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atay davasının konseyden çıkması münasebeti le 
• • 

tatlrk'le ismet inini arasında 
birer vesika kıymetinde 

.---Atatürkün telgrafı---· 

telgraflar teati edildl 

BQfbetke 

SANCAK 
Falih Rılln ATAY 

Franaa ile Türkiye arumdaki 
li1&.l!M;ll.K anl&tJDazlığı, uzun ve çe-

n münakap.lar sonunda, nihayet, 
lledilmiıtır. Batta Leon Blum
tahıi müdahalesi olmak üzere, 
zı doat devlet mümeaeillerinin, 

elice üzerinde mesud tesirini hia
ttiğimiz yardımlannı, burada, 

etekkürle hatırlamak lizmııelir. 
1 ürkiye davumda, Hatay türk· 

üiünim hayat, kültür ve emniyet 
lanm inanca altına ahnak az. 
den gayri, hangi niyetler gö

riilmelı iatenmİfae, hepıinin tama· 
n m•naıız olduju füphesiz an

l&fdnuttır. Şerefine ve halckma 
hürmet olunan Türkiyenin, •i
lam ve açık kalbli doatluiuna ve 
aarıılmaz barqçdıjma herkea p 
:nnebilir. Kemabat Türkiye, on 

7ddeaheri, enterwroaal 
tün claYalarmda •• mine....,. 

lerinde, millMleia hürriyeti ve 
id1ıgi, aöz Ye ahidlere, herkea 

lçm, aynı derece sadakat esasları
na bagh kalmıştır. tlerkese verdi-_..,..._. .......... 
01~ kabul etmek ıe

