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Sancak hakkındaki müzakereler devam ediyor 
Pr M. E. Bozkurd 
Hatay hak.kındaki 
konferansını verdi 
~~ler okulu konfeı·ans salonunu 
~ dolduran yüzlerce dinleyici konferansı 
~ heyecan ve dikkatle takip ettiler 

Dün saat 15.30 da Siyasal Bilgiler Oku 
lunun konferans salonunda, Profesör, 
İzmir saylavr B. Mahmud Esad Boz
kurd Hatay hakkında bir konferans ver
miftir. 500 kişilik salonda oturacak ve 

• 
lzmir mebusu 

Profesör M a h • 
m u d Esad Boz
kurd, dün, Siya
sal Bilgiler Oku
lunda verdiği bir 
konferansda San
cak davamızı tari
hi, hukuki ve si
yasi delillere isti
nad ederek izah 
etmiş ve pek çok 
alkışlanmıştır. 

sık sık alkışlarla ve bıravo sesleriyle ke
siliyor ve salonda misli çok az görülen 
bir heyecan hüküm sürüyordu. 

Hatib, İstiklal mücadelesi sahneleri
ne kısaca temas ederek sözlerine şöy-

Sancalc davamızı İzah eden Profesör Mahmud Esad Bozkurd münevver bir 
kalabalık tarafrndan dikkatle dınlemniştir. 

hatti ayakta duracak yer kalmamıştı. 
Profesör şiddetli alkışlar arasında kür
aüye geldi. Hatay meselesini tarihi, 
devletelrarası hukuku ve iktisadi bakım· 
lardan mütalaa etmeye başladı. 

Tarihi bakımdan Hatayın 5000 sene
lik bir türk ülkesi olduğunu deliller ve 
eserler zikrederek isbat etti. Sözleri 
-= 

Aı· ladaki kitab 
• • • resını sergunız 

l:.eğenildi 

ve 
eok 
..;# 

Atina, 25 (A.A.) - Anadolu Ajan
sının husuıt muhabiri bildiriyor: 

Türk ressamlarının tertib ettiği re· 

8im sergiat Parnassoı cemiyeti salo

nunda açılmıştır. Ser&ıde Sa Majeste 

'Kıral, Veliaht, hemJircJeri prenses t
ren, amcaları prena Jorj, Başvekil Me

taksaa, eski baıvekillerden Mihalako· 

Puloa, diğer nazırlar ve kordiplomatik 

hazır bulunmuılardır. Parnassos cemi

)'eti reisi tarafından bir nutuk söylen:1' ve elçimiz tarafınaan kırata hita. 
n nıukabil bir nutuk irad olu.runuı· 

tur. Salon da tli . . 1 ve ve zıyaretçıler e hın-
çahınç dolu idi. Cidden memnuniyeti 
mucib bir nıan•ara .. t . . 1 . • ... gos eren sergımız 

Ma1esteden ıtibaren herkesin alakası
nı celbetmiftir. 

le devam etti : 
''-Türk milleti başta Atatürk bulunan 

bir granit, kaya gibi bütün bir dünya
nrn önüne dikildi. Bahri muhitlerden lco. 
pan dalgalar bu kayaya !tarptı, çarptı ve 
tekrar kendi üurine dönüp kendi kendi 
ni boğdu. Bu dalgalarrn bir an için bu 

(Sonu 2. inci sayfada) 

Aras - Ciano 
konuşması üç 
şubatta olacak 

Ankara, 25 (A.A.) -

İyi malC'ımat alan mahfiller, Doktor 

Rüştü Aras ile Kont Ciano arasındaki 

mülakatın 3 şubatta Milano'da vuku bu
lacağını zannetmektedirler. 

İtalyanın Montrö konferansına ilti

hakı iki devlet adamının bu görüşme sıra
sında hiç şüphesiz temas edecekleri e
hemiyetli meselelerden birini teşkil et

mel.<tedir. 

Londra, 25 (A.A.) - Observer ga· 

zetesinin dış bakanlığı vasıtasiyJe aldı

ğı malumata göre, İtalya ve Türkiye 

Milletler Cemiyeti toplantısı akabinde 

müzakereye girişmeyi kararlaştırmışlar

dır. Bu görüşmeler İtalyanın Montrö 
!"ııkavelesine iltihakı hakkında olcaktır. 

Cenevre, 25 (A.A.) - Anadolu Ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor : 

Fransız matbuatı umumiyetle nik
bindir. Bazı Paris gazeteleri meseleyi 
tamamen bitmiş gibi gösteriyorlar. Bu
rada Türkiye heyeti mahfillerinden öğ
rendiğime göre bazı esaslarda itilaf gö
rülmekte ise de müzakere henüz devam 
etmektedir. Ancak pazartesi veyahud 
salı günü netice hakkında bir fikir e· 
dinmek mümkün olacaktır. 

SON DAKİKA 

Cenevre, 25 A.A.) - Anadolu 
Ajansının hususi muhabiri bildiri
yor: 

Türk - Fransız heyetleri araıın
da İngilizler de hazır olduğu hal
de bu sabah ve aktaın müzakere
lere devam olunmuştur. Bu hususi 
konutmalar hazan çok çetin ol
maktadır. Bir çok meselelerde iti
laf hasıl olmutsa da mühim bir iki 
noktada henüz mutabakat yoktur. 
Hususi müzakereye yarın da de
vam olunacaktır. 

HATAY HABERLERİ · 

Sancak'ta 
silih 
dağıtıhyor 

Çeteler bir türk 
kadınını öldfirdiiler 
lstanbulda arkada§ımız, Hataya 

dair ora gazetlerinc gelen aşağıda
ki haberleri bize dün akşam tele
/onla bildirdi. 

Halep, 25 (Huıuıi) - lıtihbarat zabitleri 

Sancakta emniyet ettikleri her ta· 
hı.. vesika ile silah dağrtmakta
drrlar. Bunlann araıında lıkende
run iıtihbarat zabitinin otomobili 
ile alenen ıilib t&§tnmakta ve iste
diklerine clağıblmaktadır. 

Hama. 25 (Hu1Uıİ) - 4 son kanunda 
lskenderun'da yapılan nümayi19 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Amerikadaki tuğyanda 
150 şehir ve kasaba su 
altında ve 500.000 kişi 

yersiz yurtsuz kaldı 
İki milyon kişi içecek sudan malırumdur 

Nevyork, 25 (A.A.) - İngiltere ile 

Gal memleketinden daha genit bir saha· 

yı tahrib eden tuğyanın bilançosu 

500.000 meskensiz, sular altında kalnuş, 

Amerika Birleşik Devletlerini şimalden 

cenuba doğru kateden ve bu devletler-

den 48 ini sulayan Missisipi nehri ile 

1500 kadar kolu, büyük gölleri Meksika 

körfezinde birleştirirler. Yukarıdaki 

harita bu büyük nehrin geçtiği yerler· 
dea bir Jusm11u göstermektedir. 

150 şehir ve kasaba, içecek sudan maı,. 
rum iki milyon kişiye baliğ olmaktadır~ 

• • • 
Nev - York, 25 (A.A.) - Ohy• 

havzasındaki ta~alar dolayısiyle Lu.. 
isvil şehrinin elektrik santralı 

faaliyetini durdurmak mecburiyetinde 
kalmıştır. 40 bin metre murabbaı saha
sında bir mıntaka, elektrik cereyanında.ıı 
mahrumdur. Felaketzede mıntakada sa,. 

hil muhafızı gemilerin yüzlerce sandalı 
ile bahriyenin ihtiyat sandallan tahlisi
ye işine iştirak etmektedir. Bu tahlisiye 
işi, bahriyenin tayyareleri tarafından i
dare olunmaktadır. Şimdiye kadar yapı
lan tadada göre 400 kişi mele.esiz kal
mış, 100 kişi de telef olmuştur. 

Fırsattan istifade eden haydud çete
leri, Portsmouth da sahibleri tarafmdaa 
bırakılmış meskenleri yağma etmitler
dir. 

Nev - York, 25 (A.A.) - Tuğyan 
gittikçe vehamet kubetmektedir. On. 
iki devletin arazisi sular altında kal

mıştır. 400.000 kişi meskensiz kalmlf 
ve 75 kiti ölmüıtür. Hasar heaab edil· 
miyecek kadar çoktur. Luiıvil Ahalisi• 
den 300.000 kişi tehıi terketmeğe ha-

(Sonu 6. rncı sayfada) 

Fıkra 

Sınıfsızlık · 
Rusya'da bir sınrf diktatoryası var: 

yıJJardanberi, herkesi işçileştireret_ 

yeni sınrfsız cemiyete vücud vermeğe 
çalışıyor. 

Faşizm dahi ltalya'da artık sınıf 
lcalmamış olduğu fikrindedir: ne pae
ron amelesini kovabilir, ne amele gre. 
yapabilir. Devlet, bütün ekonomi hayıte 

Moskovadaki muhakeme devam ediyor 
trnrn Jröşebucaklarrna girmiştir. FaşiZlll 
srnıf ideolojilerini, yüksele devlet ima
nı irinde kaynatmak davasrndadır. 

Maznunlar suçlarını 
birer birer itiraf ettiler 

Moskova, 25 (A. A.) - "Muvazi 
merkez" maznunlarının muhakemesine 

dün de devam edilmiştir. Radek sorgu 
hakimi önünde verdigi ifadeyi tcyid 

Moskovada muhakemeleri icra edilenler
den Radek, Sokolnikov, Piyatakof 

ederek 1023 denberi Troçki taraftarı ol

duğunu, 1929 da kusurunu itiraf ile 

komünist partisi neşriyat kısınma gir
mekle beraber Troçki ile alakasını ke .. 
memiş bulunduğunu, Kirof'un öldü
rülmesinden sonra Buharin'le konuşa
rak, bu öldürme hadisesinin mat!Ub te
siri vermediği neticesine vardıklarını, 
bununla beraber tethi' hareketlerine 
devama karar verdiklerini anlatmıştır. 

1934 senesinde Troçki'nin direktif
lerini kabul ettiğini anlatan fakat an
cak 1935 de, Troçki'nin Sovyetler Bir
liğinde yabancı kapitalizminin hege
monyasını kurrnağa uğraştığını anlat
mış olduğunu ilave etmiştir. Radek, 
Rusyanın paylaşılması için yabancı 

diplomatlarla konuşmalar yaptığını da 
anlatmıştır. 

Piaıako/'un itiraf kırı 
Piatakof, Troç.ki teşkilatı tarafın

dan Okrayna'da, Sibirya'da ve Ural'ua 
yapılan tahribatı anlatını~ ve Radek 

(Sonu 6 ırıcı sayfada) 

Nasyonal - sosyalizm dahi Alma,,. 
ya'da sınrf olmadığı iddiasındadır. Ve 
bunların hepsi, milletleri sınrflara paı
çalıyarak boğaz/aştırmak mesuliyetirıl_ 

demokrasilerin sırtına yükleyip durur-• /ar. 

Öyle ise pek ili Eduard Herriot da 
geçenlerde bir ziyafette nutuk verir • 
ken, cumhuriyette srnıflar olmadığım 
söyleyivermiştir: "Cumhuriyette sınıf
lar yoktur. Sınıf mefhwnu eski za • 
mana, eski rejime aid bir şeydir I" 

Ve Leon Blum'un gazetesi Herriot
nun bu sözlerini şu çığlrkla kar~ılryor: 
.. C'est la verite criante !" 

Demek Avrupa'nrn .'>ımfsızları ar .. 
srna Fransanrn da katıldığını görüyo
ruz. Acaba lngiltere demokrasisi aynı 
resmi tebliğde bulunabilecek bir tek,_ 
mül haline henüz varmamış mıdır? 

ZavaJ/ı ispanya, galiba sınrflrlığı• 
cezasınr yalnız <J çekiyor. Fakat yukar
da saydığımız devletlerin gönüllüleri
ni de, ispanyada, şu veya bu sımlıa 
cephesinde görmekteyiz. 

Kelimeler, yuvarlak, kaygın, alabiı. 
diğine lastikli, bir sürü kelimeler: dü.
turlarrn kafalara yumrukla yerleştiril· 
mekte olduğu bir devirden, ilim fazi
letçiligi namrna, daha ne beklenebi
lir? • Fatay 



~ =======================================================================-

Cenub Mektubları 

Cenub ve Turizm 
Şimdiye ka· 

darki yazılarımız
da, Cenub'da yap
tığımız dört beş 

gUnlük bir seya
hatte neler gör
dükse, bunu tes
bit etmeğe ve siz
lere, Toroslar·ın 

ötesindeki top
rak, iklirr. \·e in
san hakkında 

mümkün olduğu 

• Cenub edebiyatı'' nı ·yaparak Cenub'a doğ
ru, '•Ege edebiyatı" nı yaparak iiziimlerin sa· 
rarclığı ve incirlerden balların damladığı Ege 
l•yılaruıa doğru ve bir .. doğu edebiyatı'' yara
tarak en zengin ehin ı:c maden salıalurınıızı 
barımlırabilecclo. geçidvermez dağların bağrı
na doğru bir irısaıı hareketini çiizmcl• ::;tmıanı 
çokllm gelmi~tir. 
-----------YAZAN----· 

kadar tam ve ca-
zib bir malfımat vermeğe çalıştık. 

Meyvalarla yemeklerden, güneşle plaj
lardan, insanla tarihten bahsettik ve 
bu zengin çeşidliliğin oraya ilk giden 
bir insanın fizyolojik ve intellektüel 
varlığı üzerinde nasıl bir tesir yaptı

ğını, kendimiz de tetkik edebildiğimiz 
kadar ifadeye çalıştık. 

İstanbullu, İstanbul kültüründen 
başka bir kültür olaca :ma inanamıya
rak büyür ve ölür. Hele Ana::lolu'dan 
bahsedilince, yüzmesini bilmedikten 
başka sudan da pek hoslanmıyan bir 
insanın bir nehre yahut bir göle bak
ması gibi, yabancılık ve korku hisleri 
geçirir. Anadolu'nun çocuğu, Yemen'e, 
İstanbullu"nun Anado1u'ya gelmesin
den kolay gitmiştir. "Gurbet" Anado
lu'nun köyiinden yahut kasabasından 

uzaklaşmasıdır. İstanbullu için banli
yölerinin ötesinde yaşamak "sürgün"· 
dür. 

Şimdi bu perdeyi, f stanbul ile Anka
ra arasında yırtmış bulunuyoruz. Fakat 
daha, yurdun her noktasını, insani ve 
kültürel miinasebetler bakımından biri
birine bağlamış bulunmaktan uzağız. 

