dost bir ses 

Sancak davamız hakhıntla. dünya gautelerinin miisbd nepiyalı devam etmelıtedu. Ba ara· 
da_ bühaaa~ lranaız gazctelerUwle raftlatlı.ğunu ya:zı/.aT, tlaoamızın haklılığını ve meşru
iuğurwn bizzat lran.ıı.z. gaz.delerinden bir lıumı tarahnJ.an bile tasdik ve ta.vib edildiğini 
anlatmaktadır. 
Bu.gün bu ycuılardan hanaızca La Re-prıblilı, Mmr'da ~ Elbelağ ve Hırvat lideri Maçek'in 
Organı olan Selyoçki Don gazetelerinin birer yazılarını mtanlarunıza alıyoruz: 

Fransız menfaatlerine 
ihanet edilmiştir 1 

15-1-J'J tarihli La Republique gaze
usinde Pierre Dominique §iiyle diyor: 

-Bize, lngilterenin İrakı biraktığı
nr söyliyenler bulunacak. Bu sözü baf
kasma anlatsınlar! İngiltere bir taraf
tan Maverayı tcria n Filistinde, öte ta
raftan Maskat'ta ve Bahreyn adaJarmda 

•e nihayet Basra körfezinin nihayetin
de bulunan Elkuveyt'de alakasını mu• 
hafaza etmektedir. Hakikat ~udur ki, 
ingiliz donanması körfeze, tayyare fi
loları da vadilere hakimdir. frak dün 
olduğu gibi bugün de İngilterenin ta
biidir. Fakat biz Suriyede neyi muha
faza edebileceğiz? Uç ~enede, beş sene
de vaziyetimiz ne olacak? Zaten her 
feyi bırakıp çıkınağa başlıyoruz. Biraz 
zaman daha geçtimi mekteblerimize, 
hastanelerimiı:e, lisanımıza, nüfuzumu· 
ı:a ve hatta petrola da veda edeceğiz. 

Nitekim, muahede parlamentodan 
çıkar çıkmaz - Guro, Sarray, Veygand, 
Juvönel ve Ponso'nmı da önceden tah
min edip söyledikleri gibi - en ziyade 
tehdid altında bulunan bir azlık ayak
landı, nümayişler yapıldı, ölenler ol
du. Anadolu türkleri, Fransa tarafın

dan terkedilen, Suriyedeki kardeşleri
ni müdafaa etmek isteyince Pariste teh
like anla§ıldı. Cenevrenin arkasına sak
lanmak istenildi, kekelenildi ve bir de
fa daha Fransa dünyanın ayakları 

altına atıldı. 

B. Vienot: "Fraosamı? diyor, o o
rada alelade bir mandaterdir 1,, yalnız 

o kadarını? Fransanm bu mandayı elde 
etmek için bazı hususi hakları da yok· 
mu idi ? 

Zaten bu işe hiç karışmak istemi
yen Milletler Cemiyeti meseleyi iyice 
anladı ve bize, Türkiye ile dostane bir 
tarzda uyuşmamızı tavsiye etti. Halbu
ki, işler yoluna girmiyor, bilakis karı· 
9ryor. 

O zaman suriyeliler ellerinde mua
hedeleri de oldağu halde, kendilerinin 
aldatıldıklarını söyliyecekler ve mese
la B. Muso1ini•~n yana meyil edecek

lerdir. O da her halde, türklere karşı arab 
larm hamiliğini yapmaktan başka bir 
şey düşünmiyecektir .•. 

O kadar ki, Fransanın arzu etmedi
ği, hiç bir yüksek komiserin istemedi
ği, azlıklarm ateşten korkar gibi kork
dukları fakat yalnrz en azılı düşmanla
nmıZ'ln yapmamızı hararetle istedikle
ri; bize yakın ~arkta ve şarki Akdeniz
de hakim bir vaziyeti kaybettiren, Fran
sayı 1stanbuldan Tahrana ve Kahireden 
Bagdada kadar her yerde mağlub mev
kiine sokan bir muahedeyi ihtiyatsız 

ve sebebsiz olarak yapmı~ olmak yüzün
den B. Vienot bizi ya fransız kanı dök
tünneğe, yahud da günün birinde, isti
yerek veya istemiyerek, bir imparator
luğun alametlerini bile İtalyaya devret
meğe mahkfun kılıyor. 

Bundan sonra da benim her tarafta, 
onun fransız menfaatlerine hizmet et
tiğini bağıra bağıra söyliyeceğimi mi 
sanıyor ? 

Hayır, o ne Fransanm, ne adaletin, 
ne de sulhun menfaatine hizmet etmiş
değildir. 

12 sonk§nun 937 tarihli Mısırda çı
k.an '&Elbelağ" el.azı: 

Sancak meselesi ve Mısır matbuatı
nın aldığı durum: 

"Bütün aralı münevverliğinin idra
kini ve yeni şartlar dahilinde başlayan 
yeni ön Asya politikasında yabancı 

parmakların ip oynamalarına müsaa<ie 
olunmamasını temenni ederiz.'• 

(Burhan Belge) 

"Son günlerde Mısır matbuatı San

cak meselesinde uzun neşriyat yapmak· 
tadır. Bu mesele bütün alemi meşgul 

etmektedir. 

Türk noktai nazarını tutmak vazife

si bana düşmez. Çünkü bu mesele. 

gündelik türlt matbuatında ve bilhassa 

Ankara Matbuat Umum Müdürlüğü 

Başınüşaviri Burhan Belge'nin, birinci

kanun 1936 tarihinde "Elehram,, gazete

sinde neşrettiği makalede, iyi izah e

dilmiştir. Yalnız suriyeli ve bazı mısır

lı arkadaşlarımızın bu mesele hakkın

da, fransızlardan daha fazla hassas ol

mamalarını tavsiye ederim. Enternas

yonal matbuatın büyük ekseriyeti ob· 

jektif bir lisan kullanırken ve uzlaşma 

tavsiye ederken Mısır matbuatının 

türklere brşı böyle şiddetli bir tavır 

alıp ateşe körükle gitmeleri pek tees

süfe değer bir haldir. 

Bizim Suriye ile müteaddid menfa

atlerimiz vardır. Türkiye ile de bugün 

Dahası var. Biz arkamızda adalet
aizlik bırakarak gidiyoruz. Çünkü ya
pılan muahede azlıkları hiç hesaba kat
mamaktadır. Filvaki Lübnan bizimle 
busust bir muahede imzalamıştır; 

fakat bunda türkler, dürziler ve alevi
ler için hiç bir ~ey yoktur. Bütün bu az
lıklar, türkler, dürziler ve aleviler bir 
yem gibi ve türkler derhal, ötekiler beJ 
ıene zarfında. auriyelilerin önüne atıl
maktadır. Şarklı kalan bu ,arklıların 

bundan dolayı fÜpheai% onlara tariz 
etmiyorum • bu azlıklara hürmet e
decekleri taıavvur ediliyor t haydi ca
nım! şarkta hiç bir zaman azlıklara hür
met edilmemiştir. Bahsettiğim azlıklar 
lse mezbahaya gitmeğe değilse bile kö
le olmağa mahkQmdurlar. Bunların 

baş vurabilecekleri, himaye görecekle
ri bir tek memleket vardı: Fransa. O 
bunu bildiği halde çekilip gidiyor. Hem 
öyle bir gidiş ki. tam hülriimet sürmek 
zamanı ba§larken ve bir defa daha, sc
bebsiz yere vukua geliyor. Bir aeçim 
zaferinin harareti içinde, vaktiyle her 

hanği bir prense tahsisat verildiği, ma
aş bağlandığı gibi Suriye de Şamhlara 
verildi. 

••• 
B. Vienot'ya soruyorum: Suriye a

rabları koyu birlikçi olduklarına göre, 
taYet Antakya ve İskenderun türkleri 
ayaklanırlarsa ve bir türk ordusu de
ğilse bile, türk gönüllüleri sancağa gi
rip de arablara ate~ ederlerse B. Vienot 
ne yapacak ? 

Türk tezinin hakhhğı 

Müsteşar B. Vienot bu meseleyi 
Fransanm istemediği bir tarzda hallet
mek işini alelacele üzerin..: aldığı sıra
da ona: "Ya türkler? türkleri düşün
dünüzmü? İtalyanları düşündünüzmü ?,. 
diyen hiç kimse bulunmadımı? Eğer 

bunu kendisine söyliyen bulunsaydı, 

B. Vienot her halde omuzlarını kaldır
makla iktifa edecekti. Düşünün bir 
kerre: nisan, mayıs, haziran. büyük gün
ler gelmişti. Halk cephesi nihayet ik
tidar mevkiine kavuşuyordu. Fena fi
kirli bir insandan başka kim istikbali 
karanlık görebilirdi? Atatürk her hal
de bütün bunlara gülmüş olmalıdır. 

Çünkü onun muahedesinde bir dör
düncü madde vardır ki şöyle demektedir: 

"Eğer, yukardaki paragrafta derpiş 
edilen tedbirlere rağmen akidlerden 
biri bir anlaşmazlığa karışırsa, öteki 
akid taraf ona müttefik sıfatiyle derhal 
yardım edecektir. Vukuu yakın bir harb 
tehlikesi takdirinde akid taraflar HL 
zumlu müdafaa tedbirlerini almak için 
hemen anlaşacaklardır. Suriye hüküme· 
tinin yardımı, Suriye toprağı üzerinde 
demiryollarının, nehirlerin. limanların, 
tayyare meydanlarının. su satihlariyle 
diğer muvasala vasıtalarının istimali 
de dahil olmak üzere fransız hüküme
tine iktidarında olan bütün yardımla
rı yapmaktan ibaret olac.ıktır.,. 

S inci maddenin ise, "Suriye topra
ğının muhafazası mesuliyetinin Suriye 
1ıükümetine düşmekte olduğu,. söyle. 
diğini de biliyorum, (Bunun dördüncü 
madde ile tearuz halinde olduğu da 
söylenebilir) fakat, Suriyenin ordusu 
olmadığına göre, tekrar ediyorum. şa
yet türkler sancağa girerlerse, B. Vie
not ne yapacak, Fran!fa ne yapacak? 

B. Vicnot'un muahedesi cevab ve 
riyor: asker gönderilecek, fransız ka
nı akıtılacak. 

B. Vienot bunu istemediğini mi söy
liyecek? 

Hırvat Jideri Dr. V. Maçek'in or· 
galll olan ( •Selyaçki Domu - Zogreb, 
14.1.1937) Hatay davamızı kendine mah
sus olan köylü ifadesiyle müdafaa et
mektedir. Bu gazete diyor ki : 

"Türkiye, boğazları yeniden işgal 

ve tahkim etmesine müsaade edilmesi
ni istemi~ idi. Çünkü sulh muahedeleri 
Türkiyenin boğazları işgal ve tahkim 
etmesini menediyorlardı. Bu talebin

den dolayı büyük devletler Türkiyeyi 
takdir ve methediyor ve onu diğer dev· 
letlere karşı bir örnek olarak gösteri
yorlardı. Türkiyeye boğazları işgal ve 
tahkim müsaadesi verilmiştir. 

Şimdi ise, umumi harbten sonra dev· 

Jetlerin Türkiyeden ayırıp Fransanın 

nezareti altında bulunan Suriyeye rap
tedilen İskenderun sancağının, neye 

mal olur ise olsun kendisine iade edil
mesini istediğinden dolayı Tiirkiyeye 

serzeniş ediliyor ve suçlu çıkarılıyor. 
Halbuki İskenderun sancağında türkJcr 

muazzam bir ekseriyet teşkil etmekte
dirler. Orada 300 bin türk vardır. 

Türkiye Önderi Kemal Atatürk'ün 
idaresi aJtında güzelce düzenlenmekte 

n ilerlemektedir. Rivayet olunduğuna 

göre Türkiye, eski türk sultanlarmm, 
bütün dünya müslümanlarını bir araya 
toplamağa ve ondan sonra da diğer 

1 
milletleri müslümanhğı kabule icbar 
etmeğe matuf olan eski politikasını 

terketmiştir. 

Bugün Türkiye milli bir devlettir. 

İşte bunun içindir iri türlder kendile
rine aid olan İskendenın toprakların
dan ve orada yaşıyan kardeşlerinden 

feragat edemezler. Edemezler, çünkü 
müttefikler 1920 senesinde Türkiyeye 
karşr çok hırçın ve dikkatsiz hareket 
etmişlerdir. 

