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Cenevrede 
temaslar 

Sancak meselesi hakkında 
devam ediyor Hatay haberleri 

hususi 

Mese emiz, Konsey ruznamesinin 
sonlarındadır ve önümüzdeki salıdan 
eve) konuşulacağı tahmin edilmiyor 

Aşiretler silihlandırıl
makta, her türlü tazyika 

devam olunmaktadır 
r ............................................................................... : 

: ................................................................................ : 
i Tiirhlerin Suriye' dck·i rıiifrızıı clıı bizi i 
i uysallığa sevk·edecell malıiyettedir. Hatır- İ 

. . 
i Tiirkler gerilememeğe çol~ azmetmiş j 
~ göriinüyorlar. lstiklôl tezini kuvı•etle mil- ~ 
~ <laf cuı eclfrorlar. Delbos ile J'ieno Tiirki- i 

. . 
i lamalı ki ateşli gene Tiirlıiycnin dostluğu i 

. ~ . 
i :re ile dcmamlı bir mukarenet :;;aruretini i 
~ anlamışa benzi"·orlar. ~ . " . . . 

! bazı feılnluirlıklara clcğer. ı 
~ (Fransız gazetelerinden) ! 
································································· ................ : .................................................................................. 

Cenevre, 22 (A.A.) - Anadolu A- ı 
jansının hususi muhabiri bildiriyor : 

Rcısbeıke 

AY I VAZIYET 
Falih Rıfkı ATAY 

h Eğer bir hr.rb tebliği olsaydı, cep
dıe!erde kayda değer bir vaka olına· 
o"gını yazarak, vaziyeti iki satırda 
g?etmit olurduk. fakat fransız ga· 

~telerinin neşriyatı, bize yeniden 
'S olmazsa söylediklerimizi tekrar 

~t1l'lek fırsatını vermektedirler. 
Türk!ye'nin dostluğu bazı feda

karlıklara değer olduğunu iıaret e
den parisli arkadaşunıza, bizim f ran· 
'-'dan, yalnız şimdi değil, 16 sene
~enberi dürüstlükten gayri bir §ey 
lsteınemekte ve beklememekte ol
duğuınuzu hatırlatmak isteriz. Rö
l>ortaj meraklısı Paris gazete1erinin 
F'.ransa ile kom~uluk etti~inıiz hu
dudda hirkac gün sı•dnnis olmaları· 
nı ne kadar -;.rzu ederdik. Onlar, ora
~~ dostluğu icin bazı feda~arM~la~ 

eP.:er olduğu zannolunan hır Turki· 
Ye'nin smırlan üstünde bulunduk
larına asla inanmıvacaklardı. Onlar 
•erbest bir Sancak mevcudiyetinin, 
!alnız, eski ahidleri ve onların yeni 
~blanru veriııe getirmek değil! 

ransa • Türkive dostluğuna ınanı 
olnıak mukadder olan sartlan orta· 
~ kaldırmak bakımJndan da zaru· 
1't olduğuna iman getireceklerdi. 

Bugün gene muhtelif murahhas he

yetleri arasında meselemiz hakkında 
hususi temaslar devam etmiştir. Aras 
bu sabah Amerika elçisini kabul et
miştir. Meselemiz konseyin ruzname
sinin sonlarındadır. Salıdan evel konu
şulacağı tahmin olunamaz. Esasen hay
li çetin müzakereleri istilzam eden bu 
meselede herhangi bir hal şekline va
rabilmek için hususi temasların daha 
birkaç gün devamına ihtiyaç görülüy<Jr. 

Konsey bugünkü toplantısında m'Jh
telif cari meseleleri görüşmüştür. 

Fransız gazetelerinin 

miilayimliği 

Cenevre, 22 (A.A.) - Anadolu A· 
jansının hususi muhabiri bildiriyor· 

Sabahki Paris gazeteleri Türkive 

heyetinin taleb ve iddialarına ve bur;. 

daki tavır ve vaziyetine karşı mülEyim 

görünmektedirlc:r. 
Lö Jur, dünkü konuş.malarrn netice

siz kaldığını ve milletler cemiyetinin 
bir imtihan daha geçireceğini yazarak: 

"Kim baş eğecek, Türkiye mi, Fran

sa mı, Cenevre mi?'' diyor. 
Senbris Jurnal'da cemiyetten çeki-

lip çekilmiyec.?ğimizi sorarak, Rusya 
ve İngiltere ile dostluğumuzdan bahse-

diyor ve bundan dolayı buna ihtimal 

vermiyerek diyor ki: 
.,_ Milletler Cemiyeti karariyle 

~ncak Suriyeye karşı son teahhüd~mü1.
den sıyrılabiliriz. Türkler Surıyece 

kabule değer garantilerle iktifa etmez· 
!erse anlaşma imkansızdır." 

Ahşam gazetelerine göre 
Akşam gazeteleri konuşmaların u

mulan neticeyi vermediğini yazıyorlar. 
Entransijan diyor ki: 
"Türkler gerilcmeme;e çok azmet

(Sonu 4. üncü sayfada ) 

Halep, 22 (Hususi) - Türkiye hu
dudları üzerinde fransızlar tarafından 

müphem bazı hareketler yapıldığı ta
hakkuk etmektedir. Asker göndermek, 

türkten gayrı şahıslara silah dağıtmak, 
aşiretleri silahlandırmak çeteler teşkil 

etmek gibi :ıadiseler gittikçe dikkati 

celbedecck bir hal almaktadır. Bunlardan 

bazılarını bildiriyorum: 

Güzel Hatay: Ası nehrinde akşam 

"Sancak havalisine gönderilmiş olan 

1 

çerkes ~öl~k~eri efradına birer fazla si
lah verılmığttr. Maksad, türkler aleyhi
ne çalışacak çetelere iltihak edecek şa
hıslan siltihlandırmaktır. 

Fransızların ve mahalli hükümet me
murlarının Gancak dı~ında bir takım a
rabları celbedip silahlandırarak türk 
mıntakalanna birer tehdid unsuru ola-Fransız gazetelerinden biri kiıni? 

~ğeccğini soruyor: Türkiye mı, 
ransa ını. Cenevre ıni? Bir i>a§kası 

eğer biz Suriyece kabul olunabilir 
~arantiler1 kafi görmezsek, anla~ma 
ltnkanı olmadığını kaydediyor. Bir 
aYrı haber arC\h ve rnüslüman clüştn , "l • 

Türkiye -ita a münasebetleri 
anı ve herkesin vasıtası ve a eti 

emir Sekip Arslanın reisliği altmda 
•~riyeli hir heyetin Sancak dav~ını 
g\ilJnek üzere Cenevreye vardı~ 
~or. s:w;n bu tahvala.l'Jll hepsı 
~nasız değil midir? Orta~a. ne 
kimsenin kimseye bat eğınestnı ge
tekt\ren. ne de Suriyeye taaUuk eden 
bir .. nıeseie vardır. Ortada Suriye ... ~le 
degiJ, MHletler Ceıniyeti ile de~I, 
lıadece Fransa ı'le ve o da, bir ahdınl 
\re • • , ~ 1a • 

onun yem 1cablartJlTI1 nrun 
dığı ın" k ~akta olan biz 
.. una asayı yaP•·· t ..... _ . ld .., aına· 

- ''• Ortada türk o uğU • bıen ıabit ve kati olan bir bölgenın 
bll .. · • ve te~tnı ve emniyetini taıızilXl binle-
. etmek vardır. ortada, on a 

tin havat ve emniyet ve ~eref dav • 

"\'ardır. 
d:!'a~i ümid etınekt~n ~az; .~~n;: 
-gunız hayirli netıceyt gorilJl 
l'e kadar h' b' yun karsısIJlda ad , ıc ır o - ak 
tn tın ve istikamet şaş~1~ 

llnbğrınızı ve soğukkanlı "'-:--· 
llluhaf aza edecegı"'" z. Biz sinirlerırn•· 
~ h "'IL_ d ba$ka-) a~un oldui!umUZ ka ar, ak-
~ın d -"d ı-_...., ınuh e-

tnel · · ~· aag uyu cu _._, daha 
f 1ennı ulareden menetırıekte · a~ 1\ • • t ıııenn1 
f! 1 • ısrar göstermeıııelerın• e ( --1,,,,. 

~omadan g 
Aras • c·~ . . o 

haberlerde bir 
rnesinio yakın 
u b "ldir.liyor 

r görüceceği bildirilen 
eak .. nrmız a 'S • 

Dış d bakanı B. Cıano 
Jtslya ış 

Roma, 22 (A.A.) - Ha as ajansı bil

dir' or: 
ı .aıya ile Türkiye arasında mahsus 

bir siyasi faaliyet buküm sürmektC'lır. 
Tiirkiyenin Roma bu} ük elçisi B. Huse
yın Rağıb, İtalya un Montrö muka •ele
namelerine iştiraki hakkında dış işleri 
bakanı B. Ciano ile bir çok görüşmeler· 
de bulunmuştur. İtalyanın bu işt'raki 
muhtemel nddolunmaktnuır. Gazeteler 
kont Ciano'nun B. R';ştü Aras ile gör~· 
şeceğini haber vermektedir. 

Roma, 22 (A..A.) - Havas ajansı 

bildiriye:-: 
İyi haber alım mahfillerin sö 1 d'. 

-· • 
1 

y e ı 
gınc gore, e ycvm diplomatik yollarla 

Tilrkiye ile İtalya arasında go"r·· 1 uşme er 
cereyan etmektedir. Bu müza crelcr, 
Habeşistan hnrbı sırasında doı;m olan 
türk - italyan anlaşmazlrğrnın giderilme· 

si maksadına matuftur R " t .. A • · uş u ras1n 
Cenevre dönüşünde ltalya'da tavakkuf 
e~mesi ihtimal dışında görünmemekte-
dır. (Sonu 4 .. -• uncu s:ıyfııda) 

lskenderun'da 
Petrol 
Bulundu 

Kudü , 22 (A.A.) - Alman Ajan
sı bildiriyor: 

Berut'tnn bildirildigine göre, 1 kcn
d.erun. Sancağında Irak • İngiliz petrol 
~rkctıyte ortak olan fransız şirketine 

hır ~etrol imtiyazı verilmiştir. y, pılan 
tccrubeler netıccsinde lsl end erun san-
cagında zenı;in petrol madenleri bu
lunduğu sabit olmuştur. 

rak salıverdiği tesbit edilmiştir. 

Halep ve civarında l 500 arabın tes-

lih edildiğ' b ı ve unların Reyhaniye'yi 

basmak için emre amade oldukları mu
hakkaktır. 

Halep'deki ermeni!er fransızlar tara

fından çok gizli olarak silfilılandır~ 

tadır. 
(Sonu 4. üncü şayf:Jda) 

Fıkra 

lhtısas 
Bizde kiminle görüşürseniz m il t .,_ 

h ~ s s ıs lüzumundan bahseder. Fakat 
m.ımarımız mimar, ressamımız ressam. 
zıraııtçmuz ziraatçı, hekimimiz heJUm. 
cerrahmuz cerrah, hocamız profesör i11-
temez. O k e n d i vardır : siz başJıa. 

sına bakınız / 
Şimdiye kadar gazetelerimizin güzel 

~anatlar akademisindeki resim seviyesi 
ıle meşgul olduğunu görüyormı idiniz' 
Hay1r ! Gazetelerimizi meşgul etmelc 
için bir mıitehassıs getirmeli idiniz. O 
zam:ın onlar ağızfarına gelen dcmago .. 
jiyi üfürüp sülürcceklerdir. 

Biz sergi seyircilerine gelince, gene 
sadece bizde vasat bir resim se\•iyesl 

bile olmadığını bilmekteyiz. 

Bir ressam dostum : 
- Nasıl ? cliye bağırdı. Biz nonk6t 

bir memlekette çalışıyoruz • 
- Affedersiniz benim sevgili dos • 

tıım. dedim. Bunu bir romancı d h 
d • b ' a • ogrııfü, clki bir şair söylese h ki 
Jb"J' T. at o.~ ı ır. ürkçe gibi dar bir lisanda v• 

ş11~ anlamı~anlar arasında mahpus kal· 
dı.grndan şıkliyet edebilir. Fakat siz? 
Sız/er, ressamlar, mimarlar, hcykclt 
h ~· . n~ r, musı ıcıler, sizler, dünyanın anla-

makta olduğu cihanşümul bir dille ko
nuşuyorsunuz. Biz nunkörsek r f 
k ı · . ., . ut ea 
b n ını ı uuJcrnristan sınırlarından iti· 

ren ccnub Amcrikasıno kadar, k~i

mıta tanıtınız. lferlrnld b' d • • c ız en y e r • 
I ı m a 1 ı dava m il ·c • 

·1 • ~-
~J etmekli imizi is c rs ınıı . 1· r· 
11 turp gibi. yerli J cykcl! Fatay 



23 / 1 / 1937 ==:::ıı:::::=================U L US====================-====== 

~üNEŞ - DiL M ETODiLE ı ıc HIABIRLllllBll 
Dinamo, Dinamik, 

Dinamit ... 
Grupu üzerine bir etüd tecrübesi 

Şimdi, artık, türk lehçelerinde ya· 
fıyan mümessillerin tanıklığı ile, Gü· 
ncş - Dil analizinin verimlerini tevsik 
edelim. 

Türkçede "trn-, tin-, din-" şekille· 
rinde olarak aynı temin temsil edildi
ğini görüyoruz; bunu haiz olan söde
rin analizini yaptığım1.ı sözlerle mana
ca yakınlıkları hayret verecek derece
dedir. İşte başlıcaları: 

l) Radlofta (cilt III.) Altay, kır· 
gız ve daha bazı şimal leh;elerinde kul
lanılan tmğ sözünü: kavi "sol ide'', 
kuvetli .. fort", canlı manalariyle bulu
yoruz. Kırgızca trnğ at = canlı, kuvet
li attır; al tayca tınğ iıru ise sem'lntik 
kıymette tıpkı fransızca ''fort malade,, 
terkibine muadildir. 

2) Altayca tını bar: "canlı, kuvetli, 
çevik ... ", tım yok: "cansız, kuvetsiz, 
takatsiz,, demektir. 

Uygurca<.la :ia tın iki manasiyle 
••can" ve tınlık iki manasiyle "canlı'' 

demektir. Bu tamkl;ır bize anlatıyor ki, 
insanda, atta ve başka hayvanlarda çc· 
vik hareketlerle kendisini gösteren ''ik
tidar, kuvet, takat.,: "tın = can" sözil 
ile ifade olunmuştur. 

Böylece "kuvet''in en arkaik telakki
lerinden birine erişmiş bulunuyoruz. 
Güneşten kuvet, kudret anlamını kaza
nan ve ana kökle ifade eden insan, güne· 
'in yerine kendisini getirince, azalanrun 
çevikliğinde, hareket kabiliyetinde o 
''kuvct,, anlamrnrn tecellisini görmüş, 
ve lengüistik inkişaf neticesinde bu 
mürekkep anlam: 

(1) (2) (3) 

ığ + ıt + ın = tm 
formüliyle inkişafını gösterebildiği

miz fonetik işaretle ifadesini bulmuş
tur. Az yukarda "din-'' teminin Güne§ 
- Dil prensipleriyle analizi yapılırken 
gördüğümüz gibi, "tın" ın manası, 
"din" ile birdir; 

(1) eğ- anakökü güneşten kazanılan 
kuvet, kudret anlamını ifade eder; 
(2) -ıt- dinamik unsuru o anlamı yapı
cılıkla temsil eder; (3) -ın unsuru da 
"ego,, da ve ona en yakın sahada tecel
lisini ifade eder; bu suretle trn: kuvet 
ve kudretin egoda ve ona en yakın sa
hada tecellisi olur (can da bundan baş
ka bir §ey değildir). 

il 

Türkçede, az yukarda, aynı sözün 
"tın" ve ''tmg" şekillerini gördiik; 
bunlardan "tın" ego'nun kuvet ve kud
ret izharı, takat ve mecal kabiliyetidir; 
"trnğ" ise o kuvet ve kudret kabiliye
tinin bir siije veya objeye teallfikunu 
ifade eder; o halde "tıng,, da gördüğü· 
müz "ğ'' batlı başına semantik bir un
surdur: gerçekten, bazı türk lehçele
rirde bu nusuru müstakil bir vokal ile 
buluyoruz: Tobul lehçesinde tcnak = 
"lazım gelen kabiliyeti haiz,. demektir. 
Aynı söz: trnrk (Kırım). tınnrğ (Sa
gay, Koybal), trnıç (Kazan) şekilleri

ni almaktadır; işte, kontraksiyonla, so
POrlaşma ve fonetik zayıflama ile trnğ 
(Altay), dine (osmanlı) şekilleri çık
mıştır. O halde bıınlarm hepsinde gö
rülen son tamamlayıcı -ak, -ık, -ığ, -ğ, 
·ıç, -ç unsurunun ancak bir menşei o
labilir; bu unsur fonetik ve semantik· 
çe hepsinde birdir. 

Lehçemizdeki "dinç,, ınanaca ileri 
bir proses gösterir, grekçedeki bazı 
mümasillerine daha çok yaklaşır. Şe

kilce de türkçe trnak/trnrk/tımğ grek
çe dinos "= korku ve hayret telkin e
den" sözünün ,ekliyle identiktir; türk
çc isimJendirici -ak, -ık, -ığ, -uğ unsu
ru grekçe -oa ile birleşir (latincede bu
nun mukabili us, sanskritçede -ah, -ih' 
tir). Altayca tınduğ ''= canlı, kuvvetli" 
eözü ise şekilce grekçe "dinatos,, ile 
aynı türüm üzerinedir. Altalta yazdığı. 
mız etimolojik formüllerinden bu iden· 
ti daha ziyade göze çarpmaktadır: 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Altayca trnduğ: ığ+ıt+ın+ıd+uğ 
Grekeç dinatos: iğ+id+in+at+os (oğ) 

Bu şekilden lamdaizm ile çıkmış o
lan uygurca "tınlığ,, ~zü de, tabii ola
rak, bunlarla idcntiktir. 

Grekcedeki ''dinatoe .. altayca "tın-

Ahmet Cevat EMRE 

duğ., ile semantik kıyn-etçe de son de· 
rece yakındır: ~crçek, Altaylıların çe
liğe bile "tmduğ molat,, dedikleriıı! 

görüyoruz ki, burada "tmduğ,, artık 

cam olan demek değildir; metanetli 
demektir. 

Yaraları iyi eden bazı otlara Altay• 
lıların "tınduğ,, demesi de (Rad. III.) 
Greklerin bu gibi ilaç otlara aynr tem
den isim vermelerine benzer ki, bu ha
diseden her iki aile dillerinin müşte· 
rek ve uzun bir inkişaf devresi y;ışa
mış olduğu açıkaç anlaşrlmaktadtr. Sa
gaycada rasgeldiğimic trnar "= lazım 
gelen tesiri gösteren, müessir'' sözü de 
"tın-,, teminin türk lehçelerinde dahi 
ileri bir semantik inkişafa varmış ol
duğunu gösterir; bu lehçede trn- fiğli 
de müessir olmak, itsenilen tesiri yap
mak manasına gelir: "kılısm tınmaza 

toğus adır çıda tınar = krlıcm tesir 
etmezse dokuz uçlu mızrak tesir eder,.. 

* * * 
Yakutçada aynı temin semantikçe 

de çok yakın mümessillerine rasgeliyo
nız: 

Duon (ve tuon) "= ehliyet, liya
kat'': (mesela bir köle hakkında) "du
ona suoh = liyakati, ehliyeti yok" den
mektedir. 

Vokalin diftonk olması yakutçanın 
lehçe karakteristiğidir. ("Ot" - "ut" 
yerine bu lehçede ''uot = ateş" dendi· 
ği gibi.) 

Yakutçanın ''seigneur, maitre. gou
verneur, representant de l'autoritC'' ma
nftsiyle kullandığı "toyon,, sözü de ay
nı gruptandır. Bundan toyonyut ''= 
hakim" ve toyot ":;:: iktidar ve haki
miyet mümessilin te;;kil edilir; bunlar 
grekçe dinast ve dinat ile de identik
tir. 

Okuyuculardan rica ediyoruz: ta• 

mamiyle bitaraf olarak, Avrupa lengü
istlerinin araştırma verimlerine baksın
lar, ondan sonra Güne~ • Dil teorisiy
le yaptığımız analizin verimlerini ve 
türk lehçelerinden getirdiğimiz canlı 

mümessilleri alsınlar; onları yanyana 
koyup hangi metodun ikna edici ispat
lar verdiğini söylesinler. Avrupa ilmi 
din-. dinaın- temli sözler için hiçbir ay
dın etimolojiye vasıl olamadığını itiraf 

Yüz yıl 

yaşamak için 
Amerika Bir

tik devletleri iji-
yen servisi direktörü olan doktor 
Stephan Smith, yüz yıl yqamak is
tiyenler için bir "on emir'' nqetmif• 
tir: 

- Hemen hemen hiç et yeme. 

- Bol süt iç. 

- Öğle ve alqam yemekleri ara-

sında 10-15 dakika kadar uyu, 

- Günde on saat uyu. 

- Hava müsaid olJuğu zaman 
pencereni açarak uyu. 

- Tütün içme. 
- Alkol ve diğer münebbihlerden 

vazgeç. 
- Tenbellik etmemeğe gayret et: 

Kardan adamlar 

- Aziz dost·•m, cenuba gitmek bak
landaki düşünrenizi bi~ yerinde bulma• 
yorum .•••• 

Sinopta büyük 
bir fırtına 

Doktorlar arasında 

Sinob, 22 (A.A.) - Dün akşam batr 
rüzgariyle başlayan fırtına gece yarısı 
bir kasırga halini almış ve sabaha kadar 
devam etmiştir. Fırtınanın şiddetinden 
bir çok evlerin bacaları uçmuş, sıvalan 
dökülmü~ ve büyük ağaçlar devrilmiştir. 
Civar iskelelerde bulunan vapurlar li
mana iltica etmişlerdir. İstanbula doğru 
hareket eden Vatan vapuru yoluna de
vam edemiyerek limanımıza dönmüştür. 

Tı·en saatleri 
Hangi kısımlarda değişiklik 

yapıldı 
Dünkü gazetemizin ikinci sayfasın· 

da Devlet Demiryolları idaresinin bü
tün tren saatlerinde büyük bir değişik· 
lik yapıldığı hakkında bir haber vardı. 

Değişiklik bütün hatlarda değil, ba
zı yolcu ve muhtelit katarlarda yapıl

mıştır. Dündenberi tatbik mevkiine gi
ren bu tadilat Ankara-Kayseri-Ulukış
la-Adana; Çangm-Çatalağzı; Eskişehir
Kütahya. Balıkesir; Afyon-İzmir; E~ 
kişehir-Afyon-Aydın kısımları üzerinde
dir. 

Keyfiyeti tavzih ederiz. 

Madenler işletme ve 
taharri müdürlüğü 

Trabzon belediye Dr.u B. Dündar İs
tanbul sıhhi müzeler müdür muavinliğine; 
Bursa mmtakası sıtma mücadelesi labo
ratuvarı şefi Dr. Nazmi Bursa labora
tuvar şefliğine, Samsun mmtakası Sıt· 
ma mücadele reisi Dr. Seyfettin, İstan
bul mmtakası sıtma mücadelesi reisli
ğine, Tekirdağ merkez hükümet dok
toru B. Cavid İstanbul merkez hükü
met doktorluğuna, M. Kemalpaşa mer
kez hükümet doktoru B. Muhlis İzmir 
ınerkez hükümet doktorluğuna, Zon· 
guldak frengi mücadele doktoru B. 
Abdurrahman Ayancık frengi mücade
lesi baş doktorluğuna, İzmir memleket 
hastahanesi asabiye mütehassısı Dr. 
Cevad Nüzhet Erzurum nürnune hasta· 
nesi asabiye mütehassrslığına; Konya 
mmtakası sıtma mücadelesi doktoru B. 
Niyazi İstanbul mrntakası sıtma mü
calelesi doktorluğuna nakil suretiyle 
tayin edilmişlerdir. 

Kayseri Halke~inde 
çalışmalar 

Keyseri, 22 (A.A.) - Halkevimiz 
şimdiye kadar sinema görmemiş veya 
sinemaya gitmek için mali gücü olnu
yan kadınlarımıza on beş günde bir pa
rasız sinema gösterilıncğe başlamıştır. 

llk parti 300 kişilik kafileye parasız si
nema gösterilmiştir. Bu münasebetle 

halkevi başkanı kadınlara bir de konfe· 
rans vermiştir. 

Açık bulunan madenler umum mü
dürlüğü, madenler işletme ve taharri 
müdürlüğüne maden mühendislerimiz
den B. Sadi Rep.d Mimaroğlu tayin e
dilmiştir. 

_,._. o o &O _.., ... '--...oıunoJtJtO 

Kaymakamların tayin 
listeleri hazırlandı 
İç bakanlığının bazı kaymakamların 

yerlerinin değiştirilmesi ve açıklara ye
niden bazı tayinler yapılması için hazır
ladığı kararname başbakanlığa takdim 
edilmiştir. 

Yeni tefrikamız 
Ulus okurlarının bu sayfa

Jarda zevkle takib etmiş olduk
ları "Yüzbaşının kızı,, romanı 
müellifi 

PUSKiN 
' in, ölümünün yüziincü yıldö-

niimü clolayısilc yapılacak olan 
neşriyata başlangıç olarak 

Maça Kızı 
ettiği halde 'Güneş • Dil teoriai bu 
sözler grupunun fonetik ve semantik 
inkişaiırun kendi prensipleriyle tam 

bir mutabakat halinde olduğunu vuzuh 
ile meydana koyuyor, ve orijinal mcn
şein - bu misalde de - türk dili oldu
ğunu muhtelif türk lche~lerinde yaşa• 
makta olan birçok sözlerin fChadetiyle 
ispat ediyor. 

adındaki romanını 

Pazartesi giinii tefrikaya 
başlıyoruz. 
~ 5tlY SOJiJ&Jlatt1tif. 

çalıpamak mezara doğru atılan ilk 
adımdır. 

- Ahlak kaidelerine riayet et. 
- Hele .••• hiç hiddetlenme. 

Sabahki 1'e akfamki boyum.ws 

Biliyor musmıuz ki sabahki ve ak
ıamki boylarımız arasında, çok az, 
fakat gene fark vardır. Bunun sebe· 
bini alimler §Öyle izah ediyorlar: 
Belkemiğimiz birçok fılmılarda.n mü
rekkebtir ve bunların arasında dar
beleri hafifleten kıkırdaklar vardır. 
Bunlar, giindüz uzun zaman ayakta 
durduğumuz için; az çok ezilir ve 
incclirler. Bu ezilme ve incelme nis
betinde de boyumuz kısalır. Gece 
dinleniriz. Bunlar eski hallerini nlır
Jar ve boyumuz da bir sabah evelki 
uzunluiunu bulur. 

En çok mektup yazanla!_ 

Dünyada en çok mektub yazan 

memleketler hangileı-idir? Bunu da 

iatat:İ6tiklerden öğreniyoruz. En çok 

mektub yazanlar İngilizler ve denil

diğine bakılırsa posta idaresinin en 

muntazam olduğu memleket de In

gilteredir. Her İngiliz yılda, orta he
sabla. 78 mektuh yumaktadır. A

merikalılar 67, Yeni Zelandalılar 66, 
İsviçreliler 59, alınanlar 55, Dani
markalılar 41, Avusturyalılar 38, 
Hollandalılar 31, Belç;kalılar 29, la-

viçreliler 26,4, fı-an 
sızlar 26,2, İspan
yollar, İtalyanlar 

portekizliler 20 
ilh ..• 

Acaba bu rakamlar, mektublat-

ma itiyadının bir ifadesi midir, yok

sa iş hacminin mi, yahut okuyup yaz

ma bilenler nisbetinin mi? 

