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ADIMIZ, ANDIMIZDIR HER YERDE 5 KURUŞ 

- ON YEDlNCl YIL. NO: 5563 --
Türk Cenevre'de 

arasında temas ar 
ve Fransız Delegasyonları 
başladı C. H. P. Genyönkurulu 

Umumi Müfettişlerin iştirakiyle parti 
ve halkevleri üzerinde uzun ve faydalı 

görüşmeler yapb 

-
...... :.W'C&mızı gelecek Konsey, Sancak 

• • hafta ıçı .... ~ onuşacak Ank~~a'da buluna~ dört Umumi Mületti§in de i§tiraki ile Dahili
ye Vekılı ve Cumhurıyet Halk Partisi Genel Sek t · Şük - K 
nm başkanlığında bugün toplanan GenyönkuruldarePearrıt. Hrulk ayı• 

k . do.il ve müttefik lngDtere, Sovyet Rusya 
onsey azası, ~~as;:azırlan meselenin Jnsa bir zamanda halli için 

\'e Romanya ffaricıdyeb .. _.:;.1r bir arzu ve temayül göstermektedirler. 

· ·· · d I d J - -
1 ve a ev e-rı uzerın ~ uz!!n v~ ay a ı ~oruımeler yapılmı§tır. 

Umumı Mufettışler kendı mıntakslarındslci bu teC!ekküll h Irk 
d . h . 1 "h • 1 . . :ır er a ı.n-a ıza at vermı§ er ve ı tıyaç an bıldırerek ilerisi ;,.;n direktifi 1-
mıılardır. :. er a 

"iraşmak hususun a u7..-
hafta içinde ne gün müzakere olu-

~~evre, 21 (A.A.) - Konsey nacağı henüz malôm değildir. 
bugun ılk içtimaı.~ ~aptı. Alel~ Dr. Rüştü Aras bug~ B. Eden 
:ını.z ruzname ışı ıle meşgul ile görüşmüş, konsey içtımaından 

· d sonra da Litvinof'la mülakat et-
Hatay meselesi ııızname ~ miştir. 

lııevcud olmakla beraber gelce Yarın hususi mahiyette yeni 

Gündelik 

VAZIYET 
Falih Rılkı ATAY 

1 
.. :~nadolu Ajansının dünkü teb-
ıgıni gazetemizde okuyanlar, 

bir toplantı yapılarak Türkiye -
Fransa noktai nazarlarının rapor
törün huzuru ile müzakeresine de
vam olunması beklenmektedir. 

(Sonu S inci sayfada) 