İskenderun sancağı hakkında Fran
sa ile Türkiye arasında uzun müzakere
ler olmaktadır. Türkler bu krtanm ken
dilerine iadesini ve yahud, Suriye du
dudlan içinde bu kıtaya azami muhta· 
riyet verilmesini talebetmektedirler. 
Muvaffak:iyetle neticelenemiyen bu u
zun müzakereler türklerin canına tak 
demiştir. Görünüşe nazaran türkler, 
ic.abederse silah kuvvetiyle dahi, eko
nomik ehemiyeti büyük olan bu mese
leyi halletmeğe karar vermişlerdir. ı~ 

kenderun denizi Akdenizde bulundu
ğundan ekonomik ehemiyeti pek büyük
tür. Bu işte Türkiye İran ve Rusyanın 

yardımından ümid var olabilir. Bunlar 
İskenderun limanının dost Türkiyenin 
idaresi altına geçmesinden memnun o· 
turlar; çünkü, Ak.deni~ ile en yakın mu
vasala yolu olarak İskcnderundan isti
fade ederler • 

Bazı kimseler Türkiyenin bu teşeb

büste bulunmak için gayet müsaid bir 

zaman intibah ettiğini iddia etmekte
dirler. Çünkü Fransa dahilde ve ya
kın komşulariyle çok meşguldür. Ne· 
ticenin ne olacağını ileride göreceği.%." 

için ve ilerisi için maddi ve manevi 
menfaatlerimiz vardır. Büıaenaleyb 

zevki selim, menfaatler ve nezaket kai
deleri Mısır matbuatını büyük dostu· 
muz Türk.iyeye karşı dost bir lisan 
kullanmağa iınalle etmeli ve bu matbu· 
ata ihtiyatlı ve tedbirli olmasını ta~
ye etmelidir. Çünkü sözler türkleri.n 
kalbinde kolay kolay kapanamıyacak 

olan yaralar açar • .Bilhassa Mısır, da• 
bili ve harici isiklfilinde Türkiyeyi bit 
örnek olarak göz önünde tutmakta vo 
takib etmekedir. 

"Elbelağ" gautesinin bu hakikati 

görmesi, ve Türkiyeye karşt şiddetli 

bir lisan kullanmamaaı ve yalnız ıne· 

seleyi nezahet ve samj.miyetle tetkild. 

takdire değer bir harekettir. 

Bütün Mısır'da dostluk ve bitaraflık 

göstermiş ve bu itibarla siyasi görüj 

ve kabiliyetini ispat etmiş olan biricik 

gazete yunanlı "Kairon" adlı gazetedir. 

Ve bu bizim için acıdır. Fakat, ''Kaıi· 

ron" gazetesi için şüphesiz ki bir şeref .. 

tir. 

Mısır matbuatına itida~ nezahet 

tavsiye derken Mısır gazeelerine, Bur• 

han Belge'nin sözlerini tekrar ediyo• 

rwn. Bu sözlerden daha makul bir mü· 

talca göremedim .. Burhan Belge demi§" 

tir ki: ''Mısırlı münevver ark.adaşları• 

mız, bu mesele hakkuıda ıuriyeli kar• 

deşlere anlayı§ ve idrak tavsiye etmeli• 

dirler. Bu hatalı hareketin bir an evel, 

hepimizin menfaatine tashihi llıundır~ 

Sancak meselesi, Suriye • Türkiye ara
sında sunf bir surette ihdas olunmak 

istenilen bir ihtilaftır. Bütün milletle• 

rin istiklaline taraftar olan Türkiye, 

islam camiasının en kudretli devleti o
lan Türkiye, keyfiyeti böyle görüyor• 

sa, onun bu görüşiinü doğru olarak ka• 

bul etmek 14zımdır ... " M. N. 

l\laresal , G • • 
razı anı 

Ras Destaya liarşı 
.harekete geçti 

Roma, 20 (A.A.) - Adisababadan 

bildirildiğine göre, şimdi Sidnoslar böl· 

gesinde bulunan Mareşal Graziani, Ras 

Desta tarafından toplanan bazı muba· 
snn gruplara kar.şı yapılacak olan as· 

keri harekatın kumandasını ele almış• 
tır. 

Havacılık ve Spor'un 

183 üncü 

Sayısı çıkmışhr 

Bütün Kitapçılarda var

dır.. Okurlarımıza tav· 

siye ederiz. 
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iKiNCİ 

CENGEL KiT ABI 
Yazan: Çeviren : 

Rudyard Kipling Nurettin ARTAM 

Movgli, bunları söyliyerek yılanın renk
li çöreklerinin yanı başına çömeldi. 

- Şimdi aynı insan yavrusu. aynı yay -
van kafalının yanına yumuşak, gıdıklayıcı 
sözlere söyleyerek geliyor ve ona kıllı, kuv
vetli olduğunu söyliyor ve aynı yayvan ka
falı ona inanıyor ve o taş atan aynı insan 
yavrusuna yer veriyor ve .. nasıl rahat edi
yor musun? Baghira sana rahat edecek bir 
yer verebildi mi? 

Kaa, adeti olduğu gibi kıvrandı ve bu ha
reketleri çocuk ta başının yanma gelinceye 
ve başı onun omuzlarına yaslanmcaya kadar 
de ~am etti. O %aman Movgli, o gece Cen
gel de olup biten şeyl~ri yılana birer bırer 
anlattı. 

Kaa: 

- Ben akılh olabilirim, dedi, fakat ku
lağımın sağır olduğu da muhakkaktır. Yok
sa Fiari ben de duyardım. Ot yiyenlerin te
dirkin olmuş olmalanna pek az hayret ede
rim. Gelen sürü kaş kişi acaba? 

- Henüz görmedim. Dörtnala sana koş
tum ilkin. Sen, Hatiden claha yaşlısın. 

Movgli büsbütün şakraklaşmıştr: 
- Oh Kaa, bu av, çok iyi olacak. Öteki 

ayı içimizden pek azı görebilecek. 
- Sen de vuruşacak mısın? Unutma ki 

sen bir insansın; hangi sürünün seni içinden 
attığını hatırla. Kurtlar köpeklerle, varsın, 
dalaşsınlar. Sen bir insansın. 

Movgli: 
- Geçen senenin cevizleri bu sene kara 

toprak oldu, dedi, benim bir insan olduğwn 
doğrudur; fakat bu gece ben kendi kendime 
bir kurt olduğumu söyledim. Irmakların ve 
ağaçların bunu hatırda tutmalarım söyle -
dim. Ben bu Dhole savuluncaya kadar ser· 
best kimseler sürüsündenim Kaa. 

Kaa homurdanarak dedi ki: 
- Serbest kimseler, serbest hırsızlar, 

dedi, sen de kendini ölmüş kurtların yüzü 

suyu hürmetine bir kör düğüme bağlıyor
sun. Bu iyi bir av değil ı 

- N ağışş ! Şimdi işin biçimi değişti. 
Ben, ilk önce seni de yanıma alıp şimal ta
raflarına gitmeği düşünüyordum. Madem 
ortada verilmiş bir söz var; bu söz, tüysüz 
ufak, tef ek bir insancık tarafından bile ve
rilmiş olsa gene sözdür. O halde ben Kaa di
yorum kL. .. 

- İyi düşün, yassı kafalı; asıl sen, ken
dini bir kör düğüme bağlama; ben senden 
söz istemiyorum ... Zaten senin ne diyeceğini 
bilirim. 

- Peki öyle olsun, dedi Kaa, söz vernıi
yeceğim. Fakat söyle bakayım bana; Dhole 
geldiği zaman ne yapmayı düşünüyorsun? 

- Onlar Vaingunga ırmağını yüzerek 
geçmelidirler. Ben, suyun sığ bir yerinde e-
limde bıçak, arkamda sürü olduğu halde 
karşılamağı düşünüyorum. Bu suretle ya 
onları sulara kaptırırız; yahud da ağızların
daki ateşi geçiştirmiş oluruz. 

- Dhole yolundan dönmez ve 
gırtlakları daima ateş gibidir. Bu 
defa başlandı mı, önünde ne insan 

onların 
ava bir 
çocuğu 

kalır; ne kurt yavrusu; kalsa kalsa kuru k& 
miltler kalır. 

- Alala, eğer öleceksek ölürüz. Herhal
de bu av, avların en iyisi olacaktır. Fak~t 
benim midem pek gençtir ve ben çok yag-' 
mur görmedim. Ben, ne akıllıyım, ne dO 
kuvvetlL Senin daha iyi bir planın var ıJll 
K ;> aa. 

- Ben, yüzlerce ve yüzlerce yağrnuti 
gördüm. Daha Hati'nin süt dişleri çrkarketl 
benim kuyruğum, tozlar içinde, uzaınışU. 
İlk yumurtamm başı için söylüyorum, betlt 
birçok ağaçlardan da yaşlıyımdır: bu ce~ 
gelde olup biten şeylerin çoğunu görını.ı
şümdür. 

Movgli: ası 
- Fakat, dedi, bu yepyeni bir av! Bund 
önce hiç bir Dhole bizim sınırlarıırnıı gecr 
memış. ııl" 

- Olan olmuş. Olacak olan da uı:ut·bit 
muş, bir senenin gerisigeriye gitınesı ~1

31 
bunun geriletilmesi olacak. Hele sen bıf' 
dur da ben yaşımı sayaynn. ) 

(SQnU var 
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Art artist artistik ... 
' ' ••t üzerine bir etu 

Yasan - bmet Cev t l:"mre 

Dl 
• dillerinde olduğa 

değil dığer Avrupak ---~ J.izımdır. 
iıbi cartiat> olar• yuu-a 

1 ' ... .. c • lst • tekli . 
de L._ealek ve mezhep ıaimlerinl ~~1-
Çe •ullanılan bu ekin de kaynağı turk· • ik ıekli . 
dirolttuğana hiç ihtimal veritmemektc- · Dil teoriainin prenaıpleri •. 
h&J_"Garp lengüiatleri tarafından). ~~ :a~e:.; unsur girdiği kelimey~~e~ğı 
.. 1 '"'uaı .esiri, tahlriksı· .. -e ilim dışı ıtı- ne ·ıaveaiyle tamamlar. ur -
ı ttan .. • bir anlaın 1 

• t:-.. u IOD derece 
ııaa ıleri gelir; ilmiğ hakikat ~ • ed bu unsurun ıı -- 1 k 
... ,.L._ten .. inedir: bu ... Jril de ~kçedir . .' ç ~ . Fiğil ınaddelerine ge ere ~ 
•-ut tü .,.- - b genıftı.r. ·e e nı'apet ettirir: dehle, 
h ... _ . rkçesinde bu sözü oldugu ~ 1 1 bır obJ Y b • ~,_...- amı k u"" ka,.ık, çıkık, v. ; 

b •q buluyoruz. • d ·ıc kmk op a, ~ f 
Pıt 0~ formatif unsurun Gllneş - Dıl eşı ' ·1 • ek ıeklinin fonetikçe .zay.~ -

llliplerince etimolojik fonnülil: ~:..::~~ır, _ ek tekliyle de türeınıf soz· 
.. , (1) (2) ktUr' 
•: .. ia • it, tir. (Eklerden teıek~l ler Ö. k · k rkak. kaçak v. b. 

etmi, olduğu içın rke 'b 
0 

ekin her iki ıekliyle isti· 
ana köke mnracaata Fa~t. u ddelerine münhasır de -

l ihtiyaç yo~tur~: . mali fıiıl ~ (Uyg ) cmütteki, haluk, 
a._d) inci • ia - unsuru, nirdiği sozün ğil~ir: !;;~ (Uvg.) caydın:t itik (Çağ. 
-.. e ,., necıp:t," . . . ...;.ri:t odak (Uyg.) cuya• 
" 1_:~tiği anlamm genit bir sahaya Azeri) nıvn • - ' . 
11e~<111a~ını, ikinci • it unsuru da bu 8 E ki kelimelerde bu ek~ 
~ve ışaayı yaoanı gösterir. nı~:t V.· · e: çok rugelinmektedır. 

llltı una göre artist carh ın geniş mu- iatıınabne p .t rık ~i.t ığrı.t chas-
erde 1 it Topuk, .ll.ovdiu. ~ e ı·rı~,_ ciri; .kurak "11-

tlaaı yayılmasını yapan, onun a - ta:t. tirık c rı:t, a • 
~en kimsedir. Gün bu de ece v b. v. b. • 'bi 11)> ~ • dil prensiplerine r . ru:t Ört == ateş'ten örtük catefın:t gı d. 