En fena hastalık 

Sarurmı idinz ki hastahklann en teh

likelisi romatizma olsun! Almanya, İs

viçre, lskandinavya, Avusturya ista· 

tistiklerine göre bu hastalık cemiyete, 

maddi ve manevi bakundan, diğer en 

korkunç hastalıklardan pahalıya mal ol

maktadır. Daha fazla öldüı"Illekte, daha 
çok masrafı mucib olmaktadır. 

Diz bağı ni~anı 

İngiltere kıralı altıncı lforj, laraliçe 

Elizabet'e dizbağı niıarunı venniıtir. 

Bu nİf811, isminin de delalet ettiği gİ· 

bi, dizin biraz apğısma takılır. Kadın

ların da bun1an kollarına talcmalan a
det olmuıtur. 

Fakat bu ni~anın bir hikayesi var· 

dır: Kıral üçüncü Edvard nmanında, 

sarayda verile:ı bir baloda, bir kadm, 

clizbağmı düıürmüı ve bunu yerden a

lan kıral: "Bunda kötülük gören utan

mı" sözleriyle bacağına takmıt ve bu 

auretle de, gösterdiği nezaketi yanlı~ 

tefsir edebilıxek olanlara bir ders ver· 

mek iatemiıtir. 

B. Hayrettini 
kaybettik 

Cumhuriyet Merkez Bankası Umum 
Müdür muavini B. Hayrettin, birkaç 
zamandanberi muztarib olduğu hasta• 
lıktan kurtulamıyarak, dün sabah do· 
kuzda ölmüştür. 

İyi kalbli, değerli bir vatandaş olan 
B. Hayrettin'in genç ya~nda ölümü, 
türk bankacılığı için büyük bir kayiptir. 

Yakınlarının ve dostlarının acılarını 
paylaşır, başsağı dileriz. 

Hatay haberleri 
(Başı ı. inci sayfada) 

Hatay davasına karşı koymak mak· 
sadiyle ~uriye'nin muhtelif mıntakaların· 
da fransızlar tarafından gönüllü çete tej· 
kitatı yapılmaktadır. 

Hudu<llarımıza yakın bölgelerde 
fransrzlar kendi adamları addettikleri ve 
itimad eyledikleri kimselere ve bu me· 
yanda Aneze aşiretine de dört günden• 
beri silah dağıtılmaktdırlar. 

Kırkhan'da taşnak ermenilerinden 
Ador Leonyan kumandasında 300 kişi· 
lik silahlı bir ermeni çetesi teşkil edil
diği ve bu kadronun ihtiyaca göre geniş· 
Jetileceği haberini size daha evelce 
bildirmiştim. Gerçekten kadronun ge· 
nişletilmesine teşebbüs edilmiştir.'' 

idari kararlarla tevkifler 

Humus, 22 (Hususi) - Sancakta 
türk münevverlerini faaliyetten alıkoy• 
mak için her gün türlü türlü sebebler i· 
cad olunmaktadır. Son zamanlarda idari 
kararlarla tevkifler başlamıştır. Bu mak· 
sadla Antakyada ve köylerde evler bMil· 
maktadır. 

Çeteler köyleri basıyorlar 

Uzkiye, 22 (Hususi) - Hükümetin 
teşkiİ ettiği sekiz onar kişilik çeteler A
muk ovasındaki türk köylerini basarak 
halkın eşyalarını ve hayvanlarını alını~ 
tardır. Nitekim bu ayın on beşinde se• 
kiz kişilik bir arab çetesi Amuk ovasın· 
daki Hürriyet köyünü basarak Hüseyi· 
nin eşyalarım ve hayvanlarını gasbet
mişlerdiı. Hüseyinin hükümete vaki olar 
müracaati dikkate alınmamıştır. 

Tazyik devam ediyor 
Hama, 22 (Hususi) - Reyhaniyede 

dük.kanlarım açmıyan türkler tevkif ~ 
dilmişlerdir. Tazyik devam etmektedir. 

Şa.rn, 22 (Hususi) - Reyhaniyedeki 

tahkikati idare etmesi iktiza eden İs

kenderun mustantigi sırf türk olduğu i· 
çin fransızlar tarafından vazifesinden a• 

banrak yerine türk düşmam suriyeli bre 

arab tayin edilmiş_tir. 

Emniyet teşkilatı kanunu 
projesi 

Dahiliye encümeni yeni emniyet teş· 

kitatı kanunu projesi üzerindeki ınUza• 
kerelerine devam etmektedir. lkarnet 

tezkeresi kanunu projesi maliye encüme
nine gelmiştir. 

Doğum 

Gazetemiz muharrirlerinden Mütn" 
taz Faik'in dün gece bir oğlu olınUŞ°' 

tur. 

Arkadaşımızı ve Bayan Müınta.tl 
kutlar, yavruya uzun ve mesud bir Ö

mür dileriz. 

: .. ························-···················· ·······ı 
iffukuk bmini yayın~ 
! kurunıunun 1 
: s 
: tertib ettiği seri konferansların 1 i dokuzuncusu İstanbul Hukuk Fa-
; kültesi profesörlerinden , . . i B. ALİ FUAD BAŞKİL i 
~ 23-1-1937 cumartesi günü saat on i 
i beşte Ankara Halkevinde verecek· l 
i tiL i 
: MEVZU: i i Klasik ferdi haklar ve ınua.sır i 
: devletçilik prensipleri. : : •••• s 
; .............. ·-··································· 
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ROOSEVEL T'lN tK1NCI 
DEVRESİ 

Aınerikada her dört senede bir, 
İ~inci teşrinin dördüncü günü Cwn
hur b1şkanlığı için seçim yapılır. Fa
kat bu seçimde kazanan namzed, 
~lesi senenin ıkinci kanun ayına ka
dal' filen iş başına geçmez. 1936 İ· 
kinci teşrin seciminde kazanan nanı· 
2 ed, döt"t sen~denheri Amerikanın 
lnllkadderatrnı idare eden Rooseve1. 
tin kendisi olduğundan bu defa 

h · fakat curn ur baskanı değişmemış, 
Reçen gün Vaşingtonda yapılan mutad 
lllerasimle Roosevelt'in bidnci devre• 
si kapanmış ikinci deV?"esi açılmıstır. 
bu merasimin en dikkate değer olan 
kısını cla şiiphes:z; Roosevelt tar~f~~
dan söylenip radyo vasıtasiyle· butun 

dünyaya yayılan nutuktur. 
Londra radyosu vasltasiyle Avru· 

· · d de Paya yayılan ve memleketımız e_. .. 
çok İyi işitilen bu nutkun şümuluuu 
anlamak jçin Roosevelt'in ilk dört 
Yıllık devresini hatırlamak gerektir. 
Roosevelt, dört yıl evel, Amerikanın 
lllukadderatını eline aldığı zaman, 
llıemleket müthiş bir mali buhran İ· 
çinde idi. Bankalar düzine ile iflA8 
ediyo\". Sigorta §İrketleri teabhütle~
ni yapamıyorlar. Bütün şirketlerın 
esharnı dü~üyor. Müreffeh yaıa~an 
lllnu.ın İ§sizler aç kalmış. Amerıka 
lrlilleti cesaretini kaybetmi§ görünü
Yordu. Roosevelt, Amerika meclisin
den ve ayanından geniş salahiyetler 
alarak bu anarşi ile me§gul olmaya 
ha§ladr. Uzun tetkikler ve hazırlık· 
la.rdan sonra N e w D e a 1 adı ve
rilen bir kalkruna programının tat• 
hikine koyuldu. Amerikanın endü~ .. ır· 
tri ve ziraat hayatında en ıumu u 
b. · k d r istih· ır ınkılap yapmak ma sa m 
daf eden bu programın tatbikatında 
'<>nuna kadar gidildiği takdirde ne 
lleticeye varılacağı malum değil. 
lıa:uları Amerikada yeni ve tim.di
kinden daha iyi bir nizam kurulaca. 
iını iddia ediyor. Bazıları ise, Aıne
l"ikanın daha büyük bir felakete SÜ· 
l"İikleneceğini söylüyor. Bizim için 
thndilik ,urasmı bilmek kafidir ki 
Anıerika yüksek mahkemesi, Cwn· 
hllr başkanına verilen salahiyetlerin 
'kanunsuz olduğuna hükmederek 
'N e w D e a 1 programınm sonuna 
kadar tatbikine mani oldu. 

Bu, politika bakımından Roose
\telt'e yardım ebniştir, Bu yardnn n e
ticesidir ki son seçimde Roosevelt 
birUıci seçimden daha büyük bi~ ek· 
'el'iyet kazanmı§tır. Bilhaa.sa fakır ve 
0ı-ta. sınıf halk tabakalan arasında 
bugün Roosevelt, bir şey yapacakını§ 
da bazı engellerle kartıla§IDıf adaın 
"a.ziyetindedir. 

R.oosevelt Amerika balkmı 0 ka: 
d~ etrafına toplamıştır ki bu en~eli 
lcaldırabilir. Mesela isterse, Aıner~a 
~illetinin o kadar bağlı bulun~u~ 
il.. • • b·ı· Bunun ıçın• 
:4aYasayı değııtıre ı ır. v 

dıl' ki ikinci devrede ne yapaca~ı .rne· 
t'ıtJc 'Ve alaka ile beklenmekte ıdi. 

~nlaşılıyor ki RooıseYelt an~ dy.a• 
~- • • d degıl ır. "' değiştirmek nıyetııı e • 
ll\tııu çok külfetli bir it telak~ ~dı· 
l>ol'. Fakat bunu tefsir eden hak.ım· 
le., • nm ıea· 
l:ı e hitab ederek yenı zama . , 
atını anlamalarını ve tefsirlerını o· 

~a .. · t" or Sonra lfore yapmalarını ıs ıy • 
l>aı-Iamentoya federal bükÜJJletİ baş
ta~ a§ağı ıslah eden bir proje ver· 
~'Hir t> • b" t kını bakanlık· l . QU proje, ır a d 
ltı-ı kaldırıyor. iç Bakanlığın a ~ı 

de&j t" · • "k' b kanlık ih· '" § ırıyor ve yenı ı ı a 
d d v•ı 
~ aa ediyor. Bu ıslahat yapmak egı ' 
"<!eta ye • b' ' f d aJ devlet meka· 
lı. nı ır e er k 
ı:znıası kurmaya benzer. Esasen ço 

Reni,. 1 . A • t' ınükem• .. o an ıcra salahıye ı, 

~elle§en bir mekanizma ile büsbütün 
"'-U'\l'V ti "k Millet· 
:tn ~. enıniş oluyor. Amerı ~ ... 
.. ecJıaı, bir amerikalının tabırı uze-
• e J\ ı· . ~·' nonirn şirketin idare ınec uu va· 

1Yetine d"" .. h başkanı da . uşuyor. Cum ur 
§ıı-ket rn··d .. .. J r u uru o uyo • 
nu s l~h. · kaniz· bla . a a ıyetler ve yenı me 

~ ıle mücehhez olduktan :sonra 
d:O&e"elt ne yapacak? hte bu suale 

e\telki klen lo gece Vaşingtondan na 
?\dı-a. d t k ce· "ab ta Yosuyle verilen nu u 

"eriy dikkat cİ.ittıle . or. Ve en şayanı 
i'in 1

1erınden biri de şudur: "Ze~· 
0 anı d · leşh· l'ecek arı aha ziyade zengın 

llta değilim. Fakirlerle zenginler 
SlrtcJ k • l 

bılUnk"a ı büyük servet fark arınr 
~en .. · un olduğu kadar kaldırarak, 

,,ırılet-j d h ak ' a a az varlıklı yapın 

Dil HABIJILllllBll 1flJtnu1mliıtıIA 
HATAY DAVASI 

ispanvoı isyanı 

Madrid cephesinde 

B. l{öseivanof 
Belgt"dda llel<leniyor 

Hatay davası hakkındaki görü~
melerin Cenevrede başlamış olması 

dolayısiyle bugünkü İstanbul gazete
leri bütün türk milletinin hallini ha
raretle beklediği bu meseleye büyiik 
bir yer ayırmaktadır. 

tayyare faaliyeti oldu 
Madri:l, 22 (A.A.) - Hükümet kuv· 

1 . · Madrid cephesinde Muşa vet ennın 
takasında pek ehemiyetli sevkülceyş 

rnın · b"Id" ·1 k no~talannı ele geçirdiklen ı ırı me • 

tedir • 

.Asilerin ileri hareketi 

Sevil, 22 (A.A.) - Cenub ord~su 
Malaga istikametindeki ileri h~re~~tme 
devam etmektedir. Hükümetçı milisler 

ağrr zayiat vermektedirler. 

Hükii.met uıyyarelerinin 
bombardımanı 

Salamanka, 22 (A.A.) - Hükümet· 
.1 . ik' tayyaresi ispanyol Fasında 

çı erın ı • . . 
. K ta'yı bombardıman etmışlerdır. 

kaın ue v • 

36 kişi telef olmuştur, Bunların çogu sı· 

vil ahalidendir • 
Şimal cephesinde işara değer bir şey 

yoktur. 
Endülüste müfrezelerimiz, Ronda ve 

Algesiras ınıntakalarında ehemiyetli ne· 

ticeler veren istikşaflarda bulunmuşlar: 
..ı. Mühim mikdarda harb malzemesı 
u.Lr• 
zabtedilmiştir. 

Madrid, 22 (A.A.) - Bir tebliğde 
d .. nkü günün sükiin içinde geçmiş oldu
v u cumhuriyetçilerin mevzilerini tah· 
gu ve d" A 
kim etmiş oldukları bildirilmekte ır. .. 

si tayyareler Madrid varo~lannı bombar

dıman etmişlerdir. 

B. Azana'nın bir nutku 

Valensiya, 22 (A.A.) - B. Azana be-

Amerikadaki su 
felaketi milyon
larca ziyan yaptı 

Cincinatİ, 22 (A.A.) - "Ohio" vadi· 
. d ki tugvyan şimdiye kadar 80.000 kf. 

sın e . . B" 
. . 1 "nden mahrum etmıştır. ır şe· 

şıyı ev erı ·- . 
h. kamiJen boşaltılmış, ve dıger hır kaç 
ır. d d halk bir çok mahalleri terket· 

şehır e e 
mişlerdir. 

Bu havaJide bütün srnaf faaJiyet dur· 

1 il cek su kıtlığı şiddetle ken· 
rnuştur. ç e . 
dini hissettirmektedir. Hasa:ın b~r. kaç 

. d 1 buldugu- tahmin edıhyor. 
mılyon o arı -

On dev~et eriyen karların ve. ya~ur-

h "bat yapug-ını bildirmışlerdir. 
]arın ta rı 

J{arışmazlık 
baltliında 

Alınan cevabı veriliyor 

li 22 (A A.) _Havas muhabiri 
Ber n, 

bildiriyor: t anya hakkındaki 11 
Almanyanın, sp 

~ ihli ingiliz muhtırasına 
. . . kanıın tar t 
ikincı uhtemel olarak yarın, r.• 
cevabı, pek m . b .. "k elçisi B. Erik 

. nin Berhn uyu . 
gıltere . k . Bu cevabın metru 

. ' verılece tır. 
pfıp e H·tı e tevdi edilecek ve B. 
b 

ün B. ı er . . .. 
ug 1 d Jet dairelerı ıle muza-. 1 alaka ı ev 

Hıt er, . tasvib eyleyecek· 
d onra metnı 

kere en s b B Hitlerin gene-
. B nunla bera er, • . h 

tır. u . . . beklemesı de mu • 
ral Göringın avdetını 

terne.ldir: hfiller, atman cevabının u-
Sıyası ına .. bet olduğunu fakat ay

mumi olarak~~ kadar verilen cevab· 
ni zamanda şım ye z ve sovyet cevab

.. role fransı 
lan ve ezcu 1 akta bulunduğunu 

da dikkate a ın 
ıarını 

bildirmektedirler. alman hüküme· 
1 ~ olduğu üzere d 

Ma um kkında ihtiraz kayı • 
. et cevabı ha 

tı, sovy bulunmaktadır. 
tarı koymuş 

f kirleri daha çok 
da olsa, a 

bahasına v 
1 klı yapl'lcagıın·•• . d"gvimiz bu 

var ı .. e e çevır ı 

Aynen turkç Y it azacık 
Rooseve 

.. }erden sonra . ~ etti: "Allah 
soz da ılave 
durdu. Sonra 

ın olsun.,, 1 
yardııncı dııncısı o sun. 

Evet: Allah yar A. Ş. Esmer 

lediye binasının balkonunda binlerce ki
şi tarafından alkışlanan bir nutuk söyle

miştir. 

B. Azana ezcümle demiştir ki: 

"- İspanya halkı cumhuriyeti müda· 
faa etmek için icab ettiği müddetçe mü
cadele edecektir. İspanya bir yabancı is
tilasının arifesinde bulunuyor. Tehlike
de olan yalnız siyasi rejim değil ayni za· 
manda memleketimizin istiklalidir. 

Memleketimize yabancı ordular gönde
rilmesinin umumi bir harb tehlikesi do· 
ğurduğunu herkes bilir. İspanyol harbı~ 
ru tahdid etmek ve yabancılar tarafından 

kendi topraklarımızda yüz kızartacak bir 
şekilde tecavüze uğrayan enternasyonal 
kanuna riayet etmek vazüesi diğer dev· 
!evlere düşer. Harbı tahdid etmek için 
İspanya hükümeti fedakarlıklarda bu
lunmuş ve silah sevkiyatmın kontrola ta· 

bi tutulmasını kabul etmiştir. Fakat 
cumhuriyetin otoritesine ve hükümetin 
hakimiyetine dokunulmasına müsaade 

etmiyecektir ." 

Fas hakkında da B. Azana şunları 

söylemiştir: 

"- Fas İspanya için daima bir en
dişe mevzuu olmuştur. Fakat Fastaki 
haklarından vaz geçeceğini asla ümid et· 

memelidir." 

Lizbon, 22 (A.A.) - Tahminler ter· 
sine olarak Radyo Klubün uğramış ol
duğu hasarlar, dün akşam tekrar emis· 
yonlarma başlamasmı temine kafi olacak 

surette tamir edilmiştir. 

MemJeketin her tarafında sük:Wı te

min edilmiştir. 
Diaro dö Lisboa gazetesine göre bir 

talam yabancıları ve portekizlileri tevkif 

etmiş olan zabıta, f esad tertibatının bir 
takım portekizlilerin yardrmiyle yabancı 
mütehassısları tarafından yapılmış oldu
ğuna kani bulunmaktadır. 

B. Benesin bir nutku 
Prag, 22 (A.A.) - Çekoslovak Jca. 

tolik gençliğinin bir delegasyonuna hi· 
taben bir nutuk söylemiş olan B. Benes, 

ezcümle şöyle demiştir: 
- Mukadderatımıza tamamiyle ha· 

kim bulunuyoruz. Kimsenin hizmetçisi 
değiliz. Hareketimlz daima devletimizin 
kendi menfaatlerine uygun olacaktır. 

SON D A KiK A 

B. Köseivanol 

Belgrad, 22 (A.A.) - Bulgar Baş
vekili B. Köseivanof'un ziyareti dola
yısiyle büyük hazırlıklar yapılmakta· 

dır. Bulgar Başvekili, burada bulgar
yugoslav ebedi dostluk misakını imza· 
hyacaktır. 

Leninin ölümünün 
yıldönümü 

Moskova, 22 (A.A.) - Lenin'in 13-
üncü yıldönümü dolayısiyle Moskova
daki büyük tiyatroda 21 ikincikanunda 
bir toplantı yapılmış ve toplantıda BB. 
Stalin, Molotof, Kaganoviç, Voroşilof, 
Katinin, Orconikidze, Andreef, Miko
yan ve Krupskaya hazır bulunmuştur. 

Celse, B. Kalinin'in bir nutkuyla a
ÇJ1mış ve B . Stetzki Lenin'in ölümün
den beri B. Stalin'in idaresinde Sovyet· 
ler Birliği tarafından muzaffer bir su
rette katedilen mesafeyi anlatmıştır. 

Almanyanın Ren'de 
tahkimat yaptığı 

bildiriliyor 
Meç, 22 (A.A.) - Almanya askeri 

makamlarının, Ren nehrinin sol sahi
lindeki :ılaş vadisiyle Landstuhl'un şi· 
malinde, bu nehrin yan taraflarındaki 
vadilerde pek ehemiyetli tahkimat in· 
şasını derpiş ettikleri söylenmektedir. 

Birkenfeld prensliğinde Hin 15 ka
sabanın halkı bu havaliyi terketmek 
emrini almıştır. Halka tazminat olarak 
Almanyanm şimalinde arazi verilecek· 
tir. 

Fransız Fasında grev 
Faris, 22 ( A.A.) - Fransız fasında kain Khourigha'da fosfat 

yerli işçi grevi gittikçe vahamet peyda etmektedir. Hali hazırda 

mikdarı iki bini bulmuştur. 

fabrikaları 

grevcilerin 

Fransız komünist partisi kongresi 
Paris, 22 (A.A.) - Komünist parti sinin milli kongresi, bugün montreuil 

belediye dairesinde açılmıştır. Kongrede beş yüz kadar fransız dcfogesi bulunu· 
yordu. Bu delegelerin arasında B. Kain B. Thoret ve birçok da yabancı delege

leri vardr. 
Kongre, bu senenin iki siyasi direktifini tesbi t etmiştir. 

Japon 
hakkındaki 

·yetinin dağılacağı 
haberler yalanlanıyor 

Tokyo, 22 (A.A.) - Domei ajansı ile bazı japon gazetelerinin hükümetin 
Diyet'i feshetmek niyetinde olduğuna dair ort::ıya atmış oldukları haber, mez· 
kOr ajansın ilk haberin mevsimsiz olduğunu bildiren son bir tebliğiyle, yalan

landmaktadır. 

Madrid cebhesinde son vaziyet 
Madrid, 22 (A.A.) - Müdafaa konseyinin saat 12 tebliği: 
Bu sabah asiler, bizim dün garb parkı mıntakasındaki ileri hareketimiz Si• 

rasında zaptettiğimiz mevzilere hücum etmişler ise de mitralyöz ateşi, fisilerin 
hatlarımrza varmasına mani olmuş ve 5.siler, ağır zayiatla geri püşkürtülmiiştür. 

Asi tayyareler, dün, Endülüs cephesinde, Malaga civarında kain Torremo· 
linos mahallesini ve Karsoma istasyonu nu bombardıman etmişler ise de hiç bir 
hasarı mucib olmamıştır. Malaga mıntakasuıda tahkimat faaliyeti büyük bir 

hızla devam etınektedir. 

Gazeteler b ilhassa, hük~\ınetimiz 
tarafından bu clava hakkında fran· 
sız Ba~bakanı B. Blum'a gönderilen 
11 sonkanun tarihli muhttra ve mu
maileyh tarafından buna verilen 19 
sonkanun tarihli cevabla mc~gul ol
maktadırlar. 

"B. BLUM'UN CEV./\BI 
MÜPHEMDİR'' 

TAN'da B. Ahmed Emin Y;\lman 
B. Blum'un cevabını tahlil ederek, 
fransız Ba,bRkanının kelime oyunla
rı itibariyle dostluk tezahürlerini e
sirgememiş olmasına rağmen. Suriye
nin bir p"arçası telakki ettiği Hatny
ın tiirk ha!kıntn mukadderatı hak
kında türk milletinin duymak:a ol
duğu haklı endişeleri hafifletmek 
için ileri sürdüğü tekliflerin çok mÜp· 
hem olduğu neticesine varıyor. llhak 
aramadığımızı, prensiplerimizde hak· 
lı olduğumuzu tebarüz ettiren mu
harTir, Hatay'da bir Makedonya ha
vası esmesinden doğacak bütün me
ı;uliyetin Fransaya aid olacağını kay
dederek, bu işin hallinde bütün risk
lerin teahhüre sebeb olan tarafa aid 
olacağından şüphe etmiyor. 

"SÖZ YERiNE iNTiZAR" 
Cumhuriyet gazetesinde de aynı 

meseleyi inceliyen B. Yunus Nadi, B. 
Blum'un cevabını gözden geçirdikten 
ve bu cevabto.ki mülahazaları mad
de madde tebarüz ettirdikten sonra, 
fransız başbal<anınm mülahazaların
da kafi bir vuzuh ve sarahat olma· 
malda beraber bun1arın umumi vazı

yetinden makul ve iki taraf içm 
kabul olunabilecek mahiyette bazı 
manaların da sezilmekte olduğu ne
ticesine vanyor ve şimdilik söz yeri• 
ne intizarın müreccah olduğunu ıöyli

yor. 

BlR DiLEK 
Ba,makalesini konseyin toplantısı

na hasrebnİJ olan Açık Söz'de B. E
tem İzzet Benice, hakkı, mantığı ve 
ıuJhu kendisine prensip ve des
tek bilen lıer milletin, gözlerini mil· 
letJer cemiyetine çevirımi§ olduğu 

halde Sancağın istikbali ve istiklali 
:yolunda oradan çıkacak kararı bek
Jemekte olduğunu söyliyerek, bu me
seledeki muhatablanmızın bir an bi
le aklıselim ve hak yolundan ıaşına
malarmr temenni ediyor. 

SULH YOLUNDA YENl BlR ADIM 
Kurun'da B. Aırm Us, Milletler 

Cemiyetinin vereceği kararın yalnız 
Fransayı girdiği çıknıazdan kurtar
makla kalnuyacağmı, aynı zamanda 
Milletler Cemiyeti paktını sulha va· 
sıta yapmak yolunda yeni ve muvaf
fakıyetli bir adon teşkil edeceğini de 
tebarüz ettiriyor. 

Ak§am gazetesi de Sancak davası· 
nın tavizlerle Örtbas edilemiyeceğini 
söyliyerek, Fransamn hataları yü
ZÜ"lden bu işin bir çıkmaza ginniş ol· 
masına rağmen, son dakikada 11ağdu
yunun ihtiraslara ve dar görüşlere 

galebe çalacağı ümidinj ızhar ediyor. 

l(ıbris adasında 

ingiliz lıava üsleri 
Lonclra, 22 (A.A .. ) - Morning Post 

gazetesi, Kıbris adasındaki Miki Osia 
yakınında bir çok yeraltı hangarları inşa 
edileceğini bildiriyor. Doğu Akdenizin
deki ingiliz hava kuvvetleri için strateji 
merkezi tesisine matuf olan bu program 
250 bin ingiliz lirasına mal olacaktır • 

Garnizon 2000 mevcudlu olacaktır. 

Irak petroliinü Hayfaya sevkedcn boru
Jarm inşasından sonra Kıbris adasının 

alclığı büyük sevkülceyş chemiyet bu ve
sile ile bir kerre daha tebarüz ettirilmek
tedir. 

Sovyetler Birliği kon· 
gresi çalışmasını bitiı=di 

Moskova, 22 (A.A.) - Yeni ana ya
sanın kati metnini ittifakla tasvib c<.len 
sovyetler birliği kongresi bugün çalış
malarına nihaye vermiştir. 
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Cenevrede Sancak meselesi hak
kında temaslar devam ediyor 

(Ba~ı ı. inci sayfada) 

miş görünüyorlar. lstiJılal tezini Iwv
vetle mubafau ediyorlar. Biz fransız 

1ar anlapna arzumuza rağmen Suriye
nin tamamiyetini koruyan teklifimiz
den hiç bir zaman ileri geçmedik. Bu 
devrede de uyuşulacağa benzemiyor.'' 

Parisüvar, cemiyetin karar verme
aini füpheli gorüyor ve meselenin bir 
daha talik ed;leceğini yazıyor. 