Vekiller heyeti iki 
defa toplandı 

"Yaşasın 
Hataylılar 
görnıenleri 
bu sözlerle 
karş& ı adılar 

Tazyik ve zulüm 
devam ediyor 

müstakil Hatay!,, 

~ösyö Blum'un yılbaşı tatilinden 
Pek de istifade etmemiş olduğu· 
11- hülonetmit olsalar gerektir. 
tünkü bu mütaleaname' de, Tür· 
~~~e teklif projesindeki vuzuh ve 
~İyetten pek az eser görülmekte 
ldi. Hatta muhterem fransız Ba.t
•ekiJi Sancak davası dosyalarını 
1'6zden gedrmit olsa bile, bu da
~ etrafmdaki münakaşalar ede-

ikinci toplantıda 
Mareşal da bulundu 

Halep, 21 (Hususi) - Gönnenler a• 
yın 18 inci günü Türkiye hududuna ya
kın Karayılan köyüne gelmişler ve halk· 
la temas etmi,lerdir. Halk kendilerini 
"Y ~n müstakil Hatay" diye kar§ıla
mıtlardır. 

Güzel Antakya'dan bir görünüş 

rilmclcri hakkında emir verilmi,tir . 

1htr haklandı\ kendisine hiç bir 
~IUınat verilmemiş olduğuna 
~etmek de yanlıt olmaz. Bizi 

n ve Hatay türklüğünü meli!· 
llun edeceği zannolunarak Sun· 
l'e"yi mü•takil bırakıp çekilirken, 
fiirk ~ak Ü•tünde manda Je
ucrın ettirmek gibi bir mülaha~a 
Ortaya ıürmek ~ldukça garibti. 
'-Cenevre' de mesul delegasyon-

T ara.smda iki gün devam eden 
bıü2alcereler ise söyle hulasa olu
j-Lilir: fransız deleguyonu, Mil-
etler Cemiyetinin methur u s u I 
tollarmın hepsine ayrı ayn bafvu· 
~ türk isteklerini akim bırak· 
~~ğa çalıştı. Heyetimizin uyanı~
h ıı karşısında bu gayretlerın 
eı>ai bota gitti'. Belki bu tecrübe 

frıln112lan artık meselevi hallet• ... _,~ • , , eh"d Öl
~ ıçin iyi niyet ve c 1 • g 
tenneicten gayri faydalı bır ha
"'*et olmıyacağına inandırmııtır. 
la. 24 aaattenberi iki tarafla tenıa.s-
. rına b&§lamıt olan bitaraf reı· 
~n, franıızlar tarafından tutul· 
U~nu söylemit olduğumuz p~':: 
~ur tabiyesine alet olmayaca~ 
!'~ da inanmak istiyoruz. Henuz 
ltinıad ettii{imiz ikinci bir nokta 
d-. İtin vahimliği göz önü~de ~
lıdarak n·h t 'kı· tarafı bırleştı· .:_. , ı aye ı . ., .. 
: ~· bir hal Jdcli bulunabılecegı 
dır . 

Bugünd 't"baren diğer devlet-le . en ı ı h' S ncak 
rın ınurahhaaları da 1 a 

-111-ınıazlığınm halline yarddıın e
~ .. • • • 1 • yar ım ve 
•--egını farzettık erı ba I a 
~ 1 "'a f ıy • 
~ ı arda bulunmag "k' ~e 
~ lardır. Birleştirici yo!, !•~:afa 
it., talea söylerken, her ıki ak ... 
el l'fı, aynı samimiyet ve h ':u 
..:Jikle davranmak olduğu;'..kd· 

ta.hhasların tamanıiyle .. id 
et.nekte bulunduklarını da ': 1 
;:elcteyiz. Şimdiye kadar, l ~z 

~la.ıTinızın yaptığı üzere, ya n 
ı 'b tutuıllı 

••· ı.z an teşci eden garı d 
IYlılletler C · et• o"nünde de e
•- emıy ı dece 
~edecek olursa, bunu sa (arak 
a·· uğa aykırı bir hareket 0 

)e
... ~ekle kalmıyacağız: meted ğ 
-aırı h il . . 1 -- 1 1 lca a edılmesı arZU o u.......-

l'lllatine de varacağız ! 

icra J' ekilleri Heyeti saat 
1 S .U Baır>Bkôletu1 Baı•kil 
lnönü,nün Baıkanlıimda 
ıoplanm'I ve mü/etti.fi umu
mileri dinlemifıir. 

Gece Bafvekil evinde icra 

y ekilleri Heyetini Mare§Dll.a 
beraber ıekrar topl.am11tır. 

oannenıe~ takenderun ı.tibbarat ter
cOmanı Yaııko tercUmanhk etmiftiı'• 
Yanko tUrklerin verdikleri ce'Yal>Jarı 

tahrif etmiştir. 

Türkler tevki/ ediliyor 
Hama, 21 (Huausi) - Reybaniye· ı 

deki hadiseden dolayı aranmakta olan 
14 türkten on ikisi tevkif edilıni,tir. Di· 
ğerlerinin ölü veya diri olarak ele geçi· 

T~yik ve tehdid 

Humus. Zl (Huauai) - Kınkhan'da 

türJder, fraıwaJar ve mahalli hükümet 
tarafından tahrik edilen gayri mesQI 

taJıalar tarafından tehdid edilmektedir. 

Ermeni mahalleainde oturan tilrkler can-
ıannı. mallarını emniyette görmedikleri 

içjn türklerin kesaletle bulundukları yer· 

lere taıınnuılardır. 
(Sonu 4. iiaciJ sayf:ıda) l -. (A<)nnı -· HükOmetimizin Fransız Başbaka

nına muhtırası ve gelen cevap 
k b kkında bir türk - Jransız muahede- Fransız. başbakanı B. Blum tarafından 11-1-1931 

San_c~ :kdine esas olmaya hizmet edecek tarihli muhtıramıza cevab olarak l!Önderilen 
namesının. ·ıadesini muhtevi olarak 11 kanunu· 19-1-1931 tarihli mektubu asaiıda aynen neşredi-
pre'!siplerdın ~-kümetimiz tarafından /ransız bas· yoruz : sanı 1931 e ./ n muhtırayı aynen nesrediyoruz.: .,_ Mesaimin ve düşüncelerimin neticesi şu-
bakanına vt:rı e L'"bnan ve Sancak üç "Confederes,, dur : : 

ı - Surıye, u 1Jil Tamamen Juridique noktai nazardan meseleyi 

d 1 t teşkil eder. f"d" · "l"h d f h"k ev e ,. v d ki müşterek işlerde con e eratıona mu a aza e ersem, ransız u ümeti tarafından 
2 - Aşcsf~~yet mahfu.ı kalmak üzere her dev· Cenevre'de müdafaa edilen tezi iltizam etmek 

bırakıl~ sa k. . yetini tam ve mükemmel olarak mecburiyetinde kalacağım. Lozan muahedename-
let kendı ha ıını sinde mevzuu bahis hakimiyetin terki, sancağa 
muhafaza eder : (Sonu s. inci sav/ada) (Sonu 5. inci sav/ada) 

d 
'd ve Malaga şehirleri bombardıman edilmiıtir. Ce-

t ada Ma rı Dün spany . to ~sleri duyuJmalcta ve bunlar, Marbella yalumada 

belüttarılc'tan nıüthış r: aa ettiğine delil sayılmalt:tadıt. Resmimiz Asi tayyare
büyük bir muharebe ce •1 ispanya hldi•lerine aid haberler S inci sayfada· 

b
. ıar.ını gösterıyor. 

/erden ıt :ıı 

dır. 

Amerikada 
su baskınları 

Binlerce kiti açıkta 
kaldı, bir çok ölü var 

Nevyork, 21 (A.A.) - Beyaz nehir, 
tafmıt ve geni§ bir sahayı iatili etmit
tir. Hazeltonind şehrinin bilyük bir kıs
mını sular istila etmigtir. Şimdiye ka
dar bef yüz kiti fehirden çıkarılmı,tır. 

Şikago, 21 (A.A.) - Amerikanın 
merkezinde ve cenubu prkiıinde vukua 

gelen feye.zanlar yüzünden 20.000 kifi
nin yersiz yurdsuz kalınıJ olduğu tah
min edilmektedir. 

Evansvill, 21 (A.A.) - Birleşik A
merika) Feyzanlara karşı yapılmıı o

(Sonu S. inci sayfada) 

Fıkra 

Yıl 1~70 
Alaturka 1270 de S11drazamlardan 

biri, diğer nazırlarla Jconuıarak, sara· 
ya yeni bir ısllhat layihası daha tak
dim eder. Ba!J}ıca tedbirler [mali mu
vazene kurmak, irtikabı kaldırmak, de
miryolları yapmak v. s. gibi] arasınd' 
ikisini zikredelim: 

1 - Ağaç dikmek, 
2 - Ormanları zabıt ve rabıt altı

na almak. 
1270 den 1932 ye kadar tam 82 $ene 

geçti. Biz dahi Türkiye ormanlarını 

kurtarmak çarelerini düşünmekteyiz. 
Bu arada osmanll imparatorluğuo

dan birçok parçalar, Avusturya • Ma
caristan veya esiri Rusya imparator· 
luklarına intikal etti. Onlar, bu top
raklardaki 1Z10 tahriblerinin 6nü• 
geçtikten başka, yeni ve büyiJk ormao
Jrklat yetiştirdiler. HattJ bunlard,. 
bile bir k1Smını tekrar tahrib etmei 
fırsatı elimize geçti. 

Halk baltuından ormanları Jcora
malr için Avusturya ve Rusya usulleri 
basitti: ormanda odun ve sair ki5y ih
tiyaç/ati için kesilecek ne varsa dev· 
let hepsini ormanların kenarlarına yı• 
ğar ve köylülere taksim eder. Hususi 
kimselerin ormana girmeleri .sadece ve 
ölüm tehlikesi ile yasaktlr: istihklru 
girmek gibi! 

Fakat asıl kaçakçılar ve tahribçilet 
bizde ormanlar içiM yerle§mişlerdir • 
ilk ve ba:,lıca tedbir, bunları d iJ _,_ 
lere indirmek, ve onların, topraksızlıl 
veya toprak verimsizliği yüzünden, i• 
ter istemez yaptıklat1 zararlat1n önüne 
geçmektir. 

Orman kanunu ile uğraJan arkada1-
la.rı~mza bir şey hatırlatmak istiyoruz: 
nıçın koru yetiştirenlerden ağu vergi· 
ler alıp, asır/Ik ağaçlık/an arsa arsa 
parçalatıyoruz ve boğaz içi sırtlarında 
olduğu gıbi, tabiati tekrar soyduruyo
ruz? Her hususi ev ve köşk için muay• 
yen bir mikdar, S veya 10 dönüm, bir 
ars:ıdan vergi almak ve meyvasız ağaç 
e~~lerek koru yetiştirilmek şartı ile, 
dıger kısm1 araziyi vergiden affetmek 
ye~in.de bir tedbir olmaz mı? Agaç 
prımı! - Fatay 
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ı_G_ü_N_EŞ_-_D_iL_M_E_T_O_D_i L_E_ı ıc HABIIIJLllllBll 
Din mo, Dinamik, 

Dinamit ... 
Grupu üzerine bir etüd tecrübesi 

Etüdümüze konu aldığımız terim
ler grupuna giren sözler pek çoktur, 
ve pek küçük telaffuz farklariyle bü
tün Avrupa dillerinde kamusal olarak 
kullanılırlar. Konkre ve abstre kuvvet· 
ter ve onlarla ilgili bütün teknik veya 
teorik 'eyler: birçok ölçüler, makine· 
ler, cihazlar, fizik bahisleri, patlayıcı 
maddeler, enerji hamilleri, otorite mü
messilleri v.!l. bu din - ve dinam • tem
lerinden teşkil edilmiştir~ din, dinam, 
dinaınide, dinamiğ, dinamik, dinamo, 
dinamoloji, dinamizm, dinamojeni, di-

:~:~etre, dinamoskop, dinast, dinas· ı 

Bütün diksiyonerler bu grupun grck
çede "kuvvet,, demek olan dinamis sö
zünden çıkrnış olduğunu yazıyorlar. 

Bailly'nin grekçe - fransızca lugatinde 
dinamis'in başlıca manaları şöyle tes
bit edilmiştir (sah. 542). 

1. Elden gelmek, güç yetmek fakül· 
tesi; II. filozofi terimi: kudret (yani 
olmak "ctre,. veya bolmak "devenir,, 
kabiliyeti); III. iktidar, kudret, kuv· 
vet: 1) fizik kuvet, 2) moral kuvet; 
3) tabiatin, nebatların, toprağın kuvet
leri, hasalan: ilaç bitikler: ilacın te
siri, mucizeli tesir, mucize; paranın 

kıymeti; sOO:ün kıymeti; hesapta: ade
din karesi (murabbağı), kübü (mülll
bı); 4) askeri kuvvetler; IV. abstre o
larak iktidar. 

Grekçede din - teminin yarattığı 
söz ailesi de geniştir: dinat-os "kuvet
li kudretli; mümkün", dinir-os "kuvet
li, kudretli'', dinast-is "hükümdarlık 

temsil eden, şef, reis, hakim, hüküm
dar", dinasis "kuvet, kudret'', dinat-is 
= dinastis v.b. 

Grekçede geniş bir semantik ailesi
ni işaretliyen ve bugünkü kültür ter
minolojisinde önemli bir rol oynıyan 
bu din - teminin etimolojisi nedir? Av
rupa etimolojistleri kelimenin orijini
ni ne dereceye kadar aydınlatabiliyor
lar? Şimdi de bunu görelim. 

Grekçenin en iyi etimolojik Inga· 
tini yazmış olan fransız .ilimi Boisacq 
bu temin fiğil şekli olan din-amai sö
zünde şu izahı veriyor (S. 204) 

Din-amai = "elden gelmek, giiç 
yetmek'', dinatos "kabiliyetli, kabil, 
mümkün", dinamis "kudret, iktidar'', 
dinastis "şef, bakim, efendi'', Etimolo
jisi karanlık. 

"Smidt gr. dinamai ye sanskritçe 
vunati "tahrik etmek" sözünü yaklaş
tırmış.sa da bunu Osthoff ile Bnug
mann rcdetmi,tir. 

"'Fröhde ile Fick gr. dinam-ı eski 
Utince duenos, duonos ( = !itince bo

nus) "'iyin 9ÖzU ile birleştirirler, ve 
takdir olunmuş, iyi bulunmuş" mani· 
ama gelmek laznngelen bir italik dvt:
nos sözünün varlığını farzederler. 

"Şu yaklaştırmalar da yapılmrştrr: 
lltince durus ''sert" (Fick, Hirt) ; Hi
tince dürare "sürmek, devam etmek" 
(fick), latince düdum .. çoktanbcri'', 
gr. din "uzun zaman"~ eski İrlanda di
linde dDn "kale", goluva dilinde -du-

ııan idem, anglosaksonca tun (ingiliz

ce town "şehir"), eski almanca zün 

"koru, enclos'' (Fick); fakat bu söz

ler manaca kuvet ve kudret anlatan di
ııamaiden uzak kalırlar.,, 

"Şu yaklaştırmalar da öyledir: got

ça 'tauyan "yapmak'', orta almanca 

~Owen "ileri hareket etmek", eski al· 

manca zawcn ''muvaffak olmak", sans
kritçe duvah "ileriye doğru çabalayıp 
(Hirt), sanskritçe durah ''uzak'' (Ost-

hoff) ; Lorenz ise gotça tauyan'ı grek
fe dulos "esir'' ile birleştirilir.,, 

Alois Walde ise, zahir etimolojisi
ili bulamadığı bu kelime grupunu hiç 
trete etmiyor. 

İşte Avrupa etimolojistleri bu Ö· 

nemli kültür terimlerinin etimolojisi 
üzerine bizi aydınlatamıyorlar; biri
nin yakıştırdığını öbürleri beğenmiyor 
ve ara:ft•rmaları sonunda verilebilen en 

-Ahmet Cevat EMRE 

kesin hüküm etimolojisi karanlıktan i
baret kalıyor. 

• *. 
Avrupa etimolojistlerinin aczı gö

rüldükten sonra, konumuz olan din- te
minin ve ondan muhtelif formatif un
surlarla çıkan sözlerin Güneş • Dil 
prensipleriyle analizini yapalım. Bu 
tem ve sözlerin etimolojik formülleri 
şunlardır: 

1. din-
2. dinam-
3. dinamo 
4. dinamik 
s. din.amit 

v.b. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

eğ+ed+ in+-. 
,. + ,, + ,. +am +" -
•• + ,, + ,, + _, + oğ 
.. + • + .. + ,, + ik 
.. + .. + .. + » + it 

Bu tem ve sözlerin teşkiline biz. 
met eden unsurların semantik kıymet 
ve delaletleri gayet sarih ve reel ma
nalara son derece mutabıktır: 

(1) eğ- ana kökü giineşin kuvct ve 
kudret, hakimlik, hükümdarlık vasfını 
ifade eder; 

(2) -ed- dinamik unsuru ana kökün 
üade ettiği kuvet, kudret, hakimiyet 
anlammı yapıcılıkta temsil eder; 

(3) -in- unsuru bu kuvet, kudret. 
hakimiyet anlamının "ego,, da ve ona 
en yakın sahada tecellisini gösterir. 
İşte "eğedin'' den gelişen din- teminin 
ifade ettiği anlımı ''ego,, da ve en yakın 
sahada kuvet ve kudretin temerküz ve 
tecellisidir. Buna ilave olunan: 

( 4) -am- unsuru o kuvct ve kudre
tin bir obje veya süjeye teallUkunu an
latır; bu temin muhtelif tamamlayıcı 
unsurhr alarak türettiği sözlerin hep
sinde bu anlam vardır: 

(5) inci -oğ, -ik W15urları tamam
layıcı ve isimlendirici bir rol oynuyor; 
-it unsuru ile tamamlanan "dinamit,, i
se dinam'dan anlaşılmakta olan kuveti; 
enerjiyi yapan objeyi ifade eder. 

İşte, Güneş - Dil teorisiyle yürütü
len analizin verimleri, bütün bu keli
melerde, reel istimallerle büyük bir 
mutabakat arzetmektedir. Bu suretle, 
bu misalin de tanıklığı şimdiye kadar 
yapılmış olan nice misalJerin şehadet
lerine katılarak teorinin dayandığı en-
düktif ispatı teyid eder. (Sonu var) 

Ne sol, ne 

aağ için ••• 

Tanınmış mugan-
ni Jean Kiepura 
poloayalı, futbolca ve avukattır. Seai 
çok pzel olduğu için 1924 denberi 
sinema artiatidir. Geçenlerde, &'ene 
kendi kadar tanınmış, bülbül aesli 
Martha Ea-gerth'le evlendiğini bilir
ainiz. Brükael'de, yeni evlileri ziya
ret eden bir gazeteciye Kiepura be
yanat vermi§tir : 

- Cihan vaziyetinin bu kadar 
gerği.n olduiu bu devirde aanatkar 
sanatın evrenaelliğini ilan etme

lidir. Ben ve Martha politikacı 

değiliz.. Fakat politika ile uğrafa&Y• 
dık prenaipiıniz fU olurdu: "iyi ni
yetle ve doat zilıniyeti ile halledilmi
yecek dava yoktur. Biz ne sol, ne 
sağ, ne de merkez için leğanni edi. 
yoruz. Seslerimiz zirve içindir!'' 

lnanmıya bilirsiniz ! 

Budapeati Hirlap'da okunmuştur: 

''Bir mürettib, aevdiği kız kendisi:;le 

evlenmek istemediği için ölmcğe ka· 

rar vennİ.§ ve mürettibhaneye girerek 

72 puntoluk harflerle kızm adım 

yaz:mrf, (yahud tertib etm.İ.§) sonra ••• 

yutmll§ ve bir iki saat sonra ağrılar 

içinde kıvranın.ağa başlamı§. Müret· 

tibi hastaneye götürmütler, karnın• 

dan kocamaD aatm çıkarmı,lar, kız 
hadiseyi haber almca bundan pek 

duygulanmış, onunla evlemneğe ka· 

rar vermiıtir.,. 

Ziraat Vekaleti 
~şkilat kanunu 

• • 
proıesı 

Kamutay ziraat encümeni ziraat ve
kileti teşkilit kanununun ziraat kı&mı
nın müzakeresini bitirmiştir. Encümen 
bugünlerde diğer kısımlar üzerinde mü
zakerelerine başlayacaktır. 

Çanl~aya belediyesi 
• • 
ıçın 

Dün intihaü neticelendi. 
:Mamak k.adınlaı·ının hemen 

hepsi reylerini kulJandılar 
Çarucaya'da teşkili kararta\'tırılan 

belediye şubesi için üç gündenberi sü
ren intihab dün saat 17 de bitmiştir. 

Müntehiblerin 21 bin olduğu ve 13504 
kişinin intihaba iştirak ettiği sayım ne
ticesinde aulaşılnuştır. 

Dün reylerin çoğu Mamak köyünde, 
gaz maskesi fabrikasında ve askeri fab
rikalarda verilmiştir. Mamak köyü ka
dınlarının intihaba hemen hemen tama
men iştirak ettikleri memnuniyetle gö
rülüyordu. 

Varılan netice müntehiblerin üçte i
kisinin iftirakini göstermektedir. Bun· 
dan sonra vilayetten iç bakanlığa arze
dilecek ve bakanlar heyetinden geçtikten 
sonra Cumhur Reisliğinin yüksek tas.

dikine iktiran edilecektir. 

Teşkilatın resmiyet kazanması için 