'-i:;n olan bu şeklin yakutç~da ge~~· ai {atlar dahi yaratılmıttır (Ra ra
10 

••ta kullanılmakta oldugunu go- kıya aı -
'-i ruz. Pekarskiy'de bunun yUzlerce I. Kom.) ki' le de misaller mebzuldür: 
-:ılert vardır; gerek fiğil ve gere~ j=k~e;~:ı (bağırsak), iJzek emer • 
• '62 ternJerine girer; Pekarakiyi gel_ı· ,,- b. 
"11ertel açıp bakıyoruz, hemen fU mı- kez:t yiJrek •• v. k kullandığı bu 

buluyoruz . TUrkçeftlD en ço b ...:h•ün kültür 
4l1ı.stt ( • dan) ,,_ va -ınlayıcı unsuru u•- l '-rct• ayı = yaratma' - ı • --nııın-.-o-lojiıindeki mevkiiinden az et • 

11 ' te k kimin bakkr olabilir? • 
'-ti;ııaıt (algı = kutlama'dan) "= me 1 te bu araştırmamız bize . ~ 

Yıcı", 1 d v • 1 cartiat> ve cartıatık> ın 
tı....•tı.tzt (atı = satılık ~y'den) "== cart> ın egı v • • ilmi haki-
~r, &atıcı'' de tilrkçe olduğu ~aga~ 1 h"-"ıı· •r ' v 1 ak vermektedır. Bı ...... e r--; 

ısıt (an = yağ'daıı) "== yagcı,,, kat o ar 'k tekillerinin bu kategon· 

c muvazi merkez > 1 
hakkında tahkikat 

bitti 
Moskova, 20 (A.A.) - "Tas,,. Sov· 

yetler mGddeiumumilifi tarafmdu 
netredilen bir tebliğin bildirdiğine p 
re, Troçki .. muvazi merkez" i hakkın· 
da yiiriitillen tahkik.at eona ermi§tir. 
Piatakov, Radek, Sokolnikov, Serebiri• 
akonm mensup olduğu Ye Troçldnin 
talimatı üzerine 1933 de kurulan bu 
merkezle beraber, Zinoviev, Kamenev, 
Smimov, Mratehkonki ve diğer bazı 
phıaların mensup olduldan bir "Troç
ki- Zinovievist,, merkezi de hali faali

yette bulunmakta idi. 
Tahkikat fil noktaları meydana çı· 

karmıttır: 

Tetbişçi gruplar tarafından teşkil 
edilen "muvazi merkez,, muhtelif ca

susluk, sabotaj ve fesatçı hareketlerin· 

de bulunmU§tur. Muvazi merkez ve 

Troç.ki teşkilitm irtical faaliyetleri, 

Sovyetler Birliğinin askeri kudretini 

yıkmak, Sovyetler Birliğüıe lwlı •· 

keri taarruz bazulamak, Sovyetler Bir· 

liğinin parçalanmaaı, iJltidarın devril

mesi ve kapitalizmin yeniden iıbyuı yo· 

lunda ecnebilerin faaliyetine yardım 
etmek maksadını takıib etmekte idiler. 

Bu işte qağıdaki §ahıalar suçludur: 

Piatakov, Radek, Sokolnikov, Sere• 

briakov, Muralov, Livçiz, Drobnia, Bo

gualavski, Kniuev, Ratayçek, Morki?' 
Şeatov, StroyJov, Purok, Grat. Putın 
ve Armold. 

Sovyetler müddei umumiliği tara
fından tasdik edilen itJıımımme doaya-

11 ile beraber, ili divana tevdi edilmit" 
w .,.,~ (angı = rakı'dan) •== bek· de • 11.t ~ • :i kıyaailikten çıkmı1 ise de 
·-., •. b. lerde ı~ old··~· sabit olduktan tir. 

ır.L.._ b. '--yna~ tiirkçe ..... • •V• b . . ,_ıt_ nd yapıla· lehçe -utçada • aıt ,eklinde olmuı ır - •-ka dillerin modemıze ettıgı u Son celae 23 ikınc:.ı -..uU a 
.. ~fonetiği icabıdır; bizim lehçede :~r ~işaretlerini biz nasıl ret ve caktu. 

'-hn • ~ olduğu gı"bi nb lfUPU bulu- inkir edebiliriz? •============---==--=-==--=====ı=maııııs=-==-
..... d~ı:ğı:n:d:en::..ca::rt:i~•:t•:.:.i .. ~c~a:rt;.:::ı•~•t:._•_. ........ -:':=-........ .... . 

!Franko ve valansiya hükümetle~ 

ANKARA 
l.t ~LE NEŞRIY ATI 

,t\t : 
1a.3G Plik: Türk :Musikisi ve Halk 

l?.30 

lt.oo 

lt.30 
ıı.,.5 

tarkıları 
Dahili Ye Harici haberler 
Muhtelif plak neşriyatı 

AKŞAM NEŞRIYATI 

lnkilab derleari Halkevinden 
naklen) • 
TUrk musikisi ve halk prktlan 
(Safiye Tokay ve arkadaflan) 
Arabça neşriyat. 
Tiirk musikisi ve halk prkılan 
(Servet ve arkadaıları) 

Konferans: Kbmı Nami (terbiye) 

Plik: dana musikisi. 
Gazete hulasaları .e ajaıW ba• 
be deri 
Studyo Salon Orkeatr.-ı 
l - Gluch Fantaiaie Alceate 
2 - lvanovici valse Seufzer 
3 - Czibulka Serenade f talien· 
ne. 
4 - Halevys F antaiaie Le• Moa
quetarea de la Reine. 
5 - Faure Berceuse. 
Yarınki program ve latiklil martı 

İSTANBUL 
oau NEŞRIYATI 

12
•30 Plakla türk musikisi 

12.50 
13 Havadis 

13 
.os Plakla hafif müzik • 

rinin cevabları kontrol 
• • • 
ışını imk8nsızlaştmyor mu? 
Londra, 20 (A.A.) - Di1ıı Londra>:8 

elen Burgoa ve Valenaiya b~e~-
g . vahı siyasi görmenlerde muttefı· 
nın ce "" oı·· .. . ol toprak)arınm aonU unun 
kan ;,apany · · dırmakta-
ıuya düştüğü kanaatını uyan 

dır. dı bir kontr0l plinının tatbi-
YalnıZ ! ...:-

• .t-L.un" aöriUmekteuu• 
ki mwua • !IA! b · tak fih bunun da tatbuu ır -

Maama ' f nn! _ .. , .... tabidir. Si-
IİJll siyasi ve e ~-- • 

si aa)ıanDl tibi oldutu f8rtlar · . 
ya ,.._Jl üll. i1 sevkinin yasak edilrne-

1 - YVQ ~-..!1.. 1: • • 
• ·kkJndakİ 10 son trtnun liUUUA ını•: 

11 ha R ma ve Sertinin vereceği 
lis nota91: ~birliği bü)dbDet:inhı ce
cevablar vy Berlinden ıeten yeni 

bi• Je Rom& ye 
.. y riıı tetkild neticesinde diploma
Jıabefle H ile Romanın aovyet 
dk ınaJıfiller Ser n hk iti· 

bahane ederek bıqıDU 
cevabını ki • kanaatindedirler. 

iktirece en 
ni gec herhalde, Valanıiya bil· 

2. - _ltal~cı gönBllillerini is
ldiınetinın •• etine Jrabul etmek buau
panyol tibuy iddetle itiraz ede· 
ıundaJd traranna 1 

cektir. leketlere iapanyol 
Yabancı rnem 

3. - tınlan altınların 
bankası tarafından ya 1 • in halli 

rı1maaı'' meae ~n • 
"bitaraflaıtı t anyayıt en yakın 

F nl sahada ise, •P 
en . onları ye ispanyaya 

timendifer ıstaaY lil ile muvau af 
ııann kontro 

ıiden 1" Portekiz tarafın-
ı rın Fransa ve 

aıeınur a 'd' bulil ,artına tibı ır. 

lapanyoya girif noklalannın lcon
trolu hakkındaki plôn 

Londra, 20 (A.A.) - lapanyaya ci
rit noktalannlD kontrolü hakkındaki ye
ni plinm bu memlekete harb malzemesi 

•• üll' u" ••vkini de menetmekte oldu-
ve ıon -
ğu bildirilmektedir· Bu plin. Buqos ve 
Valenıiya biikilmetleri tarafından kabul 
edilmese bile tatbik edilecektir. Bu tak
dirde lapanya ye ispanyol kara 8~ 
dıfında ifleyecek bir kontrol tqkilltı 

yapılacaktır· • bil.a.:-ıı:~ 
Moming Poet pzeteainın YMU-.:-

öre İspanyaya gidecek olan ıemı-
ne g ' li dad 
1er daha önce bir bitaraf man ura-

' L--••Mr komiteainbı 
cak ve orada su-.,...-- ,___ 

~-ı .... ara•tınlacaa...-. 
deteıelerl gu_.nıu.u •-s • 

Komite delegeleri bunun iizenne vapur 
kaptanına gemide glSnilllU ve~ud her 

b 
. ---'- __ , __ ıne bulunmadıgnıa da-

angı y_..--. . . 
ir bir vesika vereceklerdir. .Bu vesika, 

dan .... uhtelif ispanyol limanlan ö-
sonra ,.- d . 

ilnd bulunacak enternasyonal enu 
n e kti 
karakollarına gösterilece r. 

HükUmetçi Umantan. alınanlar ye i· 
talyanların nezareti altmda bulunacak, 
isi limanları ise Sovyetlerle franuzla
nn nazareti altında olacaktır. İngiltere· 
ye gelince. bu bükiimet, hakem va ıfe
ai görecektir. bpanya-Frana sınırlan 
da kapatılacak ve kaçak olarak gönüllü 
ptmemeai için bu sınırlara yabancı gör

menler konacaktır· 
·25-1400 Muhtelif plik nefnyatı. 

AKŞAM NEŞRIYATI 
18.30 Pi 'ki . 
19.30 kikla dana musı aı. cemiyeti 

dan ka lıarb eden 
8 .. k .. met aa/larında • gil 
. /:a:C.ıarın ilfpanrol ıô~iiyeuncı Fraıısa in tereden ,a me•ela' 

onferana: TayYare ta-
naıruna (Burhan Tuğ Saaul 

~ rafından türkkuşu bakkJııda) 
~.oo R . ıa ~--"ıııdan 

ıfat ve arkadq n ıu-
Tü k 

.k. . .__,k -rktlarl 
~ r musı ısı ve JJA& ..- b-

.30 Bav Ömer Rıza tarafından ara 
: ha.,,adia · 

•45 Safıye ve arkadaflan tarafından 
T .. k 'k' . halk şarkıları 2 ur musı ısı ve 

ı . 15 s 2ı aat ayarı, orkeaua. t 
·00 Ajana ve borsa haberleri ve er e-

si günün programı. 22
·30 PliJda sololar. 

23.oo Son. 

~ A.A-> _ Hüküınet, ödünç para mı 
ValeDSlya, 2.0 (saflarında harbeden 

cunıburiyetçil~nn yol tibiiy~tine. kabul alacak? 
yabaDc~ıarııı ~ kabinenııı dün ak- Londra, 20 (A.A. - Franunın ln-
edilıneaı ınesel konuıuJınadıiı fa-
-a ... 1d. toptanusında . teJaar gözden pterede büyük bir istikraz aktedeceği 
,..- bu ~tenın hakkındaki pyialar, Deyli Telegrafm bir-
Jcat bundan v . ıının çıkanlmaSI . cegı mana • . yuısına göre teeyyiid eder gibi sörün· 
geç 'rilnU;_:;yeceğini beyan etllllt~:-ı.. mektedir. 
lazım ge....- kteb" aiatc:ıuu..... l _, bu latikrum 50 il 

Kabine "orduda m.e tir: OkuJD&k ve Deyli Te e5·- mı • 

b
·kinf pbUI etllllf • ~·~1er mu· yoa ingilia lirwna balii olacağım bil-

tat ı . yen askerlere~ dinnektedir. 
yazaıak bilm1 • 
atUınlik edeceklerdir. 

mukabil taarruza geçtiler 
Cerro de los Anceles ve Malagada 

şiddetli çarpışmalar oluyor 
Madrid, 20 (A.A.) - Cumhuriyet

çilerin Eateponada fiddetli bir mub
bil taarruza ıetçikled llalapdan bil· 
dirilmektedir. Eatepoaa llalapya 60 
kilometre uzaktadır. Taarnu anaua
da Asiler birçok ölü vermitlerdir. 

Dün bütün gilıı radyolar Malap 
halkını tiddetli bir mukavemete ça&ır
mışlardır. 

Malaga' daki m.ukabU taarru:slar 

Ccbelüttarık, 20 (A.A.) - Roytec 
ajanaı bildiriyor: 

Hükümet kuvvetleri dün Malaga

dan kuvvetli bir mukabil taarrus hAre

ketine girişmişlerdir. Bu harekdin ne· 

ticesi henüz belli değildir. Fakat mu

harebenin çok çetin olduğu -ve Elcuire 

ve San Rok hastahanelerinin yaralı ile 

dolduğu söylenmektedir. Son 24 saat l· 
çinde her iki tarafın biner kiti aıu ver

diği haber verilmektedir. 

Mukabil taarru.z, bilerin, Marbella 

ile Malaga yolu üzerinde kiin Fuençi· 

ıolaya yaklqtıkları bir sırada vuku 

bulmuttur. 
İki hükilmet tayyaresi, iai kuvvet

lere yardım eden iki silihlı gemiyi u

zaklaşmaya mecbur etmiıtir. 