Tan muhabiri Sandler ile diğer dip
lomatların çalıştıklarını ve ehemiyetli 
konuş:nıaları yazarak bu toplantıda hi.; 
bir nihai karara varılamaması ihtima
line.len ve bu takdirde konseyde aleni 
münakaşaların bertaraf edilmesinin 
derpişi lüzumundan bahsediyor. 

Rir ıızlaşmcı arzusu 
Paris, 22 (A.A.) - Anadolu Ajan

s10ın hususi muhabiri bildiriyor : 
Sabah gazeteleri Cenevrcde! yapılan 

dünkü konuşmaların çetinliğinde, henüz 
bir terakki olmadığında, fakat bu ko
nuşmaların samimiliğinde ve iki tara
fın bir uzlaşma arzusunda olduğunda 

müttefikdirler. 
Pöti Pariziyen, Jurnal ve Övr gaze

tel:ri gerğinlik kalmadığını, Fransıanın 
hukuk sip~rini bırakarak siyasi sahada 
müzakereye başladığım, bizim de Lüb
nan hariç olmak üzere yalnız Suriye • 
Sancak federasyonu ve yahud derhal 
tatbikine geçilecek tam bir muhtariyet • 
istediğimizi, Fransanın bunlara yanaş
mıyarak idari, iktisadi, kültürel, hatta 
bir askeri muhtariyetten ileri geçmedi
ğini yazıyorlar. 

Pöti Jurnal, Eden, Litvinof, Anto· 
nesko ve Puriç'in bizi yola getirmeğe 

çahşacaklarmı yazarak diyor ki : 

.. Delbo• ile Viyeno Türkiye ile 
devamlı bir mukarene' zaruretini 
anlamışa benziyorlar. Türklerin 
SuriyeJeki nüfuzu Ja bizi uyaallı
ia se11kedecek mahiyettedir. An
cak Fransadan, /ııp,iltereyi hatta 
Cencvrede l(azetecilerin ihsas ey
leJi~i f(ibi sancaiia istiklal veril-• mesinin ştirki AkJenizde kuvvet 
muvazenesini bozar say(Jcak olan 
ltaluayı ~ayri mf.'mnnn edecek sev
ler ;.~rene.me~. F "hat hahrlnmalr ki 
nte~ı: ırenc Tiirki.verı•rı dostluiu 
bazı leJakarlıklara cle~er.,,,, 

Cenevre' ye 8uriye' den gelen 
lıeyet 

Cenevre, 22 (A.A.) - Anadolu ajan
sının hususı muhabiri bildiriyor : 

Suriye millicilerinden mürekkeb 
kalabalık bir heyet buraya gelmiştir. 

Heyetin sancak meselesi hakkında Mil· 
!etler Cemiyeti ba~ kitabetine bir muh
tıra vereceği bildiriliyor. Heyet azası-

B. Musolininin Alman
yaya gitmek meselesi 

Roma, 22 (A.A.) - B. Musolininin 
gelecek ilk baharda Almanyada B. Gö· 
ring ile görüşeceği hakkındaki haberler 
burada teyid edilmemektedir. 

1yi haber alan mahfiller iki devlet 
adamının bu meseleye temas etmedik
lerini söylemektedirler. 

t>aris ·Tokyo hava yolu 
Paris, 22 (A.A.) - Paris - Tokyo 

hava seferine çıkan tayyareci Doret dün 
saat 15.50 de Banir'dene hareket etmiş
tir. Saat 19.30 da Yast üzerinde uçmak
ta oldugu görülmüştür. 

*** Karaşi, 22 (A.A.) - Tayyareci Do· 

nm bir kısmı şapkalı ve sivil kıyafette, 
diğer kısmı da memleket kıyafeti ola
rak entarilidir. 

Bu heyetin başında Dürzü Şekip 

Arslan bulunmaktadır. 

Danzig meselesi .•• 
Cenevre, 22 (A.A.) - E. Delbos, bu

gün B. Litvinof şerefine bir öğle ziya
feti vermiştir. 

B. Delbos, akşam yemeğini B. Be1' 
ile beraber yiyecektir. 

B. Bek ise, bu sabah, Danzig mese
leleri rapörtörü B. Eden ile görüşmüş
tür. İki devlet adamı, serbest şehir va
ziyetini ve B. Bek.in Dantzig ve Al
manya mümessilleri ile yaptığı görüş
melerin neticelerini birlikte tetkik ey
lemiştir. 

Almanya, ham maddeler 
l•emüıyonuruı girmiyor 

Cenevre, 22 (A.A.) - Almanya, ham 
maddelerin daha mükemmel bir şekilde 
dağıtılmasını tetkik için Milletler Ce· 
miyeti konseyi tarafından yakında teş
kil edilecek olan komisyona iştiraki 
kati olarak red etmiştir. 

Umumi ccbede göriişiilenler 
Cenevre, 22 (A.A.) - Bugün umu· 

mt bir celse yapan Milletler Cemiyeti 
konseyi teknik bakımdan bazı tedbir
ler alınmasını kararlaştırrn!ştır. 

Yalnız konseyin müttefikan aldığı 

bir kararla değil, fakat sadece rey ço · 
ğunluğu ile Lahey enternasyonal diva
nından ahlihibre raporları istenebilme
si hususunda uzun müddettenbcri yapı
lan bir teklif hakkında bir müzakere 
cereyan etmiştir. 

Bilhassa Polonya ve İsveç, esasen 
nizamname tarafından derpiş edilmemiş 
bulunan hakem işinin genişletilmesini 
tahriren red etmişlerdir. Romanya dış 

işleri bakanı, memleketinin bu hususta 
takındığı menfi vaziyeti izah ve tavas
sut işinin Milletler Cemiyetinin Lahey 
divanına tedricen intikalindeki tehlike

yi işaret etmiştir. 

Bu hususta henüz bir karar verilme· 
miştir. İsveç delegesi Undenin teklifi 
\izerine mesele, Milletler Cemiyetini 
istah komisyonuna tevdi edilecektir. 

Konsey celsesinden evvel, Fransa, 
İsveç ve tngilterenin iştirakiyle teşek
kül eden Dantzig serebst şehri işleri 
komitesi toplanmıştır. 

B. Eden, Polonya delegesıi B. Bek 
ile sabahleyin yaptığı mülakat hakkın
da bir rapor vermiştir. Üçler komitesi, 
bahis mevzuu mülakat hakkındaki tah
riri raporu tetkik etmek üzere yarın bir 
toplantı daha yapacaktır. 

Fransız Sosyal partisi 
kuruldu 

Paris, 22 (A.A.) - Albay dö la Rok 
tarafından kurulan "Ateşten haç., birli
ğinden sonra kurulmuş olan fr.ınsız sos
yal partisinin parlamento grupu kati o• 
larak teşekkül etmiş bulunmaktadır. 

Her türlü diktatörlük teşebbüsüne 

karşı cephe almakla beraber, faal bir 

sosyal siyaset güdülmesini istiycn bu 

gurup, nizamın ve meşrutiyetin tesisini 

ve cumhuriyet serbestilerine ve teşek

küllerine hürmet edilmesini istemekte· 
dir. Grup bundan başka emniyeti, millet
ler arasında, yakınlaşmayı ve kuvvetli 
bir fransız ordusu istemektedir. 

ret sabah saat s de burada karaya inmiş- Anli..ara halk.evinde 
tir. Saat 8 de Allahabat istikametinde 
yoluna devam etmiştir. 

*** Allahabad, 22 (A.A.) - Tayyareci 
Doret, saat 14.10 da bura:ra inmiş. beniz 

almıt ve saat 15 de hareket için hazırlık

larını ikmal etmiştir. Doret yarın sabah 
aaat 8 de Hanoyda bulunmak niyetinde 
olduğunu bildirmiştir. 

Madam Simpson Pormiyaya 
mı tidecek? 

Roma, 22 (A.A.) - Popolo di Ro-

ma gazetesi Madam Simpson'un nisanda 

Formi'aya geleceğini bildirmekte ve bu 

şehirde kendisi için büyük bir sayfiye 

kiralanmış oldugunu ilave eylemekte
dir. 

1 cı o dersleri 
A.nluıra Halkevi Başkanlığın'd.an: 

Evimizde •geçen yıl olduğu gibi koro 

dersleri kompozitör Ulvi Cemal tarafın

dan verilmiye başlanacaktır. Kaydolmak 

isti yenlerin e\ imiz bürosuna müracaat 

etmeleri rica olunur. Kayıd müddeti bir 

haftadır. 

• • • 
Evimlı kitabsaray ve yayın komitesi

ne seçilecek bir üye için 23-1-937 cumar

tesi günü saat 15 de kitabsaray ve yayın 

şubesi üyelerinin toplanmaları rica olu-

nur. 

B. Eden'in nutku j 
ve lzvestiyanm 

bir yazısı 
Moskova, 22 (A.A.) -Tas ajansı bil

diriyor : 
B. Eden'in nutku hakkında tefsirler

de bulunan lzvestiya gazetesi, faşi·.t 
devletlerin İspanyada müdahale~rinin 
neticeleri hakkında B. Eden'in göster
diği nikbinlik üzerinde dcruyor ve eli
yor ki : 

''B. Eden, Almanyanın, ekon01Cik 
bir müzaharete nail olmak için, siyase
tini kati surette değiştirmesi lazım ge
leceğini söylüyor. Bugünkü siy;:si ah
val ve şartlar hakbn<laki bu beyanat 
yeni bir vakıadır ve se15mlanması la
zımdır. Fakat bu vakıa işin esasını o 
derece değiştirmemektedir. Barışın ha
kiki zamanlara değil, mütearrızın vere· 
ceği namus sözüne day<:.naral: temini i· 
çin bir te:;cbl>üstür. Fakat miitearrızın 
bu sözü vererek e'•onomik yardım şek
Jinrle teklif ec.lilen mükafatı almasını 

ve müteakiben, bu yardım sayesinde kuv

vetlenerek eski yoluna dönmesini kim 
menedecel:tir .... .', 

Ga:ıete, Romada İtalya ile Almanya 
arasında lsp:ı.nyada müdahalenin şiddet
lendirimesi ve Fransayı mütcaddid dost 

ve mütteHl:lerinden tecrit etmek suretiy
le siyasi noktai nazardan ezmek ve Al
manyaya doğu Avrupasında taarruz ser
bestliği vermek maksadiyle yapılan an
laşmayı haber veriyor ve bu planın B. 
Bd~n'in işine gelip gelmediğini sora
rak: 

"Eğer işine gelmiyorsa, Hitlere u
zattığı el bu sefer de havada kalacak
tır.,. Jiyor. 

B. Hitlerin 
nutkuna verilen 

ehemiyet 
Bertin, 22 (A.A.) - İyi bir kaynak

tan bildirildiğine göre B. Hitler bu ayın 
otuzunda Rayiştagda söyliyeceği nutuk 
heyecan tevlid edici mahiyette olacak, 
iç ve dış politika hakkın:la ehemiyetli 
beyanatı ihtiva edecektir. 

Zannolunduğuna göre Führer, B. E
den'in avam kamaraaında söylemiş ol
duğu nutkun Almanyayla alakalı kısmı
na cevab verecek ve ayni zamanda B. 
Lcon Blum önümüzdeki pazar günü 
Lyon'da söyliyeceği nutka cevab vermek 
için Fransaya da hitab edecektir. 

Bugünlerde Bavyera dağlartnda sÜ· 

kfuı ve inzivaya çekilmiş olan B. Hitle
rin nutku hakkında başka malWııat ve
rilmemektedir. B. Hitler, iş arkadafla
riyle birlikte nutkunu hazırlamaktadır. 

Bu nutkun iki saat aüreceği zannolunu
yor. 

Yan reami mahfiller, B. Hitlerin Bet
çi.kaya Franaanm İngiltereye vermiı ol
duğu garantiye benzer garanti verip ver
miyeceği hak.kında hiç bir şey söyleme
mektedirler. Bu mahafil, Almanyanın 
B. Hitler'in yeni bir Lokamo'ya aid 
tekliflerinden biri Belçika m.:selesinde 
bir değişiklik vukua gtlmiş olduğu mü
taleasında bulunmadığını ilave etmekte
dirler. 

Londro' da akialer 
Londra, 22 (A.A.) - Siyasi görmen

ler Belçika hakkında B. Hitler tarafın
dan söylenmesi muhtemel bir nutkun İn
giltereyi B. Eden'in avam kamarasında
ki nutkunda tasrih ettiği hareketten dön
dürmiyeceğini bildirmektedirler. Bu nut· 
kunda B. Eden Almanya ile ekonomik sa
hada bir işbirliğine girişilmeden evel bu 
memleketin siyasi teahhüdlerde bulun
ması lhım geldiğini kaydetmişti. Ayni 
görmenler bu teahhüdlerin Memel, 
Dantzig, Çekoslovakya, Avusturya Belçi
ka gibi Avrupada Almanyanın müdaha
lesine maruz şehir veya memleketlere de 
teşmil edilmesi lanm geleceğini söyle
m~ktedirler. 

Almanya bundan maada dört senelik 
planının tatbikinden de vaz geçmelidir. 
Çünkü bu plan umumi surette burada 
bir askeri hazırlık mahiyetinde telakki 
edilmekte<Ur. 

lngiliz kabinesine ve-
rilen güvensizlik takriri 

1 
Londra, 22 (A.A.) - Avam Kama

rasında söz alan B. Baldvin işçi partisi 

1 
tarafından verilen güvensizlik takriri 
hakkındaki görüşmelerin gelecek per
şembe günü yapılacağını söylemiştir. 

Tü rkiye-lta lya 
Münasebetleri 

(Başı 1. inci sayfada) 

ltaiyan g~telerinin 
mütaleaUuı 

Roma, 22 (A.A.) - Havas ajansı 

bildinyor: 
Henüz resmi bir mahiyet almamış ol

makla beraber, Rüştü Aras ile kont Ci
ano'nun karştla§malan pek yakın adde
dilmektedir. Bu karşılaşmanın üç dört 
gün sonra ltalyanın şimalinde bir şehir
de vuku bulacağı söylenmckteuir. Dip
lomatı.k mesai, Italyanın Montrö muka
velenam~lerine iştirakini temine ve ital
yan siyasetine karşı türk şüphelerinin 

g~ueri.mı.::s~ne matuftur. 
Giornale d'ıta1ia gazetesinde bir ma

kale neşreden Virginio Gayda, Roma ve 
Ankara arasın<laki anlaşmazlıkların me
suliyetini "tahrikçi yabancı propaganda
sına" yüklemektedir. Muharrir, nasıl 

bugün İtalya İspanya topraklan hakkın
da bir taarruz fikri beslemiyorsa, Türki
ye hakkında da hiç bir taarruz niyeti 
beslemem:ş olduğunu yazarak diyor ki: 

Eğer Türkiye, anlaşmak arzusu izhar 
ederse İtalya da bu arzuyu memnwıiyet
le karşılar. 

İtalya Afrikada meşgul iken Avrupa 
devletleri ile iş birliğinde bulunmaktan 
imtina ettiği bir sırada ~ .. ı .. a edilmiş o
lan Montrö mukavelenamesini bahis 

İngilterede grip yü
zünden bir haftada 

ölenler: 1311 kişi 1 
Londra, 22 (A.A.) - İngilterede hü

küın süren grib yüzünden ölenler geçen 
hafta 1317 kişiye baliğ olmuştur. 

Alman-Yunan kliring 
anlaşması hesapları 

Atina, 22 (A.A.) - Başbakan aşa

ğıdaki tebliği neşretmiştir: 

''Yunan - alman kleringinin seyir 
ve inkişafı hakkında son anlaşmalarda 
çıkan yazıların her türlü yanlış tefsir
lernin önüne geçmek için, qağıdaki 

hususları bildirmeyi lüzumlu g<Srüo
rum: 

Yunanisbnla Almanya arasında ldi
ring yolu ile yapılan mübadelelerin 
muvazenesi, Yunanistan lehine bir ba
kiye göstermiştir ki bu bakiye Yuna
nistan tarafından Almanyada yapılan 
mübayaalar üzerine hissedilir derecede 
azalmıştır. 

Yeniden bir bakiye toplanmasına 

mani olmak için, iki memleketin ihraç 
bankaları arasında müzakereler cere
yan etmiştir. Almanya, Yunanistandan 
yaptığı ithalatı azaltmak istemediğin
den, bilhassa önümüzdeki aylarda al
man endüstri mamulatmın Yunanista
na ithalini artırmak ve bu hususta yüz
de üç faizli yunan hazine bonoları çı· 

kartılması kararlaştırıldı. Bu bonolar 
alman müesseseleri tarafından alman 
bankaları vasıtasiyle lüzumu olan kre
diyi tedarik için kullanılacaktır. 

Bahis mevzuu olan iş 25 milyon 
marklık bir kredi kolaylığıdır. Bu m:k
tar iki memleket arasındaki kliringin 
Yunanistan lehine önümüzdeki sene
lerde l:{Östereceği fazlalığa tekabül et· 
mektedir. Bundan dolayı, alman hükü
meti tarafından bir ikraz teklifi bahis 
mevzuu değildir. Fakat cereyan eden 
görüşmeler yunan hükümetinin 11ipa· 
rişlerini yerine getirmek için alman 
endüstri evlerine yapılacak tediyeleri 
temine matuf bulunmuştur." 

Amerikada otomobil 

mevzuu eden B. Virginio Gtryda, diyot 
ki: 

••ttaıyanın, Montrö mukavelena.me_. 
nin Türkiye hakkındaki hükümlerine i
tiraz etmesine hiç bir sebcb mevcud de
ğildir. liugün vaziyet dcğişmiş~ir. MiJ. 
lteler cemıyetinin artık zamanı geçı:nit" 
tir. Bu yakınlaşma, ingiliz ve fransız pO" 

litikalarnun Türkiye üzerinde yaptıkla• 
n iddia edilen tesire karşı bir ita:yaa 
mukabelesi telakki edilebilir. Roma san· 
cak hakkındaki fransız - türk anlaşmaz. 
lığını alaka ile takib etmiştir." 

Tribuna gazetesi de diyor ki: 
'.Türk • İtalya münasebetlerinin sa

lahı, biraz da İtalya tarafından Türkİ• 
yenin İskenderun davasına karşı besle
diği sempatiden do~muştur. İtalya - yu
nan ve İtalya - yugosl:ıv münasebetleri· 
nin de salaha doğru gittikleri söylen· 
mektedir. Bu ise son İtalyan - ingiliz a~ 
!aşması havast içinde Türkiye umumi bil 
Akdeniz paktının yapılması ümidini 
uyandırabilir." 

Londra, 22 (A.A.) - Londra ve Pa· 
ris arasında gazete nakliyatrnı temin ~ 
den iki tayyareden biri kaybolmuştur. 
T~yarenin, Manş denizinde hüküm sil• 
ren fırtına yüzünden denize düşmüş ol• 
masından korkulmaktadır. Diğer tayya• 
re uçuşuna devam etmiyerek İngiltcrcye 
dönmüştür. 

Almanyanın bir saldır
mazlık paktı teklif 
ettiği yalanlanıyor . 
Brüksel, 22 (A.A.) - Diploma~ 

mahfiller B. Hitlcrin Fransa ve :lngil• 
tereyi taldiden Belçikanın tarafsubğı
nı taahhüd edeceğini vadeden beyanat
ta bulunmaaı ihtimali hususunda ketod' 
davranmaktadırlar. Bu mahfiller, Bel• 
çika hükümetinin Almanya.darı benüs bd 
hususta hiç bir nota almamlf ol• 
duğunu söylemekle iktifa etmektedir" 
ler. 

Yalanlanan haber 
Brüksel, 22 (A.A.) - Nosyon Bel) 

gazetesinin Bertin muhabiri B. HitleriO 
bir saldırmazlık paktı teklif emiş ve'/9 
edeceğine dair yabancı kaynaklardan gtJI 
len haberleri propaganda nazırının Jc.l• 
tiyetle yalanladığını bildirmektedir. 

B. Göring Kapri'de 
Kapri, 22 (A.A.) - General Göriıı" 

Prens dö Hasse ile birlikte, Anakapri• 
ye ve oradan da Terre Materitaya git
miştir. 

Oradan general Göring ve refi~ı, 
öğl~ üstü, Aquuilane torpido muhrib&ııl 
binmiş terdir. 

A.lcilanc Serrentiye gidecek ve general 

Göring oradan otomobille Napoliye "'" 

racaktır. 

Polonyamn milli nıii· 
dafaaya ayırdığı par• 

V arşova, 22 ( A.A.) - Bakanlar ~ 
tisi milli müdafaa tahsisatı hakkında bit 
kanun kabul etmiştir. 

Bu kanuna göre, 1937 den 1940 a J(r 

dar milli müdafaa için bir milyar z;iJoÜ 

tahsis edilecektir. 

İlk seneye aid sarfiyat Fransa:, 

yapılan istikrazdan ve Fransarun AY 
temin edeceği mütemmim kredilerdell 

ayrılacaktır. 

Son üç sene için, 400 milyonluk bar 

ka istikrazlar derpiş edilmektedir· 

grevi devam ediyor _. 
Vaşington, 22 (AA.) - Otomobil B. Tataresko Praga 

grevi konfera.nsı suya düşmüştür. Gene- gidecek? 
ral Motors'un mümessilleri hükümet .. k 22 (AA) _ Dış i•leıİ bl'" 

k . . k . l d. Bu res, • • .,. ~ mer ezını ter etmış er ır. ~ ad 
1 

k pra• 

Deniz grevinin aon vaziyeti 

Nevyork, 22 (A.A.) - Burada top
lanmış olan grevcilerden mürekkeb bir 
heyet Atlantik limanlariyle Mek:>ika 
körfezlerindeki grevlere son verilmesi
ni kararlaştırmıştır. Bununla beraber 
bu karar bütün limanlarda grev 'yapan 
işçi ile Büyük Okyanos sahillerindeki 
birlikler tarafından tasdik edilmedikçe 
tatbik edilemiyecektir. 

kanlığı müsteşarı B. B e es o, .. ...l 
·nı ı1· 

daki mali anlaşmalar müzakerelerı _,.. 
. d. d'kt sofi'-· bir surette netıcelen ır ı en ti" 

d .. ·· .. B b kan B 1'• buraya onmuştur. aş a • 
b arılar 

resko, bu ay sonlarına doğru, u ~ 

malan imza için Prag'a gitmesi ınub il' 
meldir. Bu anlaşmalara RomanY• ·ıı.C 

d tesl• çekoslovakya arasında mevcu 
·ı a1iıcr' 

ko?ttoratoriarmın tatb.k tarır ı e 

lıdır. 
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Haftanın Politika 
ve Fikir Hareketleri 

------------~--~....---·--------------4 

Sancak İŞİ etrafında 
• • pnlaJe MJMM maelaiyle Jalaa yalcmJan mqgul olmaya 

Fraıuu gtaeiel.,,,,,.BH:, 1 RtrıW tlalıa anlayq/ı bir ıekiltle miitalea eden, ve ıliinya 
"-!laılığım göriiyonıs. .. lı -;:.: z tloatlufanıı korumak ~in mutlaka bir anlaşmaya ı•a· 
aulltıına eb:em olan liirF • S&ıTiye nrualaeJe.ini tenkitl etlen yazılara •ık •ık raatla
nlm.r.am tav.iye -':_eıı, .ı r~ dan bir '°'mı karilerimize tan ıtiyoruz : 
lllClifdOJU. lıte 6uawt •• uu ar 

_ hem oldukları fikirleri hiç tanımamak 

Fr Z tıl''lıı rk dostl ugu o_ı~.r. Tür~ ~azet~c~lerinin yurdsever-a n s 1 - ... hgı ve mılhyetçılıği dolayısiyle hid-

La Tribun• des Natioas gazetesi• 
de G~rard To1tıas bu baJ:ık altında 
Yazıyor : 

ile Türkiye arasında bir harbın başla- dete kapılarak Fransaya kaqı şiddetli 
mak üzere olduğunu halka bildirmesi sözler sarfettikleri doğru olsa bile, Ke· 

de gene bu yüzden garib sayılmamalı- malist Türkiyenin dostJuğumuza ve 
dır. Böyle bir gürültüyü etrafa yaymak suJha daima derinden bağlı kaldığı da· 
kcaıaliıtlerin eserini ve onların mül- ha az muhakkak değildir. 

İki devlQin fcJarecilerinin ve dip
lomatJarrnm btr f rraatta hatırlatmak
tan geri durınadrkları franaız - türk 
dostluğu ha\Jkattn en sağlam doat
luklardandır. Asırtardanberi, kısa in
kitalardan sınra daima kendiliğinden 
tekrar bağlnmıt münasebetlerimizi? 
teselsülü de ran•rz ve türk miıtetlen· 
nin birbirlerie karp besledikleri derin 
•empatbin gphe götürmez bir d~lili
dir. Fransızlb türkJer araaındakı ya
kınlıklar mu zamdır. Ve muhakkak 
olan şudur k Prann, Türkiyede her
hangi bir miltten çok Dstün bir tevec• 
cühe mazhar ıtunmaktadır. Buna kl
ni olmak içil\nadoluda bir milddet 
kalmak kafid Bir franaırm karırJaf
tığı aamimt Vioatça kabul her adım
da göze çarpı 

Fransa Türkiye ile 
anlaşamıyor 

PETROL 

Maalesef, t1in bu muhabbet teza-

hürlerine um'iyetle ağır bir kayıd
sızlılda cevab riyorus. Hatti ekseri· 

ya. bu aulatıbftıt d~lara ka1"fl ha

kiki bir naıılrBk ,esteriyorus. lındf, 
lranaı1. • tflrlc 'ıalebetlerinin uğn
mıt oldufu giltrlerin ba9lıca sebebi 

buradadu· Tak~larma karfı daha 
.,_ gurur. daha JdiçUkaeme ıöater· 

meal kendi ıaeniiıre olduğunu Fran

aanın aııtamaaı ıanı gelmiştir. Ata

tUrk Türkiyesi ısız - türk dostlu· 

tunun ballarını zamanldnden faz. 

la sıklaştırmaya ırdır. Bu hususta, 

''Tribune des NC\s,, da bazı parça

larını vermiş oldmuz Başvekil ı .. 
met lnönü'nün Dı batırlan1111. Bu 

sözler büyük Üm·Je dola defilmJ· 

dir? Pek yakmd~etemize vermit 

olduğu mühim beıından sonra, Dok-

tor Rüıtü Araa, İbulda bana mem

leketinin, Milletl~mi1etinin pren· 

siplerin~ herhan&ica bir memleket· 

ten fazla sadık kalu tıSylemi9ti. Şu 
halde, franau - t\bti)ifuıın Mil· 

letler Cemiyeti k~ ar.seclilmal

lli iatemi§ olan TÜ:nin, ayni sulh
çu yollardan, Morraferini yenile

llıek iıtemiyeceğinrir an için bile 
IÜphelenmeye yer lr • 

Bununla bcrabqjrkiye, Fran• 

lada gene de iyi Uımıt kalmakta

dır. Anket yapmak Türkiyeye gi
den veya orada mü olarak oturan 

frabarz gazetecileri\cserisi biç bir 

&aman bir tilrkle lnazlar -Hal
butri türk entelektfoin büyiik bir 

ekseriyeti dilimizi ybkla konu• 

hrlar - Türk ruh\)aalıya çahf

~1-r ve Avrupa arette hatalı. 
thenya mubayyekı ..ı akieleri 
Oları 
d reportajlar göı.tıc iktifa e-
er~. lfeıne hem • • 

diyen • n • gueteeıYıın 
1 1'iırlriye IWlltak tataııbu-
\ln Jt~ 

llır. I>aı.a . . lit mal Pera'yı ta· 

d&, Pran._:. ınaıb. 611,ibi oJanlar 
b\l ıru Jiiyilk olan 
ti ~ek~ hakıa.._doluda se
llırt ol4u Cllairyola ~ bırak· 
~ ia ~ bir fikir 

iti~':;· la bald\ baJl Tür· 
._ .. Do bu.uaıar µla bu ... 
I& -..._. ~te o\da, •e ba• 
l't,..._ _ -"'biıı bir 
"-'-~ ile ki P4ıan,, •eya 

Diğer taraf taa ayni Tribune des 
Natiom gazetesinde frarw1. bakanla
rındaa Paul-Boacour da1' fra1JS11. • türlı 

dostluğumıa ıaribl ulbal:ınaı ulıta

rak diyor ki : 
• 

Yeni doğan cumhuriyetlere kartı 

daima anlayıpulık gÖ8teren ve hudud 

ötesinde IÖylendiği zaman .. Maneyyes"· 

ini inkir eden cumburiyetimh Ye mab

kQm bir rejimi eonuna kadar müdaf .. 

da inad eden onun milmeuiteri, yük-

1elmekte olan ve biru hırpalandıktan 

sonra bugün barb yüzünden küçülmlif 
fakat kendi gayretleriyle kalkmmıf bir 
memleketi demir bir elle idere eden 
kuvvetlerin sempatilerini kazannwa•nı 
bilmediler. 