nktir. Biz Yakın· Şark'ta barıt 
~~~ına halel verecek hiç bir 
puruz kalmamak içindir ki S..... 
cak anlqmazlığmı kati bir bal 
tarzına bağlamakta urar ediyor
duk. Doğufunu aevıi ve aevinçle 
aelimladığımız müata:kil Suriyeye 
kal'fı ancak, kardeı aliıkası duy
dujumuz içindir ki onunla aramız
da herhaınıi vahim bir münakata 
nıevzuu bırakmamaja uir&fıyor
duk. Nihayet Franaanın doatluk 
değerini ve bant cephesindeki va
zife ve metııliyetini takdir ettiği
nıiz içindir ki, ikimizi yaklapaak
tan meneden enaelleri ve bizim 
Mribirimize U1JMDAmızı pçleıti
ren zihniyet ve telakki anzalarmı, 
köklerinden temizlemeje bilhaıaa 
ehemiyet veriyorduk. 

Mümkap uzun ve çetin olmut
la da, derdleımemizin de etraflı 
olnıaaına yardım etmek gibi bir 
faziletinden babaolunabilir. Franaa 
ile Türkiyeyi bir takan menfaat 
taadlarmm ayırmakta oldujunu 
.,_zetmelr, aadece, vebimde balan
-..Jdır. Senelerdenberi, bilhaNa 
netnnt ilemindeki, bir takım 
lıötiqe • """" ve lıöfiiye • anltıntd
lara İfanıt etmekte idik. Bundan 
aonra d.Jaa Jakm bilifme ve anlat
ma ~ yeni Türkiyenin 
ve onun, °""lınlı imparatorluju 
ile hiç bir al•lcaıı olmıyan, kafa 
ve nıhmıun Franaa'cla daha iyi 
tanınmasına hizmet edecejini Ü· 
aid etmekte kencHmizi baıklı bu-
laraz. 
lqo".::yet, ba,cm, Sancak türk-

her tilrlii emniyetleri 
~- altına alnmupa, hunu, m 
~~olarak, onan ve mil
letin ina"wini tahakkuk ettinnefe 
lllDftffall olaa lamet lnanü ve ar
•clatlaraaaa ı...iret ve •zınine 
borçla oldu...._. amutmıyalan. 
Aiır 0 lclah bdar teref hU.. 

li de büyük olan aı.tihandan tam 
bir mavaff-.,... ._ Tenik 
~ Aru'ı •• la-.etiai h1nek 

9Uifemisclir. ~~. 

I.._,.,_~ 

Reisicumhur Atatürk Ba§velcil lnönüne §U telgrafı çekmi§lerdir: 
Hatay'ın mukadderatını tayin eden karaun Konseyden çıkmış oldu

ğunu Hariciye Vekilimizin şimdi aldığım telgraf namesinden anladım. Ba· 
şarılmı§ olan millt davada talcib olunan medeni ve insanı usule, arsıulusal 
liyık olduğu kıymetinin verileceğine şüphe yoktur. 

Bu eser, Cumhuriyet hükdmetinin milli meseleler üzerinde ne kedar 
şqmaz bir dikkatle durduğunu ve onları en makul tarzlarda intaç içİIJ ce
saret ve feragatle hareket ve faaliyete geçebilecek enerji ve kabiliyette 
bulunduğunu gösteren yeni bir örnek olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti hiJ
kümetinin bu siyaset kavrayışının dünyada sulh ve huzur istiyen ve bu· 
nun icabı tabiisi olan hakseverliği şiar edinmeyi lazilet bilen bütan diJn
ya milletlerince takdirle karşılanacağına şüphe yoktur. Türkiye Cumhu· 
riyeti haklı olduğuna kani bulunduğu davasını, büyük ve idil hakem hey
eti olmasını daima arzu ettiği ve bu sıfat ve sallhiyetinin daha çok çetla 
meseleler hallinde en yüksek kudret ve kuvveti haiz olmasını temenni ey
ledili Cemiyeti Akvama bırakmakla insanlık namına isabetli bir hareket· 
te bulunmuştur. Bu suretle medeniyet namına da yüksek bir vazife ifa et
mİf olmalcla sadece takdir ve tebrike şayandır. 

içten ve balcikaten bağlı olduğu dostlukları rencide etmeluidn miln 
meselenin hallini, Cemiyeti Akvam Konseyinde bir neticeye vardırmak 
hususunda gösterdiği yüksek kiyaset, ddrendişlik ve vekardan dolayı 
TDrldye Cumhuriyeti hükftmetini ben de sureti mahsusada tebrik ederim. 

Bu tebrilcime teşekkürlerimi de ilive ederek, bütün lcra Vekilleri ve 
Bayak Erkim Harbiye Reisi arkadaşlarımzza teblil buyurmaaı%1 rica 
«l•rlm. K.ATATORK 

ismet lnönünün cevabı -~ 
BS§vekil ismet lnönü Reisicumhur Atatürk'• cevaben ıu telgrafı , • .t. 

mişlerdir: 

Atatürkün yüce huzuruna 
Yüksek iltifatınızı icra Vekillerine ve sayın Jlareıal'a teblil ettim. 

Hepimizin minnet ve şükranımızı sunarım. Hatay davasında bükümetin 
takib ettigi usul vt> hareket yüksek Şefimizin ilham ve tellcini eseridir. 
Cemiyeti Akvamın kuvvetlenmesine hizmet etmek bizim kanaat mab