Çe"o dö Loa Anceloa aakaklann
da ıi<ldeıU nwltarebeler 

Madrid, 20 (A.A.) - Cerro de Loı 

Ancelos lsmindelri kilçük kasabam IO

kaklarmda tlddetli bir muharebe cere

yan etmektedir. Dün sabah uatlerce 

liingil aüngilye yapılan bir mubarabe
den sonra milisler kasabaya gfrmİfler· 

dir. 
Kasaba Villa Verde-Amajo'nun ce· 

nubunda, bir tepenin üstündedir. 
Asiler, ihtimal takviye kıtalarını 

bekliyerek kasabanın kilisesinde mu
Jrayemet etmektedirler. 

Millaler, hepal de iapanyol oıa.lr 

tbere Kaçeres alayma memab 200 lal• · 
yi esir etmftlerdir. Bsirler ıeneral ili• 
aja'nm huzunma çııbnı.m,tır. Gen~ 
ra1 bunlara demift:ir ki: 

.. _ Hiç bir pydea lııorkmaynm, W. 
kimseyi öldürmeyb. Bundan IODra 
cumhuriyeti alqlmaayı .e ona ada. 
katle hizmet etmeyi ölrenımelisinls •• 

.4.uer1n ınawı/laldyed 
Ralıat, 20 (A.A.) - Umumi karar

gihın Sevil radyom tarafından saat 
8.30 da netftdilen matbuat bülteni, hU• 
kBmetçiJeria Cerro de Loa Ancelee il• 
zerine yaptıklan taarruzun lsiler içiA 
bir muvaffalriyet ,eklinde netlcelencll
ğini ibldirmektedir. 

Hükilmetçilerin taarruzu, Madrid 
cebbeainde timdiye kadar :tapılan ta• 
arruzların en tiddetlisi olmU§tur. Tank· 
lar birçok defalar isi hatlarına yakla,. 
mıı. fakat pUslrilrtllmUtlerdir. Aal ku~ 
vetleı tam bir muzafferiyet elde et
mitlerdir. 

A•İ tayyweler Madrid'i bombal' 
dıman euiler 

Madrid, 20 (A.A.) - Dila saat 9.46 
da isi kuvvetlere meuub birkaç avcı 
tayyaresi ile üç bombardıman tayyare
si, fCbrin cenub ,arkında Wn Puento 

de Valleka mahallesini bombardımaa 

etmiflerdir. Bombudımıuı aeticelinde 
ban kkmeler ,ua1aamı, ft ölm6f, bir 
~ bina da barab obnuftur. 

Hüldbılet tayyareleri havalanarak 

W tayyareleri Jaıeaala medMır etmifıo 
lerdir. ' 

Fraıua, Faa lcıydannı rniida/m 
~ tedbir alıyor 

Bordo, 20 (A.A.) - Deniz enen. 
meni reis muavini B. Goinin, Pas kıyı
larından ve bilbuaa Rabatıa tima1 kı• 
sımlarının müdafaası için alnmaıı 11-
sım gelea tedbideri gözdea geçirmeJC 
8sere Pm buelrıet etmiftlr. 

B. Göring yann Berline dönüyor 
ispanya meselesi, Romada gözden geçirilen 

meselenin en bqmcla gelmektedir 
Roma. 20 (A.A.) - Dün italyan ,a. 

zetecilerini kabul eden general Görin&t 
İtalyada kendisine kartı gösterilen iyi 
kabulden dolayı memnuniyetini ve min· 
nettarbğını bildinnit ve ucümle ıu.nlan 
aöylemittir: 

.. _ İtalyan - alman dostluğu üç esas-
lı nokta üzerine dayanmaktadu. 

1 - Ayni ideallerin ve bo}fevizmin 
dUnya için tepil ettiii tehlikeye karp 
milc:alede için it bidiiinde bulunmak za
rureti, 

2 - Boltevizmi temsil eden bir dev· 
letin garbi Avrupada yerlcımeaini kabul 
etmiyecek olan iki devlet, buna kartı 
ııelmek kararmdadırlu. 

3 - Son günlerde general Göringe 
kartı yapılan iyl kabul ile tezahür eden 
do.tluk. 

B. Göring '"Onn BerUne dönecek. 
Napoli, 20 (A.A.) - Piemonte pren

ıi dün buraya Baleno ismhdeki torpido 
muhribi ile gelerek gilnll B. Göring ile 
birlikte geçirmiftir. B. Göring hareketi
ni cumaya bırakmaktadır. Almanyaya 
dönmeden önce B. Muaolini ile bir lrerre 
daha görüşeceği sanılmaktadır. 

Roma konınmalarında gösden 
geçirilen meaeleler 

Roma 20 (A.A.) - Giomale d'ltalia 
gazetesine yazdığı bir makalede Virci
nio Gayda ezcümle diyor kiı 

"ispanya meselesi Roma konuımala· 
ı ıı da gözden ıeçirilen meselelerin en 
mühimidir. i spanya meselesi yalnız en
ternasyonal kantıklıklar doğurabileceği 
için değil, fakat bu it halledilmedikçe 
Avrupada hiç bir fey'e tqebbüa edilemi· 
yeceği için mühimdir. Bir Lokarno veya 
dörtler paktından ancak bu meselenin 
ha1Jinden sonra bahsetmek mümkün ola· 
bilir." 

Virginio Gayda bundan sonra ispanya 

hakkında İtalya ile Almanyanm üç ai
yui pren.&pini ortaya koyuyor: 

ı. - Komüııiat bir rejim kabul edil· 
miyecektir. 

2. - Harbin yalnız alikalı milD un
surlar tarafmdan yapılmuuun temini 1&
zımdır • 

3. - Tarafauldr lehinde büanil ni
yetle yapılacak tcıebbüaler aüratle cöa
den ıeçirilecektir. 

Gayda bundu eonra, ltalyanm ıö
nüllülerin lrootrol edilmeaiııi kabul ede· 
ceğini fakat yapılan propaıandalarta 

mali yardunlann da ayni suretle kontro
ı. tibi tutulmaauu istediğini Miylüyor. 

Bu prtlan havi olarak kaleme aluwl 
italyan cevabı pcrtmıi>e cünil Loadra· 
ya tevdi edilecektir. 

Iranda petrol 
• • 
ımliyazı 

Bir amerik•n kumpan
yasına verilecek 

Tahran, 20 (A.A.) - Maliye nazın 
B. Davar peuol imtiyazının bir ameri
kan lnunpanyaama .erilmesi ve petrol 

boroları inpamın da bafka bir amerikaıa 
kumpanyam tarafından yapılmasına mü .. 
uade edilmeli hakkında meclise bir kae 
nun projesi tevdi etmittir. 

merikadaki grevler 
Bir karoseri fabrikası 

qe başlıyor 
Ncvyork, 20 (A.A.) - Detroit oto

mobJ karoaer•si fabr kam patron vo 
grevcıleı i arasmaa bir a a .aya vanı. 
mıttır. İfçiler buz ün iş ba na geçe-e 
cektir. 
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Nafia Vekaletinden: 
Paazrlıkla Eksiltme İlanı: 

28.1.937 perşembe günü ihalesi yapılmak üzere pazarlıkla -~~s~lt
meye çıkarılan Ankarada Sıyasal Bilgiler okulu yemek asansoru ın
patı ve tesisatıdır. 

Keşif bedeli 1500 liradır. 
Bu işe aid evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi 
C - Keşifname 
D - Hususi şartname, 
lsti;enler bu evrakı yapı işleri umum mUdUrliiğünden a!abi~ir • 

ler. Eksiltme 28-1-937 perşembe günü saat 15 de Naha ~ekaletınde 
yapı işleri eksiltme komisyonu odasında pazarlılr .suretıyle yapıla· 
caktır. Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 102 lıra 5~ kuruş _mu· 
vakkta teminat vermesi ve yapı işlerinden alınmış ehlıyet vesıka • 
eı göstermesi. 

İsteklilerin bu vesaiki havi zarfları 3 ~cU ınad?e~_:. yazılı sa • 
atten bir saat evveline kadar eksiltme komıı;yonu reıslıgıne makbuz 
mukabilinde vermesi muktazidir. (55) 1-176 

Nafia Vel\.filetinden : 
Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 
1 - Eksiltmeye konulan is Ankara Yüksek Ziraat En~ti~ü~ünd~ 

ilaveten yapılacak mikroskop laboratuvclrı binasıdfr·. Vahıdı ~ıat e. 
sasiyl~ yapılacak olan inşaatın tahmin olunan bedelı 30.000 lıradır. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
a)Eksiltme şartnamesi. 

b - Mukavele projesi • 
c)Bayındırlık lş'.eri genel şartnamesı. 

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

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

hat ve şartnameler. 
İst~yenler bu evrakı 1.5 lira bedel mukabilinde yapı işleri • U. 

Md. lüğünden alabilirler. 
3 - Elcsiltme 29.1.937 tarihinde cuma günü saat 15 de Nafıa Ve· 

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

teminat vermesi, Nafıa Vekaletinden alınmış Yapı Müteahhidliği 
vesikası ibraz etmesi ve kendisi mimar veya mühendis olmadığı tak· 
dirde işin fenn1 mesuliyetini alacak bir mühendis veya mimarı in
şaat müddetince istihdam edeceğini kabul eylemiş bulunması la-

/Yüksek Ziraat Enstitüsü] 
Rektörliiğünden: 

1937 senesi kış sömestresi zarfında Yüksek Enstitünün mera
sim sal :munda ilmi konferanslar verilecektir. 

Konferansları verecek zevatın isimlerini ve konferans günleri• 
ni gös~edr liste aşağıdadır. . 

Saat 17 .30 da başlıyacak olan konferanslara arzu edenlerın teş
rifleri rica olunur. (2301) 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Konferans 
tG.rihi 

8-1-1937 

15-1-1937 

22-1-1937 

29-1-1937 

5-2-1937 

12-2-1937 

19-2-1937 

5-3-1937 

19-3-1937 

2-4-1937 

16-4-1937 

30-4-1937 

14-5-1937 

28-5-1937 

11-6-1937 

Konferans Listesi· 

Konferans verecek zatların ısımleri ve konfe-
ransın mevzuu 

Doçent Dr. Kadri Bilğemre 
Yumurta hasılatı, muayenesi ve yumurtanın 

gıda olmak itibariyle ehemivetı 
Prof. Dr. Dix 
Türkiye ziraatinin vazifeleri 
Prof. Dr. Krayse 
Türkiyenin en yüksek yeri olan Ararat dağına 

çıkış. (Projeksiyonlu). 
Prof. Dr. Gleisberg 

Türkiye meyveciliği ve inkişaf imkanları. 
Doçent Dr. Süreyya 
Görünmeyen virus nevileri ve sun'i surette tek
sir olunan ensaç üzerinde muafiyet tecrübesi 

Prof. Dr. Gassner 
Türkiye ziraatinde fitopatalcjik mesai} ve ya
pılacak işler. 

Prof. Dr. Lutz 
Ehli hayvanlarda hissi iptal meselesi 
Prof. Dr. Rudiger 
Türkiye şarabları 

Doçent Dr. Esat Bozkaya . 
Türkiye ziraa~inde ziraat alet ve makınalarının 
bugünltü vaziyeti 

Prof. Dr. Lurenz 
Kimya laboratuvarlarında tehlikeler 

Prof. Dr. Spöttel 
Türkiyede süt ve sütçülük 

Doçent Dr. Şükrü 
Muhtelif gıdaların parazit ve paraziter hasta
lıkların menbaları olmak itı'.:ıariyle vaziyetleri 

Doçent Dr. Kerim Ömer Çağlar 
Türkiye topraklarının umumi vasıtıuı 

Doçent Dr. Şevket Birand 
Uludağın jeolojik inkişafı ve bunun Bursanm 
iktısadi hayatındaki rolü. 

Lektör Ahmet Tevfik 
Türkiye ikliminin ana hatları 1-103 

İzmir lli Daimi Encümeninden: 
zımdır. - -- Eksiltmeye konulan iş: 

İzmir • Manisa yolunun 7 + 000 - 11 + 000 kilometreleri ara· 
sındaki şosenin esaslı onarılması, 

6 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir sac;.t evveline kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mu-
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 
3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü· 
hür mumu ile eyice kapatılmış olması lazımdr. Postada olacak ge· 
cikmeıer kabul edilmez. (2303) 1-128 

Nafia V ek.aletinden: 
3 şubat 937 çarşamba günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekale· 

ti Malzeme Eksiltme komisyonunda Kocaelinin Kandıra kazasın· 
daki Koyun ağılı devlet ormanından veya hususi mukaveleli or • 
manlardan kesilmek ve ana hat üzerinde her hangi bir istasyonda 
teslim edilmek üzere 4016 lira 25 kuruş muhammen bedelli 2975 
adet normal kayın traversin kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapı
lacaktır. 

.ı.ı;,csiltme şartnamesi ve teferruatı parasız olarak Ankarada 
Vekalet malzeme dairesinden alınabilir. 

Muvakkat teminat 301 lira 22 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektublarını 3 şubat 937 çarşamba günü saat 

14 e kadar Ankarada Vekalet malzeme müdürlüğüne vermeleri 
Hizımdır. (82) 1-244 

Kanalı Zarf Usulile Eksiltme İlanı · 
&. 