Harb eanaaınm fÖvalydiği •e, sulh 

zamanında, Cenevrcdeki uzun elbirli

ğimiz bütün bunlan düzeltti. Daha 

1933 ün başlangıcında sarih ve şimdiye 

kadar daima uyılmlf olan bir ~apna 

buna ilimetti. O gmanclanberi, Ro

manya ve Yuıoüavya naıtuiyle bal

kan anllt"'aunı bağlanan lırüçiik mı.,.· 

ma, Tükiyeyf, kati olarak •lbu ve mu

ahedeleri koruyucu devletler arama 

idbal etmiıtir. 

Montrö, Tilrlriyenin ft Kaıacleni• 

de .ahili olan memleketlerin lehine o

larak, Türkiyenin bAldmiyetini ihlal 

eden. yeni prtlara vıe bu mmtakanın 

hakiki emniyetine uygun olmıyan hii

.ldimleri sulh yoliyle revize etmekle 

biitün bunları tetviç etti. Bu. devletler 

araıwıclaki miiDaeebetlerdc yeni tekil

leriD parlak bir tenhüril oldu. Bugilıı 

bu prensiplerden mak clunnak modadır, 

Onkil 90nuna lı:adar tatbik etmek ce-
ç • , __ ,_ - - d 
aaretıni göateremem.lf OUDA& yuzun en, 

ekseriya bunları akamete aevketmİftİr. 

Montrö bundan da fazlasını yapmıftır: 

On dokuzuncu aaır zarfında bunca de-

f 1 Avrupayı harbin etiğine getirmiı au .
1 ,...rhk Ruayanın ipahlarıy e 

olan ve :s- d" 
ı '}terenin bundan duyduğu en ııe 
ngı • • 
üziinden 1914 harbinin meııteı ve ın-

~i flan tuerinde müeaair olmUf olan 
. f8 1 burada alikalıların bofnud-

bır meae e 
lıığiyle balledilmittir· . 

.r.öben ve Breılav gemıle
Nihayet""" 

-'~·ı batulanına. Rusya i· • in macer.-. . 
nn ... ber olduğunu aandıiım ıt-
le hali mu ... 

• 

1937 
Harb ını! 

Jlayır! 

Bilenaıi~ bir 
seytin dalı! 

tifakımız dolayıaiyle. Fransa ile mütte
fikleri, bu yüzden, fümulünü mübala

ğalandırmaya imkin olmıyan bir ıvan· 

taj kU&IUIUflardır. Çünkü yeni boğaz. 
lar rejimi kapıyı Karadenize kapaauya 
ve Akdenize açmıya muadildir. 

Dünyanın kanıdır 

İngiltere bu bmuata yarulmamıt 
ve vakıt bybetmemiftir. Gerçi. biz, 

bu dostluğu kaybetmek için bir py yap

llllf değili,._ Fakat onu kuYvetlendir

mek için her 1CYf 7&JlllUt bulunuyor

muym1 1933 aallfl'Psı ancak bir hare

ket noktası idL llontrö konferansı bir 
merhaleden bap. bir feY değildi. 

Balkan ınlapmsma iftirald n o
nun küçük anlafma ile olan irtibatı do-

lafıaiyle, Türkiye kendisini koltektif 

emniyet sistemine bağlı görüyordu. 

Hal böyle olunca, 7 marttanberi 

Ren'de ve temmuzdanbcri İspanyada 

geçen hadiseler tarafından gafil avlan

mak iıtemiyor121', rqa ve küçük anlaf
ma fttffalrlariyle frdbetlı olarak Fnn· 
• ile TBrkfye aruı11da bir karfılıkh 

yardım paktı yapılmam ve bütün bu mı
lqmalarm dratle tasrih ed~ Ye 

birlCfÜrl)mesi icabederdi. 

Biliyorum ki Türkiye buna hazırdı. 

Bugün de öylemicfir Temenni edelim. 

Şu IOn günlerde fena fCkiller alacak gi· 

bigi ıörllnmilı olaa bir müzakereyi ge

ni9letmek ıuretiylc belki bir bal tekli 
bulunmuı olur. 

Deacartea, gilçlilldcrden her birini 
daha iyi halletmek için kabil olduğu 

kadar lrilçOlr cBrilere bölmeyi tavsiye 

etmekle yanıloıyordu. 

Bu, tahtilde olduğıı gibi fikirler aa

haaında da muteberdir. Fakat ekseriya 

diplomasi YC abiyoo huausunda mute

ber değildir. Eberiya hususi bir ihti)j. 

fm halli heyeti mnumiye için bir hal 

9ekli bulunamadığı için kötürümleıir. 

Naaıl ingiliz • İtalyan anlaf01U1 

Faata ve İspanyada bui alikadar eden 

meeeleleri halletmİf değilse, yalıuz İs

kenderun noktasında Türkiye ile haf· 
bqa kalmak, bu ihtilafla birlikte her 

zamandan daha mühim olan hukuki ve 

fili münasebetleri halletmiyecektir. 

Ve belki bunlar •1Jedi1mif olsaydı, 

İskenderun mnclai de balledilmit ~ 
lurdu. 

Noyes Viaer Jurnal gezetesine Hay
la'daıı Coa Edvarll Slrot imzasiyle ya
ullyor: 

Filiatin'deld yeni brgaşalıklar ve 

Tilrlriye'nin, gQya Muaul petrolları aa

baama kartı buı mütalebelerde bulun· 

mayı derpiı etmekte olduğu hakkında 

ortayı atılan rivayetler, Britanya dün· 

ya imparatorluiuJıun can damarı mer· 

tcbesinde olan c boru battı > nın yanı 

bqmda yakılmak istenen birer sembo
lik Unlerdir. 

Bu bat. Irak çöllerinin sonsuz vadi 

Ye ovalaruu llfUak ııilıayet, Hayfa·ya 

nran gümiif gibi beyu borulardan ya

pılmış muazzam bir hattır. Çöl yolcu· 

suna, deve binicisine yahut çöl otobü· 

süne refakat eden bu hat, 1600 ingiliz 
mili uzunluğundadır. 

Bu boruların içinden, top rağm kanı 

petrol akmaktadır. Muaul'dan çıkan 

petrol, ıece ıündüz, hiç durmadan, va
haları. ucaws bucabıs kum çölJerini, 
uatta 40 kilometre aüratle qan.k. Hay· 
fa limanmdaki in&ilis petrol gemilerine 
eriflllCktedir. 

Irak topraklarından, İngiliz donan • 

mumm petrol ihı;yaçlarını temin eden 
hayat uuareai •kınakadır. 

Petrol dünyanın kanıdır. Eğer petrol 

olmua, ne nakil vasıtaları ve ne de en
dUıtri bu hula inkitaf edemez. Ancak 

petrolun buJıınduğu yerde, kanla ateı 

de ekaik değildir. Petrol için harblar 

yapılmıı, ihtilaller 5ıkarılmıJo cina • 

yetler iflenmif, hayinlikler yapılmıı -

tır. Petrol, insanların gözlerini karartı

yor, yüreklerini kattlqtırıyor. 

1860 yıllan içinde Rokfeller petrol 
itlerile uğra!"Mlğa hatladığı zaman, pet• 
rol ticareti henüz temellerini atmak n. 
zere idi. 

Petrol kuyu ft kulelerinin etrafını 
çeviren petrol korsanlarının kampla
rındaki hummalı vaziyeti, bu memleket 
hiçbir aman görmemifti. 

Petrol kuyularının hemen yanı ba • 
§ında denecek bdar yakın mesafelerde, 

batakhane ve kumarhaneler açılmıftı. 
Petrol ve dolar için her çareye bat vu· 

rulu7ordU- Buı kimeeler, kamplarında 

petrol çılcmağa bqlad.ığı için bir günde 

milyoner oluyorlardı; fakat gece olun· 

ca. yanı batmdaJd kumubanede biri 

öldürülerek yere seriliyordu. Çünkü 

komıuaunun oyunda pnaı yoktu, li • 

kin, talihini bıçağının ucuyle ariyordu. 

lıte böyle petrol ve kana bulanmıt bir 

diyara D. Rokfeller admda yirmi ya • 
91nda bir ıenç geldi. 

Ba gasç. lımmu'bulan Mğak kanlı· 
lıJrla tetkik ediyordu. Onların bayıtmı 
yakından gllrdtlfti için, btitiin apekiilas

yonlardan, faydaau sondajlardan uzak 

kalmağa karar verdi. Klevland'dan gel· 

mi9 olan bu küçük komisyoncu, ham 

petrol satın ılıyor, bu.na mukabil yaka

cak maddeler atıyordu. Böylelikle, o 

ilk yüz bin dolarını kuınmııtır. 

Enell. Con D. Rokfeller, ondan 

sonra petrol imparatoru, dolar milyo • 

neri n Amerika cumur reislerinin mu

arui olduktan ve Roldeller • Deterdinc 

dilelloau bqladıktan aonra, petrol en

dilatriai, hali romantik devresinin ilk 
günlerini yqiyordu. Çünkü bütün dba, 

birkaç milyon petrol lambaaile, henüz 

birkaç yüzü geçımiyen otomobillerin et• 
rafında dolaııyordu. 

Cihan harbınm ortalanna doğru idi 

ki, petrola, sadece para kazanmak 

için bir varta gOz:.üyle bakanlar, onun 

dünyanın mukadder•tı üzerinde büyü.k 

bir rol oynayan bir kudret, bir k~et 

olduğunu anladılar. Klemamo 1917 de 

Aınerika'yı tu acı .öalerle bitab et • 
mitti : 

cBi.ze petrol pncleriniz 1 Her ne a.. 
huma oluna olmn, petrol iıtiyoruz. 

Her damla petrolun lı:ıymeti, bizim için 
bir damlı kam bedeldir 1 > 

Bu&ün artık, her ıy, petrol konaor. 

ıiyumlarmm salda solda yeni kuyuları 
açıın.kta, ajanları bütün dünyayı do • 
Jqarak petrol kokan yerleri bu,,_i• 
çal ıpıalrtadır. 

Eier llebika'da, Graa l&Jro'U. J1a. 
sal ,abat lraa'da 1Nıkinell tllfeaıdu 

lngilu kimyacı11 Vit-KHnton 1814 de 

petroldan ışık temin edilebileceğini 

söylediği zaman. herkes gülmü9tü. Ham 

petroldan benzin yapmağa muvaffak 

olan büyük alman kimyacısı Ray9en • 

bah ile alay etmişlerdi. En sonra, Selin 
adındaki bir fransız, 1834 ve 1848 yıl

larında yapt.ı~ı tecrübelerle, pctroldan, 

gazyağı, madeni yağ, puafin, katran ve 

boya istihaalıne muvaffak oldu. Fakat 

uıl petrol devrini açan yer Amcrib • 

dır; fÖyle ki : taflık bir sabada çam 

ağacında yapdmıı alelide bir kule yük· 

aeliyor. Yük arabaları, eski pası.mu, 

demirleri bu kuleye tatıyorlar. Baımda 

koaJrocıman bir ppka, iiyalı top aalral1ı 

karga burunlu. atlet yapılı bir adam. 
bu kulenin yaıımda çabfUl itçilere U

manda etmektedir. Bu adltm.~ çap

ta bir acrgiizqtd olan miraJaJ, Dmlle

clir. Bu ıuız çöllerde, o, Ud rW-nheri 
aranmakta, çalıpmktlıdır. lflemeie harb aca1eri memleket 

isinde çatı pa s•hnmla ..,.._ 
yanca. billnls ld, ... bunlar, ,._. 
ipn ,apdm ,em 1-' P'hedeJelll*•ea 
batb ..... , delildir. 

t. ~ odfaımanlarına 
"- ~~ı. edipmis· 
~'2111 bır ktur. Gün-

~~ 'tl da,nübalağa· 

(Londra'd• çıbll 
1 nıerco11tirwat•I 

Prtsfden) 

Nihayet. 1159 yılı -C--- aJ'llUB bir 
akfllDI, yerden a1ya1a su1a bir samur -
sütunu fqlmıyor. lliralaym bal,.a. 
bakilrat oluyor: yeni bir CDClletri dol
muttm. llinla1 Dnb, lpddd bir ,.. 

kilde olan tuJumbuile yirmi tllrt 1a ""' 

•ttll, u ftfil ...... peroJ iıdilml ...... 
le muvaffü oı.,w. 

Jrabt yine bu -- itlmea, m. • 
.....,•nan o bellıarca lkı.t tıMre Wr 
reallte olar : c Her 411m1a ~ 
kı1wd. Waila lsia Wr .... ._. ... 
de1dlr r » ....__-~·er • d"" 

~ lip Uf• 
dol Franta 



döğüşen yabancılar 
simalar 

Madrid önünde 
arasında enteresan 

Madridte 
Anı eri kan 

bulunan bir 
gazetecisi 

ispanyada br rbiri için
de çeşit çeşit harpler 
yapıldığını söyliyor 

Newyork Time• Gazete.inin Madridde bulunan muhabiri, kendi 
gazete•ine l•panyanın hükiimetçiler cephe.inde çalı~an yabancılar a
ra•ında bulunan bir takım ıah•iyetl~r hakkında bir mektub yazıp gön
Jermittir. 

Madriddeki hükümet cephe.ini ve onda vazile alan yabancıları bu 
mektub kadar meraklı ve alakalı bir •urette anlatan hiç bir röportaj 
görülmüf değildir. Muhabir Herbert Motthew•'İn bu yazıaını dilimize 
çeviriyoruz : 

Madrid... - Bugün İspanyol top
raklarında harb içinde harblar oluyor. 
Burada ufak ölçüde alman ve İtalyan 
sivil harbları olduğu gibi, İtalyanlarla 

İtalyanların birleşik cephesi Rusyaya 
ka111 bir Avrupa harbı da yapmakta
ıhr. 

Bundan başka bütün proletaryanın 
yüksek sınıfa, bütün solcularla mute
dillerin faşizme karşı yaptıkları bir sı
rut harbı da vukua geliyor ki bu yüz
den birçok kimseler İspanyadaki mu
harebeye bir ideoloji muharebesi adını 
vermektedirler. 

İspanya harbı patlak verince bir ta
kım idealist gençlerin, samimi olarak 
bir kanaate bağlarunı' orta yaşlıların. 

bir takım askerlerin ve biraz da mace
racıların kendilerini oraya atmamaları 

imkansız bir hal almıştı. Bunlar kana
atleri hangi tarafı haklı gösteriyorsa, 
o tarafa katılmış, silahlarını veyahud 
makineli tüfeklerini öteki tarafa doğ
ru kullanmağa başlamışlardır. Dünya
nın bugünkü düşünüş ve politika cere
yanlarının içinde bulunan bir takım in
sanlar buradaki cumhuriyetçilere ilti-• 
hak ederek asilere ka ... ı barba giri,miş 
bulunuyorlar. Burada başlamış olan bu 
hareket, bir kaç nesil üzerinde izlerini 
ve akislerini göstermeğe devam edecek 

gibi görünmektdir. 
Bugün bu mücadelenin yalnız tspan

yl\ya münhasır ve burası için mahalli 
bir savaş olduğunu zannetmekten daha 
büyük bir yanlış olamaz. 

Bugün bizim için yapacak şey, iş•n 
ne gibi neticelere varacağını tahmin 
etmektense burada neler olup bittiğhi 
tasvir etmek, dünyanın dört köşesin -
den koşup gelenlerin ne türlü adaml:ır 
olduğunu anlatmaktır. 

Bunları tasnif etmeğe kalkışmak 

da beyhude bir zahmet olur. Çünkü 
bunlar herhangi bir tasnife tabi değil
lerdir. Bunlar, cumhuriyetçiler, demok· 
ratlar, liberaller, ihtilalciler ve bir tek 
kelime ile faşist düşmclnlarıdır. Şimdi 
burada görü'en phsiyetlerden kalbur
Ustü olanları ele alalım. 

• ~ * 
Mesela bir Emii Kleber vardır ki 

bu adam, buradaki insanların en ehe· 
miyetlisidir. Bu adam, içerisinde bir 
takım İspanyollar da bulunan büti.in en
ternasyonal kıtaların kumandanıdır. 

'General Kleber komünisttir. Kendisi 
Kanadada beraber çalışmış olduğu Tim 
Buk ile, kanaat yüzünden zındanlarda 
yat,.,,anın ıstırabını çckmişlerdır. 

Bu adamın hayatı hır roman gibi
dir. Kendisi Avusturyada doğmuştur. 
(Kleber gerçek adı mıdır. değil midir? 
bilmiyorum: esasen ihtiliil çevrelerin· 
de bir adamın hakiki h ih•iyeti" in o ka
dar ehemiyeti yoktur. ) 

Büyıik harbda kendisi Avus.urya 
ordusuna girmiş ve bir zabit olarak rus
lara karşı harb etmiştir. Kendisi ''ya
kalanmış., ve "kaçmış,, tır. Bu iki lceli
meyı tırnak içıne alışımız sebebsiz de
ğildir. Çünkü kendisi bunları anlatır
ken tuhaf tuhaf gülüyordu. O zaman
larda bil• kendisi komünistlere karşı 

bir sempati be lemektr· ; , · 

Esirlikten kaçtıktan sonra Klcber, 
Avusturya ordusuna döneceğine yolu
nu Kanadaya kadar uzatmış, orada Si
beryaya gonderilecek olan askeri bir 
kıtaya iltihak etmifti. Bu kıtanın Si.
beryada bir nevi japon istilisı için harb 
ettiğini görünce bu vaziyeti bot gör• 
mi)Cen Kleber - burada tafsilit veril· 
miyor: bu taraf meçhul kalıyor - bir 

müddet sonra bir şark cumhuriyeti 
kurmak için mücadele edilen ruslara 
karışmıf, harb eder görüyoruz. Burada 
Kleber, kendi halinde bir muharib ola
rak dövüşüyor. Rus muvaffakiyetleri ü
zerine belli başlı bir amil halinde de

ğil. Nihayet bu şark cumhuriyeti vücu· 

Madrid müdafile· 
rine hediyeler: 
Şeker ve sigara 

da gelip Sovyetler ittihadiyle birleşin 
ce Kleber vazifesini bitmiş sayarak Si· 
beryadan ayrılıyor. 

Artık, bütün bu muharebelerde gl\r
güsü, bilgisi ve tecrübesi artmış, tam 
l·r kumandan liya'.cati k.ıLaı.mışt·r. 

•• • 
Bundan sonra Avrupa ve Amerika

da karanlık mücadele seneleri geçiyor. 
Nevyorklular kendisini Kanada tabii

yetine girdiği sıralarda tanımışlardır. 

Kleberden bundan sonra Çindeki 
56.000 kişilik kızıl ordunun kumanda
nı ve general olarak bahsedildiğini du-
yuyoruz. 

Bu ordu Kiangside bulunuyor; bu
na kar,ı da General Çan Kay Şek l, 

milyon 200,000 kişilik bir ordu ile ha· 
reket ediyordu. Nihayet luzılordu mu· 
hasara altına girmişti. 

Eğer birisi, Kleber'in ba,ından e;e
çen hadiseleri toplayıp yazsa, zamanı-

mızda en ziyade merakla okunacak ki· 
tablardan birini vücuda getirmiş olur. 
Bunlar başlı bafına bir destan teşkil e
der. Bu muhasaradan sonra genenl 
sekiz ay ricat ederek Zeçvan'a kadar 

gitti. Bu müddet içinde kızılordu 3.300 

millik bir mesafeyi, rolunun üzerind:: 

rast geldiği çin kuvvetleri ıle harb .:
dip onları mağ!Ub eyliyerek katetmiş, 
nihayet Çan Kay Şc'dn ulıışamıyacağı 

yerlere varmıştır ki, lıu ku • vctler, bu· 

Eski bir gazete müdürll, bugün Madrid
de bir muharib italyan 

gün orada japonların silahlamış olduğu 
şimal kuvvetleriyle hala çarpışmakta· 

dır. 

Bu işi bitirdikten sonra Kleber, 
tekrar Kanadaya dönerek orada Tb1 
Buk ile birlikte çarpışmaya başladı. 

(Bu Tim Buk da harbın başlangıcı sı
rasında İspanyada bulunmustur.) Da
ha sonra Avrupay a geçti ve İspanyada 
sivil harb baıılayınca hükiimete h izme
tini arzetti. Klcber, kumandası altında· 
ki kıta ile F ranko kuvvetleri Madridi 
muhasaraya b::ışladıkları sırada barba 
girişmiştir. Bu. gayet psikolojik bir 
zamandı. Çünkii bunların yardıma koş
ması, orada dövüşen milislerin kuvvet 
ve cesaretlerini hayliden bayiiye artır· 
mıştır. 

Kleber, çok mütevazi bir adamdır 
ve yaptıklariylc övünmekten hiç hoş· 
}anmaz. Kendisi, cazibeli, etrafındaki
lerin hürmet ve sempati sini toplayan 
kudretli bir şahsiyettir. İri yapılı ve 
tatlı gülüşlü bir adamdır. Aralarına 

girip siperlere kadar giderek orada 
düşmana büyük bir cesaretle ateş eden 
bu alçak gönüllü ve kahraman kuman
danı kumandası altındaki askerler ta-

pınırcasına severler. Dünyanın büyük 
ıstıraplar içinde bulunduğu şu sıralar
da eğer Klebcr, vaziyet üzerine hakim 
olarak büyük iıler başarabilirse buna 
hayret etmemelidir. 

*** 
Kleber'i herhangi bir kategoriden 

saymak güçtür. Kendisinin komünist 
olduğu muhakkaktır. Fakat o, burada 
komünizm için değil, İspanyol millet 
ve hükümetine sempati beslediği ve fa
şizmden nefret ettiği için savaşmakta
dır. 

Şimdi bir bafka birisini ele alalım; 
mesela Randolfo Pacciardi'yi. Kendisi 
yarbay rütbesindedir. Bu adam, hem 
bir entelektütl, hem de icraatçıdır. 

Bundan biraz evci, İspanyada birden 
fazla sivil harb bulunduğundan bah
setmiştik. Mesela, bir italyan harbı da 
burada yapılıyor. Bunlardan bir Pacci
ardi taburu vardır ki günden güne art-
maktadır ve pek yakında bunun bir 
Pacciardi livası haline geldiğini göre· 
ceğiz. 

Bu kıtanın kırk beş yaşında veya 
daha genç olan kumandanı, büyük harb
da İtalyan ordusunda kahramanca harb 
ederek altın madalya almıştır. Harbdan 
sonra bu adam, siyasete atılmış, fakat 

ne bir komünist, hatta ne de bir radi· 
kal olarak değil , sadece bir cumhuri
yetçi olarak. Burada "cull'huriyetçi., 
sıfatı, ltalyada cumhuriyet kurmak 
manasını vermez : demo::rat ve liberal 
manasına gelir. Kendisi, aynı fikirde 
bulunan eski muharibleri bir araya top
layarak bir birlik vücuda getirmişti. 

Ferrerada çı kan bir sosyalist gaze
tesi aleyhine general B albonun aç tığı 
bir davada Pacciardi, bu gazeteyi mu
vaffıki yetle miidafaa etmişti. 

Söylemeğe lüzum yo'ttur ki faşizm 
iktidar mevkiine gelince, bu fikirde o
lan adamlar, lekeli telakki edildiler ve 
Pacciardi. bir sabah evi basılıp tevkif 
edilmeden lsviçreye kaçtı. İsviçre bu 
kabil adamları iyi karşılamadığı ıçın 

oradan Fransc.ya geçti ve orada büyük 
bir muvaffakiyetle gazetecilik mesle
ğinde çalışmağa başladı. Mesuttu; ev
lenmişti ve hayatını gayet iyi kazanı
yordu. 

Fakat İspanyol harbı patlak verin
ce bütün bu vaziyeti bıraktı ve yapıla
cak en doğru hareket olarak oraya git
meği buldu. Şimdi kumandası altında
ki tabur, büyük bir şecaat göstermek
tedir. Hele haftalarca evci Pozuelo 

muharebesinde bu kahramanlrlıc kendi
sini iyice göstermiştir. 

*"'* 
Pacciardi, İspanyada harb eden ya• 

hancılar içinde Kleber kadar tipik ve 
enteresan bir şahsiyettir. İspanyada 
başka italyanlar da vardır. Fakat yerin 
müsaadesizliği dolayısiyle bunların an
cak iki tanesinden bahsedebileceğiz. 

Enternasyonal kıtanın iki siyasi 
müşavirinden birisi olan Pietro Nenni. 
Entelektüel bir adamdır. Bu adam, 
sosyalisttir; bir zamanlar, M usolini ile 
aynı dava uğrunda çalışırdı ve kendi
siyle pek yakın bir dosttu. Bugün, ta
bir caizse, karşı karşıya harb etn1ekte
dirler. Nenni, ne genç, ne kuvve~li. hat
ta ne de askerdir. Fakat akidesine ('Ok 

bağlı olduğundan faşizm ile mücadele 
etmek için buraya gelmiştir. 

Pacciardi'nin muavinlerinden Um
berta Gallianidcn de bahsetmek Iaz1m
dır. Bu adam, bundan önce Nevyorkta 
çıkan faşist aleyhtarı Stampa Libera 
gazetesinin muharrir ve müdürlerinden 
birisi idi. Bu da büyük harbda ve dört 
sene cephelerde bulunmuş ve bugün 
kanaati uğrunda işini birakıp İspanyada 

barba girişmiştir. 
Na:dlere ve faşistlere dü!!man olan

ların buraya gelip kendi dfü~manlariy
le harb ettikleri görülüyor. Almanlar, 
on birinci enternasyonal kıtasında 

fransızlarla, çekoslovakyalılar, lehliler 
ve sair milletlerle birlikte harb ediyor
lar ve bu kıtanın başında da bir alman 
bulunmaktadır. Bu adamın ismi Hans'

dır. Hans, i şte o kadar ..• Öteki isminin 
ne olduğunu kimse bilmiyor; kimse de 
merak etmiyor. Herhalde bunun hangi 
Hans olduğu naziler tarafından öğre
nilecek olursa Almanyadaki akrabala
rı müşkül vaziyette kalacaklardır. Ken
disi. 38 yaşında, evli ve esmerdir. Yani 
şimdiki Almanvanın üstün tuttuğu 

Nordik bir renkte değildir. İyi bir aile
den geldiğ i için büyük harbdan önce 
alman harbiye mektebinde talebe idi. 
Büyük harbda bir zabit olarak alman 
ordusunda çok iyi harb etmiştir. Lakin 
sonradan müfrit nasyonalistlikten ay • 
rhmıt ve radikal gazetelerde muharrir
lik etmeğe bac;lamıştır. Hitlerle yaptı
ğı mücadeleyi kaybedince Almanyayı 
terke mecbur kaldı . 