belediye kanunu mucibince hazirandan 
itibaren mümkün olacaktır. 

SSS yeni türk 
vatandaşı 

Göç ve iltica suretiyle memle'tetimi

ze gelen 555 şahsın türk vatandaşlığına 

kabulü vekiller heyetince tasvib olun

muştur. 

Tasfiye edilecek tapu 
ve kadastro memurları 

Tapu ve kadastro wnum müdürlü
ğünde yeni teşkilat kanununa göre tas

fiye edilecek memurlarını tesbit etmek 
üzere umum müdür B. Cemalin reisli

ğinde bir komisyon kurulmuştur. Ko- l 
misyon her gün toplanmakta ve memur
ların &icillerini tetkik etmektedir. 

Ceıxıba cemb : 

Büyük bir mağazada, istediği eı
ya kendisine derhal göaterilmediği i
çin hiddetlenen bir kadınla aervis ıe. 
6 arasında : 

- Eğeı- si2den biraz da nezaket 
istemeğe kallupaydım halim neye 
varırdı! 

- Lütfen nü:monesini göıteriniz, 
ondan da verelim! 

Kurnazlık? 

- Kim o? 
- Ev kirasmr almağa geldim. 

1 

1 
ı 

1 1 

- Biz evde yokuz ••. Kı~ sporlarına 

~ittik._ 

Umumi meclis 
toplanbsı 

Gelen evrak encümenlere gön
derildi. Polatlı'da tayyare 

meydanı yapılacak 

Vilayet Umumi Meclisi dün reis ve
kili B. Ziya Sıdal'ın reisliğinde saat 
17 de toplandı. Katipler BB. Hilmi At. 
lı oğlu ve Rdkı Evren idi. 

Önce geçen celseye aid zabıt okun
du ve kabul edildi. Sonra gelen evra. 
kın okunmasına geçilerek, Ayaşın Gü
dül nahiyesine bir ilk mektep yapıL 
ması için mahallinden gönderilen kağıt 
Maarif Encümenine, Haymana kazası
nın ihtiyaçları hakkındaki kaymakam. 
lığın yazısı müteferrika encüme
nine ve Ankara • 1stanbu1 posta yolcu 
tayyareleri için Polatlıda yapılacak em
niyet meydanı yerinin istimlak tahsisa
tının verilmesine dair olan vllayet ına.. 
kamının tezkeresi dahiliye encümenine 

ha vale edildi. 
Türkiye Tiftik Cemiyetitinin içtima 

devresinin başlaması dolayıaile gönder
diği tezkereye riyasetce cevap verilmesi 
kabul edildikten sonra azadan birinin 
istediği 10 günlük mezuniyet muvafık 
görüldü. 

Umumi Meclis üçüncü toplantrsnu 
29 lkincikinun Cuma günü yapacak· 

tır. 

Merkez bankamızın 
yerinde bir yardımı 
KIZILAY CEMİYETİ GENEL 

MERKEZlNDEN: 

Ad.anada su baskmına uğrıyan va
tandaşlarımıza yardım yapılmak üze· 
re Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası Umum Müdürlüğünden veznemi
ze on bin lira yatırılmıştır. 

Sayın Bankanın felilcete uğrayan 

yurddaşlanmızın acılarım dindirmek 

hususunda yapmış olduğu bu yüksek 
yardımdan dolayı gerek felfikete uğra· 
yanlar ve gerek Cemiyetimiz namnıa 
teşekkürlerimizi arzeyleriz. 

Kadıköy su şirketinin 
satın alınması 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Kadı· 

köy Su Şirketinin satın alınma müza
kerelerine yeniden başlandı. Müzake
renin şubatın haftasına kadar bitmesi 
ihtimali vardır. 

Daniclle 

Darrieu% 
Son haftalarda, An-
kara sinemalarında 

bir iki filmiııi seyrettiğimiz bu değerli 

ve güzel artistin, Hollywoodda çah§mak 

üzere mukavele im:ralamıı olduiuna ga

aeteles- haber Yeriyorlar 

SU,,..,.daki -vaffakiyetJerini gözle

rimizle ıördıiiiiimiis .,. tiyatrodaki mu· 

vaffakiyetım.i • ...-ı.erde okuduğu

muz bu genç kadıa, ıw.ltilir, Hollywood 

makiyajcılan elinde, ... d IMfka bir çeh

re takınacaktır? Zira Avnspada tabii bi

rer insan olan ve insan duyguları ifade

ye çalıf&ll artistler, Amerika sinema iıle-

1r.ine girince ham madde haline geliyor, 

hüviyetlerini değİ§tİriyor ve film ya

panların zihinlerinde canlanım.§ birer 

manken oluyorlar 

Danielle Darrieux'ye acıyalım mı? 

Gazete mi, kahve acentasi mı ? 

Bir Avrupa gazetesi, abone o

lacaklara bir takım faydalar göste

riyor: Oç aylık abonelere bir liralık 

kitab; alb aylaklara bir liralık kitab 

ve bir buçUk liralık Küviyye markalı 

kahve; aenelik abonelere bir buçuk 

liralık kahve ve on liralık kitab .• 

Bir arkadaı: "hediye edeceği ki· 

tablan okurken uykuyu kaçırmak 

için kahve içmek lazmı olduiundan 

olacak!,, dedi. 

Memlekette tasfiye 
edilecek yabancı 

zeytinyağlar 
1937 mali yılı büdce kanununa bağlı 

"İ'' ccdveli mucibince muvakkat kabul u
sulünden istifade ettirilmesi muvafık gö· 
rülen ham zeytin yağı ile pulpe d'olive·· 
lerin ne tekilde memlekete ithal edilece• 
ği ve bunların tasfiye edildikten sonra 
ne yolda dış memleketlere çıkarılacakla· 
n gümrükler umum müdürlüğünce tes
bit edilmiştir. Yakında gümrüklere bil· 
dirilecektir. 

Orman muhafaza 
kadrosu 

ask~erileştiriliyor 
Ormanlanmrzın daha iyi ve disiplinli 

bir teşkilat tarafından muhafaza edilmıo
ai ve ormanlarmu.zuı her türlü tecav~ 
ve tahriblerden korwunasıru temin için 
hazırlanarak Kamutaya verilen a.ı;keri 
orman teşkilatı kanun projeWıin ih· 
tiva ettiği esaslara göre askeri 
orman koruma teşkilatı ziraat vekaletine 
bağlı ve bir tuğ generalin komutanlığın• 
da olacaktır. Bu teşkilat, Türkiye or
manlarının genişliğine göre mıntakalara 
ayrılacak ve tamamen askeri mahiyette 
ve subayların elinde bulunacaktır. Bu 
teşkilata alınacak efrad doğrudan doğ
ruya talimgahlara aevkolunacak altı ay 
askeri talim ve terbiye gördükten orman• 
ctlık hakkında da fikir edindikten sonra 
orman muhafaza latalanna 1&Cvkoluna· 
caklardır. Bu teşkilata alınacak zabit ve 
gediklilere rütbe maaşları verilecek bu• 
nun dışında bulunan çavuşlara 15, onba
§tlara 7 ,5, erlere 5 lira aylık verilecektir. 

Afyon istasyonu genişletiliyor 
Devlet demiryolları Umum müdür· 

lüğü Afyondaki istasyon tesisatının 

büyütülmesine karar venniştir. Burada 
büyük bir makine deposu ve müşt~ 
latı, rampa ve yolcp peronu yapılacak 
ve kanalizasyon tesisatı vücuda getiri· 
lecelrtir. 

Tren saatlerinde de,jişikl ik 
Devlet Demiryolaln Umum Müdür· 

lüğü bütün devlet hatlarında bu ayııı 
22 sinden itibaren tatbik edilmek üzere 
seyrüsefer tarifelerinde büyük bir de
ğişiklik yapmıştır. Bu yeni usule göre 
yolcular seyahatlerini daha seri ve da• 
ha muntazam yapabilcceklecdir. 

Yugoslavya'da açılacak bir 
sergi 

Yugoslavyanrn Lubyana şehrinde 
5-H haziranda bir ilkbahar ve 1-12 ey• 

tülde de bir sonbahar sergi ve panayırı 
açılacaktu. Yug061avya hükümeti Bel• 

grad elçiliğimiz vasıta.siyle alakalılara 
bu sergiye davet etmiştir. 

İlkbahar sergisinde hususi aurette 
Sloven gazeteciliği ve ikincide yugo~ 
lav avcılığı ve balıkçılığı hakkında :şu• 
beler bulunacağı haber verilmektedir. 

İstanbul tramvay ücretleri 
İstanbul, 21 (Telefonla) - İsta!Y 

bulda elektrik kilovatı şubattan itiba• 
ren 12 kuru' olarak almacaktır. Traıtı'" 
vay biletleri de bu fiata göre tesbit 
edilecektir. 

Halkevi Başluınlığından: 
Evimiz Halkdersaneleri ve lisaı1 

kursları komitesinde açık bulunan jld 
üyeliğe 28-1-1937 pef§Crnbe günü ıa.ııt 
18 de seçim yapılacağından şubeye 1ca• 

yıtlr üyenin Halkevine gelmelr 

olunur. 

Kamutay Çağrıları 
Mitli Müdafaa Encümeni 22·1~~ 

cuma günü heyeti u:mumiycden 
toplanacaktır. 

" • .• . " " •. -" be'Vııl 
Malıe encumenı bugun umunu 

ictimamdan sonra toplanacal trr. 



ltalya dörtler 
l>akhna dönmek 

fikrinde değil 
Ronıa 21 (A A ) - Havas Ajan• 

•ı . . . malı 
f'ndan: İyi maH'ımat alınakta olan • 
1 ıller, İtalyanın 1933 tarihli dört dev· :t Paktına dönmek fikrinde olınadığr, 
Sünk·· d çok Ilı." u o tarihden beri Avrupa a 
ı U.hirn siyasi değişiklikler otınuŞ bu· 
unduğunu beyan etınektedirler. 

. :Bu ınahfiller, İtalyanın dörtler pak· 
t?na ..,.. uzlasına 
~·h ucud vermiş olan aynr • 

l ni . d w u ilave 
td' Yetıni taşımakta ol ugun . 

ıyorlar. Bu mahfiller, diyor kı: 
"S h iyetier 

h, ovyet sosyalist cum ur .. 
lrliw· büyuk 

A gı, prensip bakımından, 
~\rr • d da bı· 
t ,_ upa devletleri züınresı ışın d-
il.ıı:ıinı Ö Lehistanın " 

ı... az. te taraftan b 1 .• uuy-- ka u u 
• U.k bir devlet olduğunun 

tıdd~ b ıundur• 
bıa,_ l surette göz önünde u 

>1:tadır. 
R · · asi for· 

........ 0ına - Berlin mibverı sıy ·ı 
'41Ul" . nutku ı e 
ı. Unden bahis olan mıJano .1 · 
~eçe 1 . edı mış 
01 n erde İngiltere ile ırnza ''him 

all "'-1 de mu iL· ... , aşmaya son derece 1 k· 
'l:t • ~ • bakı ı:na 

tad, sıyası hadise nazarıyle 
r. 

lf eligoland'a 80 tane ağır 
top yerleştirilior Gu· 

Londra, 21 (A.A.) - Mançester 
'ltdi · · Alınan· Yanın diplomasi ınubabırı, 
~anın . . hkiroatından 

Şımal denizindeki ta 
bab.is b' d' r. ır yazısrnda şöyle ıyo · 

"T sane ve 
'-- ayyare meydanının, ter a·ı 
uenz· d 'kınat e ı • 
l'rı' ın epolarmın inşaatı ı v top 
\, ış olan Heligoland'a 80 tane agır 
"eı ~e«t' . 

·r ırılmiştir.,, 

tir.'' 

Amerikanın harp 
alacakları 

Kongre pazarlığa girişeçeğe 
benzemiyor 

Vaşington, 21 (A.A.) - Hükümet B. 
Runciman ile B. Miyemeyer ve B. Bon· 

net'nin harb borçlarının yeniden tanzi· 
mi hakkında yapmaları muhtemel teklif
lerini konuşmaya meyilli görünmekte i
se de kongrede, borçların tamamiyle ö
denmesi hususundaki ananevi israrından 
vaz geçeceğine air ufak bir alamet bile 

yoktur. 

SON DAKiKA 

Flaman kamoyu, alman uluvvücena
bını şevk ile karşılayacak ve bunu 14 

sonteşrinde Van Zeeland hükümetine 
zorla kabul ettirmiş olduğu bitaraflık 
siyasetinin bir mükafatı sayacaktır. 

Flaman efkarı umumiyesi, 1914 sta

tükosunu sanki Belçikayı istiladan kur· 

tarnuş gibi, Belçikanın harbten evvelki 
statükoya rücu edeceği zannına kapıla· 
caktır. Bu suretle Belçika, Fransadan 
biraz daha uzaklaşacaktır. 

İngiltere ve Fransa 
Almanyaya yardım 
edecekler, fakat ... 
Londra, 21 (A.A.) - Siyasi mahfil

ler, B. Blum ile B. Eden'in dünkü gö
rüşmeleri esnasında, Almanyaya ebemi• 
yetti bir yardımda bulunmak hususunda 
aşağıdaki şartlar içinde uyuşmuş olduk
larından dolayı memnuniyet izhar et

mektedirler: 
ı - Almanyaya öteki devletlerle mü

savi muamele yapllacaktır. 

2 - Yapılacak yardım hiç bir suret

le teslihat gayesine tahsis olunmıyacak· 

tır. 

Dış işler bakanlannm dünkü konuş
malarda bulunmaları siyasi mahfillerde 
teslihc:tın askeri biidcelerin neşri tariki 

ile tedrici surette tahdidi meselesinin 
görü~ülmüş olduğu zehabım uyandır-

mıştır. 

Diyet meclisindeki gürültülü c:l~eden • sonra 
Japonyada vaziyet çok muhımleştı 

Kabinenin istifa edeceği veya diyet meclisini 
kapayacağı söyleniyor 

Tokyo, 21 (A.A.) - Hükümetin beyannam:sini protesto . tezah.ürleriyle 

1 d
. et meclisinin çok heyecanlı celsesındcn sonra kabıne, vazıyet hak

karşı ayan ıy 
k d konuşmak üzere toplanmıştır. 

m ~abine konseyden sonra Başbakan B. Hirota vaziyet hakkında imparatora 
. ahatta bulunmak üzere saraya gitmiştir. İmparator, diyet meclisi celsesini 25 
~z. 'k~ a bırakmıştır. Sıyasal mahfiller vaziyetin çok miihim olduğu kanaa
ıkıncı anun 
. d d' Hu"kümet muahelefctin hislerine ve saylavlar meclisinin nüfuzuna ıa. 
tın e ır. • 

iki le ehemiyet vermemiş görünmekt..:dir. Bazı mahfillerin kanatma göre, ka· 
~ineyistifa edecektir. Bazıları da hükumejn diyet meclisini dağıtacağını söyle-

mektedir. 

Karadenizde şiddetli bir fırtına var 
İnebolu, 21 (A.A.) - Bugün Yıldız karayelden ba lıyan fırtına akşama doğru 

şiddetini arttırmış lstanbula gitmek üzere yoluna devam eden Vatan vapuru lnelıo
lu istikametinden dönmek mecburiyetinde kalmış ve Sinoba gitmıştir. Kar fasılasız 

yağıyor. 

Elen Başbakan muavini istifa etti 
Atina, 21 (A.A.) - Başbakan muavini ve finans bakam B. Zavitsianos, bazı 

stlıhi sebeblcrden dolayı istifa etmiş olduğundan yerine finans bakanlığı müsteşa

rı B. Readis tayin edilmiştir. 
Başbakan Metaksas, samimi ve krym etli bir iş arkadaşuııfan ayrılmtş olmak· 

duyduğu teessürü B. Zevitsianosa bildirmiştir. 11 ükümet, kati ekonomii politi
kasmı değiştinneclen tatbika devam edecektir. Peloponez sabık demiryolları 11· 

mum direktörü Apostolides finans bakanlığı müsteşar ıtayin edilmibtir. 

Arnavutluk basın bürosunun bir tekzibi 

Bari Arnavutluk General konsolosunun memleketimiz 
aleyhinde söz söylediği yalanlanıyor 

Tiran, 21 (A.A.) - Arnavudluk matuat bürosu, bari Arnavut general konso
losunun milli bayram esnasında türk milleti aleyhinde söz söylemiş olduğu n:ık

kında 21 ilkkanun tarihli ve 4528 numaralı Cumhuriyet gazetesinde neşredilen 
haberleri kati olarak yalanlamaya sala- hiyettardır. 

Bu mevhum sözler, ne hakihtt, ne de Arnavud milletinin asil türk milletine 
karşı beslediği sempati hisleri ile kabili telif değildir. 

TÜRK ERMENiLERi 

Cumhuiryet, bir fransız mecmua
sında Türkiyede ermeniJerin tazyik 
altında olduklarına dair çıkan haber 
üzerine Türkiyede otouran ermenile
rin bu iftiraYJ nefretle reddebnekte 
olduklarını yazıyor ve lstanbuJda çı
lum bir ermenice gazetenin, türklük 
aleyhine tahrikat yapan Taşnak er. 
menilerini doğrudan doğruya ermeni 
milletine ihanetle itham ed~n bir ya

:wnnı iktibas ediyor. 

iKi TORLO ŞllR 

Cumhuriyette Peyami Safa, ıiiri 
iki ana kısma ayırıyor: biri geni§ 
kütlelere hitab eden. muayyen fikir· 
]ere tercüman olan şiirler tarzı ki 
bütün vatani ve hi~i şiirleri bu janra 
dahil görüyor ve - kelimeye bir utih
kar manası vermeden - bunları afi, 
edebiyatı diye va111flandrrıyor. ikinci 
kıaım da, ancak muayyen entelektü.. 
ellere hitab eden, gÜzellik arayı§ın• 
dan batka bir gayesi olmayan hafif 
sesli tiirler. Bu iki ~iir tarzının mÜn· 
tesibleri arasındaki ihtilafı doğru bul
mayan §air, her ikisinin de hayatta 
mevkii ve rolü olduğunu, birini be
ğenip &evmenin diğerini mutlaka in
kar ebneye sebeb teşkil elmİyeceğini 

ileri &Ürüyor. 

ALMANYA iLE TiCARi 
M0NASEBETLER1MIZ 

Tanda Ahmed Eınin Yalman. Al. 
manya ile iktısadi münaseebtlerimİ· 
zin gitgide geni§lemekte olduğunu 
ı;övlcdikten sonra, bu münasebetle
ri~ hususiyetini İzah ederek, Alman 
yn.nrn memleketimiz mahsul erini 
dünya piyasasndan yüksek fiatlara 
alınası keyfiyetinin bu mahsullerimi
ze e .. ki piyasalarını kaybettirmekte 
olduğunu, bu fiat fazlasmdım tı-min 
ı-dilen laydanrn zahiri olduğunu, 
çünkü tnkas yoluyla AlmRnyadım 

yaplığımız mukabil mübayealuda, 
di'nya pİyasa~ına nazaran ne kadar 
bir fiat fazlalığı bulunduğunun dü
şünmeye değer olduğunu, Almanya 
ile ticaret muvazenemizde daimn le
himizde bir fark bulunduğu için bir 
kısım alacaklılarımızın alman markı 
ve faizsiz olarak Almanyada bekle
diğini anlatıyor. Bizim gibi Almanya 
ile ham maddelere mukabil mamul 
maddeler almak suretiyle kesif bir 
ticaret yapan Balkan memleketleri· 
nin bu mahzurları izale için aldıkla
rı tedbirleri kaydeden muharrir. Yu
nanistan ve Bulgaristanda yapıldığı 

gibi mark için itibari bir kıymet tc•· 
bit edilmesini foydah görüyor. Bu 
kıymet markın na:;ı;ari kıymetinden 

aşağı olacağı için ihracat maJların

dan bir nevi iskonto yapı]mıf, buna 
mukabil ithnlat eşyasının bedelin. 
den yüksek bir fiatla alınmaması te

min edilmit olacaktır. Aradaki kıy. 
met farkının hükümet elinde birik
mesi ve yardıma muhtaç ihracat et
yalarımtza prim olarak verilmesi dü· 
ıünülobilir. Muhin-ir, sözlerini, vazi
yeti berrak ve kolayca ölçülmeye 
müsnid bir hale koymak lüzumunu 
ve Almanyanın da tek taraflr düsün· 
mezse bu lüzumu idrak edece.ğini 
söyliyerek bitiriyor. 

Maverayi şeria'da soğuktan 
100 kişi öldü 

Paris, 21 (A.A.) - Maverayı Şeria .. 

da kain Ammandan bildirildiğine göro 

hali hazırda Maverayi Şeria'da hüküm 

sürmekte olan soğuk dalğası, 100 ka· 
dar insanın telef olmasına sebclıiyet 
vermiştir. 
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"Yaşasın 