suliı olan siyasetimizdir. Bu siyaseti takdir buyurmanız memleketimizin 
aynı usulü takib etmesi için teşvik ve karar ifade eden yeni bir temi
nattır. Milli davayı takib ederken, komıularımızı ve eski dostlarımızı 
incitmekten azami derecede sakındık. Cumhuriyet hükümeti vazifesini 
ifa esnasında 11Jünakaşa halinde bulunduğu muhatablarına itibarla hi· 
tab etmiş ve elde edilen neticeyi hakkın ve milletler arasında serbest 
münakaşanın mesud eseri sayarak, muvall akıyet hissini umuml ve ma,. 
terek tutmtl§tur. Medeni DJilletler arasında iyi geçinme idealinin yorul· 
maz pişivası olan yüce Şellmidn idare ve siyasetiyle türle milletinin 
medeni ilemde itibarı daima yiJlcMleceline ve türk siyasetinin beynel
milel ilemin en sağlam sulh temellerinden biri olduğu gittikçe dm 
iyı anlllfllacağına itimadımn vardır. 

Derin ve engin tazim/erimizi hbal buyurunuz BQyük Atatiirk. 

1. JNONO 

Hatay dadaını ıöra
,ap halleden iki dele
ga•yonun bqlıca a~•&r 

Hatay davamız halli 
tekllnı 
raporunu konsey kabuletti 
Konseyde söylenen nutuklar 

Cenevre, 27 (A.A.) - Anadolu 
Ajansının huıuıf muhabiri bildiriyor: 

bkendcrun sancağı meselesi hak. 
kında tıveç b'ariciye nazırı ve konsey 

raportörü B. Sandler taraf mdan bu. 
günkü konsey celaeainde okunulan ra
por aynen fUdur :. 

T~ 
Kinunu evvel 1936 da Cenevrede 

95 inci fevkalide içtimaı eanaamda 
konsey, tilrk hilkümetiıün 10 kanunu.. 
evvel 1936 tarihli bir tebliğinde mev. 

Raporıar B. S81J1ller 

zuu bahis edilen lıkenderun meaele
aiyle 1Def1UI olmuı idi. 16 lrinunu ev. 
ftl 1936 da, konsey, Tilrkiyenin istin. 
Wı ile, raport&ilııün teklifi berine 
itibb ıttiii kararda takenderun - An
takya mmtabaı haJdmada tahaddU. e. 
den meaelenln aumm tetkikini, kon. 
11~ Nam Aid mutat toplaatıaıM ................ ~ .. 

Fransa hilkümetlerinin mutabıJ, kal
dıklarını ıörerek, bu arada raportör i. 
le sıkı temaa ile konupnalarına devam 
etmelerini, mezkOr kararnı 30.70 nu-

( Soau 5. inci sayfada) 

Orman kanunu 
hakkında Ziraat 

Veldlimizia ialu 
4. ca ay/adadır. 

Kamutay orman kanunu projesini 
dün görüşmiye başladı 

Dünkü celsede kırk madde görüşüldü. Geri kalan 
kısım yarınki toplantıda görüşülecektir 

Kamutay dün Tevfik Fikret Sılay'ın 
reisliiinde toplanmıftır. 936 mali yıh 
umumi muvazene kanununa bağlı bir 
laum daire büdcelerinde deiitildik ya· 
ptlmaama dair kanun projesiyle memur· 
1ar kanununun 7 ind maddesine bir fık
ra eldenmeaine dair kanun liyihaaı ve 
au ıil.zıeçi ifletmeai için 60 bin lira tah
sisine dair kanun liyihalanrun ikinci ıö
rütülmcıei yapılarak kabul edildL 

Sümer Bank kanununda 
deilfiklllc: 

İlk gCSrUfmeai yapılacak maddeler a. 
raunda Silmerbank kanununun on birin
d maddeaiııin delittirilmeai ve 15 ind 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında· 
ki kanun projeainin ıöriifUlmeaine bq
landı. 

Orman lcanunu projulı 
Bundan sonra orman kanunu projesi 

mtlzakereye konuldu. .saz ala,n Berç 
Türker (Afyonkarahisar) ormanlann bir 
memleketin feyiz •e bereketi oldutuna, 
fakat pwpdilik mncu<\ ormanları muba· 
fua etmekle iktifa etmemisi, orta Ana-

dolunun mllmbit olmıyan plateau1arda 
orman yetiftirmeye kalkanak biltiin dev
let gelirlerinin buna yetmiyeceiini; artık 
serbeıtçe alaç .keamiyecek olan fakir 
köylülere devletin yardım etmeainin mu
vafık olduğunu aöyledi ve dedi ki: 

"-Orman kanunu, difer büyük ka. 
nunlar pbi, cumhuriyet rejiminin weref
li eserlerinden biridir." 

Bir orman Hhaledı 
B. Berç TUrker'den sonra .a~ alan 

Tahain San (Aydın) bu kanunun büyük 
bir eser olduiuna ipret ederek. çok mil· 
hiın hilkUmler aramda bir noktaya ilit· 
mek iateditlni .a,ledi ve 12 senede har· 
caaıcak olan 217 milyon lira, on aene 
sonra her ,ıı temin edilecek 38 milyon 
lira pbi heublarm dotru çıkıp çılamya
cap sordu. Ve itin ehemiyeti dolayı
aiyle bir orman vekiletl kuruJmumm 