Kemalist devletin demiryol, yol ve eko. 
nomi politikası, bu yeni kültürel müna
sebetlere zemin hazırlamakta ve yurd
da~lığın maddi şartlarım, vasıtasızhğı

mız ve fukaralığımız düşünülecek olur
sa, dev hamleleriyle temin etmektedir. 
Yurddaşlığın manevi şartl"rını hazlrhya
cak olanlar ise. bu meml"ketin muhar
rirleri, ressa'lllarr. musikişinasları, kısa-
ca münevverleridir. 

Yaz gelir, Ankara !stanbul'a boşanır. 
Kışa doğru, aileler ferlerd, "corps diplo
matiquc" v.s., hükumet merkezine göç 
eder Bu basit rakkas harclteti, bundan 
on yıl evel için tabii olabilirdi. Bugün 
böyle değildir. Bugün, Tiırkiyen"n her 
noktasının demir ağlarla örülmüş bulun
duğu hakiati, yalnız milli müdafaa yal. 
nız milli ekonomi yahud yalnız yüksek 
devlet politikası bakımından değil, insan
la insan, şehirle şehir, bölge ile bölge ba
kımından da bir hakikattır. Yani, mem
leketin bir çok noktalan, artık sosyal ve 
kültürel ihtiyaçlar iavıyesinden de biri
birine batlanmış bulunmaktadır. 

Sanıyorum ki cenub ha1tkında 5 yazı 
yazdım. Bunların hiç birisinde mübala
gaya düşmedim. Gördüğümü anlatmağa 
!fahstım. Cenııb'a hangi yurddaşım gide. 
cek olsa, gördüklerimin çok daha fazla
sını görecektir. Beraberinde kimi bir ro
man, kimi bir kaç tablo, kimi bir avuç 
beste ve kimisi, dinlendirdiği ve eğlen
dirdiği ailesini getirecektir. 

Tekrar ediyorum, ccnub'taki insan'ı, 
tabiat'ı, iklim'i ve denizle güneşi çok se
veceksin~z. Yalnız dışınızın derisini de

ei'il, fıkirlerinizin ve duygulannrzm da 
derisini değişmiş ve gençleşmiş görecek
siniz. 

İnsan da her hangi bir madde gibi, 
öurduğu yerde yosun yahud pas tutar. 
Ankara'dan yahud İı:mir'den, yahud A
masya'dan memleekti tanımak olmaz. 
Hele sevmek hiç olmJz. Memleket dedi
'ğiniz kavranması bu kadar kolay olan 
bir şey değildir. Yalnız Ankara - İzmir· 
İst~nbul'u tanımaktan da bir şey çık. 
maz Memleket osmanlı imparatorluğun
daki memleketten kemmiyet itibariyle 
ufak olsa bile keyfiyet itibariyle çok da
ha büyüktür. İmparatorlukta, yurddaşın 
ömrü mahallesinde, memurun ömrü yay
lıda tükenirdL BugUn her tarafa trenler 
işlemekte, inşa ve bayındırlığın kazması 
ile cekici memleketin her noktasında, şen 
Jarkılanm söylemektedir. Demiryollar i· 
daresi türlü bilet kolaylıklan yapmıştır. 
Memleketin her yerinde bir başka güzel
lik, seyircilerini ve bu seyircileri yatırıp, 
doyurup eğlendirecek otelleri de kendi
lerini inşa edecek sermayeleri bekliyor. 

" Cenub edebiyatı,, nı yaparak ce-

BURHAN HELGE 

nub'a doğru, "Ege edebiyatı" nı yapa. 
rak üzümlerin sarardığı ve incirlerden 
balların damladığı Ege kıyılarına doğ
ru ve bir "doğu edebiyatı,, yaratarak en 
zengin ekin ve maden sahalarmuzı barın
dırabilecek geçidvermez dağların ba~rına 
doğru bir insan hareketini çözmek za
manı çoktan gelmiştir. Ufak bir ölçü ü
zerinden de olsa, bir "iç - turizm" artık 
kabildir. Münevver, gazeteci, mecmua 
muharriri, fotografçı, demiryolu idaresi 
ve hükümet, bu hareketi, ummayacağı
mız kadar kısa bir zamanda bir hakikat 
haline koyabilirler. Yalınz, başlamak la
zımdır. 

Cenub't;ı, güzel oteller, lokantalar, 
yollar ve kafi nakil vasıtaları da mevcud
dur. Orta Anadolu'dan cenub'a geçer
ken yani Torosları aşarken yalnız ikli. 
min değiştiğine şahid olmıyacaksınız 

Niğ-Oe'ye gelince göreceksiniz ki, fakir 
orta Anadolu'nun geri ekonomisi, güzel 
Niğ::le'yi, Selçuklar zamanından bir a
dım ileriye götürememiştir. Toroslarm 
ötesinde halbuki, ileri ekonomik hayat, 
ileri sosyal şartlarla ileri kültürel ihti
yaçlar yaratmıştır. Ve, Kayseri - Ulukış· 

la hattının derin manasına asıl o zaman 
intikal edeceksiniz. 

Niğde, elmasını cenub'a göndererek 
geçiniyor. İstasyonunda, en kötü elma· 
nm dizisini 40 kuruşa satıyorlar. Güzel 
Niğde'nin fukaralığı hakkında bundan 
güzel bir sembol olamaz. Eir dizi yamrı 
yumru elm3, İyisini, cenııb'a çoktan 
göndermiş. Halbuki, Tarsus'ta baklava
yı, kutular içinde ayağınıza getiriyorlar. 

Halbuki, Niğde, tasa .. vur edemıyece. 
ğiniz kadar, şirin. Memleket zengin ol
sa; Cenub şimal'i hasretini bir terbiye 
olarak edinse, biitün cenub kayak spor
larını, gelip Niğde'de yapacaktır. Bun· 
ları bir yolcunun kuşbakışı miişahedele
ri olarak kaydediyorum. 

"Cennet kadar güLel yurd''umuz var 
demek yetişmez. Bir k:rrc yurd, henüz 
"cennet" değildir. Onu "cennet"e çevi
recek olanlar bizleriz. Bunu da, yerimiz
de oturmak yahud Ankara - İstanbul 
rakkası üzerine bağdaş kurmakla yapa. 
mayız. Kalkıp gezmek, gezip görm k, 

Gazete lıatıalaı-ı 

Birinci sayfa: 

s ı r m a l ! kuca

ğında arslan yavrusu emziren Gö
ring .•• çeviriniz: vnli konağmm Ö· 

nünde, kaldınma diz çökerek, idam 
mnhlnimu yedi erkeğin nffını istiyen 
bir sürü kadın... Kar§ıda: İspanyol 

luzılları ile beyazlarının kabir kabir 
boğuşarak, nihayet, iki taraftan biri
ne geçen harab bir mezarlık... Sahi. 
binin ölüsü ile beraber sudan çıkarı
lan otomobil resmini ehemiyetsiz te· 
lakki ederek geçiyorum. 

lki ferah sayfa vnr: biri, fsveç lu
ralı tenis oynıyor. Otelci lngilterede, 
Amerika'da, Fransn'dn buhran knl
mamış olduğunu isbnt eden grafik
ler: ''Eğer şimdiki cğainlik devam C• 

dccek olursa, bir rclah devrinin ba· 
ıında bulunuyoruz, demektir.'' 

Sof ifrler i{,;ki içnıiyecekler 

İstanbul belediyesi, hele akşamlan iç
ki içen şoförlere rast gelinirse bunlara 

ağır ceza verilmek, teken-ürü halinde 
vcsikalan ellerinden ı:.hnm:ık üzere sıkı 
bir kontrol tesisi için şubcler·ne emir 
vermiştir. 

Eğer bundan mnksad ka7n1arın önü. 
ne geçmek ise şoförlerin iç~isi k dar ve 
belki ondan önce, otomobil kullanma ka· 
biliyetini tayin ile meıgul olmak gerek
tir. Zira ıoför sarhot olmayabilir ama o

tomobili olur, ve hem ele naııl olur ! 

ıc HABIRLllllBll 
BerlindeCumhuriyet Kaınutayın dünkü'Pr. M. E. Bozkurdun 

llayramı filmi ... toplantısı dünlcü ı~onferansı 
Berlin (Hususi) - Cumhuriyet bay. 

ramı töreninde alınmış olan güzel filim 
buraya göntlerilmişti. Bu filim bir çok 
davetliler tarafından türk kulübünde 
seyredilmiş ve çok lıeğcnilmistir. 

Bu en büyük·bayramm yurdda nasıl 
kutlanmış olduğunu gören, vatan uzakla
rnda bulunan bizlere Ulu Önderimizin 
karşısında, askerimizin, yurddaşlarımı
zın arasında bulunmakta olduğumuz gi. 
bi zevkine doyulmaz bir his vermiştir. 

Bu, değen yüksek teşebbüsü alarak 
memleketimizin şerefli günlerinden biz_ 
leri de bu suretle hisselendiren C.H.P. i 
bu vesile ile de şükranla andık Flim 
Berlind~:ı Paricıe gönderilmiştir. 

Bir tüvk mühendis, 
mektep tayyaresi ve 

planör yapıyor 
İstanbul, (Telefonla) - Kaba~ta 

bir türk tayyare inşaat mühendisi tara· 
fından idare edilen hususi atölyede tUrk 
hava kurumu, türk kuşu için on mekteb 
tayyaresiyle on planör ısmarlamıştır. 

Atölyenin çalışmaları inkişaf ettik
ten sonra müteşebbisler Divrik'te bir 
fabrika kuracaklardır. 

Modern Mısır mimarisini 
tetkik 

İstanbul, (Telefonla) - Modern Mı-
sır mimarisini tetkik için milletlcrara
sı bir musabaka açılmış ve Turkiye bu 
musabakaya davet edilmiştir. 

Taşköprü - Boyabat 
köpı üsü bitti 

Kast3monu, 25 (A.A. - Taşköprü 

ile Boyabad L.r.ısmda yapılmakta olan 
büyi.ik köprünün inşaatı bitmiştir. Köp. 
rü Nafia vekaleti tarafrından yaptırıl. 
mıştır. 

Kıvrım çayı üzerinde yapılan bu köp
rü 70 metre uzunluğundadır. 

KöprUnUn açılma töreni Taşköprü 
ve Boyabad'dan giden heyetler ve civar 
köylülerin iştirakiyle yapılmıştır. 

görüp duymak, duyup yazmak, yazıp 
duyurmak lazım. 

Bunu bu yazılarımla yapmağa ça-
lıştım. Cenub adına, hepimizi mart. 
nisan m.ıyıs ayl rında, bizim Akde. 
niz'in güneşine vo plajlarına çağırıyo

rum. 

Gelııı, görün, yaşamış olun. 

Kayaklar 

Bu sene cörmekte olduğu rafbet 
gittikçe fazlalaşan ka> k sporunun 
vasıtası olan knyaUnr, büyük Mon. 
gol iıtilalan sırıııındo Avnıpaya gir
miştir. O znma.nler kıı.ynk, bugünkü 
gibi sessizce ve hızlı knymağı temin 
eden bugV.kü biçiminde defil, kara 
batme.ö-a mnni olan enli tahtalardan 
ibarett·. 

Kayak, on dokuzuncu asırdıı Nor
veçliler tarafından tıpor vasıtası ha
line getirilınİ§tİr. 

Kadınsız ada 

• 

Bu, Jül Vern romanlan tarzında 
yazılmıf bir eserin adı değildir. Hind 
Okyanusu'nun ortasında bulunan ve 
büyük kablolardan birinin geçid nolt· 
tasını te§kil eden Koka adaımda ça
h§An otuz kırk kadar beyaz ve çİn· 
li istihdam etmekte olan §İrket bun· 
larm kadınsız yaşamalarını ıart ko§. 
muştur. 

Niçin? Belki Okyanus ortasında 

yalnızlığın acısını biraz daha fazla 
duymaları için! 

Nevrea'in ölümii 

Ceçen gün sessizce ölen udi Nev
res, muhakkak ki büyük bir artistti 
ıre her büyük artist gibi inzivayı ka· 

Kamutay dün Refet Canıtez'in baş
kanlığında toplanmıştır. Celsenin baş
langıcında İstanbul mebusluğuna seçi
len Atıf Bayındır'ın mazbatası kabul e
dilmiş ve tahlifi yapılmıştır. 

Bundan sonra şeker istihlak ve güm. 
rük resimleri kanununda bazı değişiklik
ler yapılması ve yeni hükümler konul
ması hakkındaki kanun Iayihasiyle, ma
deni ufaklık para kanununun bazı mad
delerinin değiştirilme:ıine, Türkiye - ~o

manya arasında Dobrice'nin türk ahali
sinin muhaceretini tanzim eden mukave. 
lenin tasdikine, hazertle yarsubaylardan 
yüzbaşıya ve seferde bütün subaylara 
elbise ve kaput verilmesine dair kanun 
hükümlerinin jandarma ve gümrük mu
hafaza kıtalanna da teşmiline aid kanun 
layihaJarnun ikinci müzakeresi yapıla

rak kabul edilmiştir. 
Gene dünkü toplantıda 1934 tarihli 

Türkiye • İtalya ticaret mukavelesiyle 
tediyatm tanzimine aid itiHifnameler hü
kümlerinin temdidi için muhtelif tarih
lerde teati edilmiş olan karşılıklı notala
rın ve anlaşmaların tasdikine adliye teş
kilat ve kadrolarında yapılan tadilata, 
posta ve telgraf kanununun bir maddesi
nin tefsirine aid Hiyihalarm birinci mü
zakereleri yapılmıştır. 

Kamutay yarın toplanacaktır. ( A.A.) 

• lstanbulda kar fırtınası 
Istarı:bul, ('.ı clefonla) - İki gun

denbcd devam eden kar fırtınası bugün 
hafifledi. :Fırtınanın şiddeti ge~esıne 
ı-ağmen şehirde ve limanda ehemiyetli 
bir kaza kaydedilmemiştir. Yalnız Ha· 
lıçde küçük bir motor battı ve sokaklar
da kar topu oynıyanlar bazı kazalara 
sebeb oldular. Rasathane vaziyetin de
vam edeceğini bildiriyor. 