müstakil Hatay!,, 
Hataylılar 

sözlerle 
görmenleri bu 
karşıladılar 

(Jtaşı ı. inci sayfada) 

Silahlı reteler ..• 
Hama, 21 (Hususi) - Kınkhanda 

Adorleonyan kumandasında şimdilik 300 
ki§ilik silahlı bir ermeni çetesi teşkil e
dilmi!tİr· Bu çetenin kadrosu ihtiyaca 
göre ~nişletilecektir. Adorleonyan çe· 
tcciliği ve kan dökücülüğü ile şöhret ka
zanmış bir taşnak mensubudur. Kuman
dan Bono'nun ve binbaşı Kolenin bu sa
hada yegane itimad ettiği şahıstır. 

Siliilı dağıtılıyor 
Halep, 21 (Hususi) - Fransızlar ta.. 

rafından, Suriyenin Türkiye hududuna 
yakın olan kısunlannda kendi vasıtaları 
sayabilecekleri şahıslara silfilı tevzi o

lunmaktadır. Bu arada Aneze aşireti ef
radına silah dağıtılmıştır. 

Tür);; köylüleriyle giirii.§me 
Şam, 21 (Hususi) - Dün öğleye ya• 

km bitaraf görmen heyeti ansızın İsken
derun'a gelerek kendilerine protesto 
mektubu gönderen tiirk köylülerinin 
ileri gelenlerini görmek istemişlerdir. 

Görmen heyeti köyliiıere daha evci
den tebligat yapılarak, geldikleri gün 
öğle vakti İskendcrunda bulunmalarını 
fransızlardan istemişlerse de bu tebli
gat fransızlar tarafından hususi surette 
geçiktirilmiş ve görmenlerin geldikleri 
gün öğle vakti köylüye tebligat yapıl
maya başlanmıştır. Bu sebeble köylüle
rin hepsi bulunamamıştır. Bulunabilen· 
ler Düryö'nün dairesindeki gö~nler 

heyeti huzuruna çıkarılmışlarorr. Gör
menler kendilerine : 

"- Niçin mektub yazdınız, ne isti-

Çimentoların muayene 
ve kontrolu 

Memle!,ette yapılan ve hariçten geti
rilen çimentoların evsafını kontrol mak
aadiylc ticarette tağşi1in ıneni hakkında
ki kanun mucibince türk portland çi
mento ve yüksek fıruı portland çimen· 
to normlarına aid kararname vekiller he· 
yetince kabul edilmiştir. 

Geçiören ve ha valisinin 
ka dastr.o.iuna başlanıyor 
Tapu ve kadastro umum müdürlü

ğü Kesiören ve havalisinin de kadas· 
trosunun başlanmasına karar vermiş

tir. Umum müdürlük bu iş için Hizım 
olan memurların kadrosunu hazırla

maktadır. Yakında filiyata geçirecek· 
tir. 

Maliye vekaletinin bir tamimi 
Maliye Vekaleti vilayetlere bir ta

mim yaparak inhisarlar memurlarının 

gerek aylık ücretlerinden ve gerek taz
minatlarından kesilen tekaüd sandığı 

aidatının bu memurların vergi mat
rahına ithal edilemiyeceğini bildirmiş
tir. 

yorsunuz diye· sormU§lar, köylüler hep 
bir ağızdan şu cevabı almışlaruır: 

"- lstiklfıl istiyoruz, hUkümet bize 
çok zulüm ediyor, bunun için müracaat 
ettik'' demişlerdir. Bu konuşmalar esna
sında Dü:rö görmenlerin yanında bu
lunmuş ve köylülerin tercümanlığı vazi
fesini de türk düşmanı olan istihbarat 
tercümanı Y anko namında biri yapmış
tır. Tercüman türklerin dediklerini ol· 
duğu gibi anlattığı şüphelidir. Görmen· 
ler ayni gün öğleden sonra İskenderun-
dan ayrılmıştır. 

Halkı lwrkutmak i{;in •• 
Hama, 21 (Hususi) - Antakya

da halk arasında bozgunculuk yapmak, 

halkı korkutmak gayesi ile ötedenberi 

yapılmakta olan hareketlere yeniden e

hemiyet verilmeğe başlanmıştır. Fransız 
memurları ve mahalli hükümct tarafın· 
dan teşvik göret! bu hareketlerden b·ri 
de 17 sonkauun günü Ali Battal namında 
bir türkün bir polis tarafından kurşun

la vurulmuş olmasıdır. Ağır yaralı olan 
bu türke bir ilk kanun hadiseleri esna
sında Kuseyrinin evine tecavüz etmek 
cürmü atfolunmuştur. 

V aka çıloormak irin ..• 
Hama, 21 (Hususi) - lskenderunda 

bulunmakta olan vataniler bir taraftan 

türk olmıyan unsurları türkler aleyhine 
tahrik etmektedirler. Diğer taraftan da 
bilhassa hususi surette sitahlandırılmış 
arablar tarafından sokak aralarında si
lahlar atılmakta ve türkler vak'a çıkar
maya zorlatılmaktadır. 

Anadolu demiryolları 
şirketile müzakere 
Anadolu demiryollan mümessilleriy· 

le maliye vekaleti arasında müzakerele
re başlanmıştır. 

Gümrük ve inhisarlar vekale
tinde cezalandırılan 

memurlar 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti bi

rinci ve ikinci teşrin ile birinci kanun 

ayı sonuna kadar üç ay içerisinde 55 

memuru ihtar, 14 memuru tevbih, 4 

memuru kıdem tenzili, 2 memuru işten 

men, 2 memuru vekalet emnne almal:, 

7 memuru ihraç ve üç memuru lüzumu 

muhakeme suretiyle olmak üzere 87 
memurunu cezalandırmışt,r. 

Gümrüklel"de i n "':in ı. ı 
1 Şubatta bütün gümrük merkezle

rinde gümrük komisyonculuğu, maiyet 
memuru ve tüccar müstahdemlerinin im
tihanları yapılacaktır. İmtihan sualleri 
umum müdürlük tarafından alakalı güm· 
rüklere gönderilmiştir. e 

1 

Saat: 

ANKARA 
ôGLE NEŞRIY ATI 

12.30 Plak: Türk musikisi ve halk §il· 

kılan. 

12.50 Dahili ve hariı.:i haberler. 
13.00 Muhtelif plak neşriyatı 

AKŞAM NEŞRiYATI 

Saat: 
19.00 Türk musikisi ve halk şarkı:arı 

(Servet ve arkadaşları) 
19.30 Aıapça neşr;yat 

19.45 Türk musıkisi ve halk §arkdan 
(Hikmet Rıza Sesgür ar;c"'daş!a
rı) 

20.15 İngilizce ders (Azime İpek) 
20.30 Plak: Dans musikisi 
20.45 Gazet hülasaları ve ajans haber

leri 
21.00 Stüdyo salon orl:estrası 

1 - A UBER Ouverture La Part 
du Dinble 

2 - GA V ART •••• Chanson en Ri
godon 
3 - İV ANOV!Ct Valııe Heures 
Dorees 
4 • FRANCH .•.•• Dansc Lante 
5 - LECOQ Faataisie Le soeur 
et la main 
6 - G.n;ORGES .... Venus et A
donis 

22.00 Yarınki program ve İstiklal 
marşı 

iSTANBUL 
ôGLE N EŞRIY AT 1 

Saat: 
12.30 Plakla türk musikisi. 

12.50 Havadis. 

13.05 Plakla hafif müzik. 

13.25-14.00 Muhtelif plak neşriyatı. 

AKŞAM NEŞRIY ATI 
Saat: 

18.30 Plakla dans musikisi. 

19.30 Spor musahabeleri: Eşref Şefik. 
20.00 Vedia Rıza ve arkadaşları tara-

fından türk musikisi ve halk şar
kılan. 

20.30 Bay Ömer Rıza tarafmdan arab
ça havadis. 

20.45 Cemal Kamil ve arkadaşları tara

tndan türk musikisi ve halk şar
kıları. 

21.15 Saat ayan. Orkestra: 

22.00 Ajans ve borsa haberleri ve er
tesi günün progranu. 

22.30 Plakla sololar. 
23.00 SON. 

~~,,...a...·~·~· .................................. ,,.... .... ~ ... ."-.. .......... ~ .......... ~~ 
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~ Havacılık ve Spor'un l 
~ 1 

183 üncü .,.~ 
'{~ 

Sayısı çıkmıştır l 
Bütün Kitapçılarda var

dır.. Okurlarımıza tav

siye ederiz. 

ispanya hidiseleri 
Madrid, 21 (A.A.) = Asilerin beş 

bombardıman tayyaresinin altı avcı tay
yaresiyle birlikte dün paytahtı bombar· 

dıman etmesinin 20 kişinin ölümiıne, 

ve 80 kişinin yaralanm1ı.sına sebebiyet 
vermiş olduğu tasrih edilmektedir. 

Asi tayyareler ltladrid iiaıünde 
Madrid, 21 (A.A.) - Saat 9-10 da 

tayyareler ;Yladrld üzerinde uçmuşlu
dır. Hemen karşılarına çıkan hük\:ımet 
avcı tayyareleri ile isi tayyareleri ara· 
sında muharebeler olmuş ur. Makineli 

tüfek sesıeri işitilmekte ve kurşunlar

dan kaçınmak için avcı tayyarelerinin, 
evler üzerine dun elik inerek ve gene 
hemen havaya kalkarak akropatik hare
ketler yaptıkları gori.ılmekte ve uzak
tan patlama sesleri de gelmekte idi. 
sanıldığına göre dSİ bombardıman tay
yareleri, Madrid cephesinde asker hat
larını ve mevzileri bombardıman etmek-. 
te idiler. 

.Malaga da bombardıman 
edildi 

Madrid, 21 (A. A.) - Malagadan 
bildirildiğine göre asi tayyareler dün 
şe~ir etrafını bombardıman etmişler

dir. Hasar var ise de mühim değildir. 

Cebefüıtarıh'tan miiılıiş top 

~esleri ~itili~·or 

Cebelüttarık, 21 (A.A.) - Bu sa
bah buradan müthiş top sesleri işitil-

POLiSTE 

Eli bıçaklı kadın 
İçkale mahallcs:nde oturan Serdar 

kızı Zekiyenin metresi bulunduğu asker 
Beşire bıçakla taarruz ettiği ve döğdü
ğü iddia edilmiş ve suçlu hakkında zabıt 
tutularak cumhuriyet müddeiumumiliği· 
ne gönderilmiştir. 

Zorba bir mii~teri 
Geçen gece Tabarın bar müsteciri 

Mehme:Ii tesbit edilemiyen bir cisimle 
döğdiiğü iddia edilen elektrikçi Reşad 
hakkında tahkikata başlanmış ve cum
huriyet müddeiumumiliğine teslim edil
miştir. 

Kapıyı geç açtığı için .. 
Poyracı mahallesinde Bekir kızı Ha

limenin kapıyı geç açması üzerine hid
detlenerek bıçak çeken ve Halimeyi tah
kir eden Ahmed adındaki ail:am yakala
narak adliyeye verilmiştir. 

Kömür hırsızları yakalandı 

İstasyonda tacirlere aid vagonlardan 
kömür çaldığı görülen Bekir adındaki 
adam suç üstü yakalanarak Adliyeye ve
rilmiştir . 

Karı koca kavgası 
Özbekler mahallesinde oturan Ke· 

malle karısı Rasime geçimsizlik yüzün· 
den kavga etmişler ve Kemal Rasimeyi 
dövmüştür. 

Polis hadiseye el koyarak Kemali 

miştir. Bu sesler, Marbella yakınrnd• 
büyük bir muharebe cereyan etroekte 
olduğunu teyid eder görünmektedir· 

Hükümet kuvvetlerinin Marbeıta "' 
Estepona'yr geri,alınağa çalI§makta ol
dukları söylenmektedir. 

Fas'tan Marbc1la cephesine gönd .. 
rilmiş olan takviye kıtaları bu sabab 
Alcesivas'da karaya çıkarılmıştır. J311 
kuvvetler bir nakliye gemisi ile ge& 
rilmiş ve bu gemiye biç bir harb go
misi refakat etmemiştir. Estepona ~ 

Marbella mıntakasındaki taarruz baŞlt
yalıdan beri boğazda asilerin hiç bİ.S 
gemisi görülmemiştir. 

Bir denizaltı gemitJi balıkçı 
ağlarına takıldı 

Barselon, 21 (A.A.) - Royter: 
Tarragona'dan bildirildiğine göre bit 

asi denizaltı gemisi balıkçı ağıarınt 
takılmıştır. 

Göniillüler meselesi luıl;kındal& 
itulyarı ve alman cevabları 

Berlin, 21 (A.A.) - Almanyanın gO
nüllüler meselesine dc:ı.ir olan ingiliz tele• 
liflerine vereceği cevabın cumartesi gü
nü B. Göring döndükten sonra tevdi e-
dilmesi ihtimali vardır. 

İtalyan cevabının da cumartesi güntl 
tevdi edileceği sanılmaktadır. 

* Paris, - Senato İspanyaya gönüllil 
yazılması hakkındaki kanun projesini 
müttefikan kabul etmiştir. 

Pazar günkü maçlar 
Adana felaketzedeleri menfaatine 

24.1.937 pazar günü yapılacak olaD 
maçlar: 

Ankara Gücü alannda: 

Çankaya - Demirspor saat 13, lır 

kem: İbrahim (Darüşşefaka) 

Muhafız Gücü • Ankara Gücü saat 
14.45, hakem: Hakkı (Bş) 

Mub3fız Gücü alanrnda 

Kırıkkale - Güvençspor saat 13, br 
kem: Ziya (A.O.) 

Gençler Birliği - Altınordu saat 
14,45, hakem: Nuri. 

Aşiret hayvanlannm 
muayeneleri 

Yayladan kı:llaklarına dönen aşiret 

hayvanlarından Ziraat Bakanlsğı bay· 

tarları vasıtasiyle Gazianteb vilayetin

de 81067, Denizli vilayetinde 41975, A'r 
dın vilayetinde 16380 ki yekun olara" 

139422 baş muhtelif hayvan muayene 

edilmiş ve sağlam görülmüştür. 

Cumhuriyet Müddei Umumiliğine tc:S" 

lim etmiştir. 

lki satıcı arasmda 
Yenişehirde pazar yerinde seyyar &a 

tmlardan Arif oğlu Hiiseyinle Hacı tlr 
rahim kavgaya tutuşmuşlar ve Arif J-IÜ• 

seyini dövmüştür. Polis her ikisini Y~ 

kalıyarak Cumhuriyet Müddei Umu.aıi· 

liğine göndermiştir. 

Tefrika No: 51 

1KfNCI 

sun gibi idi. Kayalar ufak sivri ve çıplak 
uçlardı. İnsan yavrusu, sen hala sağmısın 

- Daha ayın batmasından pek az geçti; 
ben bunu anlamıyorum ... 

aksırarak bakıyordu. Cünkü havada yan 
tatlı, yarı ek§i bir koku vardı. Çok sıcak 
havalarda karınca yığınlarından dağılan 

nn üzerini ballariyle boyarlar, petekleriıli 
mağaraların karanlık içlerinde yaparıardJ.. 
Burada ne insan, ne hayvan, ne su, ne de 
ateş bunlara dokunamazdı. Her iki taraf~ 
boğaz üzeri kadife perdelerle örtülmüş gibl 
uzanıyordu. Movgli bütün buraların mil
yonlarca uyuyan arilarla dolu olduğunu bil
diği için buraya baktıkça vücudünü suyuıı 
içine daldırıyordu. 

CENGEL KiTABI 
Yazan: Çeviren: 

Rudyard Kipling Nurettin ARTAM 

Kaa'nın başını hiç hareket ettirmeksizin 
ilk yumurtadan çıktığı gündenberi neler 
gördüğünü hatırlamağa çalıştığı bir saat i
çinde Movgli kıvrımların arasında yattı, 
durdu. 

Bu müddet içinde büyük yılanın gözle
rindeki parıltı arada bir kayboluyor, ve rü
yasında bir hayvan avlıyormuş gibi hare
ketler yapıyordu. Movgli 'de şöyle biraz ra
hat ediyordu. Çünkü büyük bir avdan evvel 
şöyle bir uyku çekmenin faydalı olduğunu 
bilirdi. Kendisi de gündüz olsun, gece ol
sun, ava çıkmadan önce uykuya dalmağa 
alışmıştı. 

Nihayet Kaa'nm sırtı kabardı; niha
yet !JUyük yılan çelik bir kılıç sesi çıkara
rak c ,·iki : 

~~ 1 bütün ölü mevr imJeri gıördüm; 
o zan ıı ciaha füler ufacıktı, bu ağaçlar yo-

- Sus ... Ben tekrar Kaa'ym. Aradan 
pek az zaman geçtiğini bilirim. Şimdi ırma
ğın kenarına gideceğiz orada Dhole'e karşı 
ne y:ıpacağınu görürsün. · 

Birdenbire bir ok hıziyle ırmak istika
metine <lorrru yöneldi. Ondan sonra Movg-

o -
li de yanında olduğu ha!dc ırmagın ortasın-
daki sulh kayasına kadar gitti. 

- Yok, yok yüzmeğe lüzum yok; benim 
sırtıma bin; ben yavaş gidiyorum küçük 
kardeş. 

Movgli, sol kolunu Kaa'nm boynuna do
ladı. s~ğ kolunu da vücuclüne yapıştırarak 
ayaklarım gerdi. Kaa bütün göğsü ile akm
tıyı göğüslüyor, akan sular Movglinin boy
nunu yalayıp gidiyor; ayaklan da büyük yı
lanın yanlarının altına sokuluyordu. Sulh 
kayasının bir iki mil yukarsında sert kayala
rın teşkil ettiği boğazın arasından su, bir 
çağhyan gibi alayor ve her çeşidden çirkin 
ta§larm üzerinden atlıyarak koşuyordu. Fa
kat Movglinin bL<şı sudan rahatsız oimı
ycrdu. Yer yilziinde onu kcrl:utabilece!t pek 
az su vardı. Yukardan gelen sulara ara sıra 

kokuya ben.ıiyordu bu koku. Tabii bir sevk
le başını suya batırdı. Yalnız arada bir ne-
fes almak için basını kaldırıyordu. Kayalar 
sıklaşınca Kaa' Movgli'yi bir kıvrırnmm 
ortasına alarak iki kat olmu::tu. Su, bütün 
şiddetiyle akıp gidiyordu. 

Çocuk : 
- Burası ölüm yeridir, dedi, niçin bura

ya geldik? 
- Uyuyorlar, dedi Kaa, Hati, çizğili 

hayvanla yanyana gelmez. Şiıııdi Dhole ol
duğu için yanyana gelmişler. Ve Dlıole hiç 
bir şey için dönmez diyorbr. Kayalardaki 
küç(lk mahluklar neye dö11mü5ler? söyle 
bana Cengel'in efendisi, Ceng..:iin efendisi 
kimdir? 

Movgli fısıldadı : 
-Buralar, ölüm yerleridir; buradan çe

kilip gidelim .. 
- Hayır, iyi bak, onlar uyumus. burası

nı ben kolum kadar uzun iken ele böyle idi. • 
ı:t:-:ük hayvanlar dcdi~deri Cengelin a-

rılan idi. Bunlar, asırl:.rd;n'· eri b~r kayah':
dan bir kayalığa oğul verirler, beyaz taşla-

Kayaların üzerinde yosunlar, ve mantar
lar ve çürümüş ağaç gövdeleri de vardı. 
Bundan başka eskiden kalmış petekler, ye
ni arı şehirleri ve bir takım sarmaşıklarda 
rüzgarsız boğazın iki kenarında yükseıeıı 
kayaların üzerinde göze çarpıyordu. J{ulaİ' 
verince bir kaç defa bal dolu peteklerin ıkS .. 
ranhkta görülmiyen bir takım boşlukla~ 
yuvarlandığını duymuştu. Dökülen bir _! 
kım ballar da dallardan suya daınlıyorv 

lrmağın bir kenarında beş ayaktan faıl; 
geniş olmıyan bir kumsal vardı. Bur.~sı .. P" 
bir çok yılların kümelediği türlü türlu ~ıı'• 
lerle, ve süprüntülerle dolu idi. Ölmüş ~~ 
ufak böcekler, bozulmuş petekler ve ıla! 
benzer lıir ço!: şeyler üst üste d~en to 
gibi buraya yı~ı:ım:ttı. _,,.. 
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/ Cenevre'de delegasyon
lar temaslara başladılar 

Zonguldakta 
Atatürk heykeli için enter .. Hükumetimizin muh-

brası ve gelef!.~, ~.~ .. ~~P 
(Bası 1. inci sayfada) r llu~k eden kisrnı için, Constituonnel 

a · 1 ·· taa ı · - Diplomatlat ve konsolos ar gon· . h" et arzetıniyor fikrinueyun. 
deı·ın k . __ :1 bir ma ıy 

. e ve kabul etmek suretıylc teD»U • • • rolü 
dahil olduğu halde harici münasebetler, Milletler Cenııyetuıın 

b - Confederes devletler arasında ve kararı 
güınıii.k ittih dı 1Y"1 senesinde mandater a , Fransanın . . .. 

c - Meskukat birliği. bir devıet sıfatiyle mı.Uakere ettı.~ı m~-