Fakat bu adam, boynunu bükerek 
ikibetini beklemeyi kendisine yedire
medi. 1934 senesinde Avusturya ihti
lali sırasında İspanyaya o zaman çok 
kötü vaziyette bulunan maden amele· 
sinin yardımına koştu. Sivit harb çı

kınca da artık Hans için tereddüd ede
cek bir şey yoktu. Harb çıkınca Fran
sadaki işini ve karısını bırakıp, ''hürri
yeti müdafaa etmek için., tekrar İspan
yaya geldi. 

Bir iki isim daha saymak lazım ge
lirse alman müelliflerinden Gusta Reg
lerden de bahsedelim. Regler. bir kato
lik aileye mensubdur. Hatta çocukken 
bir katolik mektebine verilmi§tİ. Zeki 

ve çalışkan olan çocuk, sonra kendisi
ni bu tesirden kurtarmış ve serbest dü
şünceli .bir adam olmuştur. 38 yaşın
dadır. Zayıf ve sinirlidir: fakat enter
nasyonal kıtasında sevilir. 

Nazi alınanlar kendisini sevmiyor
lar. Kendisi alman vatandaşlığından çı
karılmıştır. Buna da Sar hakkında yaz
mış olduğu bir kitaıb sebeb olmuştur. 
Almanyadan çıktıktan sonra Fransaya 
gelmiş, İspanyol harb1 çıkınca da fran
sız işçileri arasında ispanyollara para 
toplamış, sonra buraya gelmiştir . İyi 
fransızca bildiğ i için şimdi on ikinci 
livanın siyasi komiseri vazifesini gör
mektedir. 

Bir başka alman siyasi komiseri de 
Hrns Beimler idi ki bundan birkaç 
hafta önce bir harbda yaralanarak öl
müştür. Kıtada kendisi mühim bir şah· 
siyet olduğu için yokluğu ziyadesivle 

hissedilmiştir. Beimler bavyeralı idi 
ve naziler kendisini Dachau'daki tec
rid kampına kapamıs.lardı. Orada bir 
yolunu bulup kaçmış, fakat karısı elan 
orada kalmıştır. Kendisi burada bulu
nan alman komünistlerinin ileri gelen 
liderlerinden birisi idi. Her ne kadar 
vazifesi siyasi komiserlik ise de filen 
barba girmekten kendisini alamamış ve 
bir harbda maktul düşmüştür. 

Cenazesi gömülmek üzere Mosko
vaya götürülmüştür. 

••• 
ihtimal ki liderlerin üzerinde faz-

ternasyflnal 
kuvvetler hu .,,, lam 

Emil Kleber 

ta durduk. S rradan askerler "C zabit
ler arasında da enteresan tiple· vardır. 

Mesela bunlardan birisi Pol'6r. Gene 
öteki ismine lüzum yok. Pol:nternas
yonal kıtada hiç bir bölüğe ıbi olına· 

yan bir makineli tüfek zabidir. Sarı• 
şın kırmızı yüzlü bir adam olan f'ol 
garbi Almanyadan ve 27 yandadır. 

1934 senesine kadar madl fabrik.:ı
sında çalışıyordu. Sonra tket birli· 

ği işine karıştı ve neticedffitler ta
rafından memleketi terke n:bur edil
di. Önce Fransaya kaçtı cı:lan lsviç
reye geçti. Tam oradan kcdışarı edi
leceği sırada İspanya harlpatlak ve
rince o da "benim gibi irnJarın alın 
yazısı burada halledilecddiye bura
ya geldi. 

Aynı taburda Ernest sminde bir 
fransız da vardır ki otu yaşındadır. 
Buraya gelmeden önce lfransız fab

rikasında ustabaşı imişlurada harb 
çıkınca derinden derin alakadar ol
muş. hükümet taraftarlıa yardım et
mek üzere gönüllü y.ınıştır. Tam 
hareketinden bir gün e babası öl· 
müştü. Fakat o, bu ytn hareketini 
geri bırakmamıştır. ıdisine neden 
böyle yaptığını söyle-niz zaman şu 
cevabı a 1 ırsınız: 

- Çünkü böyle y.ayı zaruri bul
dum. 

•• 
Geçen gün Gran otelinde yeme· 

ğimizi yerken yanıı:Q al yanaklı bir 

İngiliz çocuğu da "'· Bu Malbaro 
mektebi talebesindc> yaşlarında toy 
bir çocuk. Adı Da..fakenzi. İngilia 
amirallerinden M~inin oğlu. Onu 
buraya getiren setıedir? İdeal mi? 
kanaat mi? macer? belki de hep~i 
birden. Şimdi bu1'1>akineli tüfek 
mütehassısıdır. Scuhaı abelerde i>ü
yük bir yararlığı lı.liı. 

Bunun yanınc yaşında Romilly 
isminde bir arkavardır ki bu ço
cuk da Vinston iin yeğenidir. Bu 
genç, bir komürıecmuası çıkardı
ğı için Vellingu çıkarılmıştır. Bu 
m~cmuayı Malb da Makenzi d•· 
ğıtmiştı. Romillıimdi makineli til· 
fek kıtasındadı· 

Kendisinden dilmesi tazım ge
len bir alman ("ar: 

Alois W~rber. Bu da Reg• 
lcr gn>fan. Bu adam tek 

bdolaşan bir kudret 

Şimdi 'N 
ridde ha 
tirak ed1• 

Bl7. rocno ' 
Andr 

~ndedir. Buna sos-
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ansa 
Doyçe Sentrale Saytungdan'dan : 
Blum kabinesinin sosyalist iç ba -

~anı Salengro'nun kendini öldürmesi 
Uzerine, yeni bir matbuat kanunu etra
fı~da fransız parlamentosunda yapılan 
nıunakaşalar, dünyanın dikkatini fran
sız matbuatı ;ızerinde topladı. 

İftiraya, şantaja, para ile satın alın
maya az çok mani olduğu için, reaksi -
YOner gazeteler tarafından, "matbuat 
hürriyetine karşı bir komplo,, şeklin -
de izah edile,, yeni kanun, hakikatte 
hayal inkisarını mucib olmuştur. 

İsted=ğini yazıp basabilmek hüriyeti 
yalnız bir çerçeveyi tanır; bu da pa• 
radır. 

Bankaların aleyhinde yazılacak O• 

!ursa, ne kağıd ve ne de haber, ne ilan 
ve ne de ab<'ne bulunamıyacağı için, 
gazeteyi basamamak tehlikesi baş gös

terir. 
Matbuat kaideleri, kağıd, basım, ha-

ber alına işleri ve ilanlar inhisar altına 
alınmak suretiyle burjuva matbuatının 
hürriyetinden, yani burjuvazi hürriye
tinden kamoy imal edilişinin etüdüne 
Fransadan elverişli hemen hemen Av
rupada hiç bir memleket yoktur. 

Basım işleri sıkı bir surette kon· 

sor si yum! aştırılmış trr. 
Paris'teki bir basımevinin verdiği 

fiatı, bir diğeri ile kırabilirseniz kırınız 1 
rüşvet vermeden, para yedirmeden, ve 
gene para kokusunu duymadıkça ahn
masma imkan olmıyan tavsiyeyi götür
meden, ajana ve ajansa baş vurmadan 
ilan temin edebilirseniz aşkolsurı size 1 

yalist mi, komünist mi olduğunu sor
duğunuz zaman "katolik,, olduğunu 
söylüyor. Sar'dan çıkmağa mecbur ol· 
muş; bir müddet sonra da İspanyaya 
harb etmeğe gelır.!ştir. Bu adam, ilk 
defa Valansiyaya çıkmış, oradan yürü
yerek Madride gelmeğe kalkışmış, fa. 

kat yolda bozulduğu için yolun bir ta
rafına bırakılmış bir kamyonet gör· 
müş. Kendisi usta bir makinist olduğu 
için, bu arabayı tamir etmiş ve onunla 
Madride kadar gelmiştir. Yolda her
hangi bir taarruza uğramamak için ara
banın yanma ve üstüne kızdhaç işaret 
leri de yapmıştır. Şimdi bu araba iıas
ta taşımakta kulla11ıimakta ve Vıl eis
gaerber de şoförlüğünü yapmaktadır. 

Bu yabancıların arasında meşhui 
ftansız romancısı Andre Malro'yu an· 
trıadan geçemeyiz. Birçok güzel roman
lar yazmış ve kendisine parlak bit mev
ki yapmış olan bir edib de isp~nyol 
harbı ;ıkınca büküme':çilere tardım 
etmek üzere buraya gelmiştir. Şimdi 

hükümet hava filolarından birisine bu 
fransız muharririnin adı verilmiştir. 

*** 
On ikinci enternasyonal kıtasınm 

kurnandanı olan general Lııkacsdan da 
bahsedelim. Kendisi barış sever bir a
danı olduğu halde kanaatleri yüzünd~n 
hu barba iştiraki lüzumlu görmüştür. 
Aslında rnacar :>lan ou adam, büyük 

harbda macar Husar aıavında bir za
hitti. F!arbdan sonra bur.un toprağı Çe· 
k?slovakyada kalmış.ti. Kendisi komc· 
nızn.:n dünyaya mJhtaç olduğu sulhu 
getireceğine inanıyordu. Onun için 
Kolçak'a karşı barb eden kızıl orduya 
girdi. Ruslar kazandıktan sonra, ken
di behçesinde uğı a!l:mak üzere geri çe• 
k'I · • 1 dı. Şimdi gene harb sahasındadrr. 
Niçin geldiğini soranlara üç sebeb gös
teriyor: 1) Bitlerden nefret ediyor· 
ınuş; 2) "General Franko kadınlan ve 
Çocukları öldürüyormuş; 3) Her ne ka
dar k ... 

omunıst de olsa, kendisinde de 
demokrat idcalJeri va.mış. 
Fak~:rib Çehre ve simalar değil mi? 
b' enternasyonal kıtalarda böyle 
ırÇok insanlar var. 

Bütün 
birind bu yabancılar arasında biri-
fakat ~n a!rt kanaat besliyenler çok; 
FAŞtc;sındc müşterek bir nokta var: 

LAR t !ıtDEN NEFRET EDİYOR-

En büyük iki işletme organizasyo
nu olan ve yaptıkları iş için çok alıp 

az ödeyen Mesajcri Haşet ve Mesajeri 
pariziyen müesseselerine hiç takılma
dan bir gazeteyi organize etmeye acaba 

imkan varmıdır ? 
Bu inhisarı bugüne kadar yalnız 

ümallite kırmağa muvaffak olmu~tur. 
Bu hususta, işçilerin haftalık resimli 
gazetesi olan ''Rogar" da nisbeten bun
larla uğraşabilmiştir. 

••• 
Pariste, yuvarlak rakam olarak po

litik ve gündelik 30 gazete çıkmakta -
dır. (Bu rakamın içinde yabancı diller
de çıkan gazeteler yoktur.) Pariste çı· 
kan gazeteler, hakikatte, bütün Fran • 
sanın gündelik matbuatı demektir; 
çünkü, ufak bir kısmı istisna edilecek 
olursa, Fransarun vilayet gazeteleri, 
ehemiyeti haiz gazeteler değildirler. 

Muela Fransa, Hitlerden önceki devir
de Almanyanm, Frankfurt, Kolonya, 
Münih ve Hamburg şehirlerinde çıkan 
ve bütün almanhk bakımından ebemi -
yetli olan gazeteler gibi bir basm nedir 
bilmez. 

Bu 30 Paris gazetesinin 6 tanesi bi
le halk cephesinin değildir. Mesela ga
zetenin biri halk cephesinden olduğu 

halde, var kuvvetle komünistlerle mü· 
cadele etmektedir. Bir başka gazete de 
halk cephesine sempati besliyor. Geri· 
ye, halk cephesi aleyhinde olan 22 gaze
te kalıyor. Bunların da ikisi "tarafsız'' 
bir tavır takınıyor, yani, halk cephesi
ne arasıra çatıyor. 30 gazeteden 20 si, 
gece gündüz, hükümete, halk cephesi
ne, Paris halkının kahir ekseriyetine 
hiicum ediyor. 

Bu 20 gazetenin üçü, sadece hava • 
dis gazetesidir. Bu itibarla, en büyük 
tirajları kendi aralarına almış olan 
17 gezete, yani Pariste çıkan gaze
telerin yarısından fazlası, açıktan açı
ğa halkın çoğunluğu aleyhinde Çfllı • 
şan, kışkırtan, yalan söyleyip basan 
gazetelerdir. Ve bunlar sade gündelik 
gazetelerdir. 

Bu gazeteleri sıra ile bir gözden 
geçirelim. Fakat bu gazeteleri ele al • 
madan, evvela haber alma işlerini ufak 
bir araştırmadan geçirmek mecburiye -
tindeyiz. Tabiidir ki, büyük gazetele· 
rin dünyanın her tarafında, her lile
minde muhabirleri vardır .. Buna rağ• 
men, Fransadaki haber alma işleri in • 
hisar altındadır. 

Haberalma işleri, reımll ajans sayı • 
lan ve enternasyonal ajans andlaşması
na girmiş bulunan. "Havas ajansı,, nın 

elindedir. Havadissiz gazete olamaz. 
Böyle olunca da, gazeteleri doğrudan 

doğruya ajanslara bağlamaktan başka 
hangi düşünce akla daha yakın gele • 

bilir? 
Almanyada evvela Ştines, ondan 

sonra da Hugenberg. gazeteden ajan • 
sa geçti. Gazete çıkarmak için ajans -
lar kurdular. Havas'ın da gazeteleri 
vardır. 

Her ne kadar Havas resmen hükü
metin malı ise de, ajans, büyük banka
ların kontrolu altındadır. Havas, büyük 
ilan acanteleriyle bağlanmış ve büyük 
ilan acantelerinin her biri, Faris ve vi
layet gazetelerinin bir kaçmı inhisar 
altına almıştır. 

Havas'a boykot yapan bir kimse ilan 
atamaz. Gazete ise ilansız çıkamaz. Ha
vas'ın diktatörü olan Piyer Cimiye'yi 
hükümet işten uzaklaştrrdı. 

Havas, Maten, Jurnal, Pöti Jurnal. 
Eko dö Pari gibi dört büviik gazeteyi 
doğrudan doğruya kontrol ediyor. Aslr 
aranacak olursa, Ôvr gazetesi de Ha • 
vas'm kontrolu altındadır. Yakından 
araştırılınca, bu gazetelerin biribirlerin· 
den çok farklı karakterlerde oldukları 

görülür. 
Bütün bu gazeteleri, sağdan sola 

doğru önümüzden geçirtelim. 
En dış sağda, açıktan açrğa faşist olan 

gazeteler bulunuyorlar. Bu istikamet 
tc çalışan ~azetelerio aayısı.-o kadar 

büyük değildir. Fakat buna mukabil, 
haftalık fa~ist matbuatı, o nisbette hem 
büyük ve hem de daha nüfuzludur. 

Çok defa 32 sayfalık zengin mün
derecatlı yarı gazete, yan revü şeklin
de çıkan haftalık gazeteler, Fransa'da 
büyük bir rol oynamaktadırlar. 

İlkönce önümüzden geçen, "Aksi -
yon fransez", koyu nasyonalist, Bur -
bon hanedanına tarafdardır. Direktör 
ve baş makale muharrirleri, Leon Dode 
ile halen hapisanede mevkuf bulunan 
Şarl Moras, başmuharriri Moris Püjo'
dur. Bu gazetenin devamlı bir okuyu
cu çevresi vardır; alman düşmam, fa. 
kat İtalya'ya taraftar olduğu için bes
belli ki, faşisttir. Bu gazeteye hafta -
lık, "Kandid'', Rik e Rak" (mizah ga
zetesi), "Jö süi partu" nün karabetleri 
olduğu gibi, hepsi de aynı basımevinde 
neşrolunmaktadır. İstikametleri: mo • 
narşik sempati ile faşistlik yaparak ak
tif • katolik olmaktrr. 

Bundan sonra Koti'nin "Ami dü 
Pöpl" adındaki gazetesi geliyor. Bu 
gazete, son zamanlarda ehemiyetini çok 
kaybetmiş, demagog, ve faşist bir ga • 
zetedir. Başmuharriri L. Marsellen • 
dir. 

Asıl büyük nüfuza sahih olan gaze· 
te ''Jur" dur. 1933 gibi yakın bir ta
rihte kurulmuş olan bu gazete, fevkal
ade mükemmel gazeteciler tarafından 

iclare ediliyor. Baş muharrirleri, Leon 
Baybi ile, Grenguar'da da rastlanılan 
Karbuçia'dır. "Grenguar'' gibi "]ur,, 
da, faşist Hitlerle birlikte çahşmağa 
taraftar ve saldırgandır. "Jur" un ar • 
kasında, eski Paris polis direktörü Ki
yap ailesi bulunmaktadır. Reaksiyoner 
gazetelerin en büyüğü olan "Grenguar" 
da Tardiyö de yazmaktadır; baş maka
lelerini Hanri Bero yazryor. Bilhassa 
edebiyata çok ehemiyet vermekte ve 
en korkunç reaksiyoner gazetelerden 
biridir. Tirajı 600.000 etrafında dolaş· 
maktadır. Bu grupa, akşamları çıkan 

ve doğrudan doğruya Tardiyö'nün fi. 
kirlerini neşreden ve bu itibarla da 
anti demokrat ve finans kapitalinin 
saldırgan grupundan olan ''Llberte" de 
dahildir. 

Eski gazeteler adt verilenlerden 
"Maten" ile "Juxnal''. yalan söylemek 
imkanını bulamadıkları zaman, alabil -
diklerine uyduran, tipik reaksiyoner 
ve yığın halinde neşirler yapan gazete· 
ler grupundandrr. Her ikisinin de ti
rajları çok yüksektir. Ne de olsa, "/ur• 
nalda Sen Brisin dış politikaya dair 
yazdığı yazılar, dikkate değer şeyler • 
dir. 

Bu gazetede iç politika yazılarını 

yazan Rauf Sabatiye d:! hatırı sayılır 
bir adamdır. Bu gazetelerle ruh yakın
lığı olan gazete, can sıkıcı, az okunan, 
koyu muhafazakar, faşistliğe taraftar, 
1789 da kurulmuş ve Fransa'nın en es
ki gazetelerinden biri ve belli başlr ba
zı ordu mahfiJierinin fikrini neşreden 
"Jurnal dö Deba" dır. 

Yukarda lafı geçtiği gibi, Havas 
Ajansr ile sıkı münasebeti olan "Eko 
dö Pari" başka bir kate~oriye mensup
tur. Bu gazete, katolik ve genel kur· 
maya karabeti olan mahfillerin organı 
ve aynı zamanda, son günlerde milli 

cumhuriyetçilerin önderi Hanri Keri· 
lisin etrafında toplanmış olan aktif re
akı;iyonerlerin en ileri gelen gazetele -
rinden biridir. Dış politika bakımın • 
dan, bu gazete, alınan aleyhtarı, it<ıl • 
yan dostudur. Dış politikaya dair baş
makaleterini Pertinaks yazmaktadır. 

"Eko,, ya, bir parça muhafazakar 
ve aynı zamanda sağdaki diğer kardeş
lerinden daha az hiikiimet diişmanı ol· 
mıyan ve Frankoya dort olan "Figaro,, 
gazetesi rel-abet ediyor. 

Figaroda, Sovyetler aleyhindeki 
nıakale serileriyle Vlademir d'Ormeson 
dış politikanın çe~nisini tayin ediyor. 
Bu aclamın yazdıklarına, güzel bir şekle 

sokulmuş niikte denebilir. Figaro bil -
hassa İngiliz dostluğu peşindedir. 

Şimdi sıra, madenciler komitesinin, 
bu itibarla da ağır endüstrinin organı o· 
lan meşhur "Tan" gazetesine geldi. 

Bugünkü direktörleri Şastöne ve 
Miyero, gazetenin başına geçtikleri za. 
man (1931) bazı iskandallar olmuştu. 
Gazete, bu münasebetle ağır başlı istik
Jalini kaybederek açrkt ırı açığa bir men
faat organı oldu. Dış p<.lhtika hsmm • 
da, faşist olan her şeye karşı hır sem • 
pati beslediği tesirini bırakan yarı res
mi bir hava esn.ektedir. Tirajı pek yük
sek olmamakla beraber, fevkalade mü
kemmel bir haber alma servisi olduğu 
ve parlamento münakaşalarını nokta ve 
virgülüne varıncaya kadar ayniyle neşr j 
ettiği için, siyasetle alakadar olanların 
aradıkları bir pzctedir. 

lngiltere'de birçok gazete çıkmakta· 
dır. Bu gazetelerin muayyen meseleler 
hakkında ayrı düşünceleri vardır; çün
kü her biri ayrı bir siyasi mahfilin fi
kirlerini neşretmektedir. 
Aşağıdaki kısa yazı okurlarımızı bu 

noktadan aydınlatacaktır. 

Mıılıcıfazakôr gazel.eler .. 
MORNlN POST; muafazal:ar parti· 

sinin sağ cenahının organidir ve müş • 
terileri de, bu sebeble, azdır. 

TlMES; finans aleminin ve impara • 
torluğun gazetesidir. Bundan dolayı 
ingiliz gazetelerinin en ehemmiyetlisi 
ise de en çok okunanı değildir. Hemen 
her memlekette muhabiri ve hatta mu· 
bahirleri vardır. İktidar mevkiindcki 
hükumeti imkan nisbetinde tutar. Bir 
çok haf•alık ( edebi, ekonomik, mali ve 
saire ) ilaveler çıkarmaktadır. 

DA1LY TELGRAPH; mösyö Eden 
dış bakanı olduğundan beri bilhassa 
Foreign Office'in fikirlerini neşrettiği 
görülmektedir. 

DAlLY MAİL; Mussolini'ye ve Hit· 
ler'e karşı sempati göstermektedir. Meş
hur muharrir Ward Price bu gazeteye 
yazmaktadır. Uzun zaman en çok satr
lan ingiliz: gazetesi bu idi. Son yıllar • 
da satışr biraz düşmüştür. Evening News 
bu gazetenin akşam ve Sundan Dis
patch pazar nüshasıdır. 

DAİLY EXPRESS; infiradcıdır, in· 

gilizlerin Avrupa işlerine karışmaları 

ve imparatorluğun kendi içine çekil • 

mesi başlıca prensipidir. Evening Stan

dartl adında lıir akşam nüshası ve Sun· 

dey Expres adında bir pazar nüshası 

neşreder, Eskiden geniş bir okur kala
balığınca alınan bu gazetenin aatışr da 
son zamanlarda eskisine nisbetlc azal -
mıştır. 

OBSERVER; pazar günleri çıkar ve 
bu gazetede büyük bir otorite sahibi 
olan Garvin yazar. 

Spectator'da muhafazakar ve hafta • 
lıktır. 

Liberal gazeteler 

MANCHESTER GUARDfAN; villi
yet gazetelerinin en mühimlerindendir. 
Enternasyonal meseleler bakımından 

İngiltere'dc ve yabancı memleketlerde 
kendisine oldukça ehemmiyet atfolunur. 

IH·i partisi gazetesi 

DAİLY HERALD; cazib bir şekilde 
çıkmak için büyük gayretler sarfeden 

bir halk gazetesidir ve Daily Mail ile 
Daily Expres'in satışları azalırken bu
nun tirajı artmaktadır, 

Komünist ga~etesi 

DAlLY WORKER; satışı pek az 
olan bir gazetedir. 

J' illiyet gazeteleri 

Az merkeziyetci olan İngiltere'de vi
I:iyet gazetelerinin ehemmiyeti vardır. 
Mesela Yorkshire Post muhafazakardır 
ve denildiğine göre şimdi Eden'in fi· 
kirlerinin naşıridk Liverpol Courrier 
muhafazakar, Liverpool Daily Post li
beral, Birmingham P06t muhafazakar • 
dır. 

Gazete gruplan ~ 

llhamcisinin veya başlıca sahibinin 
adıyle İngiliz gazeteleri grublara ayn· 
hr. Mesela : 

Rothermere grubu ( eskiden Northc· 
liffe grubu ) şu gazetelerden mürek • 

kebtir : Daily Mail, Daily Mirror, E
vening News, Sunday Dispatcb ve bir 
ka~ vilayet gazetesi. 

Beavcrbrook grubunda ( bu grub~n 
adı imparatorluk basınıdır ) Daily Ex:· 

press, Evening Standard, Sunday Ex· 
press vru-dır. 

Camrose grubu ise Daily Telgraph, 
Financial Times, Sunday Times ve pek 
çok vilayet gazetelerinden mürekkcbtir. 

Görüldüğü gibi bu grupların hepsi 
muhafazakardır. 

Dergiler 

En ehemmiyetli ingiliz dergileri ara· 
sında şunları kaydetmek lazımdır : 
Contcnporary Rcview Liberal; Fort· 
nightly ve Ninetecnth Century and 
After ikisi de müs.takildir. 

Her pazartesi 
çıkan 

Türk spor 
kurumu dergisini 

okuyunuz 

Avrupa nereye gidiyor? 
Volkischcr Beobabter gazetesinin Münih'tc çıkan nüshasmın 7 ikincika

nun sayısrnd:ı bu Avrupa han"tası inti .~ar ctmi~tir. Bu haritadaki çi:lgiler dev• 

1etlerin biribirleriyle olan ideolojik ve politik alakalarını göstermekredir. Düz 
beyazlar otoriter, siyahlar komünist, yıldızlı siyahlar komüniz:an Jevlctlerdir-
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Ankara Halkevinde 
Kış temsilleri devam ediyor 

Üstte ve :ıltta: HaJJ..evinde temsil edilen TırtJ/Iar piyesiııden iki sahr.e. 

Ankara halkevi temsil şubesi, An.ka
ranın tiyatro ihtiyacııu karşılamak ve 
halk üzerinde er tesirli vasıta olan tem
ail ile istenilen telkin ve tesirleri uyan
dırmak için, bu kış da faaliyetlerine de· 
vam etmekted:r. Geçen geceler içinde 
dört defa temsil edilen ve dört defasın
da da büyük salonu ağzına kadar doldu
ran bir kalaba.bk tarafından alaka ile 
seyredilen "Tırtıllar" piyesinia mümes
silleri, rejisörü ve dekoratörleri hakika
ten muvaffak olmuşlardır. Sahneye da
ha yeni ahşan birçok genç, değerler bu 
temsilleriyle haklarında beslenen ümid
leri kuvvetlendirmişlerdir. 

Münir Hamdi adında bir halkevi ü
yesi yazıcının hazırladığı "Tırtıllar,. pi· 
yesiı mevzu ve teknik itibariyle sahneye 
uygun bir piyes olaraic ele alınmış ve o
yun sonunda halk üzerinde de müsbet 
tesir ve heyecan uyandırmıştır. Halkevi 
atmosferi içinde yetişen. ülkülü bir gen· 
cin böyle milli bir terbiyeden mahrum 
kalmış diğer bir gafil gençle karşılaşma· 
aını esas tutarak bunun etrafında ha
reketli ve tezli bir vaka çizen piyeste rol 
alan bütün üyeler muvaffak olmuşlar

dır. 

Halkevi sahnesine çıkmakia ve orada 
milli piyeslerin temsil:ne yardım etmek· 
le ideal vazifelerinin en şereflilerinden 
ve en verimlilerinden birini yerine ge· 
tirmek bakımından zaten takdirimizi ve 
saygımızı hak etmiş olan kadın üyelerin 
bir de aynca kayda değer bir sanat ka
biliyeti göstermeleri bizi büsbütün se
vindirmiştir: 

Bayan Nigar, Mesrure ve Nermini bu 
itibarla tiikdirle anmak lazımdır. 