dolru olacağını söyledi. 

Ormanlanmmıı mevcudun.uıı 
bWıımaı 

Projenin ormanlarm tahdidi, korun· 
llllllt lfledJmat, sOtaltıJmlar alW clkt 

ana tedbiri lhtin ettiiini llJÜJ'll B. 
HUmU ldtabçı, her pyden evel onmn
larmusm miktannm billnmealnln , 
lUsumlu oldutunu, bet 11enede tabdictiıı 

bitm•lne imkh c8rmedillıii, eneıa 

huauıd ormanlarm tesbitinin faydalı o
lacalmı; konuna için lüzumlu olan ele
manlarm bulunup bulumnadıimı, mu• 
hafue itfnde alınacak tedbirlerin aetl
cnı belli oluncaya kadar huauat or• 
manların satın alınmaaından vu ıeçtt. 
meeinin daha muvafık oJ:acatını "1• 
ledi ve itletme işinde de çok di.Wradl 
olmak lüzumuna ipret ederek laaUma 

(Sonu 6. ıacı say/ada) 

Bakanlar Heyeti 
toplandı 
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PoliıikJ bııhuleri: 

Radyolar ıc HABIRLIRfltll 
İki küçük rad· 

yo istasyonumuz
la, Hatay mese
lesine dair birkaç 
akşam on dakika 
ve arabça izahat 

vermemiz, arab 
dünyasında bü
yük bir alaka u· 

yandırmıştır. De· 
mek ki, hiç bir 
engel tanımayan 

Gerek "Boğa~lar,, gerek ''Hatay,, mese
lesinde, bütün bu noktalar birer birer mey
dana çıkmııtır. Yani, sanki bu iki mesele, 
''Kemalist Türkiye" nin cihan muvacehe
sinde bir tavsifi ve bir tarifi için tertib olun
muıtur. Öyle ki, genç ve inkıliibçı Türkiye, 
haklı gördüğü iki diplomatik meseleyi yal
nı~ kendi lehine halletmekle kalmaını§ ••• 

ve arabça ve fars-
ça dahil olmak 
üzere münasib dil1erle propaganda ya
pan bir kuvvetli istasyonumuz olsa, Ke
malist Türkiyedeki büyük medeniyet 
ve inşa hareketini takib edenlerin sayı
sı, derhal yüzbinleri bulabilecektir. 

Esasen, önce ''boğazlar" ve bu sefer 
de "Hatay'• meselesinin, hükümetimiz 
tarafından, ortaya konuş ve müdafaa 
ediliş tarzı, doğulu milletler kadar batı 
dünyası üzerinde de derin tesirler bı· 
rakmıştır. Çünkü, her iki fırsatta da, 
Türkiye hükümeti, "şiddet" e müraca· 
at etmeksizin "dava" tarını hallettir· 
meğe muvaffak olmuştur. Ve bu suret· 
le, herhangi bir davanın hallediJmesi 
için "şiddet" e müracaat etmeğe Jü. 
zum olmadığı anlaşılmıştır; elverir ki, 
müdafaa olunan "dava", hakir olsun, 
ve elverir ki davanın sahibi olan millet, 
o zamana kadar takib ettiği politika i
le, "barış'' için kendisinden vaz geçile
mez bir amil olduğunu isbat etmiş bu
lunsun. 

Gerçekten, Türkiye, ''boğazlar" ve 
''Hatay"' meselelerini tıpkı müdafaa et· 
tiği şekilde halleylemekle, ancak ekti
ğini biçmistir. Türkiye cümhuriyeti 
hükümeti, kurulduğu andan beri, mil
letlerarası barış davasına her zaman sa
dık kalmış ve her fırsatta hizmet etmiş 
bir kuvvet olduğundan, gerek "boğaz. 
lar" gerek "Hatay" davalarında, kendi
sine "dost ve haklı millet,, muamele
si yapılmı,tır. 

Şu var ki, bilhassa milletlerin haya
tında, kupkuru bir hak ve haklılık, hak 
kazanmak için kafi değildir. Mahkeme 
tanımayan, mahkemeye hakaret eden 
yahut karşısındakine ve komşularına 
emniyet telkin etmemekte ısrar eden 
birisi, ister bir ferd ister bir millet ol
sun, hakkını ve haklılığını tanıtmakta 

çok zorluk çeker. Bundan bafka, "hak"· 
m yanmda, haklr'nın ''kuvvet" i, şüp
hesiz ki büyük bir rol oynar. ''Hak" 
arkasını, daima "kuvvet" e dayayabil
melidir. Bir milletin kuvvetli olması 
ise, bugün, önce kendi kuvveti bunun 
haricinde de, kendisiyle büyük ba
rış davasında dostluk yapmak mevkiin
de bulunan diğer milletlerin kuvvetle
riyle ölçülmektedir. 

Gerek "boğazlar'' gerek "Hatay'' me

uleeinde, bütün bu noktalar birer birer 

meydana çıkmıştır. Yani, sanki bu iki 

mesele, "Kemalist Türkiye" nin cihan 
muvacehesinde bir tavsifi ve bir tarifi i
çin tertib olunmuştur. Öyle ki, genç ve 
inkilibçı Türkiye, haklı gördüğü iki 
diplomatik meseleyi yalnız kendi lehi
ne bal etmekle kalmamış, ayni zamandı 
ve bu fırsatlann her ikisinde, kendi genç 
ve ıerefli hüviyyeti hakkında doğulu 