d. 3 - Confederation'un merkezi ·•••·• lahazasındayım. 1921 ınuaııe~e.erı tatbı-
ır. n tamamen ıcrası sure-

. kinin ınanuanı 
4 - Confederation'un yukarıda zile· . . 'Fransa taraıından tenun ecıuıne· 

tedil ırk as tıyıe s cak ıstik· 
en ınüşterek işlerine mütea 1 m • d i müddetten itibaren, an . 

tafları confederes devletler arasıı.da her 1:1~ . ı·su·ı~aı:n edeceğini zannctmıyo· 
bi . . . k a ını .. . .. f 
. rının nüfusu nisbetinde ifraz edılece • T ::ı.in Juridique sahada ıtıla m te-

tir rurn. JJ4"' .• b .. s 
· . . . .. kü1 oldugunu tecru e go • 
5 - Confederes devletler parlamen· 

tolar · tihab tarafmdan müsavi adedde ın 
~ı . 1 ecek murahhaslardan mürekkeb bır 
~Otnite confederation'un müşterek ~şle
tınae icra kuvvetini haizdir. 

lia · ' .. terek rıcı münasebetlere ve muş 
lllasrafların ifrazına aid bütün meselele-
re tn" A ·ı itti· Utedair kararlar ittihadı ara 1 e 
h~ . 
d olunur. Confederation devletlerın· 
en birinde tatbiki o devlet mevzuatı 

kanuniyesinin tadilini müstelzim karar· 

!ar için de ittihad ara Hizımdrr. 
"""- · · ekseri· '-'tger bütün mukarrerat ıçın 

Yet kafidi r. 
Cemiyette ittihaz olunan bir kararın 

Confederes devletlerden birinde mevkii 

t~~bika konulması için bir kanuna lüzu:_n 
~Otüldüğü takdirde, o karar ancak ala-

a.dar devlet parlamentosu tarafında o
na. dair hükümler kabul olunduktan son
ra icrasx mecburi bir kuvvet iktisab ede• 
bilir. 

6 - Confederes devletlerden her biri 
diğerleri nezdinde bir irtibat memuru 

tarafından temsil edilir. 
. 7 - Confederation'un müşterek işle· 

tini alakadar eden muahedeler icra ko· 
lllitesi tarafından müzakere ve akdo~u~ 
nup ·· her hın uç devlet parlamentolarının 
tarafından tasdik edilir. 

l'.faamafih şurası mukarrerdir ki, 
Confedfration'un ihdası sırasrnda mev: 
cud olan siyasi muahedenameler • yanı 
ll'ra.nsa, Suriye, Fransa - Lübnan mua
hedeleri • meri olmakta berdevam ola· 
C~k \re müddetleri ink{za edince tem· 
dıa d'I d' e ı ebilecekler ır. 

8 - Confederes devletler meyanın· 
da, Sancak gayri müsellah daimi bita· 
taf b' ır hale konmuştur. 

Orada hiç bir mecburi askerlik hiz· 
l:tı.et· · b' k r" is 1 ıhdas olunamaz hic ır as e 1 • 
tih ' J • • 

i ~anı yapılamaz ve dahill emnı~etı~ 
ktıza ettirdirri teslihattan gayri htç bır 

te l" "' s ıhat ikame ve idame edilemez. 
9 - 1921 1923 ve 1926 muahedatı-n , . 

ın Sancag-a taalluk eden ahkamı yerı· 
n k ·· k e ainı olmak üzere bir fransrz • tur 
l'tıuahedenaınesi akdolunacaktır. İşbu 
?11.tahedename confedfration'un ihdası 
ıı ' A 

e tarzı faaliyeti hakkındaki ahkam· 
dan tnaada Türkiye ve Fransa'nın san· 
tağın mül~i tamamiyetini hariçten ge· 
len • öteki iki devlet dahil - her guna 
taarruz 'hl 1 "dahaleye karşı • • a ve mu 
l:tı.iiştereken ne suret ve şekillerle za· 
l:tı.in olacaklarını tesbit gayesine matuf 
a.hka.- 'h . . k . ... ı ı tıva eylıyece tır. . 

ıo - Bundan maada bu husustakı 
tern· - ve mua· ınat sancağın bitaraflıgına . 
heden1'n t . 1 d' - . statüye dahı 

ayın ey e ıgı 

JantiJ olacaktır. 
11 - Türk • Fransız rnuaheden:· 

ttles· t d 20 teşrı· . ı, skenderun limanın a • .. 
~ıevel 1921 tarihli Türk • Fransız ttı· 
afn"-es· ·1· 'k . protokolunda ..... ıne ı ışı ımza 

rn·· T" k'yeye Underiç olduğu veçbile • ur 1 

~~nınacak hak ve faideleri tasrih ~den 
ır llladde · d h' 'htiva eyliyecektır. yı a ı ı 

1 
. 

12 ı dev etın - Sancak yurddaş arı 

]
alla Yasasr hakkında reyini verecek ko· 
an ·ık . 'hab edece • 1 parlamentoyu ıntı . 

lerd· A larak vıc· 
ır. Bu yasa, mecburı 0 . .' • 

d~n Serbestisini ve din serbestısını tas· 
dık . A . B ndan rnaa· 
d 

ve ılan eyliyccektır. u .. k . 
a d · · klini ve ttır • evletın cumhurıyet şe . li· 

Çe olacak 1 A dı'lini tesbıt ey " o an resrnı 
JCtektir. 

t . . 1 Türkiye 
. lk parlamento ıntıhab arı .. 
tle 1':- ak bir ıtı· 

l" ransa arasında akdolunac 
lafn . . · lunacak şe-

anıeı mahsus ıle tayın ° 
it' ll ve surette vuku bu1acaktır. .. 

· hüktnU-
13 - Yukardaki maddenın . · 

~e göre, halen yabancı bir tabiiyetı ba· 
lz 1 b b 1 Sancak· 0 ınryan bizzat veya a as 
ta d - , . 20 tesrinievel 

Ogtnuş olan ve hır de • 
1920 · bulu· t:ıcihinde orada yerleşınıŞ 
llan her şahrs Sancağın yurddaşrdrr. 

1 ancak 
.. 4 - Sancağın ana yasası. s· 

l\ırkiye ve Fransa hükümetlerınce ta 
Vib 1 • t kona· 0 unduktan sonra merıye e 
biJe"e'·•ir. (A.A.) 

rnınının muş .. 
. . Binaenaleyh itilafı ba~ka oır 

terınıştır. ··ı ·1 
ak lazımdır, ve bu mu a ıaza 

sahada aram .. .. d 
. d. k' Cemiyeti Akvam rolunu er· 
ıle ır ı 

iş ediyorum. 
P . . Akvam bizim malik olmadı 

cenııyetı • . . . 
serbestiye malıktır. Cemıye· 

ğımız tam 
azası bulunan ve ona mer· 

ti Akvaınrn, . . • a 
'k' devlet arasmdakı s.ıyası m -

but olan ı 1 

hi ette bir ihtilafın, 11 inci madde_ mu· 
• Y. hallini aramasını memnuruyet· 

cıbınce 

le kabul ediyorum. . ... 

F 
sa hükümeti, raportorun ken· 

ran A • tt . ·ı n mandayı en vası sure e 
disıne ven e .. 

na hiç bir suretle mwnanaat 
kullanması 

. gwini ve konsey tarafından ve-
etınıyece w. • 
. k kararı pesinen kabul edecegını 

rılece ~ 

beyan eder. . . 
Bu kararı aramızda şımdıden ha~ır· 

laınak mümkünmüdür? Bunu kuvvet· 

le temenni ederim. 

Ayrı iki nıesele 
Benim temayü1 gösterdiğim düşün

celer şunlardır: zannedersem tamamer 

ayrı iki mesele mevcuddur. . . 
Fransa • Suriye muahedesının tat-

bika vazmdan itibaren Sancad:ta tat

bik edilecek kati statü, ve ara devre· 

de tatbik edilecek rejim. .. • . . 
Bunlardan birincisi en muhımıdır. 

F Suriye muahedesinin tatbika 
ransa • 

vazından sonra, Türkiye cumhuriyeti-
nin 1921 muahedelerinin tatbiki ile ya
kınen alakadar olması sizin noktai na

zarmızdan me~rudur. Ancak bu mua

hedelerin tatbiki, Fransa devleti ile 

aynı gayeyi güden Suriye devleti ta• 
rafından yalnız olarak garanti edile· 
meyip aynr zanıanda mandater devletin 
1921 de namına hareket etı:r)İŞ olduğu 
Cemiyeti Akvam tarafın.da~ da ~a~~n
ti edilmesi iktiza eder fıkrındeyıtn. 

B. Blunı'un cıkardığı netice 
Binaenaleyh Cemiyeti akvamm 

1921 muahedelerinin tatbiki ile mü
kellef kalacağı mülfilıazasmdayım. 
Bundan şu neticeyi çıkarıyor~m: Fran-

. ahedesinin tatbıke vazm· 
sa - Surıye mu w .. . ., 
dan sonra dahi yalnız Sanca~a mu_nJa • 

.. danın bır nevı e· 
sır olınak uzere, man .ı 

··ı~haza olunabilir. Bu manua 
vamı mu a . . . 

. 1 Sancakta hususi bıı reJım 
dolayısıy e C . ti Akvamın 

sis edilir, ve emıye . . 
te ~. b"r baut coınınıssaıre nas
gösterecegı 1 

• saire tabiatiy-
1 r Bu haut conınııs 

bo unu . olacaktır. Bu suggestion b?• 
le fransız .. .. .. v hükümetini· 

ühim gorunuyor. e 
na ın ·ı 'ni karşılıyor zannede· 
zin esas gaı esı 

dm. ftan Fransa kendisini is-
Diğer tara , l 1 .. 1 tı 

k devlete geçen taa ı ıu< a 
'h"'-t edece . d 

tı O<U t ·d ve garantı e e-
Türkiyeye karşı evcı 

cektir. 

d de ıatbil~ edileceh Ara evre 
rejim 

• tatbik edilecek rejime 
Ara devre~e devam ettiği müddetçe 

1. ce bu re1ım . . 
ge ın ' . . . . d. enizi mucıb bır şey 
türk ahalisı ıçın en ış 

Yoktur. .. · h ı laya-.. k ti reıunı az r 
Bu ara reıım, a . . 

. ziın edilecektır, yanı 
cak bir şekil~e tan amt'n ayrı bir "en· 
Sancağı şitndıden tam . 
't '' olarak gösterecektır. 

tı e • k .. ltiircl usuller, fskende· 
tdarı ve u . k " hale ifrağı 

. ayn as erı . 
run )itnanı~n .. g a· tarafından isti malı 

.. k hukuıne . . " ve tur .. lil "satısfactıon 
b.aklanda size her tur 

verilecektir. . ırtaıar: Gou· 
Ane nazık no 

.({alan yega . . . meselesi ki bu 
verneur'ün sureti ~YU::nu müdahale e· 

dat'lar kornısy .. 
işe nıan • V Suriye meclisıne 
debilir z;annedentD· ~ u'rakidir. Lakin 

b sıarınm ış 
Sancak me u .,.;nin bu hususta 

. kvam konse,,-- . b 
ceıniyetı a b' zlaşrna ı:netnı u-
bir sureti hal veya ır ~ ru.oı, ve tekrar 

~ zannetrnıyo bul 
ıaınıyacagrnı . peşinen ka 

. böyle bır kararı 
dıyorurn. 

ediyorum· dı ye vardır: İh· 
Tek bir kaygon var 

• nasyonal müsaltalm açd.ıyor 

Zonguldak, - Zonguldak' da dikile
cek Atatürk heykeli için valinin baş.kan
hğındaki komisyon emrinde ye bankada 
78 bin küsur lira birikmi~~ir. Heykel İ· 
çin enternasyonal müsabaka açılacaktır. 

Heykelin büyük Önderin eşsizliğine ya

raşacak ve maden kömür havzasının bü
tün Tj.irkiyeyi ihya edecek bir servet o
larak işaret !luyurduklan sonsuz değeri
ni ve bütün sanayii emziren bir eıaerji 
kaynağı olmak ba~n~ından üstün önemi
ni ve yeni türk medeniyetindeki ve Ti.ir· 
kiyenin istikbalinde'd rollerini ifade ve 
temsil edecek lrndrctte bir sa.ıat eseri 
olmasr istenilmetkedir. 

Tüı·kiye - ~o landa 
Bir HoJlanda delege.si 

An.saraya geii)•or 

İstanbul, 21 (A.A.) - Türkiye ile 
Felemenk ara.,m aki tecim münasebetle
rinin genişle.iun~si maı.<s:ı.dıyle Lahcy'
dc tesis edilmiş olan Felemenk • türk ti
caret ve takas kontuarı anonim şirketi

nin delege müdürü Baron T.M.E. Tes· 
ta bu sabah ekspresle şehrimize gelmiş

tir. 
Baron Testa bugünlerde hüki.imeti

mizle Hollanda heyeti anısında konuş· 

malar cereyan etmekte olan Ankara'ya 

gidecektir. 

B. Muso ini Almanya· 
ya mı gidecek? 

Roma, 21 (A.A.) - İyi malumat al

makta olan mahafil, B. Musolini'nin ya

kında Almanyaya gitmesi muhtemel ol

duğunu beyan etmekte iseler de bu ziya

retin Duçe ile B. Göring arasındaki son 

konuşmalarda kararlaştırılmış olup ol· 

madığı hakkında bir şey söylerunemek

tcdir. 

.. . f aka.t lıaber ıekzib ediliyor 

Roma, 21 (.A.A.) - Musolini'nin 

yakında Almanyaya seyahat yapacağı 
hakkındaki şayialar yalanlanmaktadır. 
Gerçi B. Musolini, B. Hitlerin ltal· 
ya ziyaretini iade etmek arzusunu izhar . 
etmişti. Fakat böyle bir tiyaretin hangı 
tarihte yaprlacağı hakkında henüz bi!ıii 
bir malfunat yoktur. 

B. Eden'in Paristeki 
konu~nıaları 

Londra, 21 (A.A.) - Burada alman 
ma!Umata göre, B. Eden Paris'tcn Ce· 
nevreye hareketinden önce Yugoslavya 
elçisiyle uzun bir mülakatta bulunmuş· 

tur. 

Londra, 21 (A.A.) - Niyuz Kronikl 
gazetesinin Paris muhabirine nazaran 
BB. Eden ve Blum, B. Blum'un pazar 
günü Liyonda söyliycceği nutuk muhte· 
viyatı hakkında görüşmi.işlerdir. 

Amerika da 
su baskınları 

(Başı ı. inci sayfada) 

lan bir bendin yıkılması üzerine, su
Inr, Hazleton köyünü kaplamıştır. Beş 
yüz kişiden mürekk ... b köy halkı civar· 

daki tepelere sığınnuşlardrr. 
Associatecl Presı;in tahminlerine gö· 

re, feyezanlar dolayısiyle, Ohio kıyıla-

rında 20 bin, Misuri kıyılarında 2500, 

garbi Vircinide üç bin, İndianada 8000, 

Tennesde de bin, Arkansasda iki bin ki· 

şi açıktadır. 

Şimdiye kadar on üç kişinin öldüğü 
tesbit olunmuştur. Ohio ve Arkansas'da 
yağmurlar devam etmektedir. 

Mahalli ktzılhaç kurumu, Vaşing· 

tondan yardım istem.iştir. 

tilafınuzm hakiki sebeblerini anlamak ve 
buna çare bulmak. Bu çok dikenli mese
leyi memleektlerim.iz arasında daha dos· 
tane bir takarrüb vasıtası yapmaktır. 

Size söylediğim gibi Juridique ve po
litiğue mülahazattan ziyade bu dostluk 
endişesidir ki, tecrübe ile sabit olduğu 
üzere gıcırtısız ve çarpışmadan işliyemi
yecek konfederasyon projes.inden beni 
çekindiriyor .. A.A.) 

(Başı ı. ıacı sayfada) Celse iki saat sürmü!itür. Ruzname hak.. 

B Sa dle ,. · 1.v.nd kmdaki müzakereler esnasında Şili mü-• n r ın reıs ıgı e .li . . 
messı run Madrıddeki yabancı elçilik· 

toplantılar lere sığmmış olan mülteciler hakkında 
Cc-nevre, 21 (A.A.) - Anadolu ajan- ki takriri mevzuu bah' lm t .. 

sının iı • uhab' . bil . . ıs o uş ur. 
usus1 ırı clirıyor: . Valansiya hüküm ti' · dı ·.ı . baka D " .. ~l d 1 e ş ı.,..en • 

. ~· og e en evvel ve soıua, s.veç ıu B. Litvinof'un ardmıi · 
harıcıye nazırı .. tö B Sandl . y yle bu takri-

. . _. .. rapor r • enıı ri protesto etmiştir. Mültecileri el ·ıi~ 
reıslıı~uıde turk ve fransız murahhas he- terde barındırmak hakkın h' b" çı 
yetlen arasmda iki hususi i .tima ol ın ıç ır za. 

t 
ç • man mevcud o~ış olduğunu temin 

~ş~ ~ 
. . eden bakan böyle bir hakkın taıunaım-

Bu ıçtunalarda son fransız teklifleri-
yacağmı söylem.iştir. 

ni havi olarak B . .ltlı.un tarafından gön
derilen mektubtaki bazı noktalar hak~ 
kında tenevvür etmek üzere Türkiye 
heyeti tarafından fransrzlara bazı sual
ler sorulmu§, ve B. Dell>os bu suallere 
tahriri ceval.ılar vermiştir. 

Bu mukabil sualler ve cevablar üze
rinde iki taraf görüşlerini tcsbit etmiş
lerdir. Ayrıca iki tarafın hukuk müte
hassrslan tarafından hususi bir içtima 
yapılarak davaya esas olan hukuki k.:· 

ler izah edilmiştir. Akşam her ikı heyet 
B. Sandler tarafından verilen ziyafeac 
hazır bulunmuştur. 

B. Sandler'in çalışnuıları 
Cenevre, 21 (A.A.) -Anadolu ajan· 

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Raportör B. Samiler bu sabah fran

srz beyet.\fle temasta bulunduktan sonra 
saat 15.30 da Dr. Rü,tü Arası ziyaret 
etmiş, ve hariciye vckilimizle uzun müd
det konuşmuştur. Raportör her iki tara
fın teklif ve iddiaJannı dinliyerek bir İ• 
tilM zemini bulınağa çalışmaktadır. 

Konsey azası bulunan devletler, bil
hassa dost ve müttefiklerimiz lngiltere, 
Sovyet nısya ve Romanya hariciye na· 
zırları meseleınio kısa bir zamanda baJli 
için uğraşmak hususunda büyük bir arzu 
ve temayül göstermektedirler. 

Bugün için henüz sarih bir vaziyet 
yoktur. 

iki huswi toplantı 

Cenevre, 21 (A.A.) -Anadolu ajan· 

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Dün öğleden evel ve sonra, İsveç ha

riciye nazırı raportör B. Sandler'in reis· 

liğinde, türk ve fransız murahhas heyet

leri arasında iki hususi içtima olmuştur. 
Bu içtimalarda son fransrz tekliCleri· 

ni havi olarak B. Blum tarafından gön
derilen mektubtaki bazı noktalar hak· 
kında tenevvür etmek üzer~ Türkiye be· 
yeti tarafından fransızlara bazı sualler 
sorulmuş, ve B. Delbos bu sua11ere tah
riri cevablar vermiştir. 

Bu mukabil sualler ve cevablar üze· 
rinde iki taraf noktainazarlarını tesbit 
etmişlerdir. Aynca iki tarafın hukuk 
mütehassısları tarafından hususi bir iç
tima yapı1arak davaya esas olan hukuki 
tezler izah edilmiştir. Akşam her iki he
yet B. Sancller tarafından verilen ziya
fette hazır bulunmuşlardır. 

!tfülıeciler mesele.~i 

Cenevre, 21 (A.A.) - Milletler Ce
miyeti konseyinin 86 ıncı toplantı dev
resi bugün Çjn mümessili B. Velling
ton Kovg başkanlığı altrnda açılmıştır. 

Lizbon'da beş 

Şili mümessili aksini iddia ederek 
böy !e bir hakkın daima mevcud bulun· 
muş ol<lugunu söylemiştir. 

Bu mesele, sihat komisyonunun ra,. 

poru münasebetiyle yeruden tetkik edi
lecektir. 

Fı·ansız • türk itilafi bazı müşkilat 
arzetmekte olduğundan, meı;ele esaslı 

bir şekilde tetkik edilmeden muvakkat 
bir tarzı lıal aranılacaktır. Fransa Ye . 
Türkiyenin üç sene için statökoyu mu
hafaza ctmeğe razı hükümleri ve Fran
sanın 1921 anlaşmasından doğan türk 
haklarını tanıması muhtemel görülmek· 
tedir. 

4nadolu Ajansının notu:_ Bu son 
haberi kaydı ihtiyatla veriyoruz. 

Proje iizerinde çalışmalar 
Cenevre, 21 (A.A.) - BB. Delboa 

ve Vienot, Dr. Tevfik Rüştü Arasla, 
Milletler Cemiyetine müşterek bir pro
je takdim edebilmek için konuşmalarına 
devam etmişlerdir. Görüşmelerin bir tar.. 
zı tesviyenin yakında elde edebileciği