Nafia V el{aletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Trabzon - İran Transit yolunun 

Trabzon viUiyeti i~indı- seylap tahribatına karşı yapılacak dıvar, 
anroşman, Mahmuz ve sair inşaattır. 

Keşif bedeli (12.:ı 855) liradır. 
2 _ Eksiltme 4.2.937 tarihinde perşembe günü saat (16) da Na

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

3 - Ehsiltıne şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (629) 
kuruş beJel mukabi!inde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (7543) liralık mu· 
vakkat teminat vermesi ve resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında 
çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz etmesi 
Hizım..Jır. 

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

(79) 2-243 

l\ illi Müdafaa Velcaleti 
Deniz Merkez Sl. Komisyonu R. Sinden: 
Muhamen bedeli 

Lira 
Teminatı 

Lira 
818 

Adet 
(2) 

Cinsi 
10900 90 breyk beygir kuv

vetinde benzin motörü 
1 - Yukarda muhammen bedeli, teminatı, mikdar ve beygir kuv-

veti yazılı motorlar kapalı zarfla münakasaya konmuştur. • 
2 - Münakasa 3 mart 937 çarşamba günü saat 14 de Ankara'da 

M.M. Vekaleti binasında müteşekkil komisyonumuzca yapılacaktır. 
3 - Münakasa şartnamesi her gün komisyonumuzda görülebi!.ir. 
4 - Münakasaya gireceklerin tesbit olunan günde azami saat 

( 13) e kadar 2490 s3yıh kanun mucibince vesaik ve teminatlarını 
havi ve usulü dairesinde kapalı ve mühürlü teklif mektublarını ko
misyona vermiş bulunmaları. 

5 - Saat 13 den ,sonra verilecek teklif mektublannın kabul c· 
tı.u ·tiyeceği. , . 

t 
- Posta ile gönderilecek zarfların postada gecikmesinden mü-
lit teahhurun nazarı itibare alınnııyacağı. (34) 1-150 

Keşü bedeli: ( 12897) liradır. 
Bu işe aid şartnameler: ve evrak aşağıda gösterilmiştir: 

A • Eksiltme şartnamesi 
B • Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Fenni şartname 
C - Proje, grafik 

İstekliler bu şartname ve evrakı İzmir - Ankara - İstanbul bayın
dırlık direktörlüklerinde görüp inceleyebilirler. 

Eksiltmenin yapılacağı yer tarih gün ve saati: 8 şubat 93 7 pazar
tesi saat 11 de İzmir ili dairnl encümeninde 

Muvakkat teminat: (968) lira 
Eksiltmeye girebilmek için gereken belgeler: Bayındırlık bakan~ 

lığından 937 takvim yılı içinde alınmış belge ile ticaret odası belgeleri. 
Teklifnameler 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline ka

dar İzmir ili daimi encümeni başkanlığına makbuz mukabilinde vere-
ceklerdir. (147/ 121) 1-294 

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

olup da vekaletimiz teşkilatı haricinde çalışmakta bulunan ve yeni 
açılacak ziraat işlerinde vazife almak istiyen meslek müntesibleri
nin üçer kıta fotoğrafları ile mezun bulundukları mektebi, mezu· 
niyet tarıhlerini, şimdiye kad:ı.r üze~inde falıştıkları resmi v_e .hu· 
susi vazife ve işleri ve bu vv.ife ve ışlerden ayrılma sebeblerını ve 
işe başlama ve ayrılına tarihlerini gösteren bir beyannameyi bir is
tidaya bağlıyarak tezelden vekaletimize göndermeleri ve muvazzah 
adreslerini bildirmeleri ilan olunur. (31) 1-147 

İzmir ili Daimi Encümeninden: 
Kapalı eksiltmeye konulan iş: Menemen - Muradiye yolunun 

7 + 544 - 11 + 960 kilometreleri arasında şose yapısı 
Keşif bedeli: (23949) lira 36 kuruştur. 
Bu işe aid şartnameler ve evrak aşağıda gösterilmiştir: 

A • Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D • Fenni şartname 
C - Proje, grafik 

İstekliler bu şartname ve evrakı İzmir • Ankara - İstanbul ba
yındırlık direktörlüklerinde görüp inceleyebilirler. 

Eksiltmesi yapılacağı yer tarih gün ve saati: 8 şubat 937 pazar· 
tesi saat 11 de İzmir daimi encümeninde. 

Muvakkat teminat: (1774) liradır. 
Eksiltmeye girebilmek için gereken belgeler: Bayındırlık bakan

lığından 937 takvim yılı için alınmış belge ile ticaret odası belgesi. 
Teklifnameler 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline 

kadar İzmir ili daimi encümeni başkanlığına makbuz mukabiilnde 
vereceklerdir. (145/ 120) 1-293 

Anlcara Valiliğinden: 
Taşhan karşısında hususi idareye aid kiremitli dükkanların ta

mirine ilan edilen müddetler zarfında talih çıkmadığından mezkQr 
dükkanların tamiri bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 

Keşif bedeli 7 5 3 lira 1 O kuruştur. 
Pazarlığa girmek için 56 lira 48 kuruşluk muvakkat teminat ita· 

sı lazımdır. 
İsteklilerin her pazartesi ve percmbe günleri saat 15 de vilayet 

Jaim1 encümenine şartnamesini görmek istiyenlerin hususi muha· 
sebe müdürlüğüne müracaattan ilan olunur. (2185) .2-6147 

Erzican Cumhııriye~ 

Müddei Umumiliğinden: 
937 yılı ihale gününün ferdasmdan itibaren merkezi vilayet 

ceza evinin ihtiyacına mulrtazi 4 ay 10 günlük çoğu 25000 azı 20000 
kilo ekmek 1. 1. 937 gününden itibaren 20 gün müddetle açık eJc. 
siltmeye konulmuştur. İsteklilerin numuneyi görmek ve şartı1" 
meyi almak iç.in Erzincan C. müddei Umumiliğine müracaatları ~ 
eksiltmeye iştirak için kanuni şartların gününden evvel üa edaıne 
tazım geldiği ilan olunur. (112) 1-27~ 

Ankara V afiliğinden: 
1 - Stadyom ve yarış yeri su tesisatının tevsii işi ihalesi 11:~ 

937 tarihinde yapılmak üzere kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş ıs 
de talih zuhur etmemiş olduğundan inşaatı mezkure artmna ek
siltme kanununun 40 inci madesinin son fıkrasına tevfikau 1 ı.ı. 
937 den itibaren bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. • 

2 - Keşif bedeli (11725) liradan ibaret olan bu inşaat için iste1' 
lilerin 879 lira 37 kuruşluk teminat mektubu ve ticaret odası ~· 
şartnamede aranan diğer vesikaları ile birlikte her pazartesi ve pet• 
şembe günleri Vilayet daimi encümenine gelmeleri. ~ .. 

3 - Şartname ve keşif evraklarını her gün Nafia müdürlügull' 
de ~örebilirler. (68) 1-196 

KREM B ALSAMiN 
b'ı Kumral, Sarışın, Esmer her tene tevafuk eden yegllne sıh 

kremlerdir. Cildi besler, Çil. Leke ve sivilceleri kamilen izale 
eder. Yarım aııırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullall' 
dıkları sıhhi güze11ik kremleridir. F 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİ 
ı - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem balsamin yi\ğsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem gündüz için heyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için penhc renkli. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. 
Beyoğlu - İstanbul 

Türk~ Hava Kurumu 
Ankara SuhesindeJJ! 

' r-0 Ankara merkez ve merkeze bağlı nahiye şubelerinde teber 
0 edileck kurban drileri 20. ikinci kanun 937 tarihinden itibaren Z 

gün müddetle müzaydeye çıkarılmıştır. ~ 
İstekllerin şartları öğrenmek üzere şubemize baş vurmaları U· 

arttırmaya katılmak için ihale günü olan 10 şubat 937 çarşamba g 
nü saat 14 de şubemizde bulunmaları ilan olunur. 1-282 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuııııııııııııııııııııııııııııın11\1I 
2S TÜRK HAVA KURUMU ~ = ~ 

~ BüYüK Pi YANGOSU ~ = ~ = ~ = Şimdiye kadar binlerce ki§iyi zengin etmi§tir. ~ 
S 4 üncü keşide 11 ŞUBAT 1937 dedir. ~ = ~ 
§ Büyük ikramiye 50.000 liradır. ~ = ~ = Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 lira lık ikramiyelerle ~ = (10.000 ve 20.000) liralık iki aded mükafat vardır ... ~ 
§ DiKKAT: Bilet alan herkes 7 ŞUBAT 927 günü ~ 
;;;; akşam na kadar biletini değiştirmit bnlun malıdır. ~ 
- Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakit oiur .. ··~ 

liı n n ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı n mınn m11111111111111111111111111111ı11111111111111111111111111111111 ııııJ• 
Muğla Valiliğiııden: 

13345 
Kapalı zarf us~liyle ek~iltmey~ konulan _LJlad~ yaptml_acak . Jc• 

lira 33 kuruş keşıf bedellı yatılı ılk okul bınası ınşasına. ıstcklı ç tı• 
madığmdan 5.2.937 günü saat on beşte pazarlıkla ihalesı kararlaş 
rılmıştır. 

Muvakkat teminat 1001 lira 12 kuruştur. si· 
İstekliler eksiltm~, ~c:_nni ve baymd~ı lık işleri gen:ı -~ar.~ n~ın~eıı 

ni ve buna müteferrı dıger evrakı Mugla Nafıa M.udurluğu/ 
görebilirler. . er· 

tstekilerin Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyet vesikası göst 
meleri lazımdır. (158) 1-177______...,, 

KUrUJ(" 
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~ ANKARA LEV_-\ZIM AMlRLİGİ SA'fIN ALMA 
1 KOMİSYONU İLANLARI l l ls;EVL:T DEMİRYOLLARI VE LİMANLARI 

UMUM MÜDÜRLOGO SATIN ALMA 
KOMİSYONU İLANLARI 1 1 ASKERi FABRİKALAR UMUM MÜDÜRLOCO 

SA TIN ALMA KOMiSYONU İLANLARI 
KIRKKALEDE YAPLACAK İN 

. Kesif bedeli (37820) lira olan ukar ~AAT BİLİT k 1 T.. . . . · · 420 ton yulaf apa ı 
zcırfl umen bırlikleri hayvanatı ıhtıyacı ıçın d d. Teklif mek • 
tu 

1 
a alınacaktır. Eksiltmesi 22.1.937 saat l5 ~ ;r-en bedeli 

2S~o~rı.bır. saat evveline kadar kabul olunur .. 1~61 kuruş mukabi.. 
lincte lır? .ılk teminatı 1890 liradır. Şa:tn~.e~~ belli gün ve saatte 
teklif verılır. İsteklilerin el{siJ~eye .ıştıra~.ı ıç ur azda tümen satm 
alına mektublarım kanuni vesıkalanyle Luleb g 1-66 

komisyonunda bulunmalarr. (2274) 

Ora 1 L J:. ~ tre yatak kılıflxğı ve do· 
kuz b.u hastahaneleri için otuz sekız _bın m.e 28•1_937 perşembe gü • 
nü ın altı yüz metre elbise torbalıgı bezın 1 a komisyonunda 
lca~at 15,30 da Istanbulda Tophanede sat~n .a ~ahmin bedeli on 
Yedi b~cırfla eksiltmesi yapılac~ır;1!~:~ı~~~yonda görülebilir. 
lstekı l ~ruştur. Şartname ve nuınb t klif mek.tuplarını ihale sa· 
atuıd 1 erın kanuni vesikc..larile bera er .e . 

an bir saat evvel komısyon11 verme.en • 1-124 
(8) 

!LAN 
ı _ . . linyit kömürünün ka· 

Pah Ankara garnizon kıtaatı ıçın 450 ton ba günü saat 15 de 
ıe" zarna eksiltmesi 21 ikinci kanun 937 çarşaT ktır. a;nn amirliği satın alma komisyonunda yat~~ateminatı 455 lira 
62 k - Kömürün tutarı 607 5 lira olup ınuva . da görülür. 