milletlere ve batı dilnyaaına. gayet mu
ayyen ve esaslı bazı malilmat vermiştir. 

Suriye'den dün çekilen, oamanlı im· 
paratorluğu idi. Suriye'nin iat:Jdillni ar
zu etmek ve alkışlamakla beraber Hatay 
tilrklerini kendi yurdların :ia bugün filen 

müstakil kılmağa muvaffak olan ise Ke
malist Türkiye'dir. Bu iki tarih hadise

sinin arasından henüz yirmi sene bile 
ıeçmemiştir. Ne oldu ve ne değişti ki, 
dün Suriye'den bildiğimiz şekilde uzak. 
Iapn bit devletin yel;'ıne bugün hakkını 
Cenevrelerde tanıtan bir yeni devlet ka
im olmuştur? 

YAZAN: 
BURHAN BELGE 

ğiJ, haricindedir. Hakikat, türk milleti. 
nin, istiklalin ne demek olduğunu en iyi 
bilen bir millet olmak itibariyle, kendi 
sesini, doğu'ya ve batı'ya duyurmak ar
zusundan ibarettir. Kullanılan dil, sade
ce bir vasıtadır ve bu muhatab'a göre 
değişir. Asıl olan, Kemalist Türkiye'. 
nin sesi ve bu seste yatan derstir. 

Arabça neşriyat, kuranla hiç bir ala

kası olmıyan memleketlerin radyoları 

tarafından da yapılmaktadır. Muhatab
lar, gene arablardır. Asıl dikkat ediecek 
nokta, tlünya radyolarndan dağılan cüm
lelerin arabça olmalarx değil, hanki telkini 

yapmak istedikleridir. Türkiye radyola
rının yaptıkları neşriyat, arab kar:ieşle
rimiz için asıl bu noktadan mühim olsa 
gerektir. 

Kayseri f ab1 ikası 
müdürlütü 

Kayseri bez fabrikası müdürlüğüne 
epiydenberi vekillik etmekte olan B. 
Fazlı Turga tayin edilmiştir. 

Ankara defterdarlığı ve şubeleri 
taşınıyorlar 

Gümrük ve İnhisarlar Bakanlığının 

Yenişehirde İnhisarlar idaresi için ya

pılan binaya nakledilmesi üzerine bu 

bakanlığın tetkik ve muhasebe müdilr· 
lükleri tarafından lıgal edilen yer bot 

kalmıştı. Ankara defterdarlığı muhase

be ve varidat, milli emlak müdürlük

leriyle beraber bu yerlere yerlc;şecek ve 

defterdarlığın işgal ettiği kısma da 

maliye tahsil şubeleriyle muhakemat 

müdürlüğü getirilecektir. Taşınma iti· 
ne bu sabah baflanılacaktır. 

Çankında yoksullara yardım 
Çantan, 27 (A.A.) - Kışın şiddeti 

dolayısiyle belediye tarafından yoksulla
ra kırk bin kuruşluk odun dağıtılmştr. 

Reklam - kızlar 

Moda timdiye 
kadar A vrupadan 
Amerikaya geçerken, Okyanosu öte
yandan 1M> yana seçen modalar da 
görülmeğe baıladı; gangsterlik, si. 
nema çehreleri, aerodinamik otomo
biıller, taksigörller gibi •.• Bu sefer de 
reklam • kızlarm Paria camekaala
nnda ıpor malzemesi çığ rlkanl iı 

yapmaia başladıklarını gazeteler ha· 

b• veriyorlar. Reklim - kızlar ka· 

dm &iizelliiinin örneii denilecek ka· 

dar zarifclirler ve reklimau yapbk

lan spor malzemesinin icab ettiii te
kilde giyinmit olarak, mağaza vit

rinler.i içinde o sporun hareketlerini 

tekrar etmektedirler. 

Bir muharrir bunlardan birine bu 

itin kendilerini sıkıp sıkmadığını aor

muı. 

- Neden sıksın? Bilakis çok eğ-

'enceli. Bazen mağazanm önünden bir 

,eçen yirmi defa geçiyor! 

Kadife banyolar 

Balkan ve küçük 
antant devletleri 
P. T. T. konseyi 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Bal

kan ve küçük antant devletleri posta 
ta ve telgraf konseyi bugün ticaret o. 
dası idare meclisi salonnunda toplandı. 
Toplantıda yunan, yugoslav, romen ve 
çekoslovak delegeleriyle posta ve tel. 
graf işleri reisi mühendis Necati To
mer, Nafıa vekaleti muhabere mürase
le müdürü mühendis Emin, İstanbul 

P. T. T. müdürü mühendis Mazhar hü. 
kümetimi.ı:: namına bulundular. 

Toplantıda aelegeler hükümetleri 

namına posta ve telgraf işlerine aid ra

porları okudular ve bu raporlar üzerin. 

de müzakerelerde bulundular. Enter. 

nasyonal telgraf işlerine aid nizamna

meler gözden geçirildi ve müşterek 

metinlerin hazırlanması için bazı esas. 
lar tesbit olundu. 

Bugünkü müzakereler yalnız tel. 

grafçılık noktasından teknik ve ser

vis işlerine inhisar etmiştir. Daha üç 

dört gün sürecek olan müzakereler ne. 