ni zannetmektedirler. 

BB. Delbos, Vienot, bugün öğle 

yemeğini BB. Eden ve Avenol ile bera
ber yemişlerdir. 

r erilen ziyafetler .. 
Cenevre, 21 (A.A.) - Milletler Ce

miyeti genel sekreteri, bugün konsey a· 
zasr şerefine bir öğle ziyafeti vermiştir. 

Ziyafette BB. Delbos ve Vienot, B. 
Eden ile görüşmüşlerdir. 

Delbos ve Eden bu akşam buluşarak 

konseyin bu seferki toplantı ruzname

sinde yazılı meseleler üzerinde tetkik
ler yapacaklar ve bu meseleler hakkın· 
da fikir teati edeceklerdir. 

Filistin ve Suriyenin 
birleşmesi için 

KuJüs, 21 (A.A.) - Gazeteler, Bc
ruttaki Suriye nasyonalist partisinin 
Filistin İngiliz komisyonuna bir muh
tıra göndererek Filistin ile Suriyenin 
birleşmesi tezini müdafaa ettiğini ya
zıyorlar. 

Amerikada grevler devam 
ediyor 

Vaşington, 21 (A.A.) - Buik Moton 
kumpanyasına aid ve 15 bin işçi çalıştı· 
ran başka bir otomobil fabrikası dün 
kapanmıştır, 

Pittsburg Kristal endüstrisi işçileri

nin grevi halledilmiştir. 

bomba patladı 
-- ~-- -- ------

Nufusça zayiat yok, maddi hasar mühim 
Lizbon, 21 (A. 

A.) - İspanya 
konsolosluğunda 

iki bomba patla
mıştır. Bunlardan 
hirisi ikinci katta 
patlamış ve cam-
ları kınnrştır. 

Holde pathyan 
ikinci bomba, mu
azzam merdive
ni ciddi surette 
hasara ug1dtmış, 

su borularını pat
latmış ve binayı 
su basmağa baş· 
laınıştrr. Bir~ok bombaların patladığı Lizbondan bir görünüş 

Portekiz radio • kulüb'ünde bir bom- Lizbon, 21 (A.A.) - Bugün sae.t 

ba, telsiz cihazlarının bulunduğu salo- l l.30 da milli müdafaa bakanlığı önünde 
nun dıvarında bir metrelik bir delik bir bomba patlamıştır. Ölen olmamasına 

açmış. elektrik aletlerini hasara uğı-at-

mıştır. Radio - kulüb, bhkaç gün emis-

yonlarma fasıla verecektir. Binada bu· 

lunan eşhasa hiç bir ş_.ey olmamıştır. 
Halk, asabiyete kapılmamıştır. 

rağmen hasar mühimdir. Geçen gece ve 

bugi.in vuku bulan tethi ii har.::ketlcr ü-

zerine polis 13 ki~iyi yakalamıştrr. lç i' 
leri bakanı memlekette sdk' un hılküm· 
ferma olduğunu soyle i tir. Patlavan 
bomba beş memuru hnfif~e raral m·~tır. 
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Emniyet, itfaiye ve Si i re 
teşkilatları nasıl 

yardımımıza koşacaktır ? 
Teşkilatların vaz.fesi . 

Emniyet, itfaiye ve sıhiye teşkilat
ları: hava korunması cihetinden husu
si taliın görmüş olmakla beraber gene 
tamamen f.sas vazifelerine bağlı kalır

lar. Diğet kıtalar ise yeni teşkil ve ta
lim terbiye edilmek lazımdır. Bu te _ 
şekküller mensuplarında birer mavi kol 
bağı ve iu.erinde yardımcı teşkilatlara 
ait işaretle bulunur. 

Gaz arama ve temi~leme krtaları: 

Ta::.:rL dc:ın sonra kalan gazları temiz. 
ler. Gaz bombalarının büyük bir kıs

mı ekseriya sarı haç grupuna (ilerde 
bahsedilecektir) aid mayiden ibarettir, 

uzun müc.: __ yerde kalır, ve pek ya
vaş tebahhura (uçmaya) başlar ki, te_ 
mizleninceye kadar yerde daimi bir 
tehlike teşkil eder. Bu neviden olan 
zehirli maddeler cildde, dokunduğu 

yerde yaıa açar. Bu sebeble gaz arayı. 
cılar husu:.i gaz elbisesi giymiş olarak 
ya kimyevi vasıtalarla, yahud gaz blr
kintilerınin çıkaracağı kokudan gun 

cinsini aıılıyarak bulaşık yerin hudu
dunu l:ü1<i' filamalark belli ederler. 
.Buraya kımse girmez, arkadan gelen 
temizleyıcı takım yerdeki zehirli mad
deleri tcmızlerler. Bu temizleme işi, 

bol su ile yıkama ve kireç kaymağı 

serpme suretiyle olur. Su ile kloru ka. 

nştırıp bulaşık yerleri fırçalarla silmek 
ve siıpı.i:mek Hizımdır. 

Fenni ve hususi kıtalar: Teknik 
zararların Lertaraf edilmesi ve yıkıl -
maya yüz tutmuş evlerin zararsız hale 
konulma.;ı suretiyle caddeleri se~best 

bulundurmayı temin ederler. Tayyare 
taarruzu bittikten ve (tehlike kalma
dı!) işaretı verildikten sonra yukarda 
yazılı kıtalar vazifeye başlarlar. Gaz • 
lar temızH.nir, yıkılma tehlikelerinin 
önüne g~çdir, sonra halkın sokağa çık
masma miısaade edilir. Uzum miıddet 
durucu gazlar, ancak fenni şekilde ve 
hususi k:talar tarafından temizlenir • 
ler. 

İş başınaa 
Her çaıışııan müessesede şahsi ko

runma teJbirleri alınır. Alarm işareti
le tayyarenin gelmesi arasında o ka
dar az zcırnan geçer ki bu müddet için-

de, başkd yerde çalışan biri~inin ken-
di evine varmasına vakit bulunamaz. 

1 
Bu sebeble herke:>, bulundugu yerde 
şahsi kv:unma imkanı bulabilmelidir. 
Tıpkı bir ev halkının, kendi evinde ko
J'Unması gibi, bir ticarethane müstah

demleri de aynı ticaıetiıaneöe koru -
nurlar. Keza oradaki müşteriler dahi 
aynı yerde korunurlar. Sinemalar, fab
rikalar, mektebler, memurlar, nakliye 

vasıtaları içinde ve caddelerde bulu
nanlar sığınaklara girebilmelidirler. 
Müşteri.;i çok olan müesseselerde bir 
de (intizam kıtası) olmalıdır. Esasen 

büyük endüstrinin kendi yangın ve sı
hiye te~ilatı vardır. Bunu hava ko -
runma sahasına da te:,mil ederek, inti
zamı muhafaza kıtası, gaz arama ve 
temizleme hizmeti, tahliye ve tamir 
takımları, yangın, bekçi ve kurtarma 
kıtaları yapılmalıdır. Şu halde büyük 
müesseselerdeki insanlarr da evlerde 
olduğu gibi (pasif ve aktif) kısımla

ıma ayırmak lazımdır. Büyük ticaret-

hanelerde, intizam, yangın ve sıhiye 

kıtaları yapmakla iktifa olunur. Bu 
kabil müesseselerde mükemmel tayya
re gözetleme ve sada kestirme teşkila
tı ve alarm merkezi, sığınaklara giden 
yolların açıkça işaretlenmesi ve ıyı 

havalandırma tedbirleri, postaların kuv

vetlenmesi, en yakın yardım yerle
riyle sağlam irtibat ve kudretli bir 
idare gibi hususlara fazla ehemi
yet vermek lazımdır. 

Cadtleler 
Caddelerde ve nakliye vasıtalarında 

bulunanlar için toplama sığınakları 

yapılmak ve yollar sarih surette işa -
ret ve tarif edilmek 13.zımdır. B u sığı
naklar da tıpkı hususi sığınaklar gibi 
20 • 30 kişi alacak hacmi geçmemeli ve 
buna mukabil adedleri fazla olmalı

dır. 

Hastahaneler, kışlalar, ve hususi 
endüstrı için alınacak tedbirler muay
yen makamlar tarafından ittihaz olu
nur ve burada zikri fazladır. 

Alarm 
Tayyara alarmınde hareket 

Tayyare alarm işan.ti şöyle verilir: 
ilk evvel sirenler (canavar düdükleri) 
30 sani.ve çalar, sonra ikişer saniye fa
sıla ve beşer saniye devamla gene ça -
!arlar. Bu işaret üzerine her ferd bu • 
lunduğu yere en yakın sıgınağa koşar, 
Fakat tam bir sükunetle ve tamamen 
gösterilmiş yol ve işaretleri takib ede
rek. 

Mavi kol işaretlerini hamil korun
ma te§:kilatının verceği talimata harfi
yen muta .. aat edilir. Kadınlar, çocuk
lar ve sakatlar, önde olarak sığınağa 

girmek hakkını haizdirler. İkametgah
ları terkt~n evvel mevcud pençere ka
pakları, l'erdeler ve saire örtülür, ışık 
ve ateşler söndürülilr, gaz ve su mus
lukları kapanır. Araba ile sokakta iken 
tayyare taarruzu olursa bir sığınağın 
bulunduğu yere kadar gidilir, araba 
durdurulur ve sığınağa girilir. Atlar 
çözülerek ve eğer memnu değilse tel 
veya lamba direklerine, şayed memnu 
ise arabaya bağlanır. Umumi vesait de 

dururlar ki yolcular inip sığınaklara 

girebilsinler. Umumi sığınakların me
murları kalabalıktan dolayı başka kim
seyi alamadıkları takdirde en yakın 
bir ev sığınağına müracaat edilir. Bu
rada da yer bulunamazsa o halde en 
yakın bir evin methaline girilir. Fa -
kat kapu ve pençereler önünde durul
maz, ve her halde sokakta şuraya bu -
raya da koşulmaz. Caddelerin tahliye
si 3 : 4 dc.kikada bitmelidir. Ne olu
yor merakı ile kapı ve pençere açmak 
ölümü V\)ya ağır yaralanmayı intaç 
eder, hem kendisi, hem de diğerleri 

tehlikeye girer. 

Açık arazide yere yatılır, varsa bir 
çukura girilir, bu suretle hava tazyi -
kinden ve parçalardan kurtulunur. 
r: .. kokudan ve nadiren de çıkan 

renkli dumandan zehirli gazın mevcu -
diyeti anlaşılırsa ve eğer maske de 
yoksa, o Laman bir mendil veya elbise 
parçası mümkünse iyice ıslatılarak ağ-

za ve burna bastırılır ve ancak hafif ve 
derin olmıyan nefesler alınır. Koşmak 
ve yahud imdad istemek için .. bağır
mak tehlıkelidir. Eğer zehirlenme ala
meti hissedilmiyorsa dahi o halde rüz· 
gara karşı yavaşca yürüyerek gaz bı. 
lutundan çıkılır ve her halde en yakın 
sıhiyeye müracaat edilir. (Bazı zehir
li maddeler derhal değil ancak birkaç 
saat sonr - tesirini gösterir.) _ 

Tayyare gittikten sonra 
(Tayyare gitti) çanlarının çalma • 

sı henüz (tehlike yoktur) demek de -
ğildir. Sığınakların terki ancak amirin 
müsaadesi ile olur. Bundan sonra sığı

nak güzelce havlam.lırılır ve tekrar 
kullarulmo.ğa hazır bir hale konur, ih
tiyat su alınır, aralık ve çatlakları olup 
olmadığı araştırılır. Varsa tıkanır. 

Caddede çok dikkatli olmalı, pat
lamamış bom'.Jalara dokunmamalı, fa
kat en yakın polis mevkine haber ver
meli, (gaz tehlikesi var) diye işaret -
lenmiş yeılere girmemeli ve üzerinden 
geçmemeli, hasara uğramış, çatlamış. 

vlerin yahmndan yürümemeli, hiç bir 
yerde beklemeden herkes işine git
meli, .-.in hava taarruzu tekrar başlı • 
yabilir. K:>runma teşkilatı tarafından 

herhangi bir işe memur edildiniz mi, 
asla itiraz etmeden ve fazla bilgiçlik 
iddiasına t,irişmeden hemen o işi yap
malı. 

Kendine ve etrafına 
yardım et 

Tayyare bombaları tarafından en 
çok vukua gelebilecek olan yaralanma
lara karşı nasıl muamele ol una cağını 
herkes öğrenmelidir. Evlerdeki yar • 
dımcılar ve ev amiri ilk yardım usul
lerini .mutlaka bilmelidirler. Bundan 
başka zehirli maddelerin tesirlerine kar 
şı ne yapılacağıni da her ferd öğren • 
melidir. 

Zehirli muharebe maddelerinin te
sir leri biribirinden çok farklıd!r. Bun
lar, farkıarma göre birkaç grupa ay -
rılmıştır. En az zararlılarr gözleri tah
riş eden ve gözyaşı akıtan gazlar olup 
bunlara k~ırşı hususi tedb irler almaya 
lüzum yoktur. Gazın gö~lere yaptığı 

tahriş teEirleri temiz ve açık havada 
zail olu~-. 

Mavi haç grupu: Evvelkine ııis -
beten teMikelidir. Gözlere, boğaz, ·bu
run ve nefes yollarına şiddetli tesirler 
yapar ve kusmaya sebcb olur. Buna 
karşı süd faydalıdır. Sodalı su ile gar
gara yapmak, kireç kaymağı koklamak 
ve kalevi göz merhemleri kullanmak 
iyidir. 

Yeşil haç grupu: Ciğeri zehirler ve 
o derceye kadar bozar ki nefes tama -
men kesilir ve insan boğulur. Bu su
retle zehirienmiş olanlar derin nefes 
almamalı ve katiyen hareket etmeme
lidirler. ·Gaza maruz kalanlar, nefes 
yollarına ıslak be-der tutmak suretiyle 
gaz bul ııtu içinden kurtulmağa çalış· 

malulır~ar. 
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Sarr hrıç grupu: En tehlikeli gaz • 
lar bu gı upa dahil olanlardır. Zira 
bunlar yalnız ciğere değil, cilde ele te
sir yapadar. Elbise ve ayakkablard&n 
az zamanda içeri geçer, fal:at tesirleri
ni derb:ü göstermezler .. Birkaç saat 

sonra cilde yanık kabartılar şeklinde 

kabartıfo:- yaparlar. Bu sebeble elbise· 
yi daima dikkatle ara.malt ve üzerinde 
şüpheli ıslak lekeler görülürse derhal 
çıkarm·.lı •e o lekenin altına gelen dl· 
di heme:ı tedavi etmeli. Bunun için 
suda halledilmiş kireç kaymağı sübyesi 
kullanılır. Tedavi şöyle yapılır: Evve• 
la cildin i;zerinden sarı haç maddesi bir 

pamuk veya bez parçasiyle silinir, son
ra kireç koymağı mahlülü sürülür, on 
beş dakik.1 kadar öylece bırakılır, on • 
dan sonra bu madde de tekrar ve dik· 
katle siilnir ve cild bir yağ maddesiy· 
le ovulur. Sıcak ve sabunlu banynlar 
dahi aynı işı görürler. 

Zehirlenmenin hangi maddeden 
ileri geldiğini anlamak mühimuir. 

Bu anlaşılmadan doğru tedavi ya· 
pılamu. Zehirli maddenin ne oldugu, 
kokusund<ln anlaşılabilir, biraz da ze· 

hirlenm<! hastalığının kendisinden de 
belli olahilır. Bugün kullanılmakta o • 
lan (ınad haç) gazları soğan deniz tur· 

pu ve sarmısak kokuları verirler. (Ye
şil haç) gazları ise, l<:ş kokusu, iğrenç 

ve kusma tevlid eden pis kokular neşe· 
ederler. (::.arı haç) grupu hardal ve pe
Jagorniu kı•kusu verir. 

Fakat bu kokuları değiştiren di~er 
bir takını cildatıcı kokular da ilave e -

dildiği takdirde, hangi nevi gazla ze • 

hirlenild!~i kokudan anlaşılamaz. Ye jil 

haç gazlariyle zehirlenenlerde nefes 

darlığı, öı sürük ve boğulma alametle
ri görül ıir. Eğer tesir ilerlemişse kan 

kusmalar vdki olur. Sarı haçla zehirle

nenlerde nefes yollarının tahrişi, cild 
kızarması ve göz kızarma ve zehirlen• 
meleri görülür. 

Çocuk esirgeme kurumunun 
yardımları 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Merkezi tarafından l.l.937 tarihinden 

15.1.937 tarihine kadar 1833 çocuğa yar• 
dım edilmiştir. 

Bunlardan 159 hasta çocuk ve anne 
'Genel merkezin polikliniklerinde ba
kılmış ve tedavi edilmiştir. 

Ayrıca diş bakım evinde de 371 so· 
cuğun di~leri bakılmış ve tedavi edil· 
miştir. 

1201 çocuk ve anne Genel merkezin 

banyolarından isd ade etmiştir. 
Süt damlasından nergün 88 çocuğa 

süt verilmiş ve ıs günde yekun olarak 
850 kilo bedava süt dağıtılmıştır. 

Yardım için Genel merkeze başvu· 
ran 14 yoksul yavruya para yardımı 
yapılmıştır. 
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Nafia \'~ekaletinden: ,. 
nkarada Nafıa Vekale

t• 113• şubat 937 _çarşamba günü saat 15 de Aı· - Kandıra kazasın· 

1 Yüksek Ziraat Enstitüsü j 1 
Rektörliiğünden: 

ANKARA BELEDiYE REiSLIGt İLANl...Ak1 1 
l . iLAN 

ı uıc> da Kocae ının ı· d k. me .l!.'.>.Stltme ko .. ııw;.;nun h asi ınukavele ı or • 
a 1 l<c_ ..ın ağılı devlet ormanındın_ veya u~ gi bir istasyonda 
~<ı~larc.. :ı. :;:e ı" mek ve ana hat iUerınde h~ :Oen bedelli 2975 
a~slırn edi!mek üzere 4016 lira 2S kuruş ınu1:\e eksiJtınesi yapı
l et normal kayın traversin kapalı %arf usu ıy 
acaktır. , __ ı, Ankaf'ada 

~ f parasrz o.ıcu-
'V e • ~ksil lme _şartnamesi ve te err~~tı 

~let mal~me dairesinden alınabılır, 
Muv-akkat teminat 301 lira 22 kuruştu:·937 çarşamba günll saa~ 

14 İsteklilerin teklif mektublarını 3 şuha .. diidiiğüne verınelerı 
ı· e kadar Ankarada Vekalet malzetne ınu 
~nıdır. (8Z' __ _:ı~ı:4:4 ________ _ 

~er~rlerin Nazarı Dikkatine 
Ankara Belediye Reisliğinden : . 1_ 

. . ullanacak berberlerın evve 
ce Ondüle pe rman ant makinelermı k .. er foto ve 15 ktc"Jşluk 
n a!mış oldukları mi.isaade vesikası ~ve iki~da ınlirac1Llt ~de • 
~ ~ ıl.e otobüs direktörlüğüne saat 1.> • 

1 ~37 tarihıne k:ıdar ınuh • 

1 
e bıccr vesika almalan için 1 - şuha~~ berbeıler işten ınene-

de.t 'lerilmiştir. Bu tarihten sonra vesı ası.ı 1-262 

ıleccktir. (107) n 1 
l,,.nm F #EK y AifıNDA 

SH1RLEY' in son filmi 
f'll!I! KOÇO'K p&ENSE~ t 91ZL 

z ı ••ızwwwı as es o 

Jandarma Genel Komutanlı~ 
Ankara Sabnalnu Ko~Y0:!~~ .. !.': 

• de<TeT b1ç1Jen ye kcrk 
1 - Bir metresine ( 280) ıcu~~ . 0 de - er biçilen ot~d~n .. 

~~ş bine kadar kışlık elbiselik v-e uç Iıra b tg- 937 pazartesı gunu sa· 
ın. metreye kadar kaputluk kutnaŞ 1 ~ şu a satınaltnacak kuJDaşla

at (10) da kap alx zarf usulü ile komısyonca yrı ihalesi caiz olacak-
rıı. en az fiyat teklif eden iki şahsa da ayn a 
tır. _ koınisyondan alma· 

.. 2 - Şartname 17 lira 90 B:uru_ş ~ar~ılıg:d:uınaş için (13150)t 
bıJır. :d::ksiltmeye girmek istiyenle~ın xışl aıne ve kanunda yazılı 
kaputluk için de (7250) liralık teı.ıunat, ş.arn belli gününde saat 
"~ikaalr içinde bulunacak teklif mektup a.rıC~) 1-141 
dok~·uz::,::d~an::.~e~vv::e:l~k:o~m::is~y~o~n~a:_:v:e:rm:::i~ş~o:ıınal:::..,ar_ı_. ________________ _ -..... 
Pazarlık Usulile Eksiltme ilanı· 
Konya ili Daimi 