Halkevinin temsil faaliyetlerinde yo
rulmaz gayretleri ve gittikçe inkişaf e

den kabiliyetleriyle temayüz eden genç· 
lerimizden bu piyeste rol alanlar Bay 
Mesud, Fethi, Hakkı ve Galib de mu
vaffakiyet göstermiş ve takdirle karşı· 
lanmışlardır. 

Piyesin rejisinde ve dekorlarında B. 

Bedrinin, Haminin ve Mahmudun hiz· 
metleri de muvaffakiyetin esaslı amille· 

rindendir. Yeni teşebbüsleri, gezileri, 
programları ve hazırlanan neşriyatı ile 

varlığını daha fazla manalandırmak ve 
değerlendirmek yolumla olan Ankara 
halkevinden bahsetmek imkanını bul
dukça sevineceğiz. 

~-:w.--Lpoın >- # . 
(. (. ·' · • • '"- ~~-· ılo.ııiı'.:Wil 

Adana felfil{eti ve SflOrcularımızın yardımı 

Tertibolunan turnuva yarın başlıyor 
Bütün yurdd ... şlar arasında Adana fe

laketzedelerine yardımlar yapılır, iane
ler toplanırken, türk gençliğinin, türk 
sporcusunun buna seyirci kalması bitta· 
bi düşünülemezdi. Beklenilmiyen bir a
fetle yuvasını, yavrusunu, eşini, ana, ba
ba ve kardeşini kaybeden bu bedbaht 
vatandaşlara, h,.r vatandaş gibi türk 
sporcusu da yardımı bir borç bildi .• Bu 
maksadla hasılatı sırf bu felaketzede kar
de§leırmize verilmek üzere her mıntaka
da turnuva maçları tertib edildi. 

Ankara bölgesinin bu hayır işi için 
yapacağı maçlara 24/1/937 pazar günü 
"Ankara gücü'' ve "Muhafız gücü" sa-

halarında başlanacaktır. Bıwa aid ilan 
dünkü nüshanuzda neşredilmişti. Terti

bindeki rnaksadın büyüklüğünden gayrı 
mıntaka kulüblerini biribirleriyle karşı

laştırarak son vaziyetlerini bize göstere
cek olan bu maçların halkımızın büyük 

rağbetlerine mazhar olacağı şüphesiz
dir. Biz bu karşılaşmaların verebileceği 
neticeler üzerinde düşündüklerimizi aşa
ğıda kısaca yazıyoruz : 

Demir Spor - (.;arılmya 
Ankara gücü sahasınoa saat 13 de 

yapılacak olan bu maç çok enteresan o
lacaktır. D emir s por, son zamanlarda 
kuvvetlendi. Takım; Samsun, Kayesri 
ve Eskişchirclen celbedilmiş maruf fut
bolcularla takviye edilmiş bulunuyor. 

Filhakika bu takım geçen hafta yap
tığı bir ckzersiz maçında büyük muvaf
fakiyetlı:r göstermiştir. 

Çankayaya gelince: On biri bir olan 
bu takımın enerjisi göz önünde tutulur
sa Demirsopr - Çankaya karşılaşmasının 
çok çetin olacağı muhakkaktır. Bu tak
dirde galibiyetin hangi tarafta kalacağı
nı kestirmek pek de mümkün değildir. 

Ankara Giicii. - ıUulıafız Gii.cü 
Bundan sonra ayni sahada yapılacak 

Muhafız gücü. Ankara g ücü maçı heye
can üstüne heyecan koyacaktır. Muha
fız gücünün bundan üç hafta evel Anka
ra gücünü ikiye karşı üç golle mağlub 
etmesi heniiz hatırımızdadır. 

Harbiyelilerin de iltihakiy1e s:ıs kuv
vetine kuvvet katan muhafızltlar hiç 

\ Dl~:H::~~::~ günde• güne haur. I Çok güzel bir Örnek 
leştiğimi iddia ediyorlar .• " 1 

Herkes, ta§Idcğı manaya rağmen :·Kütahya köylerinde yeni mekieb!er 
müfred bir faildir. Şu halde fiilin müf· 
ret olması icab ederdi. 

**• 
"Birkaç müddet sonra da ••. " 
"Birkaç zaman" dan kinaye olacak. 

Fakat "birkaç zaman,, en da nihayet bir 
müddet olduğunu unutmamak 18z1m. 

* • • 
''Osmanlı • Çar Rusyasr arasındaki 

harbı ... " 

Yanlış! ya "osmanlı imparatorlu
ğiyle Çar Rusyası arascndaki harb,, ya
hud da "osmanlc • rus harbı,, denilmek 
lazımdı. 

* * • 
.. Bu neticenin temennilerimize uy

gun olacağını umud ederiz.'' 

"Ümid etmek" denilir ama, "umud 
etmek,, denilemez, çünkü bunun yerini 
tutan ''ummak,, fiili dilimizde mevcud
dur. Ve "umud'' esasen bu kökten ge· 
len bir isimdir. 

* * * 
"Esasen evvelce tasnif edilmi§ o-

lan seslerine ... " 
"Esasen,, ve "zaten,, burada tama • 

miyle müteradif olan kelimelerdir. Şu 
halde aync cümlenin içinde tekrarlan • 
malarr doğru değildir. 

* * * 
" Ejder görür gibi görüldüğünü 

gördüğüm zaman •. '' 
Ardı ardına süratle tekrarlama mü· 

sabakalarıı:a elverişli bir cümle, der • 
siniz. 

şüphe yok ki pek yakın bir zaman evel 
elde ettikleri muvaffakiyeti kaçırmama
ya; Ankara güdüler ise hiç beklemedik· 
leri ve ummadıkları halde uğradıkları 
mağlubiyetin acısını çıkarmağa çalışa

caklardır. Bu maç ayni zamanda bir re
vanş maçı mahiyetinde olacaktır. Anka

ra gücünün bildiğimiz tekniği kendi leh · 
!erine galibiyet fikri telkin ederken, di
ğer taraftan Muhafızm her dakika artan 
enerjisi bu düşünceleri sarsıyor ve tah
minleri altüst ediyor •• 

Kırıkkale - Güvenç Spor 
Muhafız gücü sahasında birinci maç 

saat 13 de Kırıkkale ve Güvenç spor ku
lübleri araa.ı:nda yapılacaktır. 

Gençler Birliği • Altın Ordu 
Ayni günde bu sahada yapılacak 

Gençler birliği - Altın ordu maçı da her 
halde çok zevkli ve heyecanlı olacaktır. 
Hepinuz biliyoruz ki Gençler birliği bu 
sene liklerde çok iyi neticeler almış ve 
hiç mağlub olmamıştır. Bugün şampiyon
luğa da namzed bulunuyor. Bu takımın 
Çankayaya karşı aldığı netice bilhassa 

çok mühimdir. 
Altın ordulular da tam kadrolariyle 

çıkabilirlerse turnuvalarda her halde 
sürprizler yapacak mevkidedirler. Anka. 
raya gelen mülkiye mektebinin tanınmış 
oyunculariyle sahaya çıkacakları işitilen 
Altın ordunun Gençler birliğine kolay
lıkla yenileceğini sanmak doğru olamaz. 

Bütün bu tahminlerden sonra bize 
hakiki cevabı verecek sahalardır. O gü· 
nü bekliyelim .•.• 

BlR TAVZİH 
Muhafız G\icü Reıslığinden şu mek

tubu aldık : 
Gazetenizin 18 İkinci Kanun tarihli 

nüshasında (Dün Demirsporla Muhafız 
Gücü birinci takımları bir dostluk ma!jı 
yapmışlar ve Demirspor 5 • 4 galip gel
miştir. Muhafız gücü geçen hafta Çan
kayayı yendiği takımiyle oynamıştır.) 

diye bir spor haberi vardı. 
Doğru ve tarafsız görüşlerine inan

dığımız satırlarınız arasındaki bu yazı
nın, spor yazıları ile meşgul olan arka
daşın dikkatinden kaçmış ve dışardan 

verilmiş bir haber olduğuna eminiz. Yal
nız dostca bir karşdaşma yaptığımız 

Demirsporun bu muvafıakiyetini tak
dirden ziyade Muhafız Gücünün geçen 
haftaki galibiyetinin kıymetini düşür

mek, bir tesadüften ibaret göstermek 
manasını taşıyan son cümledir ki, bizi 
teessüre ve bu tavzihi yazmağa sevketti. 

Bir defa, Muhafız Gücü geçen hafta 
Çankayayı değil Ankara Gücünü yen
miştir. Sonra, Demirsporla karşılaşan 

takım, geçen haftanın galip takınu de
ğil, yarıdan fazlası denemekte olduğu· 

muz yeni oyunculardan kurulmuş bir 
takımdı. 

Keyfiyetin, spor sütununuzda aynen 
tavzihini saygılarımla dilerim. 

Simavrn Demirci köyünde mektebin yatı kısmı 

Simavcn Demirci köyünde mekteb ve yatı kısmı 

Yurdun her yanında köylülerimiz, köy 
}erinde yatılı ve yatısız okullar açılma-

köyünde köylü tarafından inşa edilmi}
tir. llbaylık mahalli idareden ayırdığı 
az bir para ile beraber baş öğretmene 

bir de planını vermiş, ilbay ve ilçebay 
sık sık yapı ile alakalanmış. 

sı için, okul binaları yapmak yolunda 

birbirleriyle yarış etmektedirler. Köy. 

lü, taşını kerestesini çekmekte, kireci
ni yakmakta ve gücü yettiği kadar da 

bu yapıların işçiliğini yapmaktadır. 

Şimdiye kadar böyle mahalli memurla. 

rın rehberliği ve halk gayretile yapıl
mış olan bir çok mekteblerin resim. 

!erini ~öylerimizden almış ve gazete
m ize koymuştuk. Dün Simav muhabiri
miz bize yeni iki resim yolladı. Bu re

simler bize adeta bu okulların bir köy
de yapılmış olmadığı zannını verdi. Şe
hirlerimizde rastladığımız yapılar ka
dar zarif olan, yapıldığı köye eşsiz bir 
güzellik veren bu okul, Simavın Demirci 

Bu surc.tle bir yaz içinde, köylü ke
restesini, ağacını çekerek, kirecini ya.. 
karak şu gördüğünüz beyez sıvalı o

kulun yanma, aşağıda da resmini koy
duğumuz yatı kısmı yapılmıştır. 

Dii.§Ü11üşler: 

Bu suretle Kütahya ili bu yıl, Köp
rüören köyünden sonra, köylünün yap~ 
mış olduğu bir yatılı okul binası daha 
kazanmış oluyor. 

Mahalli idarenin Şaphane köyünde 
ve Simav merkezinde yaptırmakta ol.. 
duğu beş dershaneli okulların da üstle
ri kapanmıştır, şimdi içerlerinin tesi~ 

satiyle uğraşılmaktadır. 

Neşriyatı himaye meselesi 
Maarif Vekaleti, neş

riyatı himaye tahsisatı-

nın bundan böyle nasıl 
kullanılacağını izah e· 

den chemiyetli bir teb • 
liğ neşretti. Faydalı ki
tab ve mecmualardan bir 
mikdarının satın alın • 
ması suretile neşriyata 
yardım esası muhafaza 
edilmektedir. Yalnız 
değişen noktalar şun-

lardır: 

Evvela, bütün müraca· 
atler toplanıp , tasnif e
dilecek, yeni basılan e
serler arasından en fay
dalı olanları seçilecek, 
ve yardım listesi, tem -
muz ayında katı şeklini 
almış olacaktır. Bundan 
ba~ka, eserler. yazılı fi. 
atlariy le değil, vekale • 
tin takdir edeceği kry • 
met üzerinden satın alı
nacaktır. 

Bu ikinci rıokt:i çok 
ehemiyet!idir. Yalnız, 
nesriyat tahsisatına te· 
min edece~i tasarrufla 
yardımın daha geni~ öl
çüde yapılma'3ma imkan 
vereceği ic;in değil, ay • 
nı zamanda, hugün vü
cudu hissedilen kitab 
pahalılığiyle mücadele 
huc:usunda yerinde bir 
tedbir teşkil edeceği 
için. 

Maarif 7eka1etinin 
şimdiye kadar tatbik et· 
tiği neşriyata yardım 
şeklinin, bizde kitab fi. 
atlarının yüksekliği üze
rinde mühim bir amil 
olduğunu ·,ir kaç defa 
ısrarla ileri sürmüş ol
duğumu hatırlıyorwn, 

Esas itibariyle Ve
kalet tarafından satın a
lınacağı muhakkak sayı· 
lan eserlerin t.!bileri, 

ihtiyar ettikleri baskı 
masrafını Vekaletin ve • 
receği yardım tahsisatın
dan defaten temin et -
mek maksadiyle, kitab • 
lara hakikaten fahiş fi. 
atlar koymak yoluna gi· 
diyorlardı. Bazan bu fa
hi,lik birkaç formalık 

bir kitaba bir lira gibi 
yüksek bir fiat koy· 
maya kadar varıyor • 
du. Satın alınacak ki· 
tab mikdarı üzerine 
fiatın tesir yapmaması 
kitab basanları bu hile 
yoluna teşvik eden bir 
amildi. 

Tabi, bu usulden 
memnundu, cünkü. kitab 
hiç satılmasa bile, mas
rafını çıkarmış, ve hat
ta kar bile etmis oldu • 
ğu için umurunda ola
mazdr. Bu şeklin zararı, 
do~rudan doğruya kari· 
lereydi. Pahalılık, kitab
la okuyan arasına bir 
sed yükseltiyordu. Hal· 
buki, neşriyata yardım
dan maksad, halk için 
faydalı ki ta.bların çık • 
masmı ve okunmasını 
temin etmek değil mi -
dir? 

Vekaletin bnlduğu, 
ve bizim de birkaç defa 
tavsiye etmiş olduğu • 
muz formül, mahzuru 
izale ederek faydayı ib • 
ka etmektedir. Neşriya· 
tın himaye edilmesi lü
zumu, artık ü zerinde 
münakaşa edilmiyen bir 

hakikattir. Kitab s3trşla• 
rının azlığı, milli kül
türümüz rüştünü isbat 
edinceye kadar, neşriya· 
tm devlet vesayeti al· 

tında bulunmasını zaru· 
ri kılmaktadır. Esasen, 
yeni eserleri edinmek 
için hususi imkanlardan 
mahrum bulunan mek -
teb ve umumi kütüpha· 
nelerimiz de, ancak Maa• 
rif Vekaletinin satın a • 
lıp göndereceği kitab -
larla zenginleşecektir. 
Şu halde Vekalet, kitab 
ve mecmua satın almak· 
la, hem neşriyatın ço -
ğalmasına, ilim ve sanat 
hareketlerinin canlanrna• 
sına yardım etmiş, heJll 
de son derece cılız olan 
umumi kütüphanelere, 
kendi başlarına temin e
demiyccckleri, bir haya" 
tiyct kazandırmış olu " 
yor. 

Bilhassa harf inkı • 
Hibından sonra, türk ki• 
tabcılığınm ve mecrnu· 
acılığının inkişafında 
Maarif V ek&letinin yar
dmları biç de u müe'" 
sir olmus değildir. /\11 "' 
cak, bu faydalı rol 1:; 
nmda bir de yukar 

bahsettiğimiz rnah~~~ 
da mevcuddu ki bu~-
Vekaletin yeni karari1"' 
le izale edilmiş buıunU"' 
yor. . ki 

Neşriyat üzerınde ,_ 
devlet himay esi, bu !eu
ni şekilde, türk kü1f1;d• 
ne büyük hizmet e. 

ddır· 
bulunmaya narnze l 
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~ Gazdan zehi;leneııleri hangi 

tedbirlerle kurtaracağız? 
Kurta r mayı bilmek , korunmayı 

bilmek kadar ehemiyetlidir 
Evveli, hastayı çok dikkatle tehlikeli 

mıntakanın dıtına çkarmahdır, fakat 
lüzumundan fazla uzaklaştırmak ta 
doğru değildir. Sonra üst elbiselerini 
çıkarmalı ve sıcak bir örtüye ( batta • 
niye gibi ) sarmalı. Hastalar asla yü • 
rütülmemeli ve yürümemelidirler. Ne
fes almanın kolaylaştırılması için mü· 
vellidülhumuza teneffüsü suretile yar· 
dım edilmeli, filkat müvellidülhamuzayı 
aıkıştuarak ve bolca vermeyip ancak 
hafif teneffüs şeklinde vermelidir. En 
tehlikeli ve yanlış olan şey, hastaya 
kollarını açıp, kapamak ve derin nefes 
aldırmak şeklinde sun'i teneffüs yap -
tırmaktır. Böyle usulü dahilinde yap • 
tırılan bir sun"i teneffüs hastanın mu • 
hakkak ölümüne sebeb olur. Doğrudur, 
Ciğere taze hava vermeli ve zehirli ha· 
vayı defetmeli, fakat hiç bir zaman ci
ğere zahmet ve yorgunluk yükletmeme
li, yeşilhaç gazlarile zehirlenenlere rom. 
ile 1can,tırılmıı çay vermek çok fayda
lıdır. Herhalde doktora müracaat şart· 
tır. 

Fosfordan ileri gelen yanıkları yüzde 
beş (natriyom bikarbonat) mahliilü 
ile yıkamak ve üzerine bir melhemli 
sargı sarmak icab eder. Yanmakta olan 
fosfora vücudun başka yerlerile asla 
dokunmamalıdır, zira dokunulan yere 
Yapışır ve tekrar yara husule getirir •. 
Bütün diğer y~ık yaralarına vazelin 
&argısı sarmak iyidir. 

EV ECZANESi: 

Sığınakta bulunacak ev ecza çanta • 
8tnda şu ilaçlar olmalıdır : 

a - llk sıhi yardım işlerine dair 
tnuhtıra, 

b - 10 :15 tane yara sargısı, 

t - Bir paket pamuk, 
d - Yüzde 3 ve yüzde S natriyom 

bikarbonat mahlôlü, 

e - Kireç kaymağı tozu, 

f - Kalevi göz melhemi ve sürme 
SÖpleri, 

g - Vazelin, 
h - Sabun ve soda, 

i - Süt, çay, rom, yahut kahve, 
j - Yanık melhemi ve yanık sargı • 

ları, 

k - En yakın yardım merkezinin ye· 
tine dair muhtıra, 

Öğrenmeler ve Talimler 

Evelce sözü geçen ev ve blok hava 
k~runrr.a emirleri için ilk şart esaslı 
bılgidir. Bunlar yalnız nazari ol:ı· 
~ak öğrenmenleri kafi değildir. 

ratik şekilde tamamen yetişmiş 
olrnalarına da kat'i mecburiyet vardır. 
~.31.nız evde oturanların değil, ev sahi· 
•nın de aynı derecede ilgilenmesini 
-ab ettiren ilk iş, biran evvel vazife· 

~ini bit b" • en ır ev koruyucusuna ( ev a 
rnırıne ) sahih olmaktır. Ancak ondan 
sonradır k" ~ h ı, resmı makamlar tarafından 

1 
ava korunmasına dair alınacak tedbir
er tam b. f d ır ayda verebilir. Burada bir 
aha tekrar edelim ki öğ ·ı k I"' .zım 1 • • renı me u· 

1 
l>e e~ şcylerın lıepsini burada söy • 

eme e ımkan k yo tur. Her şeyden evci 

Korunma teşkilatı, ne ka
dar mükemmel ve iyi lıazır
lanmq olursa olımn, herlıan
gi bir şekilde gazdan zehir· 
lenenleri kurtarnuıyı bilmek 
korunmayı bilmek kadar 
elıemiyctli ve lüzumludur. 
Bıı ihtiytı{, bilhassa aile reis
leri için daha lmvvetle ken
dini hissettirmektedir. 

Bu yazımızda, zelıirleneni 
kurtarmanın en pratik ve 
tatbiki l;olay çarelerini olm
yacaksımz. 

ameli ve tatbiki hava korunma dene • 
meleridir ki şahsi korunma işlerine dair 
emniyet ve kanaatı temin eder. Ameli 
korunma denemeleri sayesinde bütün 
fikir ve noktai nazar ihtilafları çabuk 
ortadan kalkabilir. 

Hava korunma tedbirlerinin ·daima 
başkaları tarafından yapılmasını bek • 
lememeli, bilakis evvela kendisi yap • 
mağa başlamalıdır. Hava korunma ta • 

timleri, büyük resmi teşkilatların faa
liyetlerini denemek için lazımdır. Fa
kat eğer evlerde korunma talimleri tat
bik ediliyorsa, anca.k o zaman bu wnu· 
mi resmi korunma talimlerinden mat· 
lüp fayda istihsal edilmiş olur. 

Mekteplerde yangın alarmı ve yan -
gın söndürme talimleri yapılmasını Jü. 
zumsuz \'eya faydasız saymamalıd:r. 
Hava korunma işleri de, amme hizmet· 
terine aid diğer hizmetler gilıi, meseli 

itfaiye ve can kurtarma işleri gibi ga· 
yet sarih ve doğru anlaşılmak ve yapıl-
mak icab eder. 

Avusturya Hava Korunma Teşkilatı 

Yüksek idare mak:ımı : Avusturya 
hava korunmasının en yüksek idare 

makamı, harbiye nezaretidir. Mtlşterek 

işler hakkında, zaman zaman harbiye 
nazırının başkanlığı altında bakanlıklar 

arası bir komite toplanır ve bütün hava 

korunma işlerinin tat ikatının pürüs • 

süz yürütiılmesine müteallik esaslar 

burada tesbit olunur, 
Bütün hava korunma tedbirlerinin 

tatbiki ve bilhassa bütün askeri mü • 

dafaa tedbirleri harbiye nezaretinin 

icra makamı hava kuvvetleri kuman • 

danlığınca emir ve idare edilir. Hava 

korunmasının sivil işlere aid meseleler 

için harbiye nezareti nezdinde muhtelit 

bir hava korunma komisyonu mcvcud • 

dur. ~u komisyon, ittihazı lazımgelen 

tedbirleri teklif ve passif sivil korun· 
ma işlerinin merkezini teşkil eder. 

Vilayetler nezdindeki askeri mümes
siller hava kuvvetleri kumandanlığına 
bağlıdırlar., Asker garnizonu bulunan 
her yerdeki ~keri kumandan, aynı za
manda hava korunma kumandanıdır ve 
bunun refakatinde bir hava korunma 
zabiti bulunur 

-

SlVlL lDARE : 
Bir askeri garnizon bulunmıyan ha

va korunma mıntakalarında korunma 
işleri için siyasi makamlar tarafından 
bir sivil memur tayin edilir. Bütün vi
layetler ve ayrıca önemli endüstriyi 
ihtiva eden yerler veyahut hasara uğ -· 
ramasr, halkın hayatında mühim tesir 
yapacak olan münferid sanayi yerleri, 
hava korunma mıntakalarını teşkil e -
derler. 

Böyle büyük mıntakalar hava korun· 
ma bölgelerine (Bezirk) ayrılırlar, fa. 
kat bölge hududlan. normal kaza hu· 
rludlarile bir olmıyabilirler. Her bölr,e 
için ( bölge korunma idaresi ) teşkil 

olunur. Bu idt>reler, valilerin baş'canhğı 
altındaki hava korunma komisyonları
na bağlı buhınurl:ır, askeri cihetten de 
salahiyetli hava korunma askeri memu· 
runa bağlıdırlar. Vilayetler hava korun
ma kcımisyonları, başlarında askeri me· 
mur olduğu halde, korunma mesaıli 
hakkında vilayetin müşavere heyetini 
te"kil ederler. Bu komisyonlar, umum 
muhtelit hava korunma komisyonunun 
kararlarına tabidirler. 
Halkın hususi ve sahsi korunmasına 

müteallik tedbirlerin tatbiki ( sivil ha
va korunma birliğine ) aiddir. Bu bir· 
lik, bu maksat için resmi otoriteye ma
lik birk~~ teşekkülden ibarettir. Ta • 
lim ve terbiye ve hizmete alma i'leri de 

buna aiddir. 
t ttihaz edilen tedbirleri tecrübe için 

hava korunma talimleri yapılır. Bu ta
limler harbiye nezareti hava kuvvet • 
teri kumandanlığı tarafından tertip ve 
fırka yahut mıntaka kumandanı tara • 
fından tatbik olunur. Bu talimlere, ala· 
kadar korunma mıntakaları, bütün res· 
mi makamlarile mühim teşkilatları, it
faiye, kurtarma ve diğer organlarile iş· 
tirak ederler. Bu iştirak keyfiyeti, bil· 
tün bu işlerde halledilmemiş cihetlerin 
kalmaması için zaruridir. Bu talimler, 
yapılan hazırlıkların teftişi icin biricik 
fırsat olduğu gibi hava korunması key
fiyetinin umuma şamil bir iş olduğunu 
göstermek ve alıştırmak için dahi fay· 
dalıdır. Gençlik, hava korunma işleıin· 
de yardımcı olarak biiyük rol oynar. Bu 
sebeble resmi makamların yardımile 

bütün mekteplerde hava korunma grub· 
ları teşkil olunur. 

Avusturya'da ilk admı, hava korun
ma talim kıtası teşkili ile başladı. Bun· 
tar öğretme ve tatıbikatlarla ameli hava 
korunmasını gösteriyorlar. Bunlar hava 
korunma tatbikatlarının hazırlanma ve 
yapılmasında da çalısırlar ve Avustur· 
ya'nın 1933 de ilk hava korunma tali
minden 1935 temmuzuna kadar 100,000 
insana hava korunmasını öğrettiler. 

Hava korunma muallimlerinin ve 
yardımcı öğretmenlerin mektep ve ev 
hava korunma amirlerinin ve hava ko
runmasında faal olan diğerlerinin ye
tıştirilmesi işleri, getici kurslar vasıtası 
ile yapılır. Bunlar umumi tenvir ve ir· 
şad ödevini de başarırlar. Gezici kurs· 
tarını Avusturya hava korunma cemi
yeti tertib eder • 

Aylrk c Hava Korunma • Mecmuası, 
ve hava korunma ecrgileri, irpd ve ted-

\ lzmirde göçmenler i~in 

yaptırılacak yeni köyler 
Köy yerlerini tesbit edecek komisyon 

çalışmaya başladı 
İzmir, (Huauai) - Vilayetimizin 

muhtelif kazalarında muvakkaten is· 
kan edilmiş olan göçmenlere baharda 
hükümet tarafından yeni evler yaptırı
lacağı ve bu evlerin göçmenlere ve· 
rileceği malumdur. Sıhat ve İçtimai 
Muavenet VekUetinden gelen bir emir
de göçmenlerin iskanı için yaptırıla
cak yeni köylerin, yerlerinin fimdiden 
tesbit edilmesi bildirilmiş olduğundan 
Sıhat müdürü Dr. Cevdet Saracoğlu, 

Ziraat müdürü Nadir Uysal ve Nafıa 
müdüründen müteşekkil bir komişyon 
teşkil edilmiştir. Bu komisyon, derhal 
işe ba~dıyacak ve göçmen iskan edilen 

kazalarımıza giderek Kaymakamın da 
komisyona ittirakiyle muhtelif arazi ü
zerinde yeni köy kurulmasına elveritli 

·yerleri teabit edecektir. Tetckkül eden 
komisyon üyelerine Vilayetten birer 
mektub gönderilmiştir. Komisyon, Va
li Fazlı Güleç'in reisliği altında çalıp· 

caktır. 