3 
uruş;ur. Şartnamesi her gün parası:dk~n:15J:~ vesika ve temi· 

?\at - steklilerin kanunun 2ve 3 ma e ~rm gün ve saatten bir 
saat l'Xlakbuzlarmı havi teklif mektublarııu d'e ( 43) 1-156 

evveline kadar komisyona verecekler ır. -
l>atates 
l>1ra:ia 
l...ahna 
Ispanak 
lterevi2 
!turu soğan 

tLAN 
Mıktan Muvakkat teminatı 

Kilo Lira Krş. 
3500 18 38 
2500 11 25 

2000 9 00 

2500 18 75 

Tutarı 

Lira 
245 
150 
120 
250 

400 4 20 
3500 13 12 --

56 
175 

....__ 74 11 996 

1 bi ·htiyacr için yukarıda 
tins -. Kırıkkale asker! sanatlar mekt~ 1 ı:ılı 6 kalem sebze 
il.r k' mıktar ve tutarlarile muvakkat teınınatlan ya 

;rl eksilt ·1 al kt me ı e maca ır. • .. .. saat 15 de 

1 2- Ek ·1 . . · · k"' 937 pazartesı gunu 
e"az sı bnesı 25 ıkıncı anun 1 caktır şartnamesi 
her .~rn amirliği satın alma komisyonunda yapı a · 

~ Parasız görülür. .. .. maddelerindeki vesika 
~c tcın· İsteklilerin kanunun 2 ve 3. ~~u saatte komisyona gel· 
tııeı . tnat rnakbuzlarile beraber bellı gun ve 1 _ 113 

Crı. ( 9) 

!LAN • 
l . · • in 22000 kilo sığır etı 

açtk - Polatlı garnizon kıtaatı ıhtıyacı ıç 
ekeiltme ile münakasaya konmuştur. d d 

2- th · ·· ·· saat 16 a ır. 
ale 25 sonkanun 937 pazartesı gunu . akkıate 

Ol 3- Ta1ı· l . 'h 1 ··nu·· olan 25 1 937 de teıınınatı muv ar k p erın ı a e gu · · v lm k • 
huZ: . 228 lira 75 kuruşluk Polatlı rnal sandıgın~ yatırı .tŞ ma 

ıle birlikte.: ala satın alına komisyonuna mu~.a~:ıarL 
k

0
..._'.1- Şartnameyi györmek isteyen taliplerin hergun ogleden sonra 
• .,ıs:y .. ) 1 - 114 0 na nıuracaatları. (10 

l İLAN İLAN 
lcapaı - liarp okulu ihtiyacı için 1 Ankara garnizon 
~ '\~ Zarfla münakasaya kon~- at ve müessesat hayvanatr için 
e:1ilen O .ton kok köm. ~rü~: .. teklif kapalı zarfla münakasaya konu
hır a fıat pahalı görüldugunden lan 67 5700 kı1o arpa vey~ yula· 
ta1t~- y zarfında pazarlıkla alma· fa eksiltme günü isteklı çık· 

"r. madığından bir ay zarfında pa· 

Cu~ - İlk pazarlığı 23/1/937 zarhkla alınacaktır. . . . 
ııttı .rt~si. günü saat 11 de leva- 2 - tık pazarlığı 25 ikincı atnırl - . . kan~ un 937 salı günü saat 15 de Yon ıgı satın alma komısyo- alm 

3unaa yapılacaktır. levazım amirliği satın a 
lira. ol ~ömürür. tutarı 11200 komisyonunda yapılacak~;38 li-
§art up ılk teminatı 840 liradır. 3 - Arpanın tutarı 2 

~<iru·~ı~tne komisyonda parasız 7 5 kuruş olup muvakkat te· 
4 ur. ra. atı 1900 lira 41 kuruştur. 

3 - 1 mıln f tutarı 33785 lira olup Un .. steklilerin kanunun 2 ve yu a m . 88 tettı.i cu maddelerindeki vesika ve muvakkat teminatı 2533 lıra 
heılinat .. makbuzlarile beraber kurustur. . 127 
l:eltn 

1
Rü? ve saatte komisyona 4 _ Arpanın s.artnam~sı 

e erı. ( 119) 1-280 l f ın şartnamesı 169 
..,. İLAN kuruş. yu a.ı.'linde komisyon 
•Yt kuruş mukcw1 

S ilti eı:zifon muhabere alayının dan verilir. 2 
Cilt ~ı teşrin 936 tarihli ve 20 t teklilerin kanunun 
lo s ~ 2229 numaralı ve 125 ki· 5 - s · deki vesika ve 

ıgır . ve 3 ınadde]erınl ·yıe beraber 
tı'ıa.Jtb etı için kesilen aynıya!. . akbuz arı 
a~d~:u .z:'yi edilmiştir. HükrnU btemeııtnga~ın ve s)aatte kolmis:;;a 

gı ılan olunur. (82 
(10 gelmeleri. 

~...:=10 __ _ -
Anl{ara Vaiiligı...,·nden: 

nman sahasrnda 
l af.f tletiznl antre k ek 

l'a - Stadyom ve hipodrom h 1
• ~ ı]rnak üzere açt • 

•iıPtlacak tadil~ t . 1 . 11 1 937 tarıhınde ya.~. den dolayı artırma 
tın a ış erı • . h etmedıgın .. ddetle 

tlı:siı eye konulmuş ise de talip zu u: tevfikan bir ay mu 
tıazatın-ıe kanununun 47 inci ınaddesıne . ·n is· 

r ıg-a k . 1 n bu is ıçı 
2 onulmustur. n ibaret o a · d sı ve 

tekli)-. Keşif bedeİi 1571 lira 30 k~ruşta akbuzu ve ticaret o a. ve 
•art erın ll7 lira 85 kuruşluk ~eınınat.lm birlikte her pazartesı 
tı narned . ~ esıkaları 1 e . 
erşe b e aranılan dıger v.. . gelmelerı. ..d .. lüğünde 

3 ın e günleri vitayet encumenıne h gün Nafıa mu ur 

!:'oreÇ'°. Şartnam~re~v=e~k:e:şi~f~e:v~r:ak:la=r~ın~ı-... e-r __ ı~-:::1~95::.--------
ıhrler. (67) --P. T. T. Levazıın 

tvliidürlüğünden: 
. ı ·· sahra kablosu 

l tre çift büki.ıtn u 1 k pah zarf 
iOOoo - İdare ihtiyacı için !2~oo. 1:~ renkli baketal te a 
'1sııı· metre çift bronz nakıllı sıy . ıyıe (720) ııraarı· 

2 alınacaktır. ·natı ınuvakkate . Ankaraaa 
3 - Muhammen bedel (9600) ıeını . ..nü saat 15 o.e rıa· 

İl. 1' - Eksiltme 8. mart 937 pazartes: ~ J{ornisyonunda yap 

talı:tı· .. T. Umum Müdürlüğü Satın A,.m t lı'm edecek 
• sine es 

4 ...:_ 1 "dareıniz vezn: ektubunu ve 
illacalt1 stekliler teminatiarrnı ı uteber teını~at. m eden kapalı 
~ttn~ı makbuz veya kanune~r~ mektubunu ıht!vaon reisliğine 
"'e llıiiJı .. de yazılı vesikalarla te 

1 
dar ınezklir k()llllSY 

le~d· Urlü zarfları saat 14 de ka d k. ta.. ı ede . U6hasın a ı 
. S - cekJerdir. ve 3297 sayıl~, n edilecektir. 

11.tı\<ttn Reıımi Gazetenin ~· ~· 93: 1 ·yet vesikası "''~ .. den tstan--
6 lllneye göre mütcahhıtlık e 1 !düddrlugun parallJ 

buıda !; Şartnameler Ankarada .Le;a;:e oıaJür1Uğündt.ı:_Z69 
aıar.._ıc ey?ğlunda Levaa:ıın Aynıya (l63) 

"erı lecektir. 

Muhammen bedeli (221775,15) lira olan 65000 normal 3825 ma _ 
kas 3500 köprülük kayın travers ile 100 adet meşe makas traversi 
2-2-937 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

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

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

1 LAN 
Muhammen bedeli 13407,90 Jira olan 12000 dar hat ve 3 takım 189 

adet ınakas kayın traversi (2-2-1937) salı günü saat 15,45 de kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek i'ltiyenlerin 1005,59 liralık muvakkat temi t ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 'G. 3297 
No. lı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alın -
mış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,45 e kadar komisyon re· 
isliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay· 
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinde, İzmir ve Eskişehirde de ida-
re mağazalarından dağıtılmaktadır. (99) 1-235 

İLAN 
Muhammen bedeli (175297,5) lira olan 20.000 ton krible A1man 

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

Bu işe girmek istiyenlerin (11014,88) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7. 5. 1936 gün ve 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname ahkamr 
dairesmde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a ka· 
dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartname]er (876) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (84) 1-221 

İLAN ..... 
Muhammen bedeli 81000 lira olan 60.000 adet çam travers 28.1.937 

perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 5300 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1935 gün 3297 No
lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde ahnmış 
vesika ve tekliflerini aym gün saat 14,30 a kadar komisyon reisJi
ğine vermeleri lazımdır. 

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

lLAN 
Muhammen bedeli 6000 lira olan elektrik motörü ve endüvi sar

gılarını ve bobinleri kurutma, enjekte tesisatı 4.3.1937 perşembe gü· 
nü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında sa-
tın alınacaktır. -

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

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay· 
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(81) 1~238 

Devlet Demiryollarmdan bildirilmiştir. 
22/1/937 tarihinden itibaren ve yeni bir işara değin bazı yolcu ve 

muhtelit katarlarda aşağıdaki tadilat yapılacaktır: 

1 - ANKARA . K.A YSERl - ULU KIŞLA - ADANA 
KISMINDA~ 

AIIkaradan Adanaya hareket eden 710/610/410 No. lu muhtelit 
katarla Adanadan • Ankaraya hareket eden 409/609/709 No.Ju muh-
telit katarlar işlemiyeceklerdir. 

Adana istikameti yolcuları cwnartesi, pa2ar, salı, perşembe gün· 
leri Ankaradan saat 10.05 de hareket eden 706 katardan istifade e
decekler ve Adanaya ertesi günü saat 12.00 de varacaklardır. Adana
dan cu.martesi, pazartesi, salı ve perşembe günleri saat 15.56 da ha
reketle Ankaraya ertesi günü 705 katarla saat 18.53 de varacaklardır 

Kayseri • Ulukışla - Kayseri arasında işleyen 602 ve 60.1 otoray 
seferleri havanın karlı ve tipili olduğu günler işletilıneyecektir. 