Encümeninden: 
1 16 365 lira 75 kuruş k~şif 

b Ronya _ Ereğlisinde yapılacak 0 an alı zarf usuliyle eksıl.t-. 
ed~ıu ilk okul inşaatı bundan evvel kapk b" talib istenen şeraıtı 

llley • d h eden te ır d' · h . e çıkarılmış idi ıse e zu ~r b çı1mıyarak ken ısıne 
. aız olmadığından ikinci teklıf melcklt u J: le aedilmek üzere tekrar 
ıade edilmiş ve okul inşaatı pazarlı a a 
elı; ·1 81 tmeye çıkarılmıştır. 

1 
d • Eksiltme şartnamesi, muka· 

1 B · · d evrak şun ar rr · · f • cırtna. \tel - u ışe aı • keşif defteri, proıe, ennı v-
lll ename münakasa şartnamesı,k3. gır inşaat fenni şartnamesi, ba

l, tesviyei turabiye şose ve . ~ 
Yındırlık işleri genel şartnamesıdır. d 1 k n· kt .. rlüğünde gö-
.. İstekliler bu evrakı Kony a Bayın tr ı ırc o tesvi ei tu. 
:'!~.izahat alabilirler. _ve isteye::ler g(~~~ ş:::~=~ivekuruş yaıuka... 
biı•ıyc şartnax:ıesi harıç olmak uze.:e - -- den alabilirler. 

tnde Konya Bayındırlık Dircktorlu~ ve 3. 2. 937 salı gü~ü 
2 - Eksiltme 2490 No. lu ka~una gore lacağrndan taliblerın 

'aat onbeşde 11 Dai.ıni Encümenınde yapı l O:ıe k . de 'bu)umna arı. d" 
z lir saatte İl Daimi Enc~n _ kl "lerin % 7,5 yüzde re ! 

b 3 - Eksiltmeye girebilmek _ıçın ıs(t~Z~) lira bin ikiyii7 yınnı 
uç~k nisbetinde tenıinat akçesı 01~ esi ve asgari b1r taab-

l'~dı lira (45) kırk beş kuruş~u_k t:ını;.ıatu~ i~l etmiş oldukla
hutte (10000) on biu lirahk ışı husnu ~ar Veki1etinden alınmış 
tı~a dair resmi tasdikli \7esikayı ~e d ıa (118) 1-27~ 
~ahhitlik vesikasını vermesi lazım ır. 

Nafia Vekaletinden: 
Ankarada Nafıa Vekale-

ti 26 ikinci kanun 937 salı günü saatsl~ da:bolunun J{uzdağı Aba.f 
,.,, lllalzcmc eksiltme koıııisyoı:ı.unda a r 1 11· ---tardan kesı. 
u .. 1 h • ınuka\7e e ~ . d·ııne,k 
Qa v et ormanlarından veya ususı. Jb' istasyonda ıealıııı e ı • 
..:k ve ~ hat üzerinde bel' hançı ır adet norı:nal kayın tra 
c~ 23200 lira muhammen bedellı 16000 

•ctat kapalı zarf usuliyle kcSiltınesi y.apıac.ak~f~ak An}carada Ve· 
~ Ekı;iltme şartnamesi ve ıeferr~tı par~ 

et n:ı.alzcme dairesinden alınabılir. 7 
Muvakkat teminat 1740 lira.dır· af V :klletinden -aımmış 19

; 
... _İsteklilerin tek.lil ınektupI.atilcınıb~l.;:e 2~ ikinci _k~11un1 __ ~37e ::r: 
~esı müteahhitlik vesıka.il ır 1 eıne ı:nUdur ugun 
tunu saat 14 e kadar .Ankara.da Vekalet ı:naU ı-127 
~rl lizımdır. (230Z) -

Ankara Valilifilnden: . e ıreye kadar par 
Ç • den altıncı .ıeı.ıoıne alı ~arfla 

ite Ubu.k baraj yolunun aıebdeı?balesi yapdnıak iizC:C ~P teklifat • 
t}t ~aşla kaplanması 4-1-937 de ı . de gelen ist:ekliler.uı ksiltrne 
ı._ S\lttneye konmuş vakti ınoayyenın A • in arttırnıa ve e .. ü 
~ la....:1-: had ··rül' medig-inden mezkur ış •evfıkan 25-1-937 gun 
"'l.Q ;'/~ go . "lk f krasuıa " r le ek -
.,,,_ llnunun 4-0 mcı maddesif1;~ ı eıniden kapalı ~arf usbu :~nan bu 
-t l.'i d .h - .1~ak uzere V . ..:ı~ .. ıbaret u •Utın e ı alesı yapJ..U.. if bedeli 27150 h.rau.<U" bu ticaret odası 
~ .. eye konulmuştur. l{_eş 

25 
kuruş Leıninat rnek:u •t rnüteabhit• 

"e~ikn isteklilerin 2036 ıır:ı den aırnnus 937 senesın;a:1eksiltrne ko
lik a~ı ve Nafıa Vekaletı~ 937 günü saat 14 de ~ teferruatını Na· 
ttıi "esik;ısiyle birlikte 25- : siltme sartnaıne~ı ve~· ilan olunur. 
f SYon reisligine verınelerı. Ek Uk !JiÜnde verılecegt 
ıa llıüdürlüğünden 125 kuruş ın a ı-77 
~) 

A - S -- suıanlıgı Satın 
<~kara Okullar agı, 1 dan· 
A '- • Baskan ıgın · .. ~ l(omısyonu ' . 'rin ]tuınaş ve ına~z_eı-

- kek talebesı 1:s • • diktırı -
ille ı. - Gazi Egitim Ensti~_su e: 162 • 165 takıın elbısenın 
tı:ı s~ ınüteahhide ait olmak uzer . 46 5 liradır. 
esı açık eksiltme ile yaptırı~~uvakkat ternına::ıa ~iiracaat 

2 - Tahmin edilen fiat 46 . ı~. ek istiyenler 
0 

3 N.. --<>meyı gorın _ 
~~ :-. umune ve şal~ .. -- d okullar sagtŞ· 

eltdır. . .. ·- saat ıs e 
4 . 7 n<:ızartesı gunu ktı tııa 
1
-:: Eksıltme 25.1.93 Y.- da yaodaca r.. .. saat 14 de ka 

n rgında satın alma koınısyon~ tlarıııı ihale günu tar (7) 
d~ S - İsteklilerin muvakkat te~ınayattrınış butunınah · _ 

okullar sağışmanhğı ve.ın~'Slne 1-123 

1937 senesi kış sömestresi zarfmda Yüksek Enstitünün mera
alın salonunda ilıni konferanslar verilecektir. 

Konferansları verecek zevatın isimlerini ve konferans günleri• 
ni gösterir liste aşağldadır. . 

Saat 17.30 da başlryacak olan konferanslara ar~u edc.nlerın ter 
rifleri rica olunur. (2301) 

No. 
Konfennı 

t;.ribi 

Konferans Listesi : 

Konferans verecek zatların ısım~ri ft konfe-
ransın mevzuu 

l 8-1-1931 Doçent Dr. Kadri Bilğemre 
Yumurta hasılatı, muayenesi ve 
gıda olmak ıtibariyle ehemiyetı 

yumurtanın 

z 15-1-1937 .Prof. Dr. Dix 
Türkiye ziraatinin vazifeleri 

Prof. Dr. Krayse 3 22-1-1937 
'l'ürkiy.:nın en yüksek yeri olan Ararat dağına 

ç11uş. V'roJeksiyonlu). 
Pro.t . .L>r. Cıleısberg 
Tiırkiye meyvecılıgı ve inkişaf imkanları. 

4 29-1-1937 

5 5-2-1937 

6 12-2-1937 

1 19-Z·1937 

8 5-3-1937 

9 19-3-1937 

10 2-4-1937 

11 16-4-1937 

12 30-4-1937 

13 14-5-1937 

14 28-5-1937 

15 11-frl937 

Doçent llr. Süreyya 
Gorunmeyen virus nevileri ve sun'i surette tek· 
sir olunan ensaç üzerinde muafiyet tecriıbesi 

Pro.t. JJı. l.iassner 
Türkiye zıraatınde fitopatalcjik mesail ve ya· 
p1Jaca1' iş.ıer. 

}'rot. Ur. Lutz 
Ehli hayvanıarda hissi iptal meselesi 
Prot. Ur. ı<udıgeı 
Türkiye şarabları 

Doçent Ur . .!:!:sat Bozkaya 
Tiırkiye ziraa.ınde ziraat alet ve makinalarının 
bugünkü vaziyeti 

Prof. Dr. Lurenz 
Kimya laboratuvarlarında tehlikeler 

Prot. Dr. Spöttel 
Türkiyede süt ve sütçülük 

Doçent Dr. Şükrü 
Muhtelif gıdaların parazit ve paraziter hasta: 
Iıkların menbaları olmak itı:ıa.riyle vaziyetlerı 

Doçent Dr. Kerim Ömer Çağıar 
Türkiye to11raklarınm umumi vasıfları 

Doçent Dr. Şevket Birand 
Uludağm 1eolujik inkişafı on bunun Bursanm 
iktısadı hayatında.ki rolü. 

Lektör Ahmet Tevfik 
Türkiye ikliminin ana hatları 1-103 

Mardin Vilayeti 
Daimi Enciimeninden: 

Mahallesi- Latifiye, 
Nevi: Bir evin 2622 sehmi 
Müştemilatı: Methal kapusundan girc1:k_en 4 m~sallabali bir ay

van dahiltndeki müsallalıali 1 oda, o~a dahi~~nde_ ı. kılar, 1 bel~, 1 ko
burlu.k. iki müsa.llabali ı ahır, ittisalınde dıgcr ıkı musallabalı _ı ay
van dahilinde iki musallabaJi ı oda, karşısında 1 ~ve ocagı'. v~ 
l .ziri zemin ve ı su kuyı.:su, ve gene tahtani kısııunda :1ç :ı:ıusalaoalı 
a an., dahilinde ı aıutbak ve su kuyusu, gene tah~~ dıger ~ ~u
~abali 1 ayvan dahilinde 2 musa.Jlabali 1 oda dahılmde 1 zı~ız~
ınin k&r9lsında küçük kahve ocağı ve bir havlu ve ge:ıe _t.a?ta_nı dı
- Ü saJ..labali ı ayvan dalıiinde 1 m.utlıak, 1 bela: ıkıncı kata 
gC: ~°:erdivenin ortasın'da iki musallabali ı oda, gene tahtani 2 
çı ~labali ı oda dahilinde kiler, tahtani mezkfir ayvand3? ~ıkacak 
nıurdivende bir tnu'iiaHabııli ayvan, dahiliııde _ilci :nusa~~balı bır mut~ 
me ittisalinde iki musallabali ı mutbak. ittısalınde ı~ı ıousall~ı 
bak dahilinde oda karşısında 'küçük bır kahve ocagı .fevkanı bu-

a~~ havlu ~rk tarafından bede!i ~irinci m~~ltabali bir .ayvan da
yuk b" alla'-al"ı ı oda ikıncı gene bır ınusallabalı 1 ayvan, 
bilinde ır mus .u , 

il" d iki musallabali 1 kilar, ittisalinde 1 oda, 1 muwlal:ıalı 1 
~ k~rş~sında diğer bir oda i~~s~~ind~ 1 ~~~bak! 1 hel~ d~a _çıkı-

bir d · en ortasında ve buyük kılenn uzerındc ufak bu u:ıah-
lır .. ~~:cı~ a van dahilinde iki ınusall.abali 1 oda ka.rlısmda ~b-
un do! ___ [. b .. ük. havluda ı hela ve küçük bir ınutbagı mus-

e 0cagı ve ~ur uy . . 
~ bir bab Oaııenin 63000 sehım~e~ 62622 se~~ 

. Cebhe&i ve yesari tankı fun, yemını ~deına Mel-
Hudoda. el Cubbur Kano veresesiyle haa:ıne arkası arkası 

t.skif a.aıma yevm 
Hi2:ir hanesi. 

Mahallet>i: Camii kebir • 
Mesahai sathiyesi; 312 . 

• . - 63000 sehiındeıı 62622 sehmi. 
Nevı: Bır babTeahvıtn • 1 ayvan dahilinde l ahır, 1 helll, 1 su ku-
-..ı-·· ilatı. anı . . DJ.UŞteDl • • 

1 
k bve ocağı diğer iki musa11abalı 1 oda dahı-

yusu. 1 havlu t~tan1
1 tuyusu ittisalinde mutbak ittitialinde hara-

linde 1 kilart dıger _ 6~ 
b" dayı ~teınıldır. ba ır 0 'bi ini ve cebhesi tariki anı, yesari mukaddema 
Hududu: ~b Y~enno ve.resesiyle hazine hanesi, arkası hızır 

küı:n. elyevın y ~~ SıtkJ elyeW'm Avakim bini Amsih Batri Ab· 
ile mukaddeına us . ' 

d
-··aha.t Bitlisi hancsL ~ A • • • uı. d saf budud ve muştcmılitıyle saıresı yazılı 

ı. - Yukar a_ ev ...'..ddereli evin hususi idareye aid hissesi ka· 
000 lira ıayınetı muıuı 

12 . ı· le aruonaya çıkarılmıştır. 
Palı zarf usu ıy · ıı · -· .f . . .. t • -

1 
al 

51
• • ıs ı 937 tarı ıne musaaı pazartesı gunu saa 

Katı ı 1 e · • • • . 2. - . D iıni Eııcuınen daır sinde yapılacaktır. 
11 de M:-dın kk:t temir.at roikdarı 900 liradır. İs«:kliler 2490 sayılı 

3. - uv~ olduğu ve~hile muvakkat teminat makbu.ılaı ıyle 
kan:ında yktazı :arını ıaakal ihale saatinden 1 saat eveline kadar Da-
teklıf ıne up .. . . . • .. Riyasetine gondereceklerdır. Saat 11 den soara ven-
ımı Encumen 1 d·ı P d Aki ···- l 

kl
·f mektupları kabu e ı mez. osta a va gecıw.1e er ma-

ı~ek te 1 

zeret sayıln:ıaz. · d f t · ı k • !hal b d 1 · · İh 
1 

bedeli peşınen ve e a en verı ece tır. e e e ın\ 
~· .-

1 
~ e arının Vilayet makamının tasdikiııa iktiranındnn ıti· 

katı ıha.~ =~ 10 gün İ§iinde hususi idareye vermek medburidir. 1-
baren n~ ~verilmedikçe n1ezkur ev alıcı namına tapuya rapt"cdil
hale bek C: !bale bedeli muayyen olan müddet zarfında verilmezse 
ıniyece ·tır. . . 

.. _ istihsaline hiçbir ihtar teblığ ve tebcllilğa ve protesto keşı-
bu~nı h t kalınaksızın alıcının vermiş olduğu muvakkat teminat 
desıne ace • 'dare namına irad kayıd ve soRradan -vaki olacak zarar ve 
h~susı~ alıccya aid olmak üzere ihale feshedilecektir. 
zı':° _ Tapu ve wre harciyle bu husus için vuku bulacak bilU

• uıasarifat ilan, dellaliye ve sair bütün masraflar alıcıya aiddir. 
ınu: _ lstiyenler şartnamenin bi.r suretini Mardin Daimi BD~ü-
seu. da.ireainden alabilirler. (85) 1--.222 

- 380 metre bır parmak boı u ue 60 adet onluk 1 
potrel on beş gun muuaeue aç.ık e.ıtsuuneye !<Oll.lll ~ boyunua 

2 - .WLunaı:.ımen bedeJı ( 4Uv) ıırauır. ~ ~ 
3 - l'ıa.uvaklt&t temınau l:iU) w.:au.ır. 

. l 4 .-k .t;vraıtuu goıme.ıı: ve ızahat aı.mak isti yenlerin her gün yazı 
ı~ en aıemwe ve ısıc.ıdilenn ae :lo ~ itan · 
saaı o b E ı wıu saaı - !:J.;,J ıwuı ._unü 

n uçu.ıtt.ıı e eıuye .l:.ııcwnenıne mw:acaauarı. t:.:uı l-133 
LL.A.lll 

1 - Erzurum k · · · d oprusun en Ln\;c suya kaoıu a!iıkta akan um! 
m~~aya bw: doş.eruneı;i ışç1hg1 on be§ gun mucıueu.e a.ç.oc ek:::;ıuı:ıe 
ye ... onulı.au'1tur. .. 

2 - K.eşıt bedeli (1334,35) lıradır. 
3 - Muvakkat ~emınatı (lUO} 1.ıradrr. 

le~ Keşıtnaı.-nesıni görmek ısuyenıerin her gün yazı işleri ka .. 
u..k ve ıı;~eklılerın de 26 - kanunu sanı - 9~7 6il..a.: gunu IHlitt oıı U\l• 

ç ta Beledıye .Enci.unenine muracaatıarı. (19) 1-132 
iLAN 

.
1 

1 - 240 metre tulÜildc 50 lik büz on beş gürı müddetle ar•ı.. ek 
sı tmeye konulmuştur. ~ • 

2 - Keş.if bedeli (720) liıadır 
3 - Muvakkat teminatı (54)lıradır 

min:; Ts~~~e~in~ gonne~- ıstıyenle~in hergün yazı işleri kale
çukta Belediy~ ~ .. e 26_ • ka~~.ınu sanı - 937 salı günü sa.at on bo-

cumenıne muracaatları (21) 1-134 

Zeytin yağı satanların nazarı dikkatine. 
1 - Zeytin veya diğer l d · . • tihsal edildikl . meyve er en ıstihsai olunan yağlar is--

tılama.ı. erı meyve veya tanelerden başka bir isim altında sa.o 

2 - Zeytinyağının a:eytin<lcn ba_şka mc -
tihsal edilen yağlarla karıştırılarak "atılm yve vekya tanelerden ı.s-z · - " ası yasa tzr. 

3 - 7~tın. yagl_arr aı:cak aşagıdaki sınıflar dahilinde sat 1 bT 
A: Bırıncı nevı zeytın yağı ı a ı ıra 
B: İkinci nevi zeytin yagı 
C: Üçüncü nevi zeytin yağı 
D: Dördüncü nevi zeytin yağı 
A_: Bfr~?ci .nevi zeytin yağlarında serbest hamndyet asit oleili 

hesabıyl~ yu.z gramda 1 gramda11 a~ğı <>lacaktır. Bu nevi ~ 1 
zeytinden milıaniki vasıtalarla istihsal edilmiş olacak r·yoıg ar 

k
··-L- - ı . 'le ra ıne v&-

ya uı:ıvc yag anyle karıştırılrnıyacaktu. 
B: İkinci nevi zeytin yağlarında serbest hamu:iyet aüt ı ·ı..ı 

h b
. ı ·· d . o eı-. 

e~ ıy e yuz gram a ıki gramdan aşağı olacaktır. 
C_: Oç~cii nevi 2~!tin yağlarıncla serbest hamıziyet asit oleili 

bestı.bıyle yuz gramda uç gramdan aşağı olacaktır. 
D '. Dör~~ncü nevi zeytin yağlarında serbest hamıziyet asit oleic 

hesabıyle yuz gramda beş gramdan aşağı olacaktır. 
.. Bu evsaf dahilinde olmayan veya serbest hamıziyet mikdarlan 

y~zd<: b~ gram~ fazla olan zeytin yağları kandil yağı veya sana~ 
/ıde ıstımal edilen yağlar sınıfına girer. 

4 - Perakende zeytin yağı veya diğer .nebati yağ satan ticaret
hanel_er sattıkları k~bların üzerine nevini gösterir okunaklı ve açık 
yazı ıle _yazıl.mıs etıket bulundurulmağa mecburdur. Evelce doldu~ 
rul~p m~terıye kapalı olarak satılan teneke veya diğer kabların ü
z7rınd_e de bu kayıtların bulundı~rulması mecburidir. Belediye ten-o 
bıhlerı meyanına alınan yukarıkı maddelerin tatbiki için alakadar
lara 20 Şubat 937 tarihine kadar mühlet verilııüştir. Bu mühletin 
bi!tiği günden itibaren zeytinyağı satanlardan bu usule riayet et
mıyenler cezalandırılacak ve bu evsafı ve etiketi olmayan yağlac 
sattmlmıyacakttr. (151) .1-316 

Ziraat Vekaleti Satı nalına 

l(ond.syonuntlan : 
1. - Kayseri Yonca deneme ve yonca tohı.mn· temizleme istas-o 

yonu için kapalı zarf usuliylc bir adet yonca tohumu temizleme ma~ 
kinası satın alrnacaktTT 

2. - Muhammen bedel 8000 lira, muvakkat teminat 600 liradır. 
3. - Ek&.iltme 8.II:937 tarihinde saat 15 de Vekfilet binasında 

yapılacakbr . 
4. - Şartnameler Ank:ırada Ziraat Vekaleti Ziraat Umum MU.. 

dürlüğünden İstanbulda ziraat müdürlüğünden parasız olarak ve> 
~·ilir. 

5. - İsteklilein teklif mektuplarım teminatlariyle birlik~ mu
ayyen günde 2490 sayılı kanun\ln 2 inci ve 3 üncü maddelerindo 
yazılı vesikalarla eksiltme saatinden bir saat önttye kadar komis-
yon reisliğine vcnneleri ilan olunur. (54) 1-188 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlanı · 
Nafia Vd{aleti ~ 

Van Su İşleri Etüd Heyeti Şefliğinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Van şehri civarıru alllayacak şanı'.. 

ran sul~a kan~lının ~{riyat ve imalatı smaiye in~tıd?L 
Bu ışın keşıf bedeb 35.505 li~ 7'4 lronıştuY. 
2 - Bu işe aid prtıwnıe ve evrak •unlardır: 
A - Eksiltme ıJartnamesi 

B • Mukavele projesi 
C - Baymdırlık işleri genel şartnamesi 
D • Keşif cetveli ve projeler 
E • Fenni şartname., 
F - Kutn ve taş grafiği 
İstiyenler bu ,,.artname TC ~ Vanda Nafıa sıı işleri Etüd 

heyeti şefliğinden görebilirler. 
3 -Eksiltme 19.1.937 den 2.2.937 tarihine miisadif salı ~ü saat 

onbeşte Vanda su isleri etüd heyeti şefliği da..i.re3inde :müteşekkil 
komisyonda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye gircbi1mek için isteklilerin 2662 lira 93 kul'Ul 
muvakkat teminat vennesi ve bundan başka aşağıdaki vesaikleri 
haiz olup getirmesi 13zımdır. 

A - Naha Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası 
B - Bu gibi inşaatI veya benzerini yaptığına dair ehliyet vesi• 

kası, 
C - 937 yılma aid ticaret odası vesikası 

5 - Teklif mektupları yukardn üçüncü 1Mddede yazdı saatten 