~;,tanbulda buğday ve ekmek 
fiyatları 

İstanbul, (Te efonla) - İki gün için
de 1stanbula 25 vagon buğday gelmiş· 
tir. İhraç buğdaylarının günlük en yük
sek fiatr 7 kuruştur. Narh komisyonu 
birinci ekmeğe 10, ikinci ekmeğe 20 pa
ra zam yapmıştır. 

Kamutay Çağrıları 
Dahiliye Encümeni 26.1.1937 salı gü

nü Grup l~timıırndan sonra toplanacak· 
tır. 

Arzuhal Encümeni bugün Grup 1~
timaından sonra toplanacaktır. 

la ığn tereili e· 
derdi. lstnnbul ca· 
zetelcri, merhumun 
cenazesinde bir· 

kaç arkndnş ve meslekdnşından ba~· 
ka kimsenin bulunmamış olduğunu 
esefle yazıyorfo.r. Ancak sevdikleri. 
nin ve anln~tıklarmın cemiyetinde 
neşelenen Nevres, yalnız onlar tara
fından teşyi olunmak pek tabii idi. 

Siiziin gelişi ..• 

- lşte kocamrn bir resmi... Biraz 
eski bir resmi! 

(llaşı 1. inci sayfada) 
granit kayayı devirdiğini farz ediniz,<>
zaman cihan türksüz ve öksiiz kalırdı..
(Çok şiddetli alkışlar) 

Hukuku düvel bakımmdan meseleyi 
derinleştiren profesör 1921 Ankara iti• 
lafnamesini, 1923 Lozan muahedesini ve 
1925 Ankara ihtiHifnamesini tahlil etti 
ve manda ahidnamesine temas ederek : 

''Ha tayın bu delillerle Fransaya rnan· 
da olarak verilen Suriye"i'ıanundaki ara• 
zının dışında kaldığını söyledi,, 
Aynı zamanda türk hükümetinin reviz· 
yonist olmadığını ve emperyalistlikle 
hiç bir alakası bulunmadığını tebarüı 

ettirirken şöyle dedi. : 
"- Bütün dünyayı verseler ı•e bunun 

için de bir türkün burnunun kanaması 

lazım gelse istemeyiz. Lakin türk yur· 
dundan bir çakmak taşr dahi istendiği 
zaman her türk kanrnı vermeye haZ1t0 

dır.,, 

Profesör M. E. Bozkurd iktisadı ba· 
krmdan da Hatayın ve bilhassa İsken
derun körfezinin Türkiye ile olan mU· 
nasebatını anlatmış ve sözlerini şöyle 
bitirmiştir : 
"- Cenevreden son gelen haberle metl1 

nuniyeti mucib olacak ~eki/dedir. Fa• 
kat bunun tam ve katI §eklini almadstı 
türk milletinin hassasiyeti gene şidde· 
tini kaybetmiyecektir ve bütün dünya 
bilmelidir ki istikl§l mücadelesinin eJJ 
buhranlı günlerini kazandığı zaferltJ 
hiçe indiren ve türk milletine yirminci 
asır medeniyetinin başında bir yer işgal 
ettiren En Büyüğümüz Atatürk sağlaDJ 
ve her zamankinden dip diridir. lnönül1' 
de makiis taliimizi yenen lnönü'dc i~İ· 
mizdedir. Ve nihRyet her şeyin fevkit1· 
de olan türk milleti gene onlarrn emir• 
/erinde yekvücuttur.,, 

Halk:evinde l{oııser 

Çarşamba akşamı Bela· 
bartok'un muvaff akı· 

yetli bir talebesi 
konser verecek 

Ankara halltevi ar şubesi müzik ko

lu garb musikinin değerli elcmanlariyle 

yalandan temas imkanını her zaman a
ramaktadır. Bu defa da, geçenlerde metli' 

leketimizi ziyaret eden musiki üstadı Be
laBartokun yetiştirdiği ve bir çok garb 
ıehirlerinin zevkle muvaffakiyetli koll'" 

serlerini dinlediği "Roji Labu''yu Anka'" 

ra halkına dinletmek imkaruru bulınut" 

tur. Değerli sanatkar halkevindeki kon

serini, yarın saat 20.30 da verecektir. 

Giriş kartları halkevinden tedarik o-
lunabilir. 

====================~4::11 

AR 
Şehrimizde bulunan genç sanatldi: 

lardan mürekkep bir grupun teşebbiıS\)" 
ile "AR'' adını taşıyan aylık bir ı:ııe'" 
mua neşredilmeğe başlamıştır. 

İlk sayısı elimizde olan bu mecıtJlıı• 
nefis bir şekilde tertib edilmiş ve b:ı51~; 
mış, her bakımdan muvaffak OlmUŞ lJI 
eser manzarası taşımaktadır. 

1 
İyi k5.ğıd üzerine basılan ve gnze 

tabloların kilişelcriyle süslü bul~ 
mecmuada şu yazıları görüyoruz: !Jı 

~l ''A •• :rJ\)" raç Katırcıog u: r ve yaşama • a1' 
rullah Berk "Tabiat ve taklid", Re§ 

Nuri Darago ''Plastik sanatlar ve 'f_~ 
kiye", Dörduncü inkilab resim sergtS 
Sabri Fettah Berket ve eserleri, O~ 
Hamdi ve eserleri, Bedri Rahmi •:"'/ ıl 
le-le yazıyor", N. B. "Zühtü MUrıdoi 
Elli yıllık tilrk sanat sergisi, Ayrrı 1'1"°' 
nikleri, Ara dair bil' iki not. 1" 
Görüldüğü üzere sanat ve re~s:n rıı~,t' 

leri üzerinde al"ka uyandırıcı mevıı.ı tt 
terete eden mecmua 20 kuruş fiatla ~i• 
maktadır. Güzel sanatları seventcrı ~ 
zin bu mecmuayı yaşatm:ıY..a çalışa' 
larını ümid eclelim. 
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l\.IE~ELELERİ 
Milletler cemiyeti konsey içtimaları· 

nın alaka uya1ıdırdıgı devir artık arkada 
kalmıştır. Japonyanın Mançuryayt ;şga

li~e ~daı·. ko~sey. içlin,alaZ' büyük ehe
ımyeti haız sayası hadiselerdi. Mançur· 
ya meselesindeki aczinden sonra Japon• 
ya ve onu taİ<io -.derek Aımar.ya m;Uet. 
ler cemi,, ctmoen çekildifar. Habeşistan 
mesele.; çıkınca 1 tal ya da milletler ce· 
miyeti ile filen münasebetini kesti. Bu· 
gün devletleri en çek meşgul eden is
panya meselesi bile milletler cemiyeti 
kadrosunun dışında görüşülmekted.:.r. 

Bu defa, Çin mümessili Welluigton 
Koo'nun başkanlığı altındaki içtimamda 
görüşülmekte olan en ehemiyetli mesele, 
şüphesiz, Sancak davamızdır. Hattit bu 
yüzden kor.sey içtimaı, üç gün tehir e
dildi. Türk kamoyu davanın miJletler ce• 
miyetindeki safhasını heyecan ile takib 
etmektedir. 

Fakat Sancak davasından başka 

konseyin ruznamesinde yirlll.İden fazla 
mesele va.·dır. Bunların Lir kısmı içtima· 
dan içtimaa sürüklenip gidiyor. Lokar· 
no muahedesi, Irak davası, silahsızlan· 

ma iıi gibi meseleler görüşülmeden te
hir edileceğe benziyor. Ruznamede bir 
kaç ehemiyetli mesele "ardır ki bunların 
konseyi meşgul edeceği anlaşılm:ıktad•r. 

1 - Evvela Dançig meselesi var. 
Dançig, milletler c~mıye •. ni en çok meş
gul eden i~ler arnsındadır. Bu defaki ih
tilaf, bir taraftan Dançig mahalJı hükü· 
meti ile milletler cenuyeti ve Lehi.;tan 
arasında olmak üzere üç taraflıdır. ihti
laf, Dançigdeki nazi partisinir- iktidara 
gelmesi V\! nazi olmıyan Dançig vatan· 
daşları hakkında aldığı bir tak.mı ted
birlerle Dançi& anayasasının temin eyledi
ği hakları ihlal ebniş olmasiyle meydana 
gelmiştir. Bir taı·aftan Danç:g ayamnı 
temsil eden Gı·eiser, diğer caraitan mil
letler cemiyetini tems:. eden fevkalade 
komiser Lesther arasmda:U ihtilaf Lest
her'in çekilmesine kadar ileri gitmiş, ve 
son içtimada Lehistan dış bakanı Bay 
Beck, Dançig ayanı ile müz~ kereye giri
şerek bir r..ıpoı· hazırlaması kararlaşmış
tı. işte ş imdi Beck bu raporu okuyacak

tır. Greiser de Dançig ayamnm bakımını 

izah etm"k Üzere Cenevreye gitmiştir. 
2 - ~spanya meselesi, bJtün alaka

darlar arasındaki zımni bir anlaşma ile 
Londrad:ıki karışmazlık koınlsyo.ıuna 

terkedil .iş olmakla beraber, bu mesele
ye de temas edilmesi mumktindür. An
cak Almanya ve (tal yanın hazır bulun
mayacağı müzakerelerden bir netice çık· 
tnaıu beklenemez. 

3 - Mit:ctler cemiyeti konseyi bu 
d •. a ruz.1aınesi11e yeni bir mesele almış
tu·. İptidai maddelerin taksimi me elesi. 
Bu mesele, Alınanyanın sömürge :Jdi
asını ileri sürı.~esi üzel'ine o zaman ingi· 
liz dış ba"anlığında bulunan Sir Samuel 
lioare tnr<:fından Cenevrede söylenen 
bir nutuk :ıe başlamıştır. İngilter~ dıı 
hakanı, A!ınanyanın sömürge ihtiyacının 
iptidai madde ihtiyacından başka bir şey 
olmadığını söylemiş ve lngilterenin İpti
d:U rnadde t<.k~imi meselesini tetkik et
llleğe hazır olduğunu bildirmişti. O za
mandan sonra Almanya sömürge mese
tesini daha büyük israrla ileri siirdüğün
Clen bu meselenin milletler cemiyeti kon
ıcyinde görüşülmesine karar verilmiş ve 
Cemiyete aza olmıyan Almanya, Japonya 
Ve Amerikaya davetler gönderilmişti. 
Almanya u davete cevab bile verme. 
tniş, Amerika ile Japonya birer mütehas
ııs göndermeğc razı olmuşlardı. Dün 
~elen telgraflar İptidai madde meselesi
nin tetkiki için hususi bir komisyon teş
kil cdildığini bildıriyor. Milletlc.r ce.m.
yetinin sayısız komisyonları arasına ka
\'Uşan bu yeni kı>misyon, İngiltere, Ka
nada, Amerika, Fransa, Sovyet Rusya, 
ltalya ve Berezilyadan terckküb edecek. 
Almanya; davete cevab bile vermediğin
den komisyona o.lınamamıştrr. Maama
fih gayri resmi olarak komisyon mesai
ıine iştirakini temin için yeni bir teşeb
büs Yapılacağı bildirilmektedir. Ancak 
Almanya, mesele ile uğraşma tarzını bi
le kendisini bir nevi avutma telakki etti· 
~inden Yan Çİ'Zmekte ve 1 tal yanın da bu 
ıte karışrr.am . • 

asını temın etmege çalış-
tnaktadır. Diğer taraftan İtalya ile AJ. 
manya, İptitbıi ınadd t k . . 1 . 
ı ]Ak e a sımı meae esıy-
e a a ::ıdar bir l l an aşma yapmıılardır. • 

talya Ecth ettig·i H L • • • 
ıt0>eşı5lanın ıshsmarın-

da Almanya ya bir hisse verm • . d t • . egı va e -
mıf ve yenı ltalya sömürgesinde maden 
ar~ ... ,,·. ,.e İttletm"'k ;ı;in bir İtalya • Al-

l Dil HAillJILIIRIKIZ '~~~~ 
Yeni Japon kabinesi 
henüz kurulamadı 

Bulgar
Vugoslav 
paktı 

oyalayıcı ve sürükleyici diplomasi 

Ek~onomilc mahfiller ve ordu, general 
Ugaitlye mulıalefet ed·yor 

BeJgrad, 25 (A.A.) - Naib Pol, bul
gar başbakanı B. Köseivanofa beyaz kar
tal nişanının biiyük kordon rütbesini 
vermiştir. 

metodlannm türk milletinin hayati 
bir alakayla aaralmı§ olduğu bu dava. 
ya tatbik edilmeye çalı§ılmasınm yer
sizliğini tebarüz ettirerek, bu gibi 
manevraların doğrudl\n doğruya on
ları yapanlara zararlı olduğunu, hak
lılığı nisbetinde ehemiyetli olan tezi
mizde, tabnin edici bir netice alma
dıkça ısrar edeceğimizi, bu mesele
deki türk endişelerinin ne kadar ye
rinde olduğunun anlatıhnası İcab et. 
tiğini, ve sulh için bir tehlike teşkil 
eden bir ihtilafın ancak karşılıklı an. 
layış yoluyla hallolunabileceğini tek
rar ediyorlar. 

Tokyo, 25 (A.A.) - General Ugaki
nin yeni kabin::yi teşkile memur edil
mesi, Prens Sayonji ile Tüze Bakanı 

Yuasa ve d.::vlet şurası başkanı Hiranu
emonun tavsiye.eri üzeıine olmuştur. 

Generalin kabineyi teşkile memur 
edilmesi parlamento ve ekonomi mahfil
lerle matbtıatta iyi karşılanmıştır. Ge

naralin partilerle bir anlaşma . teminine 

ve orduyu devlet idaresine müdahale

den menetmeğe çalışacağı anlaşılmak

tadır. 

• * • 
Tokyo. 25 ( A.A.) - Endüstri mah

filJeri, kabineyi teşkile memur edilen 
general U gaki ile işbirliği etmiyecekle· 
rini bildirmişlerdir. 

Orduda muhale/ et 
Tok) o, 25 (A.A.) - H.!r iki meclis 

B. U gakinin kabineıoini teşkil edeceği 

zamana kadar içtimalarını tehire karar 
vermişleı dir. Çünkü imparator, yeni baş
vekile kabinesinin teşkili için bir müh
let vermiştir. 

Siyasi partilerle gazeteler, B. Uga
kinin başvekil olarak intihab edilmesini 
müsaid surette karşılamaktadırlar. An
cak ordu, muhalefet emareleri göster
meğe başlamı~tır. 

Ordunun taleplerinin şunlar olduğu 
söylenmektedir : 

1 - Yeni kabinede siyasi partilere 
mensup hiç kimse bulunmryacaktrr. 