2 - ÇANKIRI - ÇAT ALAGZI KISMI: 
pzartesi, salı ve cuma günleri Çankırıdan Çatalağzına, salı, çar
ba ve cumartesi günleri Çatalağzından Çankmya hareket eden 

~~~ve 809 No. lı muhtelit katarlar işletilmiyecektir. 

3-ESKlŞEHlR. KÜTAHYA.- BALIKESiR KISMI: 
Eskişehirden Kütahyaya ve ~lıke-sıre hareket eden ~10/3.~0 No. 

ıu muhtelit katar yalnız pazartesı, çarşamba ve cuma gunlerı, Balı-
k 

· d Kütahya ve &kişehire hareket eden 309/ 209 No.lu rnuh-
esır en . .. 1 .. l kl d. 

telit katar yalnız salı, perşembe ve cumartesı g
1 
un ehrı ış -~yeEce k .. er h.ı-

. .. 1 ·şlemiyeceklerdir. Kütahya yolcu arı ergun s ışe ır 
ger gun er ı d . 'f d d 
Afyon arasında işleyen 207 ve 208 yolcu katarlarııı an ıstı a e e e· 

oilirler. 

4 _ AFYON - lZMIR KISMI: . 
Afyondan tzrrure giden 1108 .rnuhte.ltf katar yalnız_pazartesı, sa-

- b e cumartesi günlen; 1zmırden Aıyona gıden 1107 No. 
lı per:.em e v .. l · · 1 
1~ muhtelit katar yalnız saıı, çarşamba, cunı:a, pazar g~n en ış :::ye-
ceklerdir. Yolcular d ğer günl.!r Afyon - tz.~r arasında ışleycn 1106 
ve 1105 yolcu katarlarından istifade edebılırler. 

5 _ ES!CİŞEHlR - AFYON - A YD iN KISMI: 
Cumartesi, salı ve perşem~ günleri Eskişebirden 206 ve Afyon-

1306 N altın<la Aydına gıden katarla; Aydından puar, çar~aın· 
dan o.günleri ı 305 ve Afyondan 205 No. alt.oda Esk ş~Iıire 
ba ve cuma 1 di B ka 1 la b 1 mala · d lcu katarları islen1eyecck.er r. u tar ar u uş rı 
gı en ~katarlarından-Denizli. Goncalı arasında 1432 - 1438 • 1433 
~~3~u No. lı katarlar; Çivril • Sütlaç arasında 1444, 1446, 1445, 

1447 
No. lı katarlar; Burdu~ - Balad12 arasında 1466, 14721 

468 
l470 1465 14'71, 1467, 1469 katarlar; Isparta • Karakuyu a

l 'aa 
14

_54 14S6 1453, 1455 No. h katarlar; Eğridir· Isparta a
rasın da 

1484
' 1486' 1487, 1489 No. lı katarJar da işlemeyeceklerdir. 

r3;:r~stikametlere giden ve bu istikame~erden gelen Ankara ve llay!.r aşa istikameti yolcuları pazartcsı, salı, perşembe, cumartesi 
.. ~ · Alsancaktan hareket eden 1307 No.h yolcu katarından, pa· 

gun eı::ı arşamba cuma, pazar gi.in]eri Afyondan hareket eden 1308 
;_;rtet'y~lcu kaıc:rından istifade ede.der. İşbu 1307 ve 1308 No. lı 
kao~r:ar Afyon _ Eskişehir arasında ışleyen ve 207 ve 208 yoku ka· 

1 ile Afyonda buluşurlar. 
tar an • 
F .AZLA MAL OMA T 1Ç1N lST AS YONLARA 
MüRACAA T ED1LMES1 

(127) 2- 286 

t LAN 

B • ci fşletme mıntakasında Fevzipaşa • Diyarbekir hattı üze-

rıkalar Umum Müdürlüğü Satın Ar Kda :>;azılı ınşaat Askeri Fab· 
tarihinde çarşamba günü saat 15 derrı:a omısyo~un~a 3 - Şubat. 931 

Şartname (Bir) lira (90) kuruş m::~~i~~r~ ıl~ ıh~Je edilecektir... 
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan (283 ın : omısyondan ved~ 
teklif. mektupJarrnı mezkur günde saat 14 6) ~ı~a (50) ~uruşu havi 
melen ve kendilerinin de 2490 numaralı k e a ar komıs,rona ver-o 
rinde yazılı vesaik1e muayyen g·· anunuı: 2 ve 3 maddele
ları. (53) un ve saatte komısyona müracaat.. 

1-230 

MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMELER! 

si Y~~~a~:;!:en Abesdkeelr~ı (F35bOO)klıl'ra oulan yuka~da mikdan ve cin .. 
a rı a ar mum M. d" r···· s 

ma komisyonunca 4-2-937 tarihi d ~ ~r ugu atın a1 .. 
eksiltme ile ihale edilecekt' Şn e perşembe gunu saat H de açık 
dan verilir. ır. artname parasız olarak komisyon .. 

nu!~~fr1C:~~u~~~a:kat teminat ola~ (262) lira (50) kuruf ve 2490 

saatte komisyona mü;:c!a~=~~e(l;;)ındeki vesaikle mezkur gün vo 
~ 1-245 

1 ANKARA BELEDiYE REISLIGJ iLANLAR! 1 . . İLAN 
1 - Su ıdaresıne alınacak klor . az .. 

siltmeye konulmuştur. g 1 l5 gun müddetle açrk ek· 
2 - Muhammen \)edeli 1710 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 128,25 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin be .. . . 

mine ve isteklilerin de 22.1.937 cuma gu" .. r gı.ın Yazı ışlerı kal~ 
.. . .. nu saat on baçukta Beled· 

ye encumemne muracaatları (3) ı-. 1-101 

MlLLI MODAF AA VEKALETl SATIN ALMA 1 
KOMİSYONU iLANLARI 

1 LAN 

. 1 - 1200 metre gedikli erbaşlar için kışlık elbiselik kumaşa ta 
lıp çıkmac.ııt;m.uan ~eniden pazarlıkla eksıl .meye konulı.1uştur. " 

. 2 - Tahmın edılen bedeli 7d00 lira olup ilk teminat parası 585 
hradxr. 

3 - İhal~si 23 iki~cikanun 937 cumartesi günil saat 10 dad;;--
4 ~ Eksıltmeye gıreceklerin 2490 sayılı kanunun 2 3 üncü mad 

delerınde yazıh. belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatLnde M. M. v, 
satın alma komısyonunda bulunmaları. (22oı>) 1-55 

BİLİT 

1 - Elektrik ölçme aletelerine talip çıkmadığından yeniden 
pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
. 2 - Tahmin eduen bedeli 2!>00 lira olup ilk teminat parası 187 
lıradı~ · 

3 - İhalesi 22-1-937 cuma günü saat l 1 dedir. 

4 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad. 
lerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatiade M. M 
Vekaletı satın alma ıı:omisyonuna gelmeleri. (AJ269) 1-56 • 

BlLM 

Bir baş beygir satılacaktır. 

Satış günü 22-1-937 cuma günü 
saat 10 dadır. İstekliler hayva· 
m görmek istiyen istasyonda 
askeri konak komutanlığına mü

racaat ve satışa gireceklerin bel
li gün ve saatmda M.M. V. sa
tın alma komisyonuna gelmele-
ri. (128) 1-291 

B!LtT 

ı - Vekalet ihtiyacı ıçın 15 
ton Lavamarin kömürü ile 4 ta· 
ne ayaklı et kütüğü, 3 tane ke
mik desteresi, 10 metre murab
baı Çinko ve 200 tane tükrük 
hokkast pazarlıkla alınacaktır. 

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

BIL1T 
l - Kayseride yaptırılacali 

kaloı-üfer t~siSatı kapalı zarfla 
eksiltmeye konmu~tur. 

2 - Keşi( be<leli 174.240 li
radır. İlk inans; parası 9962 li
ra. 

3 - İhalesj 8-şubat-937 pa• 
zartesi güniı saat 15 dedir. 

4 - Bu işe aid şartname p• 
rojesiyle idari ve fenni şartna
me almak istiyenler 372 kuru~ 
mukabilinde komisyondan ala· 
bilirler. 

5 - Eksiltmeye girecekle· 
rin 2490 sayrlı kanunun 2,3 tin• 
cü maddelerinde istenilen bel
geleriyle birlikte ve bayındır .. 
lık bakanlığından fenni ehliyet 
vesikası ve kalorüfer tesisatı 
yaptığına dair vesaikle birlikte 
teminat ve teklif mektubJarını 
ihale saatinden en geç bir saat 
evveline kadar M.M.Vekaleti SaP 

tın alma komisyonuna vermele· 
ri. (117) · 1-287 

MARİE :J 
J. Mac-Donald - Nelson Edi 

----~ 

ROSE 

Eksiltme 26.1.1937 salı günü saat 13 de Malatya İ§letme binası 
dahilindeki Beşinci İşletme komisyonunda yapılacaktır. 

tsteklilerin 2490 No. lu artırma ve eksiltme ve ihale kanununa 
tevfikan ve şartnamede yazılı ehliyet ve diğer vesaikle muvakkat 
teminat makbuzlariyle teslim şekline göre fiat teklifini havi zarf 
!arın üzerine yazılmak suretiyle eksiltme saatinden bir saat evci 
makbuz mukabilinde Malatyada 5. inci İşletme komisyon reisliği· 
ne vermiş veya göndermiş bulunmaları ve tek:lif sahiplerinin de 
eksiltme günii saatinde hazır bulunmaları ve ayrıca izahat almak 
istiyenler de Malatya İşletme müdüılüğüne müracaat edebilirler. 

Şartname ve mukavele P"Ojeleri ve genel şartname EHiziz istas· 
yonunda ve Malat,,ada İşletme kaleminde, Ankarada yol dairesin· 
de ve llaydarpaşada yol başmüfttişliğinde parasız olarak dağıtıl· 
maktadır. (36) 1-137 

İLAN 
1 - Malatva istasvon binasının Malatya sehir cihetindeki (3814 

m.2) üç tın sekiz yüz .on dört metre muralılıaı m;ıhallin plan ve şart• 
nameleri mucibince parke ve levazımının te:nini ve fer - işi eksilt· 
meye konulmu:::;tur. Bu işin ınuhammcn bedeli (10314/ 11) on bin 
üç yiiz kırk dört lira on bir kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe aid pHin, c.-artname ve mukavelename proje• 
sinı: Ankara. Haydarp~şa, Adana ve Malatya vzencleriyle l.:Hiziz 
istasyonundan (52) e11i iki kuruş mukabilinde tedarik edebilirler 

3 - Eksiltme Malatyada 5 inci İşletme binasındaki el:si1tme v; 
artırma komisyonunda 26.1.1937 salı giinü saat 14 de yapılacaktır 

4 - Eksiltme kapalı :r:arf usuliyle olacaktır. · 
5 - Mu.vakkat teminat parası (77 5/ 81) yedi yüz yetmiş beş li

ra seksen hır kuruştur. 

. ~~ometre 290-294 (Fırat • Bekir Hüseyin) arasında toplat-
rınde ~ kırdırlınak suretiyJe (10,000 m.3) on bin metre mükap ba· 
tırılar~bzar ole teslimi kapalı sarf uıuliyle ebiltmeye konulmuttur. 
Jas~..!...nen bedeli (10900) on bin dokuz yUs lindll'. 

6 - İst~kliler 249? sayt~t .kanun ile 3297 saytl. resmi ceridedeki 
ehliyewt talıma~~esı m~cıbınce muktazı ehliyet vesikasım ve işe 
girmege kanunı bır manı bulunmadığına dair beyannameyi ve tek-

i 
lıf mektuplarını eksiltme günü ihale vaktinder.. bir saat e·,.,elino 
kadar Malatyada S. inci 1-,tetme artırma ve eksiltme komi yon re-
iılitine vermiı bulunmalıdırlar. (29} l-l36 

]lluı--



8 ==============================-=================ULUS=================================:==~ 

PBILCO radyolarını bizden 
Adana Belediye Riyasetinden : 
'1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan işı 100.000 adet p~r· 

J,e taşı, (taşların nereden çıkarılacağı ve teslim şeraiti şartnamesın
ae yazılıdır.) 

2 - Eksiltmenin yapılacağı yer ve tarih: 25. İkinci kanun 37 pa-
sartesi günü saat on beşte BelediY_e daimi ~ncü~enind~. . . 

3 - Bu işe aid şartname Beledıye yazı ışlerı kalemındedır. lstı· 
7enlere p·arasız verilir. 

4 - Muhammen bedeli 9650 liradır. 
5 - Muvakkat teminatı: 723,75 lirad ır. . 
6 _ T r '-l jf mektunlarının ihale günü saat (14) e kadar Beledıye 

Riyaset ine ve rılmiş ~lması lazımdır. . .. .. _ 
7 _Bundan sonra verilen veya posta ıle gelen mektuplar hukum 

ÜZd.. 2-6171 
ı ur. 

Valili9--inden: o 
Çakırlar mahallesinde husus i idareye aid 68/ 9 sayılr hanenin 

bir buçuk senelik icarına ilan edilen müd?etler z_arfınd~. talip . çık· 
ınadığından çıkacak talibine pazarlı~la ıha~ edılmek uzere ıhale 
ınüddeti 4.1.937 tarihinden itibaren bır ay muddetle uzatılmıştır. 

Tahmin edilen ıcarın tutarı (693) li1adır. 
Artırmaya gırmek için (52) liralık muvakkat teminat verilmesi 

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

Anlcara 'r aliliğiııden: 
B inaya aid vergilerin 3 üncü taksiti ve arazi vergilerin de 2 inci 

taksit m uddetlerinin ikinci kanun 1937 ayı içinde başladığı mükel-
leflere bilgi olmak üzere ilan olunur. (56) 1-212 

Ziraat Vekaletinden: 
Sivil ve askeri san'at mekteblerinin makine ve demircilik kısım

lnndan mezun veyahu~ ta çiftliklerde ve ziraat müesseselerinde 
traktör ve ziraat makinelerini kullanmağı hakkiyle öğrenmiş olupta 
yeni açılacak z iraaat işlerinde istihdm olunmağa talih bulunanlar
dan san'at mektebi mezunlarının şahadetname suretlerini, diğerle. 