bir sai\t evet Vanda su işleri Etüd heyeti şeflig i binas' icindeki ar• 
tı rmıt ve elcsilbne komi .. yonu reisliğine makbıız mukabilindr veri• 
lı: c k tir. 

P os ta ile gönderilecek mektupların nihayet üciincü maddede 
yazıl ı s;ıate kadar gelmiş olması ve dış zarfların mühür mumu ile 
iyice l•apatılmış olması ş:ırrtır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 143) 1-313 

MiLLi MODAF AA VEKALETİ SA TIN ALMA 
KOMiSYONU lLANLARI 

Benz!n.: 10 Ton benzin açık eksiltme ile almacakbr. 
Hepsının tutarı (3~00) liradır. Evsaf ve şartnamesi l::omisyonu

m~dan vcrıle~ektir. lbalı:_si :"'.23-1-1937 cumartcsı günil saat on bir· 
dedır. İlk temınatı: 255 lıradır. Eksiltmeye gireceklerden ilgili 
bul~n~nlaı 24~0 sayıl_~ kanunun. 2,3 maddelerinde istenen begeler• 
le bırlıkte eksılttnc gun ve vaktınde M. M. V. S<ıtın alma komisyo• 

nuna ielsinler. (227 l) 1-95 



8 ULUS========================-

PBILCO radyolarını 
İnhisarlar Umum 

Müdiirlüğüıİdcn: 
I - İdaremizin Maltepe'deki tütün enstitüsü arazisine proje 

•e şartnamesi mucibince yaptıracağı (19171) lira (05) kuruş keşif 
bedelli tütün bakımevi in,aatı kapalı zarf usulile eksiltmeye ko
JJ.Ulmuştur. 

· II - Eksiltme 28. 1. 1937 tarihine rastalayan perşembe günü 
saat 15 de Kabataş'ta levazım ve mübayaat şubesindeki alım ko
ıni2'yonunda yapılacaktır. 
ili - M uvakkat terr.inat ( 1437,83) liradır. 

IV - Şartname ve projeler (96) kuruş mukabili~~~. tı:ı.~i.~arlar 
Levazım ve Mübayaat şubesinden ve Ankara Başmudurlugunden 
alınabilir. 

V - İsteklilerin ihaleden en az iki gün evvel mimar, mühendis 
ve yahud bir mimar veya mühendisle katibi adillikçe .musadd.ak or. 
wklık vesikası ve resmi dairelerde yapmış oldukları ışlere aıd ve
sikalarla birlikte İnhisarlar inşaat şubesine müracaat ederek ay. 
nca ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

VI -Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni vesikalarla 
5 inci maddede yazılı vesikaları ihtiva edecek olan kapalı zarflar 
eoı geç ihale günü tam saat 14 e kad.1.r yukarda adı geçen alım ko-
mi~ .. cmu reisliğine verilmis olmalıdır. (13Q) 1-HS 

Şoför ve işçilerinin Nazarı dikkatine: 
23.1.937 cumartesi günü saat 2 de Cemiyet binasında Cemiye

timizin senelik umumi toplantısı yapılarak idare heyeti seçilecek· 
tir. O gün o saatte bilfunum arkadaşların Cemiyet binasında top-
lanmaları rica olunur. Ş. C. Reisi 1-311 

1 ANKARA LEVAZIM AMIRLIGJ SA TIN ALMA 
KOMiSYONU iLANLARI 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu kıta

atı ve müessesatı için 12000 ki
lo meşe kömürü 23.1.937 cumar
tesi günii saat 10 da pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı levazm amir· 
liği satın alma komisyonunda 
yaplacağından isteklilerin ko· 
misyona gelmeleri. {149) 1-315 

İLAN 
1 - Ankara askeri hastaha

nesi ihtiyacı için münakasaya 

İzmir tli Daimi 

konulan 6000 kilo fırancalaya 
istekli çıkmadığından eksiltme
si 28-1-937 perşembe günü saat 
15 de levazım amirliği satın al
ma komisyonunda yapılaca\<tır. 

2 - Fırancalanın tutarı 630 
lira olup muvakkat teminatı 47 
lira 25 kuruştur. Şartnamesi ko
misyonda görülür. 

3 - İstekliler kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerindeki ves ika 
ve teminat makbuzlariyle belli 
gün ve saatte komisy ona gelme· 
leri. (105) 1-299 

:Encümeninden: 
Kapalı eksiltmeye konulan iş: Ödemiş - Çatal yolunun O + 0-00 

- 3 + 500 kilometreleri arasında şose ile iki menfez yapısı. 
Keşif bedeli : 14666 lira 12 kuruş 
Bu işe aid şartnameler ve evrak aşağıda gösterilmiştir: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B • Mukavele projesi 

E - Bayındırlık genel şartnamesi 
D • Fenni şartname 
C - Proje grafik 

İstekliler bu şartname ve evrakı İzmir, Ankara, İstanbul Bayın· 
dırhk Direktörlüklerinde görüp inceliyebilirler. 

Eksiltmenin yapılacağı yer: tarih gün ve saat: 11 Şubat 937 
pazartesi saat 11 de İzmir ili Daimi Encümeninde. 

Muvakkat teminat: 1100 Lira 
Eksiltmeye girebilmek için gereken belgeler: Bayındırhk Bakan

itğından 937 yılı için alınmıı müteahhitlik belgesi ile ticaret odası 
vesikası. 

Teklifnameler üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evetine 
kadar İzmir lli Daimi Encümeni Başkanlığına makbuz mukabilin· 
de verecektir. (158-122) 1-305 

İzmir ili ll:timi Encümeııind~n: 
Kapalı eksiltmeye konulan iş: Gülbahçe - Karaburun yolunun 

5 + 000 • lj + 000 kilometreleri arasında şose yapısı. 
Keşif bedeli: (20767) lira 58 kuruş 
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 

İsteklileı bu şartname ve evrakı İzmir, Ankara, İstanbul Bayın
dırlık Direktörlüklerinde görüp inceliyebilirler. 

1'ksiltmenin yapılacağı tarih ve gün: 11 Şubat 937 pazartesi 
saat 11 de · 
Eksiltmenin yapılacağı yer: Kapalı zarf usulile İzmir Daimi En
cümeninde. 

Muvakkat teminat: (1558) bin beş yüz elli sekiz liradır. 
Eksiltmeye girebilmek için gereken belge; Bayındırlık Bakan

lığındar. 937 takvim yılı için alınmış müteahhitlik vesikasi, ticaret 
odası vesikası. 

Teklifnameler üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evetine 
kadar İzmir İli Daimi Encümeni Başkanlığına makbuz mukabilin· 
de verilecektir. (157-123) 1-304 

KUrU.f 

.t.;r, tıot meyva tuzuauı lnk ı 

bazı deft:der. Mide. bağırsa k. ka 
raciğerden mütevellit rahatsız· 

lıkları önler. Hazr.ıı kolaylaştırıı 
İngiliz Kanzuk eczanesi 

~ DOKTOR ~-

1 Kadri Yetkin 1 
Birinci ıınıf ~ 

DahiH hastalıklar miite- ~ 
hassısı Yenişehir - Uçar so· .,~ 
kak No. 11 

Telefon: 3174 

Kiralık Daire 
Yenişehir İsmetpaşa caddesi 

N o. 78 de büyük dört oda, ha
mam, mutbak. İçindeki bekçıye 
müracaat. 1-298 

Santimi 
Sayfa Kuruş Sayfa 

2 30-0 3 200 
4 150 5 100 
6 80 7 ve 8 30 
1 - Hayır itlerine ve yeni 

çıkan kitaplara aid ilanlardan 
~ o/o 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri 
maktu 130 kuruştur. 

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

ABONE ŞARTLAR! 

Müddet Dahilde Hariçte 

Seneliği 17 Lira 30 Lira 
6 Aylığı 9 ,, 16 
3 Aylığı 5 n 9 
Telefon: 

Başmuharrir: 1063 
Yazı işleri:· 1062 
Abone ve ilan: 1064 

DiKMENDE 
Satılık ucuz bağ 

ve arsa 

n .. 

TELEFON 2681 e müracaat. 
1-265 

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 

ZAYİ 
İçinde memurluk hüviyet va

rakamla elli beş liralık senet ve 
iki fotografımla yedi lira para 
olan cüzdanımı kaybettim. 

Bulup getirenler olursa yedi 
liranın feragatinden maada ay
rıca memnun edilecektir. 

Şengül civarı Hafız İmam 
aokak No. 3 de S. Tuncay 

1-312 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı İdare 

eden Yazı İtleri Müdüril 
Na11uhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 

~ 

arayın HALİL NACİ Anafartalar caddesi No: 111 

1 
Askeri .Fabrikalar U. 
l\Jüdürlüğü Satmalma 

Komisyonu Hanları 
4000 METRE MİKABI 

KERESTE 
Tahmin edilen bedeli (168000) 

lira olan yukarda mikta rı ve cin
si yazıiı malzeme askeri fabrika
lar umum müdiirlüğü satın alma 
komisyonunca 8-2-93 7 tarihinde 
paz:ırtes i g ünü saa t 15 de kapa
!: zarf ile ihnle e~ilecektir. Sart
nı:ne (<·eki-: ) lira ( 40) kuruŞ mu
ı,:ıbi li'1<.le koT.is:?ont!:ın veril:r. 
Talinl• rh muvn!· ':at t e--inat o
lan ( 9Ci'l0 ) rrayı h "'vi t eklif :nek
+up'ar.mr m~zkfır r;üncle s~ at 14 e 
·~adar ! (":"":sy:ına ve ı:me!e ri ve 
·~en1ileri. in de 2490 nu'llara!ı 
'anıını ııı 2 ve 3 madd c'erinrJeki 
•ıesai'·l '! mezklır gün ve saatte 
komi"}'ona mürac:>at!arı. (83) 

1-267 

Ankara sliye Mahke
"'Wsi ~"'. ine• Hukuk Daire
~! aeh•liğinfl•·n: 

A., ·ara Ht• 'l\1.,İ MPh:asebe 
Müdii rliii7f ne j7;:ı fetle A'1kara 
vilayeti ' Av. Hiisevin Fevzi 
T-fakrn:ın !:-ırafm r1 ..,n F atma Me
liha ve Memrhıha ve Abacı oi{
lu vereEesi Ulviye, Cemal ve 
Faik ve Kooperatif civarında 
Yenİ "'öl soka/tında 13 numarada 
Fahri ve Zaide ve fstanb111da 
Beyoğlunda Sıraservilercle Ye· 
nib<' v:ıt ar>eırtrmanınrla 11 No. lu 
dairede kendi namına Bilesale 
ve kik .il{ çocukları namına bil
velave Mu?affer aleyh!erine a
c:ı1 "'n t ar>U kavdının d avasının 
icr? kr 'in?n m-.hkemesinde: 

M ü dde!a1evhl err1cn Mu ?:af-
fere berai tebli~ İstanbul Adli
ye haştcbliii; memurluF,una gön· 
derilen 2.12.936 tarih ve 936/ .13 
numaralr d'lveti}•e varakası mü
maile•ıhin Manvasta Dunbe çat
l ijiin dc Yusuf Ziva yanında ol
duğ u bevaniyle bila teblii:~ geri 
çevrilcliöi ve Bandırma Hukuk 
hc1d~lir.ine g-ön:lcrilcn daveti
ye varalrn :;ında böyle bir kimse 
bulunmadıaı ve tanıv?n da ol
madr~ı cihetle bila tebli~ geri 
cevrilmeı:i Ü?:erine kendisine i· 
lanen tebli gc:t iı::rasr tensib kı-
lınmış Ye muh:ıkeme de 18.2.937 
tarihine mUsadif nerşembe saat 
14 ete bırakılmıs olduğundan Mu· 
zafferin vukarda yazdı tarih ve 
gi111de Ankara A~liye mahke -
mesi ikinci hukt•k dairesinde 
bi zzat vey a bilvekale hazır bu· 
lunması aksi halde hakkında gı
vaT> kararı verileceği davetiye 
makamına kaim olmak Ü?.ere i
lanen tebliğ olunur. 1-306 

BOLVADİN ASLİYE HU
KUK HAKİMLİÖİNDEN: 

Afyonun Bolvadin kazasının 
Hacı Yusuf mahallesinde mu
kim Kuruca ovalı köyden Davut 
oğlu Ali Osman kızı Elvedanın 
aynı köyden Tektek oğlu İzzet
tin oğlu Ahmed hakkında açtığı 
boşanma davasının gıyabında 
yapılan duruşma neticesinde 12. 
1.937 tarihinde ve dört karar 
numarasiyle kanunu medeni mu
cibince boşanmalarna ve koca
nın bir sene evlenmemesine ka· 
rar verilmiştir. Tarihi ilandan 
bilitibar onbe§ gün içinde hakkı 
temyizi bulunduğu aksi halde 
kes':>i katiyet edeceği ilan olu· 
nar. (130) 1-330 

Ankara Asliye Birinci 
Hukuk Mahkemesinden: 

Yeğenbcy· Musevi mahallesi
nin İşsokak 32/ 56 numaralı ev
de sakin iken 330 tarihinde as
kere gidip avdet etrniyen Yom
tof oğlu Refailin gaybubetine 
dair mahkememizden çıkan 13. 
1.937 gün ve 937 / 7 numaralı hü
küm mahkeme divnhanesine be
rayi tebliğ- talik edilmiş olduğu 
ilan olunur. 1- 296 

Vekaletlere 
Beş dakika, müstakil ve her 

konforu haiz, dört oda ve te· 
fercuatı 

38 Liraya 
İzmir Cad. N. 14 Tele fon : 3757 

YENi 

Ankara Sehri imar • 
Müdürlüğünden : 

1350 lira bedeli muhammenli müteharrik lambalı Favs camlı 
mütemadi kopye kudretini haiz maa teferruat DUOPHİL kopya 
makinesi 12. şubat 937 cuma günü saat 15 de ihale edilmek üzere 
açık eksiltme suretiyle münakasaya konmuştur. Taliplerin şartna
meyi görmek için hergün ve teklifte bulunmak üzere yevmi meı• 
kurda müdüriyete müracaatları ilan olunur. (144) 1-314 

1 
DEVLET DEMIRYOLLARI VE LiMANLARI 

UMUM MÜDÜRLÜGÜ SATIN ALMA 
KOMİSYONU İLANLARI 

iLAN 
Muhammen bedeli 600(1 lira olan elektrik motörü ve endüvi sar

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

Bu işe gırmek 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, Ha)" 
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(81) 1-238 

Afyon İstasyonu tesisatının eksiltmesi: 
~!yonkara~isar istasyo.nunda yapılacak makine deposu ve müt

temılatı, kanalızasyon tevsıatı, rampa ve yolcu peronu inşaatı kap• 
lı zarf usuliyle 'eksiltmeye çıkarılmıştır. 

. 1. - Bu işlerin keşif bedeli 270916.23 liradır. 
2. - İstekliler bu işe aid şartnameleri, projeleri ve sair evrakı 

Devlet Demiryo11arının Ankara, Haydarpaşa, İzmir ve Afyon vcı· 
nelerinden 13.55 lira mukabilinde alabilirler. 

3. - Eksiltme 15.2.937 tarihinde pazartesi günü saat 15 te An• 
k.arada Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğü Yol daire• 
sınde toplanacak Merkez birinci komisyonunca yapılacaktır. 

. 4. - Eksil.m:ıeye gir~bilmek için isteklilerin a~ağıda yazılı te
mınat ve vesaıkı aynı gunde saat 14 e kadar Komisyon reisliğine 
teslim etmiş olmaları lazımdır: 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uygun olmak üzere 14587 lir,. 
lık muvakkat teminat. 

b) Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
<:) Nafıa Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası, 

. d) ~anunun ( 4 _üncü) .m~ddesi mucibince eksiltmeye girmeye 
hır manı bulu~madıgına daır ımzaları tahtında tahriri beyanat. 

5. - Teklıf mektupları ihale günü saat 14 e kadar makbuz mu• 
kabi.linde komisyon reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek 
teklıf mektuplarının iadeli teahhütlü olması ve nihayet bu saate 
kadar komisyona gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakknda fazla izahat almak istiyenlerin D.D. Yolları Yol 
Dairesine müracaat etmeleri. (135) 1-302 

İLAN 
Muhammen bedeli (24000) li- da iutişar etmiş olan talimatna• 

ra olan 780 ton Hematet 180 ton me <iairesinde alınmış vesika -ve 
dökümhane piki 9.3.1937 sah gü- tekliflerini aynı gün saat 14.30 
nü saat 15.30 da kapalı zarf u· a kadar komisyon reisliğine ver' 
auliyle Ankarada İdare binasın· meleri lazımdır. 
da satın alınacaktır. Şartnameler parasız oıaralıi 

Bu işe girmek istiyenlerin 
(1800) liralık muvakkat teminat Ankarada Malzeme dairesinden. 
ile kanunun tayin ettiği vesika· Haydarpaşada Tesellüm ve Sev~ 
!arı, resmi gazetenin 7.5.1936 şefliğinden dağıtılmaktadır. 

__ g_ü_n __ v_e_3_2_9_7_n_u_ma ___ r_al_ı_n_u_s_h_a_s_ın_-_____________ (_13_9..;..) 1-309~ 

1 Müzik öğretmen 
Okulu Diretörlü 
ğünden ~ 

Müzik Öğretmen okulu o
kurları için nümunesine göre 
bir takım erkek elbisesinin ku
maşı ile malzemesi ve dikme 
ücreti muhamıiıen bedeli 2350 
kuruş ve kızlar için kumaşı ile 
malzeme ve dilane ncreti mu
hammen bedeli 2000 kuru§tur. 

Erkekler için 65-90 kızlar i· 
çin 55-70 asgari 120 azami 160 
takımdır. Teminatı 263 lira 62 
kuruştur. Nümune ve şartname
sini görmek istiyenler Okul di
rektörlüğüne hergün müracaat 
edebilirler. 

İhale açık eksiltme suretiy
le 8.2.937 pazartesi günü saat 15 
de Okullar sayışmanlığında ya
pılacaktır. Teminat saat 14 de 
kadar Okullar Sayışmanhğı vez
nesine yatırılmış bulunacaktır. 

(134) 1-30\ 

Kütahya 
B~Iediyesinden : 

Belediyemizin 75 lira ücret
li mezbaha baytarlğı inhilal et· 
miştir. İsteklilerin evrakı müs
bi te örnekleriyle belediyemize 
müracaatları. (342) 1-303 

SiNEMALAR 

Ankara 
Yaliliğinden: 

1 - İlk ve yatı okullariyl_, 
Ulus okullarına ve ilk tedri.at 
müfettişlerine 80 il4 120 ton .a
mi kok kömürü alınacaktır. 

2 - Bu kömürlerin beher~~ 
nu 30 ar lira bedel tahmin~ 
miştir. 

3 - Şartnameyi görmek 1., 
tiyenler hergün Ankara Kültil' 
Direktörlüğüne müracaat ef:IJ1A" 
lidirler. 

4 - İhale ~ık eksiltme il' 
yapılacaktır. İsteklilerin ttJdfl 
vak.kat teminat akçelerini 111j 
haaebei hususiyeye tevdi edere d 
alacaklan makbuzla ihale ~ 
olan 8.2.937 pazartesi günil • , 
15 de vilayet daimt encüme'!1,!! 
müracaatları. (138) 1~ 

Kiralık Daire 
Halkevi karşısındaki apart" 

manda beş odalı bir daire kitr 
lıktır. Kalorifer, sıcak su ve .,,, 
vagazı vardır. 1915 numaralı ~ 
lefona müracaat edi~ 

Kiralık Ev 
Yenişehir Kazımpaşa cadd

üç odalı bir kat kıralıktır. 06;i 
mek istiyenlerin Akba•ya ınUtS 
Tel: 3377 ı--~ 

HALI\ 
BUGON GONDOZ 

ROSE MARİE 

BUGON BU GECE 

BOKSÖR SOTÇO 
Harold Lloyd Janette Macdonald - Nelıon Eddy 

Sürükleyici bir mevzu çerçevesi 
dahilinde çok nefis şarkılar 

dinliyeceksiniz 

Proğrama ilavetın : 
En Yeni Dünya Haberleri 

Baştan ba~ zevk neşe ve kahkaha filnıl 
AyTica : 

Paramunt Dünya Haberleri 

Halk Matinesi (saat 12 ve 14 de): 

SERBEST RUHLAR ~ 
Tenzilitlı fiyatlar : Balkon 20 • salon lO 