2 - Yeni kabine kurulunca diyet, 
fesholunacaktrr. 

B. Stoyadinoviç, B. Köseivanof şe
refine bir akşam ziyafeti vermiş, ziya
fette hükümet ve kor diplomatik azası 
hazır bulunmuşlardır. 

B. Stoyadinoviç ezcümle : 
'

1
- Bulgar • yugoslav ebedi dostluk 

paktı, Yugoslavyanın müsaid siyasetine 
tamamen uygundur.,, demiştir. 

Pahtrn metni Bulgaristandtı 
neşrolundu 

Sof ya, 25 ( A.A.) - Bakanlar he
yeti, Belgrad'da imza edilen paktın 

neşri için dün öğleden sonra toplan

mıştır. 

Resmi gazete, bu sabahki hususi sa
yısında pakt metnini neşretmiştir. 

Bulgar gazetelerinin yazdıldarı 

İtalya ve Almanya karısmazlık 
~ 

Sofya, 25 (A.A.) - Bütün sabah 
ve öğle gazeteleri, Bulgar - Yugoslav 
daimi dostluk paktının imzası müna
sebetiyle Belgrad'da yapxlan tören 
hakkında tafsilatlr haberler vermekte
dirler. Yugoslav hükümet merkezinin 
halkt ve resmi mahfiller tarafından 

bulgar heyetine karşı yapılan hüsnü 
kabulü kaydeden gazeteler, bulgar baş
bakanına karşı gösterilen hürmetkar 
muameleden dolayı memnuniyet ızhar 
etmektedirler. 

lıal(kındaki cevahlarını verdiler 
Cevahlar hirhirin e henzemekte·dir 

Roma, 25 (A. A.) - Karı~azlık 
hakkındaki İtalyan cevabi notası, di
ğer memleketler de aynı veçhile hare
ket etmı:k şartiyle, İspanya için gönül
lü kaydecHlmesine ve gönüllü gönde
rilmesi ne mani olacak tedbirleri itti
haza hazır olduğunu bildirmektedir. 
Bu noktada İtalyanın bütün gönüllü
lerin İspanyadan geri çağnlmasınr ev

veke teklif etmiş olduğu beyan olun
maktadır. 

İtaJyanrn cevabında karışmazlık ko
mitesindeki İtalyan murahhasınm ka
rışmazhğı daha mükemmel kılmak i
çin bütün siyasi tahrikçilerin İıij>anya
dan tardedilmelerini derpiş eden bir 
proje tevdi edeceği ilave edilmektedir. 
Nota Valansiya hükiimetinin gönüllü
leri. karışmazlık komitesinin derpiş e
deceği tedbirlerin tesirinden korumak 
için, İspanya tabiyetini almasr ihtima
li hakkında ihtirazı kayıdlar ileri sü • 

rülmektedir. 

Almanya da cevabını verdi 
Berlin, 25 (A.A.) - Öğrenildiğine 

göre İngilterenin İspanya işlerine mü
clahale edilmemesi hakkındaki notasna 
karşı Almanya tarafından kaleme alın
mış olan cevab, bugün öğle vakti İngi
liz elçiliğine verilmi~tir. İyi bir kay· 
naktan bildirildiğine göre bu notanın 
muhteviyatr, ilk alman notasınınkine 

uygundur. Hatırlardadır ki, Almanya, 
bu birinci notasında İngiltere tarafın
dan ortaya atılmış olan suallere müs
bet olarak cevab vermiş idi. 

Bundan dolayı yeni notanın İspan
ya işlerine karışmamağı tesirli surette 
zrman altına almağa doğru elde edil
miş yeni bir terakki teşkil edeceği far
zolunabilir. 

Alman cevabının, İtalya hüküme
tiyle mutabık kalınd ıktan sonra tanzim 
edilmiş olan, metni yarın neşredile

cektir. 
Londra, 25 (A.A.) - Viscount Rot

hermere, Deyli TeJegraf gazetesinde 
çıkan bir makalesinde, İngiliz hükü
metinin İspanya politikasını İngilte
renin ilk müttefiki olan Portekizle 
ananevi iyi münasebetleri tehlikeye 
düşürecek mahiyette görmektedir. 

manya ,irketi kurulmuıtur. Şirket ser

mayesinin yüzde elli biri İtalyan ve kırk 
dokuzu almandır. 

lıin iç yüzü şudur ki Almanya ipti
dai madde istemiyor. Sömürge istiyor. 
Bunun içindir ki kendisini sömürge ıa· 
bibi olmaktan müstağni kılacak tedbirle
rin alınmasına iştirak emıediği gibi, ya
kın dostlarllll da bu mesaiye iştirak et· 
tinnemeğe çalıtmaktadır. • A. Ş. ESMER 

Londra, 25 (A.A.) - GönülJü SI• 

fatiyle 1sapnyaya gitmek istiyen se
kiz işsiz maden amelesinin Polonyada 
karaya çrlanalarına müsaade edilme
miştir. 

Bunlar Folteskone avdet ederek O• 

radan da meçhul bir semte hareket et
mişlerdir. 

SON DAKiKA 

Paktı çok elverişli bir şekilde tah
lil eden bulgar mahfilleri, bu paktın 
iki kardeş milletin müstakbel refahı· 

na ve balkan sulhuna en ümid verıcı 

emin bir delil olduğunu beyan etmek
tedirler. 

Bayan Davaz Madam Löbrön şerefine 
bir lcahul resmi tertib etti 

Paris, 25 (A.A.) - Anadolu Ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Reisicumhurun refikalan evvelki gün sefaretimize gelerek sefiremiz Bayan 

Davaz•ı ziyaret etmiş, bu münasebetle Sefirimiz Madam Löbrön şerefine bir 
kabul resmi tertib eylemiştir. Paris'teki bütün elçilerin ve siyası recüllerin refi
kalariyle kadın bakanlar hazır bulunmuştur. 

Atiuadaki • • • 
resım sergısı haldunda 

Yunan gazetelerinin yazdıkları 
Atina, 25 (A.A.) - Atina ajansı bidiriyor; Gazeteler, kıra], başbakan Metaksas, 

diğer hükümet azfilariyJe kor diplomatik tarafından ziyaret edilen türk kitab ve re
sim sergisi açılma merasiminin müstesna bir parlaklıkla yapılmış olduğunu kaydet
mektedirler. 

Bu hususta Ethnos gazetesi, ezcümle diyor ki: 
Ediblerinin mütekabil temas ve sanat eıoerlerinin mütekabil tanınması ile bu 

sergi, her iki milleti biribirine yakınlaştırmakta ve türk • yunan dostluğunun yeni bir 
delilini teşkil etmektedir. 

Ziyaretçiler Pamasse salonuna dolmaya devam etmektedirler. 

Bulgar - Yugoslav pak.tı yürürlüğe girdi 
Bclgrad, 25 (A.A.) - Bulgar • yugoslav paktının bir nüshası hususi kuriye 

ile Sofya'ya gönderilmiş ve kıra] Boris tarafından tasdik edilmiştir. Bu suretle 
pakt, bugünden itibaren meriyet mevkiin e girmiş bulunmaktadır. 

Da.uzig raporunun hazırlanması bitti 
Cenevre, 25 (A.A.) - Dantzig meselesi hakkındaki raporun hazırlanması ta· 

mamen bitirilmiştir. Bu mesele hakkında rraportör olan ingiliz delegesi, raporu
nu yarın Milletler Cemiyeti Konseyine verecektir. Bu rapor, B. Bek'in raporu 
esas tutularak yapılmışt.r. BB. Bek ve Eden, Dantzig senatosu reisi B. Greiset 
ile müliikatta bulunmuşlardır. 

Rus ek~onomisti Nava~in Pariste öldürüldü 
Paris, 25 (A.A.) - Rus iktısadcısı Navaşin katledilmiş ve cesedi bulun

muştur. Nava~in Sovyet ihtilalinden sonra bolşeviklerle beraber çahşınış ve son· 
ra fransız tabiiyetine geçmiştir. 

Ekonomi bakanı B. Spinas mesele ile uğraşan polis komiserliğine bizzat 
giderek cinayetin aydınlatılması ile meşgul olmuştur. 

Lö Tan'a göre ölü, Piatakof'un yakındostudur. Bir şahid, maktuJün Bulonya 
ormanında gezerken iki rovelver kurşuniylc öldürdüğünu söylemiştir. Hadisenin 
siyasi cinayet olduğu ihtimalleri kuvvetlidir. 

Alman ve İtalyan 
ve Paıiste • • 

ıyı 

cevahları Londra 
karşılaııclı 

Londra, 25 (A.A.) - Royter bildiriyor: Bugün buraya gelen alman ve İtalyan 
cevabları İngiliz resmi mahfillerinde iyi ka rşılanmrştır. 

Paris, 25 (A.A.) - Havas bildiriyor; Ccvablar umtımiyct itibariyle iyi duygu
lar uyandmnıştxr. 

GÖÇEN BiR DEViR. 

Cumhuriyet'te Peyami Safa ölen 
bestekar Nuri Nevres hakkında yaz
dığı fıkrada Tamburi Cemil gibi Nev
reıı'in udunda da, kemaline ermiş ve 
mühletini tamamlamış bir devrin di
le gelmiş olduğunu söyliyerek, Nev • 
reıı'Je birlikte bütün bir devrin de 
göçtüğünü ve kapandığrru ileri ıürüyor. 

TÜRKÇE BUHRANI. 

Varlık mecmuasının "onbeş gün. 
de'' sayfasında "türkçe buhranı" bat
lrğı altında okuduğumuz bir yazı bu
gün muharrirlerimizin dil kaideleri
ne pek az riayet ettiklerinden şika • 
yetle diyor ki: "dil hataları gazete
lerin imza sahibi olmıyan müte
vazi mensublarına has bir kasur de
ğildir. En maruf ve üstad kalemler
den çıkmı§ sütunların da gramer ve 
sentaks bakmundan sıkı bir tahliJe 
tahammülleri olmadığı aşikardır. Dil 
hususunda kayıdsızlık ve laübalilik 
zamanımızda adeta bulaşıcı bir haıı. 
talık halini almıştır." ve muharrir, 
dilde ıııhatletme için mücadele açıl -
masını temenni ediyor. 

ALMAN KLIRINGI. 

Tan'da Ahmed Emin Yalman, hü
kümetimizin alınanlarla olan kliring 
anlatmasına bugünkü şekliyle devam 
edemiyeceğini alman hükümetine bil
dirmiş olduğunu kaydederek, ihraca
tımızm yÜzde albnışmın Almanya 
tarafından satın alındığını, halbuki 

bizim aynı süratle ve ayni mikdarda 
Almanyadan ithalatta bulunamadığı

mız için 20 milyon liramızın faizsi'Z 

olarak alman bankasında birikmiJ 
olduğunu anlatıyor ve diyor ki: 
"Türk ve alman iktısadi sistemleri 
arasında biribirini itmam eden saha
lar vardır. Almanya ile iktısadi mü • 

nuebetlerimizin inkişafını elbette 
isteriz. Fakat bu inkişaf diğer mem. 
leketlerle olan münasebetlerimizin 
ve iktısadi istiklalimizin zararına ol-

mamalı ve memleket, Almanyanın 

temin ettiği menfaatlerin karşılığını tam 
bir surette aldığına emniyet edebil
melidir." 

ZİRAi KALKINMAMIZ 

Tan'da Şevket Süreyya Aydemir, 
Anadolu yaylasınm dünyanın en 
yüksek kaliteli buğdaymı yetiştirdiği

ni kaydettikten sonra buğday ziraa
timizin derdlerini fÖy)e hulasa edi
yor 1 ·buğdaylarımız çok fazla mü
lenevvidir. ı . iyi buğdaylarımızın 

çoğu piyasaya gelmez. 3 - istihsalitı

mız azdır. Bunların sebebi de köy ik· 
lısadiyatımızın tabiatın cilvelerine 
tabi ve ziraat tekniğimizin geri olu • 
şudur. Muharrir, hükümetimizin bu 
iki mahzuru izale için almış olduğ11 
tedbirlerin ehemiyetine iıaret ede • 
rek, Türkiye ziraatini 01akineleştire
cek olan 6000 kombina ile, memle • 
ketimizde tek plana tabi geniş zira. 
atin ve bununla birlikte yüksek bir 
inkişafın baılıyacağmı söylüyor. 

Kurun'da Hakkı Süha Gezgin de. 
mazisi boyunca geçtiği iklimler üze.o 
rine ancak bayrak dikmiş ve tehid 
ekmit olan türkün bugün toprafa dö• 
düğünü, ııçdacak alb bin kombinanm 
türk ekincisinin bütün derdlerin9 
çare bulacağınr anlatıyor. 

ÖLÜM 
Gazetemiz haber alma servisinde ça. 

lışan arkadaşımız İlhan Pauiç'in hayat 
arkadaşı ve Akba sahiblerinden Bil.il AIDo 
banın hemşiresi Fikret Pauiç genç ya
şında, arkasım'a iki kiiçük çocuğunu bı
rakarak diin vefat etmiştir. 

Arkada:. ı,nı ! ın acısını candan payla· 
cı ır 7 . 
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B. Blunı'un Liyon nut
ku geniş akisler yaptı 
Nutuk, her memlekette, ve her mahfilde 

baıka bir ıekilde tefsir olunmaktadır 
Fransız matbuatında akisler 

Paris, 25 (A.A.) - Sağ cenahın or• 
ganı olan Eko dö Pari müstesna olmak 
iizere B. Blwn'un nutkunu müaaid surettf 
kartılamakta müttefik olan gazeteler, 
başvekil tarafından tarif edilen doktiri
nin muahaze edilecek hiç bir tarafı ol
madığını beyan etmektedirler. 

Berlin, 25 (A.A.). - Havas Ajan· 
smdan : 

B. Blum'un söylemiş olduğu nutkun 
siyasi almcln mahfillerinde hasıl etmiş 
olduğu ılk tesir şu suretle ifade edil 
mektedir: ''B. Blum'un Almanyaya pa
zarlığa benzer bir teklifte bulunmamış 
olmasını memnuniyetle müşahede edi
yoruz.,, 

Bu mahfiller, B. Blum'un Almanya• 
nın iktisadi vaziyetindeki ketumlugun
dan faydalanarak siyasi bir tazyik yap· 
mağı arzu etmemekte olmasından dola
yı memnuniyet duymaktadır. 