rinin ehliyet vesikalarını ve her iki kısım talibin şimdiye kadar bu
lunduldarı işlerden almış oldukları hüsnü hizmet vesikaları ile üçer 
kıt'a fotograflarmı bir istidaya bağlayarak tezelden vekaletimize 
göndermeleri ve muvazzah adresler:ni bildirmeleri ilan olunur. 

(32) 1-148 

Belediye 
Reisliğinden: 

Belediyemizin açık olar. 165 lira ücretli mühendisliğine istekli 
olanla!"!O m~r .. : ~&:: udi1 Oıunur. Taliplerin mühendis diplomasını 
hamıl .,,e musaddak şehir planını tatbika kadir bulunmaları şarttır. 

Makine, elektrik. su işlerinden anlıyanlar tercih olunur. Müra • 
caata evrakı müsbitenm eklenmesi lazımdır. (2254) 1-34 --
Jandarnıa Genel l(omutanlığı 

Ankara Satınalma 
l(omisyonundan: 

Bir tanesine dokuz lira değer biçilen sekiz yüz battaniye 1.2.937 
pazartesi saat ( 14) te kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulacak· 
tır. Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan battaniye 
eksıltmesine g irmek istiyenlerin beşyüz kırk liralık teminat sandık 
makbuz veya banka mektup!arı ile şartnamede yazılı belgeler içın
de bulunacak teklif mektuplarını belli günü saat on üçe kadar ko-
misyona vermiş omaları. (58) · 1-191 

Ankara Valiliğin
den: 
657 lira 52 kuruf bedeli ke

şifli Zir hükümet konağının ta
m.irinin ihalesi 28-1-937 perşembe 
günü saat 14 de yapılmak üzere 

19-1-937 tarihinden itibaren 10 gün 
temdit edilmiştir. 2490 numaralı 
kanundaki evsafı haiz ve vila
yet nafia müdürlüğünden alın
mış bu işe mahsus olmak üzere 
fenni ehliyet vesikası ibraz e
decek taliplerin şeraiti öğren
mek ve keşif şartnamesini gör
mek üzere eksiltme gününden ev· 
ve! 49 lira 32 kuruşluk depozito 
makbuziyle defterdarlıkta kuru
lan komisyona müracaatları. 

(126) 1~290 

Milas Belediye Re

isliğinden: 
Milas kasabasının hali hazır 

haritası münakasaya çrkarılarak 
Ulus gazetesinin 19,22,25,28-936 
tarihli nüshalarında ilin ettiril
ıniş isede talip zuhur etmediğin· 
aen evvelce ilan olunan şerait da
iresinde 13-1-937 den itibaren bir 
ay içinde pazarlıkla ihale edile
ceğinden talip olanların Milas 
belediye encümenine miiracaatla-
rı ilan olunur. (129) 1- 292 

Satılık Ut 
Meşhur utcu Manolun yapısı 

iyi bir ut satılıktır. Hamamönü 
Ayker sokak. No. 42 1-297 

• Tashih 
Gazetemizin 21 B. kanun 1936 

tarih ve 5531 No: sayısında inti
şar eden Adapazarı Türk Ticaret 
Bankasrna aid ilanda on hisse ol-
ması lazım gelen 29. B.kanun 926 
tarih ve 262 sayılı makbuzu 

sehven 5 hisse olarak yazılmış ol
duğundan ileride bir yanlışlığa 
mahal kr mak üzere tashihen 
ilan olunur. 

Ankara Ağır Ceza 
Mahkemesi Reisli
ğinden: 
24-25-6-936 günü Bala kaza

sında tiy atro heyetile bulundu
ğu sırada mezkur kumpanyada 
çalışan Çankırmın Taşmescit 
mahallesinden Mesud oğlu Ab
dullahın Livata suretiyle zorla 
ırzına geçmekten suçlu olup Ba
la sorğu hakimliğince yazılan 
istinabe üzerine Boğazliyan 

sorgu hakimliğince yapılan sor
gusunda Aslan Samsun vilaye· 
tinin Çarşamba kazasının Çay 
mahallesinden 247 nwnaralı evi 
ikametgahı olduğunu ve asıl 

&anatı şoför bulunduğunu söy· 
lemiş olan ve bunca aranmaya 
rağmen bulunama.mı~ olan Genç 
Osman oğullarrndan Mehmet oğ
lu Selimden doğma 321 Doğum· 
lu Cemal hakkında bu kerre 
mahkemece C. M. U. K. 104 cü 
maddesi mucibince 13-1-937 ta
rihli tevkif müzekkeresi kesil
miı olduğu ilan olunur. 13-1-937 

(125) 1-289 

Kiralık Ev 
Yenişehir Kazımpaşa caddesi 

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

~ DOKTOR ~ 

~ Kadri Y etltln :ı~ 
i Binrinci sınıf ~~ 
~ .. ~ ·J Dahili hastalıklar mute- • 
ı hassı5r Yenisehir - Uçar so- ~ . . ; 

') kak No. 11 1. 
~ ~ t Telefon: 3174 ( 
1 Hergün saat 15 ten sonra ~ 

.. :....:~..-.~~~~...t ... ~~'A'::'W;~~~~~~~~~· .~ 

Kiralık Daire 
Yenişehir fsmetpaşa caddesi 

No. 78 de büyük dört oda, ha
mam, mutbak. İçindeki bekçiye 
müracaat. 1-298 

ZAYi 

Ankara belediyesi su işleri 
müdürlüğünden alınmış olan 29 

nisan 935 tarih ve 4465-2929 nu
maralı makbuz gaib olmuştur. 
Bulunduğu takdirde hükmü yok-
tur. Hikmet Bayur 

2 
4 
6 

1-295 

ŞARTLARI 

Beher Beher 
Santimi Santimi ~ 
Kuruş Sayfa Kuruş_~~ 

300 
150 

80 

3 200 ~~ 
5 100 ~~ 

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 
itanla;ından maktuan beş lira 

ABONE ŞARTLARI 

Müddet Dahilde 

17 Lira 30 
9 .. 16 .. 
5 " 9 " 

Kızılbey Maliye 
tahsil şubesinden: 

Bir vergi borcunun temini tah· 
sili için haczedilen tahminen 5 
ton kadar acı kireç, 130 torba su 
kireci ve 120 torba mermer kın· 
ğı, mozayık, 24 adet düz demir 
saç, 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 ilan olunur. 

(108) 1-271 

DiKMENDE 
Satılık ucuz bağ 

ve arsa -
TELEFON 2681 e müracaat. 

1- 265 

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 

Kiralık daire 
Çocuk Sarayı caddesi Kurşu. 

lu cami karşısında No. 84 B. 
Ali apartmanında bir daire ki· 
kiralıktır. Su, havagazı, banyo ve 

sair teşkilatı son sistemdir. Ka. 
pıcıya müracaatla her vakit gö-

rebilirsiniz. 1-204 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı İdare 

eden Yazı İşleri Müdürü 
Nac;uhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basımevinde bas1lmıştır. 

arayın HALİL NACİ Anafartalar caddesi No: 111 

ACELE KİRALIK 

Ve satılık hane 
Macar, yugoslav ve fransız se· 

faretleri arasında beş oda geniş 
J.ıahçe. İçindekilere müracaat, Te
lefon 3843 

1-257 

Satılık Arsa 
Yenişehir Selanik caddesi ma

liye tahsil şubesi karşısında 1538 
telefon 

Kiralık Daire 
İtfaiye meydanında dört oda 

bir hol banyo mutbah kalori
ferli. 

Kapıcıya müracaat TeJ: 1261 
1-252 

Kiralık müstakil 
Kat 

Kavakhderede. Dört oda, ban
yo, su ve havagazr. Müracaat Şe
hir bahçesi TeJ: 3797 

Tunalı Hilmi caddesi No: 2 
1-253 

Kayıp anahtar 

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

Kiralık Daire 
Y enişehirde Demirtepede Eko

nomi sokağında yeni yapılmış ka
foriferden maada bütün konforu 
ve güzel nezareti olan altı geniş 
oclı> ve bir holden mürekkeb bir 
daire kiralıktır. Talib olanların 
.. 3146" telefona müracat etmele-
ri. 

1-263 

Kayıp Saat 
17.1.1937 pazar günü öğleden 

sonra Yenişehirde Kocatepe ile 
sıhiye vekaleti arasında pırlanta 
bir kol saati düşürülmüştür. Bu
lan Yenişehirde Adaklar sokağın
da 20 No. lu evin üst katma ge· 
ürdiği takdirde memnun edilc
Cf"lc:tir. Telefon No: 1669 

Feridun 
1-251 

Nallıhan 
Vilayeti: Ankara 
K. Nallıhan 
Cinsi Mevkii Dö Evlek 

Bağ İki değir-
men 

Tarla Akbaba 
Kayası 

Tarla Küçük 
öznalı kaya 

Tarla Bedi 
bunan 

Tarla Yedi 
Bölük 

Tarla Eymür 
caddesi 

Tarla Vakıf 

14 

11 

13 1 

8 2 

2 00 

140 00 

1 00 

Anlcara Nümune Hastanesi 
Baştabipliğinden: 

k • "k • ahın" • f" • 1 ekt11" Hastahaneye mu tazı, mı dar, cıns ve t ını ıatiy e . fi 
menin şekli ve muvakkat teminatı aşağıda yazılı alatı cerralııveibİ' 
röntgen malzemesi 15 ka. sani 937 tarihinden 30 ~a.. sani 937 ta! ot 
ne kadar on beş gün müddetle ayrı ayrı açık eksıltmeye konu.IJ!I 
tur. tr 

Şartname ve listeleri Ankarada Nümune hastahanesind~ ~e 
tanbulda Sıhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğünde görülebıhrkst" 

Eksiltme 30. ka. sani 937 cumartesi günü saat 11.30 da An 
da Nümune hastahanesinde yapılacaktır. 'ıı'ı 

Şartnamenin A. C. D. E. fıkralarında yazılı kıymetleri teıııı 'f". 
olarak vermek istiyenler, bunların aynen komisyonca atıruna~ .... ıı
sak olduğundan, daha evel bir malsandığına yatırarak makb~--
ibraz etmeleri lazımdır. (60) ıJO 

Muvakkat teminat Eksiltıne 
Lira K. 
2058 00 

1650 00 

Mikdarı 
91 Kalem 

6 Kalem 

Lira K. Cinsi şekli t? 
155 00 Cerrahi alat · Açık eksil 

ve edevat 
124 00 Röntgen ampulü ,. • 

ve malzemesi 
1-192 __.,-

Pamuk Vrebne Adana 
Çiftliği Müdürlüğünden: 

Muhammen keşif bedca 
Lira Kr. Sıra No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Yapılacak işin cinsi 
Amele evleri 
Kütlü anhan 
Su deposu 
Tohum anbarr 
Çırçır fabrikası 
Amele hamam ve helaları 

2379 64 
5611 94 
1546 59 
7030 14 

10043 91 
3914 36 

yekun 30526 58 ej 
d H 1. k"" .. d • edi!CC A - Müessesemiz tarafın an acıa ı oyun e ınşa 

1 
iP" 

cinsi, nevileri ve karşılarında muhammen keşif tuta~ları ya:ı :.re
şaat kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş ve bu ış.lere aıd r 
name ve evrak aşağıda gösterilmiştir. 

B - Eksiltme şartnamesi 
C - Mukavele projesi, 

5
u/. 

ç - Bayındırlık işleri genel şartnamesi ile ienni ve hU 
şartnameler. . . . . Adaıı" 

D - Şartname ve prOJeyi "15" lıra bedel mukabılınde 
da Demirköprü civarında pamuk üretme çiftli ğinden verilir. e1P' 

E - İsteklilerin artırma, eksiltme ve ihalat kanununun 
rettiği bütün evsafı olmalıdır. 

F - Muvakkat teminat (2646) liradır. , ·raJ' 
G - Eksiltme 22.1.1937 cuma günü saat 15 de Vilayet Zı 1,. müdürlüğünde müteş~kkil mü.baya:ı ~omisyonu huzurun~a yaP~,p 

caktır. Eksiltmeye gıreceklerın ~klıf mektuplarım tayın. otıı ı1P' 
günde eksiltmeden en az bir saat evel komisyona vermelerı liı 
dır. (2263) 1-49 ,,,,,,,,,/ 

Ankara Hukuk Fakültesinden: 
Leyli talebe için 150. 170 takım elbise yaptırılacaktır. :Mub(. 

men bedel 4250 lira ·ıe muvakkat teminat 318 lira 75 kuruştur. it; 
teklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya farsı 
mek için 22-1-937 cwna günü saat 11,30 da Fakülteye müracaat 

(2292) 1-88 ..../ 

Malınüdürlüğünden: 
Milli emlake aid emvali gayri menkule satışı c. 
Muhammen K. Kimden metrük hududu. 
Lira K. 

500 00 

200 00 

500 00 

50 00 

400 00 

500 00 

100 00 

Artin Haçatur Ş. Yol G. Ali ve Nuri 

Manukyan hacı 
Müsis 

Bodur oğ. 
Haça tur 

Şi. Ağup ve Çakadım O. 
C. Hark ve kilise yeri 

Ş.Yol G. Hark. Şi. Ali 
C. Kadir ile 

Ş. İsmail G. Yol ve ardıç
lık Şi. İsmail C. Yol 

Cerrah A. Ağup Ş. Şi. Molla Mehmet 
G. Durmuş. C. Kadir • 

Manuk:yan hacı 
Müsis 

Ş. Sahibi Mülk Ö. yol 
Şi. Bağlucalr Halan C. 
Nurettin ve Emir. 

Davit oğlu Davit Ş. Sobran çayı ö. Ağıl 
Yolu Şi. Tarık C. Cebel. 

Müsis oğlu Ağup Ş. Çay ğ. hark ve yol 
Şi. Arif C. Kara Ahmet 
veresesi ve Seydali 
tarlası 

Müzayedeye 
Konduğu tarih İhale tarihi 

(124) 1-288 16-1- 937 5--2- 937 ./ 
-ök_s_ür-enl-e-re-: K_A_T_R_A_N_H_A_K_K_I_E_K_R_E~ 

YENt SiNEMALAR HALI' 
BU GECE 

ROSE MARIE 

Janette Macdonald - Nelson Eddy 
Mevsimin en güzel müzikal eserlerinden 

GONDOZ 
Matinelerde son defa olarak 

Ben Öldürmedim 

BUGON BU GECE 

BOKSÖR SÜTÇO 

Harolloyd (Lui) . . ~ 
Eğlenceli mevzuu ile seyirdlerııu . 

tılırcasına güldüren büyük kotlle: 
İlaveten : P ARAMUNT o ON\' 

HA ERLERİ 
H alk M atinesi (saat 12 ve 14 de): 

SERBEST RUHLAR 