Köy yeri teabit edilirken, göçmenle

re tevzi edilen araziye yakın olması, 

içecek temiz suyu, temiz havası bulun· 

muma dikkat olunacaktır. Bu köylerin 

i"'a planları da Vekaletten Vilayete 

gelmiştir. 

Merinos neslini ıslah için 
Ziraat bakanlığı merinoslara anz olan ha•t • bkla r la 

mücadele için esaaiı tedbirler aldı 

Milli endüstrimizin en mühim bir 
ham maddesini teşkil eden merinosla· 
rın yetiştrilmesi hususunda Ziraat Ba· 
kanlığının gösterdi~i titizlik malum
dur. Bakanlık merinos neslinin üretil
mesi ve cinsinin memle:tetimizin ikli· 
mine uygun lıir hale getirilmesi için 
geceli gündüzlü çalışmaktadır. Yakın 

bir zamanda dokwna sanayiinin muh
taç olduğu b;itün ham maddeyi verme· 
si muhakkak olan merinosların arasın
da bazı uyuz vakaları görüldüğü du· 
yulnıuştuBunun üzerine bakanlık 6 i
kinci teşrinde mahalline ilk savaş em
rini vermiştir. Savaş 24 ikinci teşrinde 
başlamış ve bu ayın üçünde tarama ve 
tesbit safhası ikmal edilmiştir. Şimdi 
Bursa mıntakasında Merinos uyuz mü
cade.esinin tedavi safhası başlamış bu
lunmaktadır. 

Taramada M. Kemal Paşa kazasın
da lG, Yenişehir kazasında 47, Bursa 
merkez kazasında 94 ki ceman 157 köy· 

de 53 bin 680 kıvırcık, 4460 dağlıç, 27 
saf mcr.inoa, 997 T. merinos, 23049 ke· 
çi, 21853 karasıgır, 7072 manda, 4664 
at ve kısrak, 3345 eşek muayene edil
miştir. 

33 köyde 1212 kıvırcık, 13 merinos, 
1 malak'ta hastalık görülmüştür. Bun
lardan 1154 Ü baş uyuzu ve 72 si vücud 
uyuzudur. Hastalığın yüzde nisbeti hiç 

mesabesindedir. Fakat bakanlık bu az 
mikdardaki musab hayvanları da iyi bir 
bale getirmek ve hastalığın tamamen 
önüne geçmek kararındadır. Bu mak· 

sadla: 

Karacabey ve Mudanya kazalarının 

bir kısım köylerini ihtiva eden Bursa 
merkez kazası mıntakası beş tedavi gru

puna ayrılmıştır. 

Yenişehir kaza mıntakası coğrafi 

vaziyet dolayısiyle Bursa merkez kaza
sına bağlı hastalıklı bir köyü ih iva 
etmek üzere üç grupa taksim edilmiş· 

tir. 

Bursa merkez kaza ve Salihli küçük 
sıhiye memuru Yenişehir mıntakasına, 
Burhaniye, Göynük, Turgudlu, Kara
cabey ve Saınandıra küçük sıhiye me
murları da muvakkaten merkez kaza 
tedavi teşkilatına verilmişlerdir. Bu 

ris için faydalı vasıtalar teşkil etmek· 
tedirler : Hava korunma sergileri de 
malzemeyi göstermek ve kullanmak su· 
retile tenvir ve irşad işlerine yaramak

tadır. 

Sivil koru11ma işlerine yardım eden 
müesse eleri birleştirmek lazmJd11. Bü
tün sivil korunma iş1erile me,gul veya 
buna yardıma elverişli kaynaklar bir 
araya toplanarak sevk ve idare edilme· 

lidir. Sivil korunma işlerine dair ana 
hatları, muhtelit hava korunma komis
yonuna malik olan hava kuvvetleri ku· 
mandanhğı tarafından verilir. Bunun 
umwni ve müşterek şekilde tatbikine 
( sivil hava korunma birliği ) delalet 
eder, ve bunların herkes tarafından ne 
suretle yapılacağını da izah eder. 

Bu sebeble tafsilata muhtaç olan her 

ferd sivil hava korunma birliğine mü • 

racaat etmelidir. 

memurlar ilk vasıta ile bu mıntakalara 
gideceklerdir. 

Buna nuntakaaında ziraat mektebi 
müstakil bir mıntaka olarak baytar di
rektörü tarafından takib edilecektir. 

Bursa • Mudanya şimendifer hattı· 

nın şarkındaki grupların taki.bi müca
dele baytarlarından Sami ve garbındaki. 

grupların takibi de Fuad tarafından 
yapılacaktır. 

Yenişehir mıntakasındaki birinci 
grupun tedavisi Yenişehir merkez bay· 
tarı Sadi tarafından temin, ikinci ve 
üçüncü gruplardaki mesai de mumai· 
leyh tarafından takib edilecektir. 

Mücadele Reisi ve vilayet baytar 
direktörü her iki mıntakadaki mesaiyi 
muntazaman kontrol edeceklerdir. 

ANKARA 
ôGLE NESRIY ATI 

Saat: 
13.30 Plak: Türk musikisi ve halk şar-

kıları. 

13.50 Dahili ve harici haberler. 
14.00 Muhtelif pla.k netriyatı. 
15.30 Cumhur Başkanlığı ftarmonilt 

orkestrası üyeleri tarafından kon.o 
ser: (OrkC6tra fCfi Dr. Protar
yüa) (M.M.M. den naklen). 

AKSAM NESRIY ATI 
Saat: 
19.00 Türk musikisi ve halk şarkılan. 

(Ferit Tan ve arkadaşları). 

19.30 Arapça n.e'riyat. 
19.45 Türk musikisi ve halk şarktlan 

(Hikmet Rrn Seagör ve arka

daşları). 

20.15 Konferans: CeW Uyanık (T .. 
pu ve sicilleri). 

20.30 Çocuklara Karagöz (Küçük Ali) ı 
20.45 Gazete hütasaları ve ajana baıo 

berleri. 
21.00 Plak: Dan• musiıkis.i. 
22.00 Yarınki program ve btikW MP.. 

şı. 

iSTANBOL 
ôCLE NESRIY ATI 

Saat: 
12.30 Plakla tUrk musiki& 
12.50 Havadi.a. 
13.05 Plakta hafif mULilC. 
13.25-14.00 Muhtelif pllli nqrfylıb-

AKSAM NESRIY ATI 
Saat: 
18.30 Plakla dana musi1dsl • 
19.00 Şehir tiyatrosu komcdıl 1mmı 9 

rafından bir temsil. 
20.00 Türk musikil heyeti.. 
20.30 B. Ömer Rıza t&rafmdall anıbca 

havadiı. 

20.45 Münir Nurettin ve arbdaflaa 
tarafından türk muaikisi'" ballıt 
şarkıları. 

21.15 Saat ayan, Orkeetraı 
22.00 Ajanı ve borsa haberleri ve en... 

si günün programL 
22.30 Plakla sololar. 
23.00 Son. 
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Kiralık Daire 

1 ASKERi F ABRJKALAR UMUM MÜDÜRLOCO 1 
SATI~ ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

KIRKKALEDE YAPLACAK İNŞAAT 

Kesif bedeli (37820) lira olan yukarda yazılı inşaat Askeri Fab
rikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma Komisyonunca 3 - Şubat. 937 
tarihinde çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 

Şartname (Bir) lira (90) kuruş mukabilinde komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan (2836) lira (50) kuruşu havi 
teklif mektuplarım mezkur günde saat 14 e kadar komisyona ver
melerı ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddele• 
rinde vazıh vesaikle muayyen gün ve saatte komisyona müracaat-
la.rı. ( 53) 1-230 l 

MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMELERİ 
Tahmin edilen bedeli (3500) lira olan yukarda mikdarı ve cin

ai yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın al -
ma komisyonunca 4-2-937 tarihinde pcrtembe günü saat 14 de açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon-
dan verilir. • 

Taliplerin muvakkat teminat olan (262) lira (50) kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (92) 1-245 

1 ANKARA LEY AZIM AMlRLIGt SATIN ALMA 1 
KOMİSYONU iLANLARI 

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

abalığı kı.maş ı. şubat. 937 pazartesi günü saat 16 da lstanbulda 
Topham:de Sa. AI. Ko da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Hepsi:ıin tahmin bedell 18000 liradır. İlk teminat! 13.50 liradır. Şart· 
name Ç«" nümunesi komisyonda görülebilir. isteklilerin 2490 sayılı 
kanumm 2 ve 3 maddelerinJe yazılı vesikalarla beraber teklif mek
tupannı i~1ale saatinclen bir saat evvel komisyona \ ermeleri. 

(39) 1-163 - ----
İL~N 

Ordu hsatahaneleri için 350 adet subay ve 1000 aded erat batta
niyesi 1 şubat 937 pazartesi günü saat 15 de lstanbulda Tophanede 
satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Hep
sinin tahmin bedeli 24300 lira ve ilk teminatı 1822 lira 10 kuruştur. 
Şartname ve nümuneleri komisyonda görülebilir. İsteklilerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerinde yazılı vesikalarla beraber tek· 
lif mektuplarını ihale saatinden hır saat evel komisyona vermele-
ri. (40) 1-164 • 

İI~AN 
l - Harb ve baytar okulu için 800 metre kabardin 30.1.1937 cu

martesi günü saat 11 de açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Eksiltme levazım amirliği satın alma komisyonunda ya

pılacaktır. 

3 - Kumaşların tutarı 4800 lira olup muvakkat teminatı 360 lira
dır. Şartnamesi komisyonda parasız görülür. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 maddesindeki vesika ve teminat 
.nakbuzlariyle belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (75) 1-206 

İLAN İLAN 
ı - Tayyare alayının göste

receği yerde 17000 lira bedeli 
keşifli yaptırılacak cephanelik
ler kapalı zarf usuliyle eksilt
meye lconmu~tur 

2 - thale!Iİ 8 şubat 937 pazar· 
tesi günü saat 16 da İzmirde kış· 
lada satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 1275 
Jiradır. 

4 - Şartname ve projesi hcr
ıtün komisyonda görülebilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 
ticaret odasında kayıtlı olmala
n ve ,artnamesinde yazılı fenni 
ehli.y\mlame ve diplomayı haiz 
bulunmalan fart olmakla bera
ber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. 
lincü maddelerinde isten;Jen 
bel~eleriyle birlikte temin:ıt ve 
teklif mel:tıınt~rın ı ihale S:>attn· 
den en geç bir saat evci komi& 
yona vermiş bulunmaları. ( 13:iJ 

1-320 

1 - Ankara garnizonu bir
likleri için 340 ton kok kömü
rü kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmu~tur. 

2 - Eksiltmesi 8.2.937 pazar
tesi günü saat ıs de levazım a· 
mirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - Kömürün tutarı 9860 lira 
olup muvakkat teminatı 379,50 
kuruştur. Şartnamesi komisyon
da parasız görülür. 

4 - İsteklilerin kanunun 2. 
3. üncü maddelerindeki vesika 
ve teklif mektuplarını havi zarf
larını belli gün ve saatten bir 
saat eveline kadar komisyona 
vermeleri. (166) 1-338 

İLAN 
İstanbul levazım amirliV.i sa

tın alma komisvonunca J.2.937 
tarihinde kapalı zarfla alınacak 
olan 238300 metre oatiska şart· 
n-ı~esinde de , i •ı klik yapıldı -
ğından mHnakai<t J.,Ününiin ayrı
ca ilan e<lilecee:i ( 160) 1-337 

MİLLi MÜDAFAA VEKALETi SATIN ALMA 1 
KOMiSYONU iLANLARI 

İLAN 
1- 50.000 metre Mayonluk ._elik şerit kapalı zarfla eksiltmeye 

konmuştur. xxxxxx 
2 - Tahmin edilen bedeli (15.000) onbet bin lira olup ilk te

minat parası 1125 liradır. 
3- İhalesi 25/1/937 pazartesi günü saat 15 tedir. 
4- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3. üncü mad

delerinde istenilen belgelerile birlikte teminat ve teklif mektup. 
larmı ihale günü en geç bir saat evveline kadar M. M. Vekaleti sa-
tın alma komisyonuna vermeleri. (2030) 2-5914 

İLAN 
1- 6 adet elektrik Motoru ile 1 adet Redresör açık eksiltme 

ile münakasaya konmuştur. 
2- Tahmin edilen bedeli 600 lira olup ilk teminat param 45 

liradır. 
3- İha1esi 25/ 1 ' 937 pazartı:si günü saat 10 dadır. 

4 -Eksiltmeye gireceklerin 2490 saydı kanunun 2, 3. üncü mad
delerinde istenilen belgelerile ihale gün ve saatında M. M. Veka-
leti satın alma komisyonuna gelmeleri. (2029) 2-5913 

İLAN 
1 - 7 adet muhtelif tezgah ve 3 adet kazancı örsü pazarlıkla ek

siltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 9750 lira olup ilk teminat parası 731 

lira 25 kuruştur. - - ---
3 - İhalesi 30-1-937 cuma günü saat 14 d1:dir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2•i90 sayılı kanur.un 2, 3 üncü mad

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

t LAN 
İki adet dolap, bir masa açık eksiltme suretiyle alınacaktır. Tah

min bedeli (1350) liradır. tık teminatı (101) lira 25 kuruştur. 
İhalesi 2.2.937 salı günü saat 10 dadır. Fenni evsaf ve şartname

sini görmek istiyen hergün M.M. V. satın alma komisyonuna müra
caat ve münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen ve
saikle ve teminat mektubiyle birlikte belli gün ve saatinde komis-
yona ı;telmeleri. (71) 1-198 

BİLİT İLAN 
Bina tamiri: Ankarada Abidin 

Paşa Köşkü yanındaki tavla ve 
telefon santralının tamiri pazar
lığa konmuştur. Keşif tutan 
(200) lira (79) kuruştur. Keşif 
ve şartnamesi parası karşılığında 
inşaat şubesinden alınacaktır. İ
halesi 25-1-937 pazartesi günü 
saat onbirdedir. İlk teminatı: 

(15) liradır. Eksiltmeye girecek
lerden ilgili bulunanlar 2490 sa
ydı kanunun 2.3 maddelerinde 
istenen belgelerle birlikte pazar
lık gün ve vaktinde M. M. V. 
satın alma komisyonuna gelsin-
ler. (115) 1-277 

BİLİT 

1 - Askeri baytar talebesi i
çin 40:50 takım serpuşlu harici 
elbise pa7.arhkla diktirilecektir. 

2 - İlk teminat mikdan 39 
lira 38 kuruı>tur. 

3 - İhal~si 25.1.937 pazarte
si günü saat 11 dedir. 

4 - Vekalet ihtiyacı icin bir 
tane nalbant takımı ile 10 tane 
bıranda gene pazarlıkla ayrı ay
n alına :t>ktır. 

5 - B·randa!.arın nümunesiru 
görmek is.iy-.nıerin Ankarad.l 
AkköprüJe nıuhimmat deposu • 
na müracaat -. t.nc.leri. 

6 - Pazarlığa gireceklerin 25. 
ı.037 pa .. artesi günü saat 11 de 
M. M. V. Sa. AL Ko. na j!e!me-
ler~ (150) 1-324 

1 - 274 adet uçuş gözlüğü pa
zarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 9 
bin 590 lira olup ilk inanç pa
rası 719 lira 25 kuruştur. 

3 - İhalesi 8 şubat 937 pazar
tesi ~ünü &.!Cit 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2. 3. üncü 
maddelerinde ıstenılen beı~~le
ı iyle birlikte ihale gün ve saa
tinde M. M. Veic:aicti satın .tlına 
komisyonunda hazır bulun.ı.a!a-
rı. (140) 1-321 

Milli Müda faa 
Vekalet i 

Deniz Merkez Sa. Al. 
Komisyonundan: 

12. 2. kanun 937 sah günü 
lcapah zarfla yapılacak münıı

kasasma talip zuhur etmiyen 
1500 ton kardif kömürü, pazar
lıkla satın alınmak üzere i.>tı:k
lilerin 19 şubat 937 cuma r.ünü 
saat 14 de 2138 liralık teminat-
ları ve kanuni vesikaları ile bir
likte M. M. Vekaleti binasında 
müteşekkil komisyonumuza mü
racaatları ve şartnamesinin de 
143 kuru§ bedel mukabilinde 
komisyondan verilmekte oldu-
ğu. (153) 1-326 

İtfaiye meydanında dört oda 
bir hol banyo mutbah kalori• 

ferli. 
Kapıcıya müracaat Te1:126l 

1-252 

Kiralık daire 
Çocuk Sarayı caddesi Kur,U. 

lu cami br,11ında No. 84 B. 
Ali apartmanmda bir daire ld• 
kiralıktır. Sa. ha.agazı, banyo ,. 
aair tqkilitı son sistemdir. Ka. 
pıcıya müracaatla her •akit &Ö-
rebilirsiniz. 1-204 

Kiralık Ev 
Yenitehir Kizımpaşa caddesi 

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

Kiralık müstakil 
Kat 

Kavaklıderede. Dört oda, ban. 
yo, su ve havagazı. Müracaat Şe
hir bahçesi Tel: 3 797 

Tunalı Hilmi caddesi No: 2 
1-253 

ACELE KİRALIK 

Ve satılık hane 
Macar, yugoslav ~e fransız se· 

faretleri arasında beş oda genit 
Lahçe. İçindekilere müracaat, Te· 
lefon 3843 

1-257 

Nafia Vel(.filetinden: 
Pazarlıkla Eksiltme İlanı: 

28.1 .937 pertembe günü ihalesi yapılmak üzere pazarlıkla eksilt· 
meye c;ıkanlan Ankarada Sıyasa! Bilgiler okulu yemek asansörü in
şaatı ve tesisatıdır. 

Keşif bedeli 1500 liradır. 
Bu işe aid evrak eunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesı, 
B - Mukavele projesi 
C - Kepfname 
D - Hususi şartname, 
!stiyenler bu evrakı yapı işleri umum müdiirlüğünden alabilir • 

ler. Eksiltme 28-1-937 pcr§embe gü:ıü saat 15 de Nafıa Vekaletinde 
yapı işleri eksiltme komisyonu odasında pazarhlr suretiyle yapıla• 
caktır. Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 102 lira O kuruş m\1" 
vak~.ta temi~at vermesi ve yapı işlerinden ahnmı, ehliyet vesika • 
sı gostennesı. 

!st«-klilerin bu vesaiki havi zarfları 3 üncü maddede yazılı sa • 
atten bir saat evveline kadar eksiltme komisyonu reiıoliğine makbUS 
mukabilinde vermesi muktazidir. ( 55) 1-176 

Ziraat Vekaleti Satı nalına 

l(onıisyonunılan : 
1. - Kayseri Yonca deneme ve yonca tohumt• temizleme istas

yonu için kapalı zarf usuliyle bir adet yonca tohumu temizleme ma-
kinası 9Bt•n alınacaktır. • 

2. - Muhammen bedel 8000 lira, muvakkat teminat 600 liradır. 
3. - Eksiltme 8.II.937 tarihinde saat 15 de Vekalet binasında 

yapılacaktır . 
4. - Şartnameler Ankarada Ziraat Vekaletı Zıraat Umum Mil-' 

dürlüğünden lstanbulda ziraat müdürlüğünden parasız olarak ve
~·ilir. 

5. - lsteklilein teklif mektuplarım teminatlariyle birlikte mıJ• 
ayyen günde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerin.el• 
yazılı vesikalarla eksiltme saatinden bir saat önceye kadar kouıı.,. 
yon reisliğine vermeleri ilan olunur. (64) 1-188 

Kurulu~ 

1891 
UYANIS 

~ 

46 senedir durmadan çıkmakta olem bu haftalık resimli ga· 
zetenın Ankara'da sattş yeri A K B A Kitabevıdıı. Se· 
nelik abone 10 lira. Sayısı 20 kuruş 

KUrU.f 
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KREM B ALSAM1N 
~ 

Kumral, ~c:ıı ı • ın, Esmer her tene tevafuk eden vegane sıhhi ~~ 
kremlerdir. Cild~ bccıleı Çı .. ~ke ve sivilce!erı kamilen ızale ~'14 
ed~r 'Varım asırdan beri kibar mahfe ilerin takdir ıle kullan· ~~ 
dıklan sıbM güzellik kremleridir. ~~ 

KREM BALSAMİN 4 ŞEK1LJ?~ T~KD!M. EJ?İLİF•~ 
l - Krem Balsamin yağlı gece ıçın penoc renklı ~~ 
2 - Krem balsamin vr1ğsıı gündüz için bevaz renkli 
3 - Krem B;ı!samin acı badem gündüz için lıeyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için pen.le renkli. 

Şoför ve işçilerinin Nazarı dikkatine: 
. ~3:1.937 cumartesi günü saat 2 de Cemi.yet binasın~a C~miye
t~mızın sene!ik umumi toplantisı yapılarak ıda~e hey~tı seçılecek
tır. O gün o saatte bilfımum arkadaşların Cemıyet bınasında top-

-~anmalan rica olunur. Ş. C. Reisi 1-311 

P. T. T. idaresine 
1\'.lemur Alınacali 

P. T. T. Umum Müdürliiğ ünden: 
İdare ihtiyacı icin 16 ve ıo Jira maaşlı memuriyetlere {orta o

kul :'e lise mezunliriyle dairelerinin muvafakatlerini almış olm~ 
Şartıyle devlet memurlarından) imtihanla memur almacaktrr. Mu· 
sabaka imtihanına duhul şartlan Ankarada Umumi Müdürlük Mu
amelat Müdüriyeti Birinci şubesinden taşrada vilayet P. T. T. mü
dürlüklerinden hergün müracaatla öğrenilebilir. İmtihan 5 şubat 
937 cuma günü saat on dörtte Ankarada Umumi Müdürlükte ve 
t~tada bilfımum vilayet P.T.T. müdürlüklerinde icra edilecek • 
tir. (73) 1-199 

Tiirk Hava l{urumu 
Ank~ara Subesinden: 

' 
Ankara merkez ve merkeze bağlı nahiye şubelerinde teberrü 

edileck kurban drileri 20. ikinci kanun 937 tarihinden itibaren 20 
gün müd<letle müzaydeye çıkarılmrştrr. 

İsteklJerin şartlan öğrenmek üzere şubemize baş vurmaları ve 
arttırmaya k'ltılmak için ihale günü olan 10 şubat 937 çarşamba gü-
nü saat 14 de şubemizde bulunmaları ilan olunur. 1-282 

1 PEK YAI{JNDA 1 
SHIRLEY' in son filmi 

........... eK~Ü~Ç~Ü~K3P~R~E~N~S~E~s .......... 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme !lanı: 

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

Trabzon vilayeti içindi" seylap tahribatına karşı yapılacak dı'\ıar, 
anroşman, Mahmuz ve sair insaattır. 

Keşif bedeli (12.') 855) liradır. 
2 - _Ek~iltme 4.2.937 tarihinde perşembe günü saat (16) da Na

fra Veka1Hınde Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme Komisyor.u 
odasmda kapalı zarf usulile yaprlacaktrr. 

3 - Eks~ltıne şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (629) 
kuruş beJel mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden ~lmabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (7543) liralık mu· 
vakkat t~minat vermesi ve resmi gazetenin 3297 saydı nüshasmda 
çıkan talımatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz etmesi 
la.zımı:lrr. 

. İsteklilerin teklif mektuplarmı ikinci maddede yazılı saattan 
bır c.ıaat evveline k!ldar komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri muktazidır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(79) 2-243 

1111111111111111r1111111mnı1111111111111111n1111111111mı1111111111n1111n11111111111 mm -~ TÜRK HAVA KURUMU 5 
=== = 
~ BüYül{ Pi YANGOSU ~ 
~ ~ := Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmi§tir. 5 
S 4 üncü keşide 11 ŞUBAT 1937 dedir. = 1 Büyük ikramiye 50.000 liradır. ~ 
__ := Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle = 
=_:= 00.000 ve 20.000) liralık iki aded mükafat •ardır ... 

DiKKA T : Bilet a!an herkes 7 ŞUBAT 927 günü ;;;_ 
~ akşam na kadar biletini değiştirmiş bulun malıdır. = 
§ Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakit olur ...• = 
İİ 1fi1111JI1ti1fi11111111111IUlll1111 HJ Hl lllllUHJHlllllHI lllJ il 1111 Hl llllll lll llHlll lll il• 

Edremit Belediye 
Reisliğinden: 

Belediytmizı·n aç k l 165 1· ·· 1' "h d. ı· v • • kl' olanJa,., .. ı o an .ıra ucret ı mu en ıs ıgıne ıste ı 
hamıl .. n nl'!.!ra:~:: ıian oıunur. Taliplerin mühendis diplomasını 

M ~~ rnusaddak şehir planını tatbika kadir bulunmalan şarttir. 

Caata 
a ıne, elektrik, su işlerinden anlryanlar tercih olunur. Müra • 
evrakr ·· b. nıus ıtenin eklenmesi liizımdn·. {2254) 1-34 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme 1Iaru : 
Tunceli Nafia 

Direktörlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: (Dördüneü Umumi Müfettişlik 

mıntıkası dahilinde takriben 100 kilometre uzunluğundaki Maz
girt - Plümer yolunan tesviyei turabiye, sınat imalat inşaatıdır. 

Bu işlerin tahmin edilen bedeli (200.000) liradır. 
ı - Bu işe aid şartnamelel' ve evrak ~un1ardır. 
A _ Eksiltme şartnamesi 
B • Muloıvele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Tesviyei turabiye, şose ve kargir inşaata dair fenni prt.. 

name 
E _ Hususi şartname 
F - Silsilei fiat cetveli 
G _ Taş. kum, su grafiği 
İsteyenler matbu bayındırlık işleri genel şartnamesini ve 

fenni şartnameyi dairede tetkik ve mütalea ve diğer şartnameled 
ve evrakr 5 lira bedel mu':abilinde Ankara Nafia Vekaleti Şoseler 
idaresinden ve Ela~izde Tunceli Nafia dairesinden alabilirler. 

3 - Vahit fiatlarmda Zi!m ve hususi sartnamede tadilat ya
prlan inşaatın eksiltmesi 11. 2. 937 pzartesi. günü saat 14 de Elaziz 
de Tunceli Nafia Miidürlii 1ü d"'İresinde yapılacaktır. 

4 - El siltme lcapalr zarf usuliyle yapılacaktrr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek İC(İn isteklinin 11250 lira muvakkat 

teminat vermesi ve buntlan baska ticaret odası vesikasını ve Nafia 
Vekaletinden istihsal edilm:ş 'yol ve teferruatı müteahhitliği eh. 
Jiyet vesikasını haiz olup gös~ermesi ve müteaMıit bizzat mühen
d's olmadığı takdirde inşaatın bütün devamı müddetince işin fen. 
ni lıususatmr Si:vk ve idare için iş basında müstemirren bir mühen. 
dis kullanacağına dair noterden m~saddak teahhütname vermesi 
lazımdrr. 

6 - Teklif mektublarını yukarıda 3 üncü maddede yazılı saat. 
ten bir saat evveline kadar Elilziz de Tunceli nafia dairesine geti
recek eksiltme komisyonu resiliğine makbuz mukabilinde verile. 
cektir. Pcstn ile gönderilen mekt!.tbların nihavet 3 üncü maddede 
yazıh saate kadar getirilmiş olması ve diş ~frn iyice şapatılmış 
olmasr lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

(91) 1-268 

Dahiliye Vel{aletinden: 
1 - Ve1.aletin 936 mali yılı mahrukat ihtiyacı için 350 ton sö

mi kok (Türk Antrasiti) kömürün müvayaası k:ıpalI zarfla eksilt
meye l:onmuştıır. 

2 - Eksiltme 1·2-937 pazartesi crünü saat 15,30 da Ankarada 
Yenişehirde Vekalet binasmda topİanacak satın alma komisyo • 
nunca yapılacktır. 