Bu mahfillerde deniliyor ki: ''Biz 
B. Blum'un siyasi hayatın büyük mese· 
Jelerinin müzakere ve halline aid olan 
fikrine iştirak etmiyoruz. B. Blum, iki 
taraflı misakları reddetmekte ve aynı 

zamanda Fransanın eski dostlarına sa
Jık olduğunu beyan eylemektedir. Tecez
zi kabul etmiyen sulh, yegane müessir 
usul değildir. Beynelmile! kollektiyone 
prensipini herkesten evvel suiistimal e
decek oıanlar Fransanın müttefikleri
dir. 

Bu müttefikler, silahlanmaları için 
istikıazlar akdine muvaffak olmuşlardır. 
Onların Almanyaya karşı hattı hareket
leri, Almanya ile anlaşmayı zaruri ad
detmemekte olduklarını göstermekte
dir. 

Almanya, başkalarının hüsnü niyetin
den şüphe etmektedir. Almanya, hürri
yetini ve hukuk musavatını elde etmiş
tir, Çünkü diğer devletlerin keyifleri 
yerine gelsin diye beklemek istemiyor. 

Siyasi mahfiller, Almanyanın akdet
miş olduğu iki taraflı teahhüdlerin a
kidleri memnun etmiş olduğunu ehemi
yetle kaydediyorlar. 

Bu mahfiller, I.rhistan ve Avustur
ya ile akdotunan itilafları, İngiltere ile 
yapılmış olan deniz itilafı, alman - ital
yarı itilafını hatırlatmaktadırlar. Aynı 

mahafil. bu misaklara karşı, "Avrupa için 
hakiki bir tehlike'' olan fransız-sovyet 
misakını hatırlatmaktadırlar. 

Bu ihtirazi kayıdlara rağmen siyasi 
mahfiller Atmanyanm işbirliği arzusun
da bulunmakta olrluğu noi{tasında ısrar 

gün hayatta olanların adlarını yazdık, 
aramızdan eksilmiş olanları samimi te
essürle, andık, ve onlara rahmet oku
duk. O listeden onun adının da bu ka
dar cabuk silineceğini kim umardı? 

Dün ölümünü duyduğum zaman 
içim yandı, otuz beş senelik hatırala

rım canlandı: onları boynum bükük, 
gözlerim yaşlı, yüreğim burkulmuş ol
duğu halde birer birer hatırladım. 

Tam otuz beş sene evel Mercan 
idadisinin son sınıfında buluşmuş, 
Mülkiyeye beraber girmiş ve onunla 
birlikte bitirmiş idik. Ben onun neca
betini, faziletini o zaman tanımış ve 
takdir etmiş idim. O, hakikaten sevile
cek, sayılacak bir insandı: temiz, ka
mil bir insandı, iffet ve edeb nümııne
ai idi. Kimseyi incitmez, kimse için 
fenalık düşünmezdi: dedikodu, onun 
hiç bilmediği bir şeydi. Yüksek bilgi
sine ra~men çok mütevaziydı. Olduğu 
kadar görünmeyi asla düşünmemiş ve 
buna lüzum görmemişti. 

Onu ebedi karargahına götürürken 
içim sızlaya, sızlaya otuz beş senelik 
arkadaşlık hatıralarını, onun sayılamı
yacak kadar çok ve yükıek meziyetle
rini anmağa çalıştım. 

Memlekete daha çok hizmetler ede. 
bilecek bir yaşta, ölüm ona kıymıştı, 
onu kendisini sevenlerin arasından a
lıp götürmüştü. 

Listeden bir isim daha silindi ve 
bin Uç yüz yirmi iki senesi mezunları 
bir kurban daha verdi. 

Tanrıdan ona rahmet, kederli eti 
ile yavrularına ve kendisini anlamıı ve 
ıevmit olanlarla, mülkiyelilere baıaat
bğı dilerim. 

Tekirdağ mebusu 
Fayılt. Ôztrd 

ve B. Blumun muzmir bir fikir besle
meksizin Almanya ile görüşmeğe hazır 
olmasından dolayı memnuniyet izhar 
etmektedir. 

Bununla beraber mazinin usullerine 
rücu edilmemesi lazım gelmekte oldu
ğu yoksa siyasetin fasit bir daireye 
gireceği ilave olunmaktadır. 

Alman gazetelerinde aki11ler 
Bertin, 25 (A.A.). - Havas aJansın

dan: 
Pek az gazeteler, B. Blum'un nutku 

hakkında mütalea yürütmektedirler. An
cak bu gazeteler de biraz hiddet izhar 
ediyorlar. 

Völlciıer Beobahter gazetesi, yazı
yor: 

Lyon nutku, ancak güzel bir takım 
sözleri ve zamanı geçmiş teklüleri ihti
va etmektedir. B. Blum, ne sürpiriz u
yandırmıı ve ne de Almanya için yeni 
bir unsur getirmiştir. 

Hatib, baştan nihayete kadar B. E
den'in avam kamarasında söylediklerini 
takib etmiştir. 

Bu gazete, B. Blum'u, fikirlerine rağ. 
men, B. Hitlere, Almanyanın mevhum 
mali ve iktisadi müzayakası vesilesiyle, 
siyasi - iktisadi bir pazarlık teklifinde 
bulunmuş olmakla muaheze etmektedir. 

Frankfurter Zeitung, B. Blum'un iyi 
niyetini tasdik etmekte, ancak ekonomi 
ile siyaset arasındaki irtibatın bir dairei 
faıideye götürmekte olduğunu kaydet
mektedir. 

Bu gazeteye göre, fransız - alman 

münaaebatınm Avrupaca halli, manasız 

bir şeydir. Fransanm "Avrupa" demesi 
Almanyadan kaçması manasına gelir. 

Londra' da akisler 
Londra, 25 (A.A.) - Havasın muha

biri bildiriyor: 

B. Blum'un nutku matbuatta derin 
akisler uyandırmıştır. Bu nutuk Fransa
nın vaziyetini sarahat v~ bazı gazetelere 
göre de doğrulukla izah ettiği için hoşa 
gitmiştir. 

Gazeteler bu vaziyetin, salı günü B. 
Eden'in nutkunda anlattığı vaziyete ta
mamiyle uygun olmasını memnuniyetle 
karşılamışlardır. 

Matbuat sözün şimdi Almanyanın ol
duğu noktasında müttefiktirler. 

Cenevre' de akisler 
Cenevre, 25 (A.A.) - Milletler ce

miyeti mahfilleri, B. Blum'un dünkü 
nutkunu müsaid bir surette karşılamak. 
tadırlar. Bu mahfiller, bu nutkun bir 
"samimiyet ve uzlaştırma'' hareketinin 
kıymetine malik olduğunu beyan etmek
te ve bunun mesud neticeler vermesini 
beklemektedirler. 

Ayni mahfiller, Almanya Fransa ile 

olan rabıtalarını kuvvetlendirmek için 

çıkmış olan fırsattan istifade ederek Av

rupa manzumesinde tekrar mevküni al

mak istiyorsa bu nutkun daha şimdiden 
geniş bir saha arzetmekte olduğunu ve 
bu sahada her iki tarafın faaliyet ve me
ziyetlerinin tesirlerini gösterebileceğini 

beyan eylemektedirler. Diğer taraftan mil. 
letle:- cemiyeti mahafili, Paris ile Lond
ranm noktai nazarları arasında muta
bakat bulunduğunu ve cemiyetin bun
dan ancak memnun olabileceğini ehemi
yetle kaydetmektedirler. 

lıalya'da ••• 
Roma, 25 (A.A.) - Havastan: 
Siyasi mahfiller ve matbuat henüz B. 

Blum'un nutkunu tefsir etmemektedir
ler. 

Matbuat ve propaganda nazırı ital 
yanların bu nutku tefsir etmeğe mecbur 
olmadıklarını söylemiştir. 

Rom~ Berlinle istişare ettikten son. 
ra bu husustaki tefsirlerin neşredilece
ği öğrenilmiştir. 

B.Baldvin çekiliyor mu? 
Londra. 25 (A.A.) - B. aldvin'in kı· 

rahn taç giyme ıenliklerinden sonra is
tifa etmekten vu geçtiği hakkındaki şa
yiaların tenine olarak, Deyli Telegraf 
gueteai, B. Baldvin'in istifaya kati su
rette karar vermİf olduğunu ve halefi o. 
larak B. Nevil Çemberleyn'i teklif edece
ğini bildirmektedir. 

HATAY HABt..lU .. ERI 

Sancakta silaiı 
dağıtılıyor 

(Başı 1. inci sayfada) 

İttirak ettiği için bir türk toförü 
altı aya mahkum olrnuıtur. Halbu. 
ki arablar tarafından yapılan nü
mayifİ bizzat müddeiumumi tertib 
ve tanzim etmiıtir. Türk toförü
nün mahkumiyetini istiyen de bu 
müddei umumidir. 

** * 
Humus, 2S (Hususi) - Soğukolukta çe-

teler tarafından bir türk kadını öl
dürülmüt tür. 

Bir Fransız gazetesinin 
kötücül düşünceleri 

Paris, 2.S (A.A.) - Cenevrede İs

kenderun sancagı hakkında hasıl olan 
anlaşmadan bahseden Jurnal gazetesi, 
bu hal tarzının müstakbel Suriye dev
leti için d~ bir devlet tesis ettiğini ve 
Suriyenin arab olmıyan diğer unsurla
rının mütalebclerine yol açmakta oldu
ğunu bildi:'iyor ve diyor ki : 

"Fl'ansa, bu sistemle, nazari bir Su
riye birliği ile fili bir ayrılık karışık
lığını idame edecektir. Bu hal bir türk 
tahakkümünü ve Türkiye ile arab Su
riye arasında anla~lıkları intaç ede
cektir.,, 

M adrid yeniden 
bombardıman 

edildi 
Avila, 25 (A.A.) - Havas ajansı mu.. 

ha birinden: 
Bütün Madrid cephesinde hava çok 

fenadır ve üç gündenberi bu cephede sü
kun hüküm sürmektedir. Asiler, bu sü
kunu kızıllann artık bitkin bir hale gel
miş oldukları sunrtinde tefsir etmekte
dirler. 

Esirler, enternasyonal müfrezenin he
men hemen mahvolmuş olduğunu söyle
mektedirler. 

Bu müfreze, bilhassa Mancloa ve 
Majadahanda'da büyük zayiata uğramış. 
tır. 

Salamanka umumi karargahı, üç haf
tadanberi kızılların 3.000 telefat vermiş 
olduklarını ve yaralıların mikdarının da 
yedi bine baliğ bulunduğunu tahmin et
mektedir. 

General Miaja'nm söyledikleri 
Madrid, 25 (A.A.) - General Miaja 

dün matbuat delegelerini kabul ederek 
şu beyanatta bulunmuştur: 

"- Asiler mağlub olmağa mahkum
dur. İspanyollar esarete tahammül e:le
mezler. Biz faslıları mağlub ettiğimiz gi
bi topraklarımızı istila etmek istiyenle
ri de mağlub edeceğiz." 

Fransada bütçe açığı 
Paris, 25 (A.A.) - Jurnal gazetesi, 

hazinenin 1937 büdce ihtiyaçlarını kar
şılamak için en az 55 milyar frank teda
rikine mecbur kalacağını bildirmektedir. 

Dore ve Mişeletti 
Havanın bozukluğu 

yüzünden Paris -Tokyo 
seferini yapamadılar 

Paris, 25 (A.A.) - Pöti Parizyen ga
zetesi tayyareci Doret ile Mişeletti'nin 
Paris - Tokyo rekorunu kırmak teş :b
büslerinin havanın muhalefeti yüzünden 
akim kaldığını, tayyarecilerin Tienkin 
civarında meskun olmıyan bir c1.daya in
meğe mecbur kaldıklarını ve tayyarenin 
parçalandığını yazıyor. 

Tokyo .~yahatinden geri dönmeğe mec
bur olan tayyareci Dore Paristen hare· 

lcetinde karısı ile vedillı§ıyor. 

1 Amerikadaki ttİğyanda 
150 şehir ve kasaba su 
altında ve 500.000 kişi 

yurtsuz kaldı • 
yersız 

1927 de vukua gelen tuğyanda ağaç !arı önüne katrb sürükliyen sular. 

(Ba~ı 1. inci sayfada) devam ediyor. Evler grup grup çök· 
zırlanmaktadır. Bu şehrin bazı kısım- mektedir. 
larında suyun yüksekliği on metreye Ohio nehrinin üstünde yüzmekte 
çıkmıştır. Anrora şehri hemen kamilen olan petrol, diğer şehirler için daimi 
sular altındadır. J effersonvil kamilen bir yangın tehlikesi teşkil etmektedir. 
tahliye edilmiştir. fndianapolis'de ida- Ohio nehrinin seviyesi 16 metreyi 
rei örfiye ilan edilmiştir. 53.000 hektar geçmektedir. Sular yükselmekte devam 
genişliğinde bir araziye suları boşalta- ediyor. 
rak nehrin tazyikini azaltmak maksa- Nemfis'de Misisipi nehrinin suları 
diyle mahalli makamlar bendlerin açıl- altında kalan bir adaya on dört kişi 
masını emretmişler ise de çiftlik sahih- iltica etmiş ve hepsi de boğulmuştur. 
leri silahlanarak çiftliklerine sevkedil- 300 kişi tehlikeli bir vaziyette kalmış-
mesine mani olmak için devriye gez- tır. 

mektedirler. B. Ruzvelt, Vaşington'da federal 
Frankfort hapishanesinde suların yardım ajanslarının direktörleri, kızıl 

basması ihtimali karşısında telaşa dü- haç müdürleri ve ordu ve sahil muha-
şen mahkumlar isyan etmişlerdir. Vu- faza şeflerinin iştirakiyle bir içtima 
kubulan arbedede on iki kişi ölmüş- aktederek felaketzedelere yapılacak 
tür. yardımları tesbit etmiştir. Reisicum-

Cincinati'de infilak eden benzin de- hur bu işin başına geçerek kendisine 
poları şehrin bir kısmında yangın çık- her saat rapor gönderilmesini emret-
masına sebeb olmuşlardır. Yangın bir- miştir. Tuğyan mıntakasına şimdiye 
kaç saat sonra güçlükle söndürülebil- kadar mühim miktarda yatak, çadır 
miştir. Burada 42 ev yanmış ve 1.500 ve ilaç gönderilmiş ve 4.500 kişilik bir 
kişinin evini su basmıştır. Yağmur kuvvet sevkedilmiştir. 