ticesinde tesbit edilecek umumi kara
rın bir sureti Kahireye gönderilecektir.-

Basın kurumundaki)oplanb 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Bugün 

basın kurumunda gazeteciler toplan

mışlar ve basın birliği kanun projesi 

etraf mda konuşmuşlardır. Basın kuru. 

mu yıllık balosunu şubatın 23 ünde ve. 
recektir. 

Yoksul talebelere yardım için 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Mek

teblerdeki yoksul çocukları koruma if-

1erini yoluna koymak için kurulan ko. 

misyon tetkiklerini bitirmiş ve bu&Un 
parti merkezinde toplanarak T'JPON· 

nu hazırlamağa başlamıştır. Alınan ha. 

berlere göre komisyon himaye cemi. 

yetlerini bir birlik halinde toplıyacak 
ve yardım işlerini bu birlik tanzim e
decektir. 

Zeytinyağ itlerinin teıkilit
landırılması iıi 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Tür
kofis İstanbul şubesi, zeytinyağı işle. 
rini istihsalden satışa kadar teşkilat. 

landırmak için bir rapor hazırlamakta
dır. 

Kadife banyoda ipek au ile yıkan
dım! 

Yirmi sene evvel senbolistler de 
böyle konuıurlardı. 

Zeka tecrübesi 

Zirai kombinalar 
kanunu projesi 

Başvekalete verildi 
Türkiye ziraatini makinalaştırmak 

suretiyle kalkınma işini başarmak için 
Ziraat bakanlığına tarımsal kombinalar 
kurumu kurmak salahiyetini veren ka· 
nun projesi Başbakanlığa verilmiştir. 

Ziraat Y ekaleti teşkilat kanunu 
projesi J\fecJis encümenlerinde 

Büyük Millet Meclisi Ziraat Encü· 
meni Ziraat Vekaleti kanunu projesi 
üzerindeki müzakerelerini bitirmek Ü· 

zeredir. Proje bundan sonra Maliye en· 
cümenine gidecektir. 

Fabrikaların kontrolu kanunu 
projesi hazırlandı 

Milli fabrikalarımızın rasyonalize 
edilmesi için Ekonomi Bakanlığı tara
fından yeni ve esaslı tedbirler alınmak
ta olduğunu evelce haber vermiştik. 

Bunun için "Fabrikalar kontrol ve or
ganizasyon kanunu., adiyle hazırlanan 
kanun projesi Başbakan!ığa sunulmuş· 
tur. 

Bir ampul fabrikası kurmak 
isteniliyor 

İstanbul, 27 (Telefonla) - İstan. 

bulda büyük sermayeli bir türk grupu. 
nun bir ampul fabrikası kurmak için 
teşebbüslere başladığı haber veriliyor. 

Muğlada zeytin mahsulü 
Muğla, 27 (A.A.) - İlin her tara. 

fında zeytin hasadı sona ermiştir. Zey

tini olanlar da şubat birden itibaren bu

damalara başlanacaktır. Merkez zeyt"n 

alanında tetkikat yapılarak zeytini yeti§· 
tirmeye elverişli köylerde yeniden ömelf 
zeytinlikleri kurulacaktır. 

Kamutay çağrıları 
Arzuhal encümeni bugün saat on 

beşte toplanacaktır. 

*** 
T. B. M. M. Ziraat encümeni bugün 

15 -:!e toplanacaktır. 

* * 
B. M. M. Maliye encümeni bugün 

saat 14.30 da toplanacaktır. 

------
1 • 

dcaib ıesadü/leı 

On sene kadar 
evvel memleketi

mizden gelip geçmiı olan Mis Şeri
dan'ı hatırlarız. Bu san'atkar kadmm 
21 yaşındaki oğlu geçenlerde Biak
ra'da ölmüttür. Gencin cenazesini a. 
hp, lngiltere'de Frampton Court'da, 
cedlerinin yanma defnetmek üzere 
Şimali Afrikaya giderken Paria"ten 
geçen Mie Şeridan gazetecilere tan
lan anlatmııtır: ''dört yüz aeneden
beri bütün erkek Şeridan'lar hep böy
le 21 yqmda ölürler. Çünkü beddua
hdırlar ••• 

Teaadüflerin böyleleri oilunu kay
beden anayı nelere inandırmaz 1 

ihtiyarlık ve gençlik 

Gazetelerden birine bir okuru ya
zıyor: "Bir ır.üıabakaya girmek iste:J.im. 
Kırk alb yaşın:la olduğum için kabul et
mediler. Sıhhatli, çalı,han b:r adam bu 
yaşta naııl ihtiyar sayılır? 

Bir başkası da !U tikiyette bubnu
yor: "Münhal bir işi isted"m. BiJ. 
ğimi kifi, yaşm:ı küçük buldular. iş
sahibi olmak için altmış yqınamı gel. 
mek lazım? 

Uiithiş cocuklar 

Radyo neşriyatımızı dinleyen suriye

ll dostlarımız asıl bu sualin arkasında 

yataıı hakiatleri anlam ga çalışma! dır
lar. Bunlardan b risi on dakiahk ra:lyo 
hitabımızla heyecana gelerek, "türk gök
lerinde kuranın lisanı yükseliyor •. .'' de