3 - Muhamm<!n bedel (10,500) lirndrr. 
4 - Muvakkat teminat (787) lira (50) kuruştur. 
5 - İsteklilerin bu babtaki şartnameyi Vekfilet Levazrm Büro

sundan almaları lazrmdır. 
6 - İsteklilerin 1-2-937 günü saat 14,30 a kadar teklif mekh\p• 

Jarmı satın alma komisyonu reisliğine vermeleri ve makbuz alma
Jan icabeder. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının yukarda yazr
h saatte reisliğe gelmiş bulunması prttIT. Postada olacak gecik • 
meler muteber değildir. (94) 1-246 ------
M. M. V: Deniz Merl{ez 

Satın Alma l{omisyonu 
Riyasetinden: 

Cinsi kilo 

Allautalkö köeoebent, 

Tahmmin edilen teminatı 
kıymeti 

münakasa 
günü 

levha ve perçin 12.000 lira 900 lira J., mart 937 
çivisi. Mecmuu. 4129 
Galvanizli ve siyah 
saç levhalarla, köşe-
bent ve perçin çivisi 
mecmuu. 108.802 20.000 lira 1500 lira 1mart937 

ı - Tahmin edilen lıeılellerile muvakkat teminatları ve münaka
sa günleri yukarda yazılı Alautal levha, köşebent ve perçin çivileri
nin :nünakasası kapalı zarfla 1 mart 937 pazartesi günü saat 14 ve 
galvanizli levha ile sac; levhalnn ve köşebentlerle perçin çivilerinin 
münkasası keza kapalı r. rfla ayni günde saat on beşte Ankarada 
M. M. vekaleti binasında müteşekkil Dz. merkez satın alına komis-
yonunda yapilacaktır. . . . 

2 _ t:artnamesini görme kıstıyenlerın her gün münakasasına iş-
tirak etlecekle,;Jl de birinci maddede yazılı gün ve saatte komisyo
na müracaat etmeelri. 

3 - Münakasaya istirak edecek talihlerin zarrıanm usulü daire-
sinde kapalı ve mühürlü olarak müı:akasa saatinden bir sat evvel 
komisyona vermeleri lazımdır. P.o~ta ıle gönderilecek zarflar da pos
tadan mütevellit teahhÜr nazarı ıtibare almnuyacaktır. (33) 1-149 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlanı: 

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

iki kenarına yanm~ar metro geni~likte veMuratlı kasabası için de 
iki buçuk metre genişlikte olmak üzere yapılacak adi taş kaldırım 
ınsaatıdır. 

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

fıa Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu 
odasında kap"lı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme sartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (334) 
kuruş bedel mukabilindr Şose ve Irnprüler Reisliğinden alınabilir. 

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

. İsteklilerin teklif mektu~larını ikinci maddede yaZllr saatten 
bır Sadt ev· ... eline kadar Komısyon Reisliğine makbuz r..ukahıhnde 
vermeleri lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(78) 1-242 

Ankara \
7 aliliğinden: 

1 - Stadyom ve hipodrvm hafif atletizm antrenman sahasında 
Y.apılacak tadilat iş~eri 11.1.9~7 tarihinde yapılmak üzere açık ek
sıl~eye konulmuş ıse d~ t~hp zuh~ etmediğinden dolayr artmna 
eksıltme kanununun 47 ıncı maddesıne tevfikan bir ay müddetle 
p.:zarhğa konulmuştur. 

2. - . Keşif ~edeli 1571 lira 30 k~ştan ibaret olan bu iş için is
teklılenn 117 lıra 85 kuruşluk temınat makbuzu ve ticaret odasr ve 
şartnamede aranılan diğer vesikaları ile birlikte b,.r pazartesi ve 
perşembe günleri vil§yet encümenine gelmeleri 

3 - Şartname ve keşif evraklarını hergün Nafıa müdürlüğünde 
,&::örebilirler. (67) 1- 195 

DEVLET DEMIRYOLLARJ VE UMANLARI 
UMUM MODORLOCO SATIN ALMA 

KOMiSYONU iLANLARI 

Afyon. İstasyonu tesisatının eksiltmesi : 
~!yonkaraJ:tisar istasyo.nunda yapılacak makine deposu Ye mÜ§

temılatı, kanahzasyon tevsıatr, rampa ve yolcu peronu iopatı ka 
b zarf usuliyle eksiltmeye çıkanlmıştll'. pa-

l. - Bu işlerin keşif bedeli 270916.23 liradrr. 
2. - İstekliler bu işe aid şartnameleri, projeleri ve aair evrakı 

Devl~t Deır.iryollannın Ankara, Haydarpaşa. İzınir ve Afyon vcz• 
nelerınden 13.55 !ira mukabilinde alabilirler. 

3. - Eksiltme 15.2.937 tarihinde pazartesi günü saat 15 te An
~rada Devlet Deıuiryollar. İşletme Umum Müdürlüğü Yol daire• 
sınde toplana.cak Merkez birinci komisyonunca. yapılacaktır. 

. 4. - Eksil.tıneye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazdı te
mın:ıt ve v_esaıki aynı günde saat 14 e kadar Komisyon reisliğine 
teslım etmiş olmalan Iazrmdır: 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uygun olmak üzere 14587 lira• 
Irk muvakkat teminat. 

b) Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
c) Nafra Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası 

. d) ~anunun ( 4 üncü) maddesi mucibince eksiln:ıeye girmeye 
bır manı bulu!1madığma dair imzalan tahtında tahriri beyanat. 

~·. - Teklı~ mektupları ihale günü saat 14 e kadar makbuz mu· 
kabı.lınde komısyon reisli~ine verilecektir. Posta ile gönderilecek 
teklıf mek~uplanmn i~deJi teahhütlü olması ve nihayet bu saate 
kadar ~omısyona ge1mış bulunması Jiizımdır. 

.Bu .ış ha~.knda fazla izahat almak istiyenlerin D.D. Yolları Yol 
Daıresıne muracaat etmeleri. {135) 1-302 

t LAN 

Muhammen bedeli 1340~,90 lira olan 12000 dar hat ve 3 takım 189 
adet makas kayın traversı (2-:'.:-1937) salı günü saat 15 45 de kapal 
zarf usulü ile Ankarada idare binasında satrn alınacak~ır 1 

Bu işe girmek ir;tiyenlerin 1005,59 liralık muvakkat t~minat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 'G. 3297 
No. lı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alm • 
mrş vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,45 e kadar komisyon re• 
isli ğine vermeleri liizımdrr. 

Şartnameler parct'SIZ olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay
darpaşada tesellüm ve s::vk şefliğinde, İzmir ve Eskişchirde de ida-
re mağazalarından dağıtilmaktadır. (99) 1-235 

İLAN 

Muhammen bedeli (175297.5) lira olan 20.000 ton krible Alman 
maden kömürü 3.3.1937 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usu
lü ile Ankara'da idare binasında sahn alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (11014,88) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikalarr, resmi gazetenin 7. 5. 1936 gün ve 
32~7 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname ahkamı 
daıresmd.e alınmış vesıka ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a ka· 
dar Komısyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (876) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadrr. {84) 1-221 

İLAN 

Muhammen bedeli (221775,15) lira olan 65000 normal 3825 ma .. 
kas 3500 köprü1ük kayın travers ile IOC> adet meşe makas traversi 
2:2-937 sah günü saat 15,30 da kapah zarf usulü ile Ankarada idare 
bınasmda satm alınacaktır. 
. Bu işe girmek istiyenlerin (1233e,76) lirahk muvakkat teminat 
ıle kanunun tayin ettiği vesikaları ,resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesin
de alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komis
yon reisliğine vermeleri lazrmdn. 

Şartnameler beheri (1109) kuru:;.a Ankara, Eskişehir. İzmir ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır.) (98) 1-234 

Balıkesir Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

1 - Kapalı zarf ususile ihale edilınck üzere eksiltmeye konulan Balı
kesir • Edremit yolunun 7 5 + 00 - 82 -1 476 mcı kilometreleri ara
s.ndaki tamiratı esasiye işine talih çıkmadığından 8-2-937 tarihine 
kadar bir ay içinde ihale edilmek üzere 7-1-937 tarihinden itibaren 
pazarlığa bırakılmıştır. 

2 - Tamirat işinin keşif bedeli ( 14652) lira 48 kuruş muvakkat 
teminat (1098) lira 94 kuruştur. 

3 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Fenni şartname 
C - Keşif cetve~i 

D - Mukavele örneği 

H - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
İstiyenler bu şartname ve evrakı Balıkesir nafıa müdürlüğiin

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

günleri olan pazartesi ve perşembe günleri yapılacaktır. lsteklile· 
ıin muval:kat tcminatlarmı mıılsandığına yatırılıklanna dair m:ılc.
huz veya banka mektllblariyle bu müddet zarfında Bahkesir vilayet 
daimi encümenine müracaat edebilirler. 

5 - Eksiltmeye bu gibi işlerle uğraştıklarına dair nafıa vekfüe• 
tinden verilen ehliyet vesikası ibraz edenler girebilir. 

6 - Muvakkat teminat malsandığına yatırılır. Encümende para 
ve tahvilat alınmaz. (45) 1-157 

Kapalı Zart Usulile Eksiltme İlanı 

Nafia Vel{aletinden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Trabzon - İran transit yolunun 

Doğubayezit - Şeyh Bob arasmda ve takriben 67 + 700 kilometro 
u zunluğundaki kısmın tesviye, sınai imalat, Ekib binaları ve Ma,. 
kadem şose inşaatıdır. 

Keşif bedeli (788.473) liradır. 
2 - Eksiltme ı. 3. 1937 tarihinde pazartesi (;Ünü saat (16) da 

Nafia VekaJetinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme komisycnıı 
odasında kap3.lı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnameı:;İ vr:1 buna müteferri diğer evrak 39 lira 
42 k~:u~ ~.del mukabilinde Şose ve köprüler Reiıoliğinden alınabL 
l~.ce~:.gıbı ıs.:teyenleı bu şart:ıamel.eri Erzurum ve Ağrı Nafia mu .. 
durlugune muracaat ederek gorebilırler. 

4 - Eksiltmeye gi.ebilmek için taliplerin (35.288) lira 92 kuruş. 
luk muvakkat teminat vermesi ve resmi gazetenin 3297 sayılı niis.. 
halarında çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikas ı ibras 
etmesi lazmıdır. 

l 
. İsteklileri~ teklif mektublarmx ikinci maddede yazılı saatten 

bır saat evvelıne kadar Komisyon ReisJiginc makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

(59) 1-213 
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Kapalı eksiltmeye konulan iş: Çatal - Baymdxr yolunun O+OOO· B' • . ruf ~ . . ırıncı 11 

ıf.:f-300 kılometrelerı arasında kaldxrım yapısı 
Keşif b~deli (13372) lira 80 kuruş 
Bu işe aid şartnameler ve evrak aşağıda gösterilmiştir: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri ~enel şartnamesi 
D - Fenni şartname 
C - Keşif ve proje grafik 
İstekliler bu şartname ve evrakı İzmir - Ankara - İstanbul Ba-

yındırlık Direktörlüklerinde görüp .ince~_iyebilirle~. 
Eksiltmenin yapılacağı yer tarih gun ve saatı: 15 Şubat 937 

p azartesi saat 11 de İzmir İli Da~t Encümeninde 
Muvakkat teminat: (1003) Lıra 
Eksiltmeye girebilmek için gereken belgeler: Bayındırlık Ba

kanlığmdan 937 yılı için alınmış müteahhitlik belgesile ticaret oda
aı belgesi. 

Tcklifnameler 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline 
bdar İzmir İli Daimi Encümeni Başkanlığına Mald>uz mukabilin-
de verecektir. (171/145) 1-330 

Kapalr Zarf Usulile Eksiltme İlanı: 

Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğünden: 

1 - Nazilli basma fabrikası müştemilatından 3 adet evli memur 
apartnnam ile bir adet bekar memur apartnnaru ve ~ki ~det am~lc 
pavyonu temel inşaatı vahidi fiat esasiyle ve esas ?ına. ınşaatı ı~e 
toptan götürü olarak eksiltmeye çıkarılmıştır. Bu ışlerın tahmın 
edilen bedeli 175.023,Zl liradır. 

ı - Bu işe ait evrak şunlardır: 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Umumi şartname 
d) Fenni şartname 
e) Metraj ve keşif hülasası 
f) Projeler. 

İstiyenler bu evrakı 8,75 lira mukabilinde Sümer Bank Mua
melat Müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 8-2-937 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada Zi
raat Bankası binasında Sümer Bank merkezindeki komisyonda ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 
a) İsteklilerin 10001 lira 16 kuruş muvakkat teminat vermeleri 

lazımdır. 

b) İhale gününden 3 gün evveline kadar ihaleye mevzu olan 
işe: mümasil iş yaptığı:ıa dair vesaiki bankaya ibraz ederek bu ek
rıiluneye girebilmek için bir ehliyet vesikası alacaklardır. Banka 
elde ve:;aik olmasına rağmen bu vesikayı vermeyebilir. 

6 - Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve saatten bir saat 
evveline kadar münakasa komisyonuna verilmiş bulunmalıdır. 

Posta ile gönderilec~k mektupların nihayet ihale saatinden bir 
saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmış ol-
ması lazımdır. 1-339 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletind~n: 

26/Mayıı./1928 tarih ve 1267 sayılı İspençiyarı ve Tıbbi müs
tahzarlar kanunu mucibince ruhsatnameyi haiz yerli ve yabancı 
tıbbi müstahzarların bazılarında adı geçen bu kanunun 12 inci mad
desi ahkamına tamamiyle riayet edilmeyerek müstahzarların üze-

rinde yazılı bulunması icab eden şartlardan bazılarının noksan bı· 
ıakıldığı yapılan incelemeden anlaşılmıştır. İspençiyarı ve tıbbi 
müstahzarlar kanununun 12 inci maddesi aşağıya aynen yazılmıştır. 

(Müstahzarların harici ambalaj aksamı üzerinde ve ambalaj de
runundaki tarifnamelerinde vazıh olarak amilinin ismi ve imal 
edildiği mahal ve ruhsatname numarası ve sureti istimal ve fiatı 
muharrer olacak ve terkibinde müessir ve semmi edviye bulundu
ğu halde cins ve miktarı nazarı dikkati celbedecek surette kayıt 
ve işaret edilecektir. 

Tabib reçetesiyle satılmasına müsaade edildiği takdirde bu hu
sus dahi sarahaten yazılacaktır.) 

~anu~un bu maddesine tamimiyle uygun olmıyarak noksan bir 
!iekılde pıyasaya çıkarılmış tıbbi müstahzarların satısına müsaade 
edilmiyeceği gibi aynı kanunun 20 inci maddesine gö~e de muame
le yapılacağının yerli ve yabancı müstahzar sahiplerince malfun 
olmak üzere keyfiyetin ilanına lüzum görülmüştür. Kanunun bu 
maddesinde yazılı hususatı noksan olan müstahzarların ilan tari
hinden muteber olmak üzere üç ay zarfında tamamlanması ve ya
bancı n1üstahzarların ambalajları içindeki prospektüslerin birer 
türkçelerinin de bulunması lazımgcldiği ilan olunur. (165) 1-336 

Jandarma Genel l{omutanlığı 
Ankara Satınalm~ l{omisvonundan 

ol 
1 - Bir metresine (280) kuruş değer biçilen yetmişten seksı:n 

beş bine kadar krşlık elbiselik ve üç lira değer biçilen otuzdan kırk 
bin metreye kadar kaputluk kumaş 1 - şubat - 937 pazartesi günü sa
at ( 10) da kapalı zarf ..ısulü ile komisyonca satınalınacak kumaşla
rın en az fiyat tekl: f eden iki şahsa da ayrı ayrı ihalesi caiz olacak
tır. 

2 - Şartname 17 lira 90 kuruş kar511ığında komisyondan alına
bilir. Eksiltmeye girnek istiyenlerin kışlık kumaş için (13150), 
kaputluk için de (7250) liralık teminat, şartname ve kanunda yazılı 
\'esikaalr içinde bulunacak teklif mektuplarım belli gününde saat 
dokuzdan evvel komisyona vermiş olmaları. (6) 1-141 

Ankara Emniyet Müdürlüğünden 
Teminatı Tahmin Cinsi İhale günü 
Lira Kr. edilen fiat Mikdarı Sivil elbise 30.1.937 cumartesi 
274 50 20 183 saat ıı 

Emniye~ müdürlüğü sivil memurlarının elbise münakasası 
30-1-937 tarihine kadar 10 gün müddetle uzatılmı§tır. İstekli
lerin yukarda yazılı gün ve saatte kan uni belgelerile birlikte 
Emniyet müdürlüğünde toplanan komisyona gelmeler i. 

(142) 1- 322 

Kiralrl: Daire 
Yenişehir İsmetpaşa caddesi 

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

Beher Beher 
Santimi Santimi 

Sayfa Kuruş Sayfa Kuruş 

2 
4 
6 

300 
150 

80 

3 
5 

7 ve 8 

200 
100 " 
30 

1 - Hayır işlerine ve yeni 
çıkan kitaplara aid iianlardan 
% 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri 
maktu 130 kuruştur. 

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

ABONE ŞARTLARI 

Müddet Dahilde 

Seneliği 

6 Aylığı 
3 Aylığı 
Telefon : 

17 Lira 30 
9 ,, 16 
5 .. 9 

Başmuharrir: 
Yazı işleri : 
Abone ve ilan: 

.. 
" 

Ankara Kadastro Ila
kimliğiuden : 

Düzcenin Şerefiye mahalle
sinden Memiş oğlu Ethem mi· 

' rasçılarmdan Mahir, Elmas, E
mine ve Zihni avukatlarr Hilmi 
Raşidin Ankarada Osman ma
hallesinde Memiş oğlu Ethem 
karısı Zekiv~ ve çocuklarr Mu
zaffer ve Şerefnur aleyhlerine 
açtığı iptali senet davasından 
dolayı müddei aleyhlerin otur
dukları m<ıhallin bilinemediğin

den kend41erine ilanen tebligat 
yapılarak muhakeme için muay
yen günde gelmediklerinden bit
talep hflklarrnda gıyaben duruş· 
manın devamına karar verilerek 
muhakeme 9.2.937 salı günü saat 
14 de bırakılmış ve bu baptaki 
gıyap k::ırarını havi ilanncımenin 
bir nüshası mahkeme divanha
nesine yapıştırılmış olmakla da
va olunanların tebliğ tarihinden 
itibaren beş gün içinde bu gıyap 
kararma itiraz etmedi.kleri veya 
duruşmanın brrakıldığt gün ve 
saatte mahkemeye gelmedikleri 
takdirde bir daha muhakemeye 
kabul olunmryacakları tebliğ ye
rine kaim olmak üzere ilan olu-
nur. 1-318 

Antalya AsJiye Hukuk 
Hakimliğinden : 

Hüseyin kızı Nazmiye tara· 
fmdan Kocası Urfalı İsmail oğ· 
]u Müslim aleyhine ikame olu -
nan terk sebebiyle boşanma da
vasında ikametgah ve meskeni 
meçhul olan müddei aleyh Müs
limin yevmi mah:::eme olan 6.1. 
937 tarihinde mahkemede hazır 
bulunması veyahut bir vekil gön
dermesi usulen ilan edildiği 
halde mahkemeye gelmediğin • 
den ve vekil dahi göndermedi
ğinden tarihi ilandan itibaren 
bir ay zarfında hanesine dönme
si kanunu medeninin 132 inci 
maddesi mucibince ihtar olunur. 

(146) 1-323 

Evkaf Umum 
müdürlüğünden: 
İvedik köyündeki vakıf nı

sıf değirmen ile Çıkrrıkçılar 
mevkiindeki arsaların icarına is
tekli çıkmadığmdan müzayede 
bir hafta daha uzatılmrştır. İha
le 27 kanunu sani 1937 çarşam
ba günü yapılacalrtır. Taliple· 
rin Vakıflar varidat müdürlü
ğüne müracaatları. (156) 1-329 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 

eden Yazı İşleri Müdürü 
Naı;uhi BAYDAR 

Çanlurı caddesı civarında 

Ulus Basrmevinde basılmıştır. 

arayın HALİL NACİ Anafartalar caddesi No: ll 1 Telef. 1230 

Ankar a Vilayetin
den: 

1 - Kapalı zarf usuliyle iki 
tane motorlu ve arabalı pülveri
zatör satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1200 
lira, teminat 90 liradır. 

3 - Eksiltme 8 mart 937 pa
zartesi günü saat 15 de Necati
bey mahallesinde Saylavlar so
kağında Ferah apartrmanında 
ziraat mücadele müfettişliği da
iresinde yapılacaktır. 

4 - Şartname Ankarada adı 
geçen müfettişlik.ten parasız ve· 
rilir. 

5 - İsteklilerin teklif mek
tuplarını teminatlariyle birlikte 
muayyen günde 2490 sayılı ka
nunun 2, 3 üncü maddelerinde 
zikredilen vesikalarla eksiltme 
saatinden bir saat önceye kadar 
komisyona vermeleri. (152) 

1-325 

Polatlı mal müdür· 
lü~ünden: 

Kazamızm Samutlu nahiyesi 
hükümet konağının tamirine 15. 
1.1937 tarihinde talip zuhur et
mediğinden eksiltme 25.1.937 
pazartesi günü ihale edilmek Ü· 
zere 10 ~ün temdid edilmiştir. 
Talip olanların Polatlı malmü
dürlüğüne ve izahat almak istı· 
yenlerin Ankara Nafra dairesi· 
ne müracaatları. (155) 1-328 

Ankar a Birinci mın
taka kad astro mü
dürlüğünden : 

Demirli bahçede ve Kalaba
da bazı mülklerin fenni ve hu
kuki tesbit şekillerinin tetkiki
ne başlanılacağı Ankara beledi
ye ilan tahtasına asılan 75 No. 
lu ilin varakasında müfredatiy
le gösterilmiştir. Tetkikat 4.2 
937 günü bitecektir. Mülk sa -
hiplerinin ve alakası olanların 
komisyona müracaatları ıla!l o-
lunur. (134) 1-327 

Türkiye Cümhuriyet 
Merkez Bankasın
dan: 

Çorluda Yakuplu muallimi 
B. Naki adına yazılı D sınıfın
dan bir hisselik 27970 No. lu 
bankamız aksiyonu kaybedildi
ğinden artık hükmü kalmadığı 

ve sahibine başka numaralı yeni 
aksiyon verileceği bildirilir. 

1-331 

Ankara Birinci Sulh 
Hukuk Hakimliğinden : 

Devlet Demiryolları umum 
müdürlüğü vekili avukat İbra
him Rauf tarafından İspartanın 
İğirdir halkından olup Ankara
da İsmetpaşa mahallesinde U
zunyol 42 nümaralı evde Hacı 
Nıehmed oğlu şoför Hüseyin Sa
hir aleyhine açılan alacak dava· 
sının cari mahkemesinde muma
ile}' hin mahal1i ikameti meçhul 
bulunduğu cihetle tebligat ifa 
ediJmemiş ve usulün 141 inci 
maddesi mucibince 20 gün müd
detle ilanen tebligat yapılması
na karar verilmiş ve bu baptaki 
mahkeme 8.2.937 pazartesi saat 
9.30 a talik edilmiş olduğundan 
yevmi mevzkurda mahkemede 
bizzat hazır bulunmadığı veya 
bir vekil göndermediği takdirde 
gıyaben mahkemesine bakılaca
ğı tebliğ makamına kaiın olmak 
üzere ilan olunur. 1-319 

Yılb .aşı piyangosunda 
kaza namıyanlara 

Müjde 

, , , ' 
CEIOUŞ TARiHi 
JıuBAT flJ 

Satış yeri: Anafartalar caddesinde Cemiyetin genel merkezile 
Piyango bayileridir. (101/107) 1-335 

Kiralık Oda 
Yenişehirde, bir Bayan için 

möble ve konforlu bir oda. Te-
lefon: 1260 1-332 

ZAYi 
Adana Ziraat makinist mek

tebinin orta kısmından 33 se
nesinde mezun olduğuma dair 
almış olduğum şehadetnamemi 
kazaen zayi ettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü ol· 
madığmı ilan ederim. 

Eskişehir Devlet Demiryol
ları montaj fabrikasında 
tesviyeci 5430 numaralı ada· 
nalı Bayram oğlu Bahaddin 

Mevv=-ı hı7.u 

Er. hoş meyva tuzudur. lnki· 
bazı defc:der. Mide, bağırsak, ka
raciğerden mütevellit rahatsız· 

lıklan önler. Hazmı kolaylaştırır 
İngiliz Kanzuk ~czanesi 

Dil(MENDE 
Satılık ucuz bağ 

ve arsa 
TELEFO N 2681 e müracaat. 

1-265 

ODA 
Yenişehir civarında möbleli 

veya möblesiz oda aranıyor. 
Tel. 1197 1-31~ 

Müzik öğretmeJJ 

Oliulu Diretörlü 
ğünden : 

Müzik Öğretmen okulu o
kurları için nümunesine göre 
bir takım erkek elbisesinin ku• 
maşı ile malzemesi ve dikıne 
ücreti muhammen bedeli 2350 
kuruş ve kızlar için kumaşı ile 
malzeme ve dikme ücreti mu· 
hammen bedeli 2000 kuruştur. 

Erkekler için 65-90 kızlar i• 
çin 55-70 asgari 120 azami 160 
takımdır. Teminatı 263 lira 62 
kuruştur. Nümune ve şartnarn~· 
sini görmek istiyen1er Okul dı· 
rektörlüğüne hergün müracaat 
edebilirler. 

İhale açık eksiltme suretiy
le 8.2.937 pazartesi günü saat ı s 
de Okullar sayışmanhğında ya· 
pılacaktır. Teminat saat 14 de 
kadar Okullar Sayışmanhğı vet• 
nesine yatırılmış bulunacaktır. 

(134) 1~3Ql... 

Anliara 
Yaliliğinden: 

1 - İlk ve yatı okullariyJe, 
• c:at 

Ulus okullarına ve ilk tedrı- .. 
müfettişlerine 80 ila 120 ton s<>" 
mi kok kömürü alınacaktır. 

2 - Bu kömürlerin beher tO" 
nu 30 ar lira bedel tahmin edil• 
mistir. . 

.3 - Şartnameyi görme~ ~~; 
tiyenler hergün Ankara J{ulti.l. 
Direktörlüğüne müracaat etrne 
lidirler. ·ıe 

4 - İhale açık eksiltme 1 

yapılacaktır. İsteklilerin roıı: 
vakkat teminat akçelerini J'vf 1.11' 

hasebei hususiyeye te•ıdi ed~~~ii 
alacakları makbuzla ihale gı.ı at 
olan 8.2.937 pazartesi günü 5~ e 
15 de vilayet daimi encümen~ 
müracaatları. (13~ 

----~-----~---~----=-------------~--~-------------

YENi SiNE M AL .t\R HALI{ 
BUGÜN BU GECE 

ROSE MARİE 
J anette Macdonald - Nelson Eddy 

Sürilkleyici bir mevzu çerçevesi 
dahilinde çok nefis müzik ve 
şarkılarla bezenmiş ş.ahane 

bir eser 
Ayrıca : 

EN YENi DÜNYA HABERLERi 

BUGÜN BU GECE 

BOKSÖR SÜTÇÜ 
Harold Lloyd (Lui) 

Sonsuz bir zevk, neşe, ve kalıkaha filmi 

llaveten : 
Paramunt Dünya Haberleri 

25-1·937 pazartesiden itibaren saat 12 de 
yalmz bir matine vardır. Normal searıs• 

Jar da 2.30 da başlar 