Moskovadaki muhakeme 
(Başı 1. inci sayfada) 

il e Sokolnikof'un baz ı yabanc ı delege
lerle temas ettiklerini söylemiştir. 
Maznun Radek'in ve kendisinin Troç
ki ile görüşmek ihtiyacını duydukları
nı, kendisinin Berline yaptığı bir yol
culuktan istifade ederek Oslo'ya ka
dar gittiğini söylemiştir. Troçki Sov
yetler Birliğinde yapılan tahribatı ka
fi görmemiş. iktidara geçmek için fa
şist devletlerin yardımının elzem oldu
ğunu söylemiş ve Rudolf Hess ile yap
tığı konuşmayı anlatmıştır. 

Mahkeme, Piatakof'u Berlinde 
Troçki'nin ajanlariyle görüştüren ve 
Oslo seyahatini kolaylaştıran Buhar
çef'i de dinlemiştir. Bütün bu işlerin 

ancak alman yardımiyle yapılabilece
ği anlaşılmıştır. 

Mahkeme bundan sonra Troçki'nin 
dış politika hakkında Radek'e yazclığı 
üç mektubu okutturmuştur. Bunlar
da Troçki iktidar mevkiine gelebilmek 
için Sovyetler Birliğinin yıkılması la
zım geldiğini söylemekte, faşistlere 

verilecek topraklar ve imtiyazlar hak
kında fikirlerini anlatmaktadır. Radek 
mahkeme reisinin bir sualine cevaben 
yabancı kapitalistlerin emrinde bir fa. 
şist idare kurulması düşünülmekte ol
duğunu bildirmiştir. 

Rom'un ve Sokolniko/'un 
ifadeleri 

un ve sovyet şeflerinin öldürülmesi i
çin Okranya'da tethiş merkezleri ku
rulduğunu söylemiştir. 

Zerebriakof da nakliyat idaresinde 
sabotajda bulunduğunu. Troçkistleri. 
hatta Stalin'in hay'atına karşı tethiş ha
reketlerine teşvik ettiğini ve kafkaslı
larla münasebette bulunduğunu itiraf 
etmiştir. 

Mllhkeme reisinin bir suali 
Mahkeme maznunlardan Bugoslovs

ki 'ye, suçlarını niçin önce inkar, sonra 

ikrar ettiklerinin sebebini, ve kendilerini 

tazyik eden veya haklarında yumuşak 

davranılacağını vadeden olup olmadığıru 

sormuştur. Maznun, Piatakof, Radek'in 

memleketi satmak istediklerini tevkif 
edileceği sırada anladığını söylemiştir. 

Deyli Telegra/'ın bir makalesi 
Londra, 25 (A.A.) - Deyli Telegraf 

gazetesi muhakemeleri yapılmakta olan 

ı 7 bolşeviğin niyetlerini hayretle kay· 

dettikten ve bunlardan dokuzunun ya• 

hudi olduklarına işaret ettikten sonra di· 
yor ki: 

"Maznunlara ilaç içirilerek bu yolda 

söz söylemeleri temin edilmiştir denil~ 

mez, fakat ihtilal sahasındaki faaliyetleri 
ile kendilerini tanıttırmış olan bu ada~ 
Iarın bu itirafları da inanılmaz bir ıey· 
dir.'' 

Rom'un Troçkiyi 1922 denberi ta
nıdığını, Troçkizm'den muvakkaten 
ayrılmış iken Radek'in tesiri altında 

yeniden Troçkist olduğunu, gazete mu
habirliği sanatndan istifade ederek 
Troçki ve Radek arasında mektub gö
türüp getirdilini söylemiştir. 

Varşovada gripten bat
talananlar: hergün tS 

bin kişi 

Sokolnikof bir :l'roçkist - Zinovi
yef grupunun mevcudiyetini 1932 de, 
Kirof'a karşı suikasd teşebbüsünü de 
1034 sonbaharında öğrendiğini söyle· 
miş, bir yabancı devlet delegesiyle yap· 
tığı konuşmaları anlatmış ve konuşma
lar hakkında Radek ve Troçki'ye ma
lfunat verdiğini bildirmi~ ve Piatakof
un Oslo seyahatinden haberdar oldu
ğunu teyid etmiştir. 

Piatakof'un muavinlerinden şa.hid 1 
Loginof, Sovyet kimya sanayiinde sa· 
botaj yapıldığını, Stalin'le Vorotilof· 

Vartova, 25 (A.A.) - Gripten Var• 
tavada her gün 15 bin kişi hastalanıııak" 
tadır. 

Mısır kapitülasyonları· 
nın kalkın.ısına. doğ•"11 

bil" 
Londra, 25 (A.A.) - Kah~eden 

1
, .. 

dirildiğine göre res mi mahfıller b8.f 
ca devletlerin kapitülasyonların Ugat'"' 

dola" 
na muvafakat etmit olmalarından 

· · ·· tenııektr' yr büyük hır memnunıyet göll 

dirler. 
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Kapalı Zart U sulile Eksiltme ilanı : 
Nafia Vekiletinden: 
! - Eksiltmeye konulan i': Trabzon • İran transit yolunun 

Dogu~yezit - Şeyh Bob arasında ve takriben 67 + 700 kilometre 
:zunlugundaki kısmın tesviye, sınai imalat, Ekib binaları ve Ma

adem şose inşaatıdır. 
Keşif bedeli (788.473) liradır. 

2 - Eksiltme 1. 3. 1937 tarihinde paza,.tesi günü saat (16) da 
Nafia Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme komisycnu 
odasında kapılı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mütcferri diğer evrak 39 lira 
42 kuru' bedel :nukabilinde Şose ve köprüler Reisliğinden alınabL 
l~_ceği gibi iseteyenler bu şartnameleri Erzurum ve Ağrı Nafia mü
durlugiıne müracaat ederek görebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (35.288) lira 92 kurut· 
luk muvakkat teminat vermesi ve resmi gazetenin 3297 sayılı nüa. 
halarmda çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz 
etmesi lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektublarmı ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri lizmıdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

(59) 1~213 

Ziraat \tekaleti s~bnalma 
Konıi~vonuntlan : 

• 
1. - Kayseri Yonca deneme ve yonca tohumı· temiz~eme istaa. 

yonu için kapalı zarf usuliyle bir adet yonca tohumu temızleme ma
kinası s-.trn alınacaktır 

2. - lliuhammen bedel 8000 lira muvakkat teminat 600 liradır. 
3. - Eksiltme 8.11.937 tarihind~ saat 15 de Vekalet binasında 

yapılacaktır 
4. - Şartnameler Ankarada Ziraat Vekaleti Ziraat Umum Mü-

dürlüğünden İatanbulda ziraat müdürlüğünden parasız olarak ve· 
rilir. 

5. - İsteklilein teklif mektuplarını teminat~ari~le birlikte ~u-
ayyen günde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3. UncU maddelen~de 
yazılı vesikalarla eksiltme saatinden bir saat önceye kadar komıs-
yon reisliğine vermeleri ilan olunur. (64) _ 1-:_18_s __ -
İzmir ili ll~:ıiıni ~~ııcünıeniııd~n: 

Kapal. eksiltmeye konulan iş: Gülbahçe • Karaburun yolunun 
5 + 000 • 16 + 000 kilometreleri arasında ıose yapısı. 

Kegif bedeli: (20767) lira 58 kurut .. . . . 
Bu işe aid şartnameler ve evrak aşağıda gosterılmiştır: 
A • Eksiltme prtnamesi 
B • Mukavele projesi 
E - Bayındırlık ışleri genel şartnamesi 
D • Fenni şartname 
C - Proje grafik 

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

Eksiltmenin yapılacağı tarih ve gün: 11 Şubat 937 pazartesi 
aaat 11 de 
Eksiltmenin yapılacağı yer: Kapalı zarf usulile İzmir Daimt En-
ciımeninde. 

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

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

Teı.Jifnameler üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evetine 
kadar İzmir İli Daimi Encümeni Başkanlıfına makbuz mukabilhl-
de verilecektir. (157-123) 1--304 

İzmit ili Daimi F:neümeninden: 
Ka1Jalı eksiltmeye konulan iş: Ödem~ş ""':' 9atal yolunun O + 000 

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

E - Bayındırlık genel şartnamesi 
.D • Fenni şartname 
C Proje grafik 
İstekliler bu prtname ve evrakı tzmir, Ankara, İstanbul Bayın• 

dırlık Direktörlüklerinde görüp inceliyebilirler. 
Eksiltmenin yapılacağı yer: tarih gUn ve saat: 11 Şubat 937 

pazartPsı ııaat 11 de İzmir ili Daimi Encüıneninde. 
Muvakkat teminat: 1100 Lira 

Eksiltmeye girebilmek için gereken belgeler: J!ayın~ırlık Bakan· 
lığından 937 yılı için alınmış müteahhitlik belgesı ıle tıcaret odası 
vesikası. 

Teklifnameler üçüncü maddede yazılı saatten bir saat eve.l~ne 
kadar İzmir llı Daimi Encümeni Başkanlığına makbuz mukabılın· 
de verecektir. (158-122) 1-305 

Milli Müdafaa Vekaleti 
Deniz Merkez Sl. Komisyonu R. Sinden: 

Muhamen bedeli 
Lira 

10900 

Teminatı 
Lira 
818 

Adet Cinai 
(2) 90 breyk beygir kuv· 

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

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

M.M. Vekaleti binasında müteşekkil komisyonumuzca ya~ı~ca~r. 
3 - Münakasa gartnamesi her gün komisyonumuzda gorülebilır. 
4 - Münakasaya gireceklerin tes'Dit olunan günde azami saat 

(13) e kadar 2490 s:ayıh kanun mucibince vesaik ve teminatlarını 
havi ve. usulü dairesinde kapal! ve mühürlü teklif ınektublannı ko
misyona vermiş bulunmaları. 

5 - Saat 13 den ıonra verilecek teklif mektublannın kabul e-
dilmi yece ğt. 

6 - Posta ile gönderilecek zarfların postada gecikmesinden mil• 
tevellit teahhurun nazarı itibare almmıyacağı. (34) 1-150 

Muğla Valiliğinden: 
Kapalı zarf uauliyle eksiltmeye konulan Ulada yaptırılacak 13348 

lira 3~ kurut ke,if bed~lli yatılı ilk okul binası i~asına istekli çık· 
lbadıgındaıı 5.2.937 i\inU saat on beşte pazarlıkla ihalesi kararlaştı• 
nlnuştır. 

ru.vakkat teminat 1001 lira 12 kuruştur. 
ili v •t~liler ebiltme, fenni ve bayındırlık işleri genel şartnameıi
&CSreıillrnal nıüteferrl diğer evrakı Muğla Nafıa Müdürlüğünden er. _ 

ımel~~te~~~ Nafıa Vekaletinden almnuı ehlir.et vesikası göster· 
.._QDQır. (158) 1-177 

inhisarlar Umum 
l\ılüdiirlüğünden: 

I - ldar.emizin _Maltepe'deki tütün enstitüsü arazisine proje 
ve şar~n~?ı~sı mucıbm~e. yaptıracağı (19171) lira (05) kuruş keşif 
bedellı tütun bakımevı ınşaatı kapalı zarf uaulile eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

II - Eksiltme ~8. ı. 1937 tarihine rastalayan perşembe günü 
sa~t 15 de Kabataş ta levazım ve mübayaat ıubesindeki alım ko
mısyonunda yapılacaktır. 
III - Muvakkat teminat (1437,83) liradır. 

IV - Şartname ve projeler (96) kuruş mukabilinde İnhisarlar 
Levaz~ ve Mübayaat şubesinden ve Ankara Başmüdürlüğünden 
alınabılır. 

V - İa~ekli~erin ihaleden en az iki gün evvel mimar, mühendis 
ve yahud ~ır mımar veya mühendisle katibi adillikçe musaddak or
t.:klık vesı~~ ve reı?li dairelerde yapmış olduktan işlere aid ve
aıkalarla bırlıkte İnhısarlar inpat şubesine müracaat ederek ay 
rıca ehliyet vesikası almalan lizımdır. • 

. V~ -Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni vesikalarla 
5 ıncı maddede yazılı vesikaları ihtiva edecek olan kapalı zarflar 
e~ geç ihal~ ~~nü ~ ~t 14 e kadar yukarda adı geçen alım ko-
mısyonu reıalıgırıe verılmiş olmalıdır. (139) 1-158 

Balıkesir Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

1 _- Kapalı ~d usueile ihale edilmek üzere eksıitmeye konulan Balı· 
kesır • Edremıt yolunun 7 5 + 00 - 82 + 476 ıncı kilometreleri ara
Lııdaki .tamir~t~ esa~iye igine talib çıkmadığından 8-2-937 tarihine 
kadar ~ır ay ıçınde ıhale edilmek üzere 7-1-937 tarihinden itibaren 
pazarlıga bırakılmıştır • 

2 - Tamirat işinin keşif bedeli (14652) lira 48 kurU§ muvakkat 
teminat (10~8) l~ra 94 kuruıtur. 

3 - Bu ı~e aıd §artname ve evrak şunlardır: 
A - Eksıltme şartnamesi 
B - Fenni şartname 
C - Keşif cetve~i 
D - Mukavele örneği 
H ~ .Nafıa işleri geraiti umumiyesi 
İstiyenler. bu şa~_tname ve evrakı Balıkesir nafıa müdürlüğün· 

de veya daiınt encumen kaleminde görebilirler. 
.. 4 :-- İhale 8-2-93,7 pazartesi gününe kadar encümenin içtima 

g_ünlen olan paza~esı ve perşembe günleri yapılacaktır. tsteklile· 
ım muvakkat temınatlannı malsandığma yatırdıklanna dair mak
bu~ vey~bank~ mektublariyle bu müddet zarfında Balıkesir vilayet 
daımi encü~enıne müracaat edebilirler. 
. 5 - E~sıltmey~ bu gibi iglerle uğraştıklarına dair nafıa vekile· 
tınden venlen eblıyet vesikası ibraz edenler girebilir. 