mektedir. Ve bazı Suriye gazetelerinin 
~zdıklanna göre, dün arabça kelimeleri 
dillerinden koğan türkler, bucün radyo
Iarlyle arablara arabça hitab ettnek lü
zumunu ıCStmektedirler .. 

Kullanmakta olduğumuz banyo

lar tehlikclid.r; ayağm kaymasiyle 

düşerek bir tarafımızı zedelememiz 

kabildir. Bu noksan düşünülerek A

merika'da Al geçmez kadifeden 

banyolar yapılmağa baılanmqtır. 

Kadife banyo olduktan 90nra au· 

,.. da. bil' sün. ipek haliae getiril
•rH heldiyebilirb. 

- Sizi hademe olarak kati surette 
işe almadan önce zeHnrzı t~rabe et· 
mele isterim. Jle&elj size ayda beı ya~ 
lir• maaı ver&em m yaparduuzl 

Arkad:ı,·n11 yem'!ğe d'!lv t'i se
kiz :ta1mda bir kıza, sofrada .arkada· 
tının anaaı soruyor: 

- Etini keseyim mi 1 
- T..-ınir ederim. Hayır. Bizim 

Baibt, bU iki iddiam anamda-de- - BaflaKJ~ olarak 11111 "ele ele eti iA ~lar. 

lanmn idhaline 
saade olunuyo 

Memleketimizin örme eşya · 

mevcud makinalarla tatmin edilm 

duğundan şimdiye kadar aleliım 

kotaj makinalan yanında ketens 

kinalanrun da ithaline müsaade 
mekte idi. 

Bu nevi makinalar üzerinde iee 

rupada mütemadiyen yenilikler 

ğı ve bu sayede daha ince ve dese 

se ve tül gibi kumaşlar yapma!t i 

elde edildiği ve halbuki mevcu:l 

lann kaba ve eski sistem olduğu · 

vekaletince yapılan tetkikattan 

mış ve halkımızın bu yeni çeşid 

lardan mahrum bırakılmaması ve 

zamanda memleketimizde bu sana 

besinde bir surprodeksiyon gelme 

şünülürek sanayii teşvik kanunun 

tifade edip kenttenshuhl çalıştıran 

fabrikalarına birer tane idhal mil 

si verilmesi iktisad vekfiletince ka 
tırılmıştır. 

Kettenshul ithal etmek istiyenle 

kalete müracaat etmekte ve ithal 
adesi almaktadırlar. 

Güzel bir te,ebbü 
Halkevi güreşçiler için 

müsabaka hazırladı 
Halk evi spor komitesi evin sal 

da çalışan güreşçileri teşvik e 
istidadhlarını seçmek üzere bir 
baka hazırlamıştır. 8 şubat pa 
günü saat 20 de başlayacak olan bll 
sabakalara girmek üzere timdi 
genç müracaat etmiştir. 

Muhtelif sikletler üzerinde m 
kam 10, 14, Ui tubat tarlhleriıld 
vam edecek ve final 19 iUba.tta 
caktır. 

Dün bu münasebetle Halk 
güreşçiler, eve mensup sporcular 
lüp mümessilleri toplanarak 
kanın teknik şartlarını teebit 
dir. 

şında gelen bir sporun inkipfı 
de hayırlı bir adnn atan spor k 
sini ve sporu himaye eden Halke-ri 
kanını hararetle tebrik ederiz. 

Eskrim faaliyeti 
başlarken 

Halkevi sporculara bir 
ziyafeti verdi 

İki gün evel Halkevi başkanl 

krimle uğraşan ve eskrim seven 

ği bir araya toplayarak güzel va 

çimıelerini temin etmek üzere b1 
ziyafeti vermiş ve bu suretle bU 
eskrim faaliyetini açmııtır. 

Sporcular muhtelif göaterlt 
bakaları yapmışlar, güzel bir 
refakatiyle dana ederek birkaç 
eğlenmiılerdir. 

eıakrime merak edenlerin 
yıllardan çok fazladır. 

Halkevi kitapsara 
yayın şubesi 

Halkevi Başkanlığından: 
ray ve Yayın komitesine seçil 
ye için 30.1.1937 cumartesi g\ill 
on beşte şube üyelerinin hal 

gelmeleri rica olunur. 

183 üncü 

Sayısı 

Bütün Kitapçılarda 

dır.. Okurlarımıza 

siye ederiz. 
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ALMAN VE lTALYAN 
CEVABLARI 

ispanya ihtilalinin diplomasi aaf. 
hası, 9 ikinci kanun tarihli lngiliz tek
lifine Almanya ve ltalya tarafmdan 
verilecek cevaplara intizaren iki haf
tadanberi olduğu yerde aayıp dur
makta idi Hatrrlardadrrki lngiltere 
ve Fr.ına;ı tarafından paskalya tati
linin arfesinde yapılan müşterek bir 
tetebbüse kartı. Almanya ve ltalya 
baştan savma bir cevap vermişlerdi. 
Bunun üzerine lngiltere, yalnız batı
na hareket ederek, kanunaaninin do
kuzuncu günü, Franaa, Sovyet Rus· 
ya, Almanya, ltalya ve Portekize tU 
teklifte bulundu: 

1 - lıpanya'ya gönüUü gitmesine 
mani olacak tedbirlerin derhal alm-
maaı. 

2 - ispanya aahillerinin ve hudut. 