6 --: Muvakkat teminat malaandığına yatırılır. Encümende para 
ve tahvilit alınmaz. (45) 1-157 

M. M. V: 
Satın Alına 

Cinsı kilo 

Allautalkö kötebent, 
levha ve perçin 
çivisi. Mecmuu. 4129 
Galvanizli ve siyah 
saç levha1arla, köşe-

Deniz Merkez 
Komisyonu 

Riyasetinden: 
Tahmmin edilen teminatı münakasa 

kıymeti günü 

12.000 lira 900 lira l. mart 937 

bent ve perçin çivisi 
mecmuu. 108.802 20.000 lira 1500 lira 1mart937 

1 - Tahmin edilen bedellerile muvakkat teminatları ve münaka-
• gtinleri yukarda 7,Ullı Alaatal Jevlla. ~t ve peıshı çivileri• 
Din mtınakauu kapalı sarf1a 1 mart 987 puarteıli abtl eaat 14 ve 
galvanizli levha ile •ç levhalnn ve Jdfpbentterle perçin çivilerinhı 
münkaaaaı keza kapalı zarfla ayni ıünde saat on bette Ankarada 
M. M. vekileti binasında müteşekkil Dz. merkez satın alına komiı· 
yonunda yapılacaktır. 
. 2 - ŞartM?1esini ~~~e kistiyenlerin her gün mUnakasasına it· 
tırak .~eceklenn de . bırıncı maddede yazılı gün ve saatte komisyo
na muracaat etmeelrı. 

3 - Münakasaya iştirak edecek talihlerin zarflarını usulü daire
sinde kapalı ve mühürlü olarak münakasa saatinden bir sat evvel 
komisyona vermeleri lazımdır. Posta ile gönderilecek zarflar da pos· 
tadan mütevellit teahhür nazan itibare alınmryacaktır. (33) 1-149 

Dahiliye Vekile tinden: 
1 - Vekaletin 936 mali yılı mahrukat ihtiyacı için 350 ton sö

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

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

3 - Muhammen bedel (10,500) liradır. 
4 - Muvakkat teminat (787) lira (50) kuruştur. 
5 - İsteklilerin bu babtaki şartnameyi Vekilet Levazım Büro· 

sundan almaları la ımdır. 
6 - İsteklilerin 1-2-937 günü saa'.t 14,30 a kadar teklif mektup· 

ların_ı satın alma komisyonu reisliğine vermeleri ve makbuz alma
ları ıcabeder. 

7 - Posta ile g8nderilecek teklif mektuplarının yukarda yazı· 
lı saatte reisliğe gelmiş bulunması şarttır. Postada olacak gecik • 
meler muteber değildir. (94) 1-246 

Manisa Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

1- İzmir· Manisa· Turgutlu yolunun polis karakolundan Tur· 
gutlu yolu mebdeine kadar (456) metre uzunluğundaki yolun altı 
metre arzındakiw kısmının Band.ırmanın kapu dağı parke ta lariyle 
ve bu kısmıı_ı: sag ve solunda e_llışer santimlik su olukları ve aynı za• 
manda bordur taşlarının Manısa taş ocağından çıkarılacak munta _ 
zam taşları ve Turgudlu yolunun mebdeinden itibaren bir kilometre 
tulünde ve yedi metre arzında kırma taş şosası halinde inşası 
(31178) lira 05 kuruf1uk ketifnamesi Ozerinden kapalı zarf usuliy· 
le eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid ~~rtname, ~qif ve buna mUteferri diğer evrak 
(156) kuruş mukabılınde Manısa Nafıa MUdürlUğilnden abnabi r. 

3 - Eksiltme 11-2-937 perşembe günü saat on birde Vilayet U· 
umumi Meclis salonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledır. 
5 - Muvakkat teminat miktarı (2338) lira 39 kuruştur. 
6--: Eksiltmeye girecek!erin Nafıa Vekaletinden alıomıı ehli· 

yet vesıkası ve bu yıla aid tıcaret odası vesikaamı ve muvakkat te
~nata aid makbuzu kapalı zarf~ iç~ne oymaları ve apalı zarf n 
ihzarmda 2490 sayılı kanunun 32 ıncı maddesine riayet etmeleri li· 
zımdır. 

7 - Bu eksiltmeye girecek olanların kapalı .ıarflannr 11-2-937 
perşembe gilnU aaat ona kadar Manisa valiliğine vermeler ve pos· 
ta ile göndereceklerin 2490 sayılı kanunun 34 üncü maddesine ri· 
ayet etmeleri lüzumu llln olunur. (179) ı.-374 

1 
MiLLi MÜDAFAA VEKALETi SATIN ALMA 

KOMiSYONU iLANLARI 
1 - 7 adet muhtelif tezgih ve 3 adet k .. .. 

siltmeye konmuştur. azancı orsu pazarlıkla ek· 

2 - Tahmin edilen bedeli 9750 1" 1 . lira 25 kuruştur. ıra 0 up ılk teminat parası 731 

3 - İhalesi 2. Şubat 937 salı günü saat 14 d d" 
4 Ek ·1 e ır. - sı tmeye gireceklerin 2490 sayılı kanur. . . 

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ih 1 .:un 2, 3 üncü ma~ 
M.V. satın ama komisyonunda bulunmaları a(4e8)gun ve saatında M, 

BILIT 
1 - Kayseride yaptırılacak 

kalorüfer tesisatı kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuttur. 

2 - Keşif bedeli 174.240 li
radır. İlk inanç parası 9962 li· 
ra. 

3 - İhalesi 8-şubat-937 pa· 
zartesi günü saat 15 dedir. 

. 4 .- B_u işe aid şartname p
tO Jesıy le ıdari ve fenni şartna
me al~k istiyenler 372 kuruş 
mukabılınde komisyondan ala· 

. 1-168 

bilirler. 
• 5 - Eksiltmeye girecekle• 

r~~ 2490 sayılı kanunun 2,3 ün• 
cu ımddelerinde istenilen bel
geleriyle birlikte ve bayındır .. 
hk . bakanlığından fenni ehliyet 
vesıkası ve kalorüfer teıisatı 
yaptığına dair vesaikle birlikte 
teminat ve teklif mektublarmı 
ihale saatinden en geç bir saat 
evveline kadar M.M.Vekileti sa 
tın alma komisyonuna vennele• 
ri. (117) 1--ıs7 

talebe Avrupaya 

gönderiliyor 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 

Genel Direktörlüğünden: 

Müsabaka günleri uzatılmıştır 

Taliplerin dikkat nazarlanna 
1 - (20) Maden Mühendisi ve (10) jeolog yetiştirmek ilzere 

müsabaka ile Avrupaya (30) talebe tahsile gönderilecektir. İstek. 
lilerin aşağıdaki şartları haiz olınası lbmtdır. 

a - Türk olmak, 
b - Maden ocaklarında çalışabilecek kabiliyette ve sıhhati tam 

olmak (sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır). 
c - Lise mezunu olup fran1111ca, almanca, ingilizce dillerinden 

birisini okuyup yazabilmek, 
d - Yaşı 18 den aşağı ve 25 ten yukarı olmamak. • 
2 - Maden milbendisliği için müsabaka imtihan 126 tubat 937 ve 

jeologluk için 2 mart 1937 günlerinde Ankarada M. T. A. Enstitü
tüsünde yapılacaktır. Açılacak müsabaka lmtihanlarmda kazanmıt 
olmakla beraber gönderilecek talebelerin ihraz ettikleri derece iti
bariyle Maden Mühendisliği için (20) ve jeologluk için (10) ara
sında bulunmalı: tarttır. 

. 3 --:- M~d.en ~ühendisliği için imtihan: hesap, hendese, cebir, 
mıhanik, fızık, kimya ve yukarda yazılı dillerden birinden. 

4 - Jeologluk için imtihan: Riyaziye (Hendese, cebir), hayva
nat, nebatat, jeoloji, fizik, kimya ve yukarda yazılı dillerden birin
den yapılacaktır. 

S - Tahsile gönderilecek olanlar, ileride tahsil müddetleri ka· 
dar mecburt hizmete tibi olduklarından, bu hususta mükellefiyet • 
~rini tevsik etmek üzere bir teahhüdname verecekler ve bunun 
ıçin de muteber k<ııijl göstereceklerdir. 

6 - Maden mühendisliği için: Son müracaat 20 şubat 937 cu
martesi, öğleye kadar. Sıhhi muayene 26 şubat 937 cuma, İmtihan 27 
şubat 937 cumartesi. 

Jeoloğluk için- Son müracaat 27 tubat 937 cumartesi, öğleye 
kadar, eıhbt muayene 1 mart 937 paurteU, İmtihan 2 mart 937 salı. 
cUnleri olarak teebit edilmiftir. 

Taliplerin nilf118 hüviyet cüzdanım, hüsnühal vaarkasınr mek
tep tehadetnameeini veya bunların tasdikli birer suretlerini '4 kı· 
ta fotoğraf ve di!ekçelerini son müracaat tarihlerine kadar Anka· 
rada M.T.A. Enstıtüsü Genel Direktörlüğüne göndermeleri ve sıhhi 
muayeneleri için de tayin edilmiş olan günleıde öğleden evvel Bay 
Hasan Apartımanındaki Enstitü dairesinde bulunmaları ilin 
olunur. (89) 1-239 

Yılbaşı piyangosunda 
kaza namıyanlara 

Müjde 

,, , ' 
CEllU$TAllHI 
1$UBAT • 

. Satıf ye~: ~~afartalar caddesinde Cemiyetin genel merke&ile 
Pıyango bayılend~r. (101/107) 1-335 
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===================================================ULUS-=======================================-

.. 1 arayın HALİL NACİ Anafartalar caddesi No: 111 Telef. 1230 

--------~ ·---
Kapalı Zarf Usuiile E~siltnıe ı.1.anı · 

T un('t~li Nafi~ 

~ DOKTOR 

1 Kadri Yetkin~ 
Direl~törliiğ.h ' 

~~ Birinci 11nıf ~ 
ı.n• 

ıı. • .._~ Dahili hastalıklar müte· ~ 
l· hassısı Yenişehir - Uçar so

1 - Eksiltmeye konulan iş: (Dördüncü Umumi Mi.ıfettişlik 
mıntıkası dahilinde takriben 100 kilometre uzunluğundaki Maz
girt - Phimer yolunun tesviyei turauiye, sınai imalat inşaatıdır. 

~~ kak No. 11 
~ 

.. ~ Telefon: 3174 
Bu i~lerin tahmin edilen bedeli (200.000) liradır. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. ~ Hergün saat 15 ten sonra ~ 

~-~~· 
B - Muk.-vele projesi 
C - Bayındırlık işleri ,._enel 
D - '!es• iyei tura biye, şose 

name 
E _ Huımsı ..,a, t .. ame 
F - Si1s· 1ei fi:ıt cetveli 
G _ 'l aş, .• ım, su gra ' i i 

şartnamesi 
ve ı<argir in..,aata dair fenni şart. 

İsteyenler matbu llDfı •k :sleri genel şartnamesini ve 
fenni şaı tn :neyi Jairede te ki'- ve mfüalea ve uiğer şartnameleri 
ve evrakı S lirı> bedel m•ı .. ııbilin•'e Ar.kara Nafia '/ekaleti Şoseler 
idaresinden ve Ela izde Tunceli Nafia dairesinden ahbilirler. 

3 - Vahit fiatlarmda zam "e hm ... ısi şartnamede tadilat ya
pılan inşaatın eksiltmesi t !. 2. 937 pzartesi giiniı saat 14 de Elfıziz 
de 'ıl un~eli Nafia Müdürlii{!;ü dairesinde yapılaca)ttır. 

4 - Eksiltme kapdlı zarf usu1iyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 11250 lira muvakkat 

teminat vermesi ve oundan başka ticaı et odası vesikasını ve Nafia 
Vekaletinden istihsal edilmiş yol ve teferruatı müteahhitliği eh. 
liyet ves•kasını haiz olup göstermesi ve müteahhit bizzat mühen
dis olmadığı takdirde inşaatın bütün devamı müddetince işin fen. 
ni hususatını sevk ve idue için iş oaşında müstemirren bir mühen. 
dis kulhnacağına dair noterden musaddak teahhütname vermesi 
Hizımdır. 

6 - Teklif mektuhiarını vukarıda 3 üncü maddede yazılı saat. 
ten bir saat evveline kadar Elfı.ziz .le Tunceli nafia dairC"sine geti
recek elrsiltme komisyonu resiliğin: makbuz mukabilinde verile. 
cektir. Posta ile gönderilen mektuhlarm nihayet 3 üncü maddede 
yazılı saate kadar getirilmiş olması ve diş zarfın iyice şapatılmış 
olması lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

(91) 1-268 
--~~~~-~-~--~--~---~· 

n~ı diye R~isliğinden 
Belediye meclisi 1 - şubat - 937 pazartesi günü saat on yedide 

kanuni toplantısını yapacağından azanın teşrifleri rica olunur. 

Ruzname: 
1 - ~-- inıerıler intihabı. 

2 - "',tcbü~ yeri ~aı;ı~~ması için deruhteimesuliyet edildigyi 
hakkın ..... eledıye Reıshgı tezkeresi. 

3 - .o.obüs işle~inin d~zgün gitmesi için mütehassıs istihda-
~ı~,:ı. dau der~uhcleı mesuhyet eylediği hakkındaki B ı d. R 
ıslıgı te1keresı. e e ıye e-

4 - Büdce ve münakale icrasına dair encümen kararı. (185) 

------------------------------~! _3_8o ______ _ 

A ~l.rara Brinci Mıntaka 
l(adastro l\'I Üt lürlüğünden: 

t .~!r~at ~n.sbtitüsünün şimali şarki cihetindeki sahanın 5.2.937 
arı. ın en !t! aren kadastrosuna başlanacaktır. Bu saha ı österir 
harıtadan hırı kadastro divanhanesine ve biri de belediy~ i~n talı 
~as!~a asılmıştır. O saha içinde mülki olan mal sahiplerinin me,.ku~ 
arı te tasarruf vesikalariyle birlikte hazır bulunmaları ve kadas 

tro memurlarına yerlerinin millkiyet ve hudud hakk d · h -
meleri lüzumu ilan olunur (178) ın a ıza at ver-

• 1-373 

S. KARAHİSAR SULH HU
KUK HAKİMLİÖİNDEN: 

Ş. Karahisarda mukim Yakup 
oğlu Hüsnü vekili Talha Tekin 
tarafından tapu sicillinde ka -
yıth 1 - 6 hisseli 3 parça taı .d 

hakkında Biroğul mahalleli Kunı 
cu oğlu kızları Şerife, Ayşe, Zil 
riye Fatma ve Mevlüde aleyhle
rine açılan izalei şuyu davası Ü· 

zerine müddeaaleyhlerden Fat
manrn ikametgahı meçhul olma
sından kendisine 25-11-936 tarihr 
Ulus gazetesile ilanen yapılan 

daveti kanuniyeye icabet etmedi· 
ği gibi bir vekil dahi gönderme
miş olmakla davacı vekilinin ta
lebiyle hakkında gıyap kararı 
verilmiş ve gıyabında devam o • 
lunmak üzere mahkr:me 6-2·9~7 
tarihine müsadif cumartesi gü
nü saat 10 a talik edilmiş oldu
ğundan mezbure Fatmanın mez
kür gün ve saatte Ş. Karahisar 
Sulh Hukuk Mahkemesinde ha • 
zır bulunmadığı ve bir vekil de 
göndermediği takdirde ;.,ir daha 
mahkemeye kabul olunamıyaca
ğı ilanen tebliğ olunur. ( 182) 

Dil~IENDE 
Satılık ucuz bağ 

ve arsa 
TELEFON 2681 e müracaat. 

1-265 

Pazarlık Usulile Eksiltme İlanı· 

Konya ili Daimi 
Encümeninden: 

Konya - Ereğlisinde yapılacak olan 16 365 lira 75 kuruş ke~if 
bedelli ilk okul inşaatı bundan evvel kapalı zarf usuliyle eksilt
m~ye çıkarılmış idi ise de zuhur eden tek bir talih istenen şeraiti 
?aız olı;na~ığından ikinci teklif mektubu açılmıyarak kendisine 
ıade edılmış ve okul inşaatı pazarlıkla ihale edilmek üzere tekrar 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - Bu işe aid evrak şunlardır : Eksiltme şartnamesi, muka
velenam7 n:ünakasa şartnamesi, ke~if defteri, proje, fenni şartna. 
mı, tesvıyeı turabiye şose ve kargır inşaat fenni şartnamesi, ba
yındırlık işleri genel şartnamesidir. 

.. İ~tekliler bu evrakı Konya Bayındırlık Direktörlüğünde gö
rup. ızahat alabilirler. Ve isteyenler genel şartname ve tesviyei tu.. 
r~~ıye şartnamesi hariç olmak üzere (82) sksen iki kuruş muka_ 
bılınde Konya Bayındırlık Direktörlüğünden alabilirler. 

2 - Eksiltme 2490 No. lu kanuna göre ve 3. 2. 937 salı günü 
saat ~nbeşde İl Daimi Encümeninde yapılacağından talihlerin 
mezkur saatte İl Daimi Encümeninde bulunmaları. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin % 7,5 yüzde yedi 
buç~k. nisbetinde teminat akçesi olan ( 1227) lira bin iki yüz yirmi 
Y~.dı lıra ( 45) kırk beş kuruşluk teminat vermesi ve asgari bir taah_ 
hutte (~0000) on bin liralık işi hüsnii suretle ikmal etmiş oldukla
rına daır resmi tasdikli vesikayı ve Nafia Vekaletinden alınmış 
müteahhitlik vesikasını vermesi lazımdır. (118) 1-279 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ 1 
HUKCK MAHKEMESİ RE-
İSLİÖİND9N: 

İstanbul - Şehir Emini Re
fet Paşa Caddesi Cami Sokak 
(12) sayılı evde oturan Şoför 
Arif oğlu Feride: 

Karınız Ankarada Hacı Do -
ğan mahallesinde Uruğan Sokak 
( 1) sayılı evde Fahriye vekili 
Ankara avukatlarından Aziz ta
rafından mahkememize açtığı 
(24-11-936) günlü dilekçesinde: 
Evinizi ve çocuklarınızı terke -
derek yıllardanberi gelmemiş 
bulunduğunuzdan evinize dön -
menizin ihtirına karar verilme
sini istemi~ bulundu~undan ila
nın ertesi gününden itibaren 10 
gün zarfında bu husus hakkın
da cevab vermeniz ve duru ma 
günü olarak da tayin edilen 
(17-2-937) çarşamba saat (14) 
de mahkemede hazır bulunma
nız veya bir vekil göndermeniz 
lazımdır. Aksi takdirde H. U. 
M. K. (401) ve (405) inci mad -
desi mucibince gıyap kararı ve-
rileceği me7kiır kanunun (142) 
inci maddesi ahkamına tevfikan 
(çağrılma kağıdı) yerine geç
mek üzere ilan olunur. (170) 

l{ütahya 
Belediyesinden : 

Belediyemizin 7 5 lira ücret
li mezbaha baytarlğı inhilal et
miştir. İsteklilerin evrakı müs
bite örnekleriyle belediyemize 
müracaatları. (342) 1-303 

Askeri Fabrikalar U. , 
l\liidiirliiğü Satmalma 
Komisyonu tlanları 

4000 METRE MİKABI 
KERESTE 

Tahmin edilen bedeli {168000) 
lira olan yukarda miktarı ve cin
si yazılı malzeme askeri fabrika
lar umum müdürlüi'iü satın alma 
komisyonunca 8-2-9J 7 tarihinde 
pazartesi günü saat 15 de kapa
lı zarf ile ihale edilecektir. Şart
name (sekiz) l ira (40) kuruş mu· 
kabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat o
lan (9650) lirayı havi teklif mek
tuplarını mezkür güa1de saat 14 e 
kadar komisyona vermeleri ve 
ken::iilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezklır gi.in ve saatte 
komisyona müracaatları. (83) 

1-267 
150( Ton Linyit kömürü 
Tahmin edilen bedeli (22000) 

lira olan yukarıda miktarı ve 
cinsi yazılı kömür Askeri fabri
kalar Umum Müdürlüğü Satın 
Alma Komisyonunca 10.2.1937 
tarihinde çarşanba günü saat 15 
de kapalı zarf ile ihale edilecek.. 
t.ir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (1650) lirayı hc.vi teklif 
mektUplarını mezkur günde sa_ 
at 14 e kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddele
rinde ki vesaikle mezkur gün ve 
ııaatte komisyona müracaatları. 

(131) 1-345 

ANKARA LEVAZIM 
AMIRLIGI SA TIN 

ALMA KOMİSYONU 
iLANLARI 

1 - Ankara garnizonu bir • 
likleri için 1500 liralık lave kö
mürü 27. 1. 937 çarşamba günü 
':tat 11 de pazarlıkla satın alı 

nacaktır. 
2 - İsteklilerin yazılı gün ve 

saatte Levazım amirliği satın 
alma komisvonıına gelmeleri. 

(183) 1-377 
İLAN 

1 - Ücüncü kor süvari tÜ· 
meni ihtiy~cı için 40 ila 45 baş 
hayvan pazarlık suretiyle alına
caktır. 

2 - Satın alınacak havven
lar 4 ila 7 vaş arasında olacak 
ve yükseklik nalsız olarak en a· 
sağı 1.43 gööüs c:evresi en aşa· 
~ı 1,60 binek olmağa kabiliyet • 
1i beygir olacaktır. 

3 - Satın alınacak bevgir • 
ter komisyon tarafından beğe -
nilmesini müteakip mallevin ve 
aşı tathikatı kor havvan hasta • 
nesinde vapılacak, satın alman 
hayvan 24 saat hayvan hastane"iD 
de nezaret ve müşahede altında 
kalacak mallevin neticesi müs
bet zuhur edenler sahibine red 
ve menfi zuhur edenlerin parası 
derhal komisvon tarafından te· 
diye edilecektir. 

4 - Hayvan mübayaası her 
hafta salı ve per!'embe günleri 
sabahlan dokuzdan on ikiye ka· 
dar devanı edecektir. 

5 - Hayvan satmağa talip 
olanların 9 - snbat - 937 salı gü· 
nü dahil salı ve perşembe günle· 
ri Corluda kor satın alma ko • 
micvonun~ gelmeleri. 

6 - Alınacak hayvanların 
evsafı hakkında malfımat edin
mek istivenlerin İstanbul ve An• 
kara Lv: amirliği ve garb hudud 
tuğavlığı, Kırklareli, Lülebur -
gaz, Tekirdağı, Vize tüme~ sa
tın alma komisyonlarına mura • 
caatlarr. (184) 1-378_ 

DENİZ LF.V AZIM SATIN 
. AT.MA KOMİSYONUNDAN: 

Tahmin edilen bedeli "32900,, 
lira olan "35000" metre yerli pa
muk kumaş 12 - şubat - 1937 
tarihine rasthyan cuma günü 
saat 14 de kapalı zarf usuliyle 
alınacaktır. 

Muvakkat teminatı "2467" 
lira "50" kuruş olup, şartname
si "165" kuruş mukabilinde ko• 
misvondan hergün verilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanu· 
nun tarifatı dahilinde tanzim e• 
decekleri kapalı teklif mektup• 
tarını 12 şubat - 1937 cuma gü
nü saat 13 e kadar Kasımpa!'ı!3-• 
da bulunan komisyon başkanlı
ğına vermeleri. ( 433) 1-368 

em ur 
T. T. 

Alınacal{ 
Umumi 
l\lüdürlüfün<len~ 

Nallıhan Malmüdürlüğünden: 
P. 

He.~ap işl~ri müdürlüğünde mlinhal otuz beş lira maaşlı şeflik· 
lere ~~ksek tıcaret veya sıyasal bilgiler okulu mali şubesinden me
zun ıkı memur alınacaktır. 

Taliplerin 788 sa>:ıh memurin kanununun dördüncü maddesin
de yazılı vasıfları haız bulunduklarına dair vesikalariyle müra-
caatları. (181) 1_ 37

5 

Gayet Mühim ilan 
P. 1,. T. 

KOMOJEN KANZUK 

Saç El{siri 
Saçların dökülmesin~ ve ke

pe klenmesine mllni oluı. Komo
ıe.n. saçların köklerini kuvvetlen. 
dırır ve besler. Komojen saçla
rın gıdasıdır. Tabii renkle . . 
1>o • il f"f b. rını zmaz a ı ır rayihası vard 
Komo1en kanzuk saç eksiri m:.r. 
ruf eczanelerle 1triyat mağazala
rında buiunur. 

LİNlMANTOL KANZUK· 
ROMATİZMANIN KATI. 

DEVASIDIR Umumi 
l\lütlürlüğiinden: 

-----
~nkarada kurulması kararlaştırılan uzun ve kısa dalgalı büyük 

telsız telefon istasyonu (Radyo) ve projeleri üzerinde Nafıa Veka
letinde müteşekkil bir komisyon tetkikatta bulunmaktadır. Bu iş
le alakalanmak istiycn maruf müesseselerin 15 • şubat • 937 tarihi
ne kadar mezkur komisyona müracaatları rica olunur. 

Bu işe ait fenni ve her nevi mallımat komisyona müracaattan 
daha evvel P. T. T. Umum Müdürlüğünden alınmalıdır. (176) 

1-369 

Anliara Brinci l\'hntaka 
Kadastro l\ılüdürlüğünden: 

_lstasy?n civarında kadastrosu yapılan 1144, ı 145 adaların muh
tevı oldugu arsa ve tarlaların kadastro işleri bitirilerek hazırlanan 
Plli!1 ve ced~eller kadas:ro divanhanesine asılmıştır. Planlarda gös
!C~ı~n gayrı menkul~erın tahdit ve tesbitine itirazı olanların iki ay 
ıçın e kadast ·o komısyonuna müracaatları itan olunur. ( 177) 1-372 

Uşak Belediye Reisliğinden , 
Bel.ediyemızin açık olan fen memurluğuna istekli olanların mü 

rac;_atı ıHin o~unur. Tali~lerin diplomasını hamil ve musaddak hi; 
plan~nı tatbıka muktedır }>ulunmaları şarttır. Makine, elektrii: su 
ışlerındel! anlıyanlar tercıh olunur .. Müracaata evrakı ··ah· ' · 
eklenn""Sı Hizımdır ( 186) mu ıtenın 

• 1-381 

Bayındır 

Belediyesinden: 
75 lira maaşlı urayımız f 

memurluğu münhald"r Tal" en 
1 1 • lp O• 
an arın evrakı müsbiteleriyle 
Bayındır Belediyesine müraca • 
atları. (210) 1_ 379 

IG.ralık 

Apartman 
. Yeni~ehir~e Çankaya cadde
sınde guvenlık anıtı karşısında 
15 No. lu apartıman. Büyük beş 
oda hava g<l21 ve elektrik 1303 
telefona müracaat. 1-382 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı AT~ y 

Umumt Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Naısuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basımevinde basrlmıştır. 

Vilayeti: Ankara 
K. Nallıhan 
Cinsi Mevkii Dö Evlek 

Milli emlake aid emvali gayri 
Muhammen K. Kimden metriık 
Lira K. 

menkule satışı c. 
hududu. 

Bağ İki değir· 
men 

Tarla Akbaba 
Kayası 

Tarla Küçük 
öznalı kaya 

Tarla Bedi 
bunan 

Tarla Yedi 
Bölük 

Tarla Eymür 
caddesi 

Tarla Vakıf 

14 

11 

13 1 

8 2 

2 00 

140 00 

l 00 

500 00 

200 00 

500 00 

50 00 

400 00 

500 00 

100 00 

Artin Haçatur 

Manukyan hacı 
Müsis 

Bodur oğ. 
Haça tur 

ş. Yol G. Ali ve Nuri 
Şi. Ağup ve Çakadım O. 
C. Hark ve kilise yeri 

Ş.Yol G. Hark. Şi. Ali 
C. Kadir ile 

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

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

Manukyan hacı 
Müsis 

Ş. Sahibi Mülk ô. yol 
Şi. Bağlucah Hakkı C. 
Nurettin ve Emir. 

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

Müsis oğlu Ağup ş. Çay ğ. bark ve yol 
Şi. Arif C. Kara A?met 
veresesi ve Seydalı 
tarlası 

Müzayedeye 
Konduğu tarih !hale tarihi 

(124) 1-288 16-1-937 5--2-937 

YENi SiNEMALAR HALI{ 
BUGUN BU GECE 

COŞKUNLAR BARI 
Henry Garat 

Güzel ve tatlı şarkılarla dolu eğlenceli 
bir mevzu 

AYRICA: 

Paramunt Dünya Haberleri 

ve 
MlKl MAVS 

BUGÜN BU GECE 
KÜÇÜK PRENSES 

Shirley T emple • Adolph M~jod 
İlaveten: Ekler jurnal ve canlı resimler. 

HALK MA T1NES1 

(Saat 12 de yalnız bir matine) 

MASKELİ KADIN . • 
Dikkat· 14 de gösterilen halk matınesJ 

. dl 
kaldırılmıştır. Normıı.1 seanslar 2.30 

başlar 