larmın mürakabeai için tetebbüae gi
ritilmeai. 

İngiltere bu teklifi yaptriı gün 
harekete geçerek 1870 senesinde 
Franaa • Prusya muharebesi srraam
da kabul edilen bir kanun a'lkiımını 
ispanyaya da tepnil ederek İngiltere
den gönüUü çıkmasını men elmİ!tİ· 

İngiliz teklifine Sovyetler ve Fran
sa, geçen hafta cevap vererek ~r~~
aip itibariyle, lngiltere'nin teklıfını 
kabul ettiler. Yalnız ltalya ve Al
manya gönüllü göndermeği menet. 
medikçe, kendileri tarafmdan böyle 
bir memnuiyetin konulması Franko 
kuvvetlerine yardım demek olacağı
nı bildirdiler. ispanya hudutlarmm 
ve aahillerinin mürakabeaine gelince; 
buna hazır olduklarını ilave ettiler. 

Aradan on 8'iln kadar &'eçtikten 
aonra timdi nihayet Almanya ve ltal
yanm da lngiliz teklifine cevp ver
dikleri bildirilmektedir. Roma ve 
Berlinden haber verildiiine &'Öre, 1-
talya ve Almanya'da lapanya'ya &'Ö
nüllü gönderilmesine mani olmaya 
muvafakat ebnekte, hatta bunlar da· 

ha ileri aiderek, bürün lspanya'da 
bu iki taraf namına mücadele eden 
g6nüllülerin geri çapılmalarını ileri 
sürmektedirler. Valanain hükUnıeti, 
kendine yardun eden gönüllüleri ta. 
biyeline geçirmesin diye timdiden 
tedbir alınması ayrıca ltalya tarafm
dan teklif edilmektedir. 

İtalya ve Almanya bundan aonra 
lapanya'ya gönüllü gitmesine mani ol· 
mayı, bugüne kadar giden gönüllü

lerin de ispanyadan çıkmalarına 
bağlayorlaraa, böyle bir tartı ileri 
sürmekteki dütünce kötü niyete at· 
fedilmeae bile, bunun tatbikine İm• 
kan olmadığı meydandadır. Alman· 
ya ve ltalya belki de kendi gönüllüle
rini geri çekebilirler. Fakat Franaa
dan giden &'ÖDÜilüierin bir çaiırma 
ile, hatti İtalya notasmda işaret e
clildiii eibi, vatandathklanndan mah· 
rum kalmak bahaneaine de olaa, :aeri 
gidecekleri çok fÜphelidir. 

Gönüllü gitmek memnuiyet altı· 
na alınması bahiı mevzuu olduiu gün· 
denberi lapan ya 'ya bir gönüllü akıtı 
devam etmekte olduğunu da ajana 
haberleri bildirmitti. Bir diplomat la
panya'ya aonıünler içinde ltalyan ve 
Alman gönüllülerinin &'itmeaini ,öyle 
izah etmiı: 

Valanuya hük6metinin kavları 

Fransız ıarabı ve Rus votkası ile ol. 
•uttur. ltalya ile Almanya'da Fran· 

ko hükGmetinin kavlarını ltalya ta· 
rabı ve Alman birası il• doldurma
dıkça karıpnazlık kaidelerinin tal· 
bikine Yanapnazlar. 

Anlaıılıyor ki: artık bu iki tara• 
fm da kavları dolmuttur. Karıpnaz· 
hk kaidelerinin tatbiki bu kavların 
botalblınaıma bailanacak iae, bu İ• 
tin yüriİmeyeceii fimdiden IÖylene
bilir. 

A. Ş. Esma 

P11tkin hakkında Paris· 
te bir konferans verildi 

Paria, 27 (A.A.) - Puşkin'in 
ölUmUnUn ylizUncü yıl dönümü müna· 
aebetiyle Sorbon'da B. Zay'ın ve Sovyet 
Elçisi B. Potemkine'in huzuriyle büyük 
bir müsamere yapılmııtır. 

B. Varley, büyük Rua pirinin aer· 
ıüsettlerle dolu hayatından bahaetmit 
ve eserleri baklanda derin tetkilra müa
tealt bir lııonl1r1111 ftnllifir. 

DIS HAlllllLIRllill 
·Avam kamarası Bald
vin'e güvenini bildirdi 

İngiliz Başbakanı, ciddi karışıklıl<lar 
doğurabilecek fesadçı propagandalar 

yapildığınd an hasetti 
Londra, 27 (A.A.) - Avam kama· 

rası işçi partisinin güvensizlik takriri
ni 145 muhalife karşı 330 reyle reddet

miştir. 
lşçi mebusları hükilmet tersanele· 

rinden çıkarılan beş iıçi hakkında ay
rı bir tahkikat yapılmasını istemişler

dir. 
Cevab veren Baldvin, gerek kendi

sinin gerek d'ğer bakanların bunun 
hakkında herhangi bir hal sureti bul
mak imkanlarını aramış ve fakat bula· 
mamış olduklarını söylemiştir. 

Gizli istihbarat servisi hakkındaki 

tenkidlere de ıu cevabı vermiştir: 
- Hükümet bugüne kadar başkaca 

tahkikatta bulunmak için bir vasıta el· 
de edememiştir. Her halde çok ciddi 
kanşıkhklarla neticelenebilecek fesadçı
propagandalar yapılmaktadır. Umumi 
harb iki kötü miras bırakmıştır: Pro
paganda ve •iyaaette zorbalık. Hürri
yet devamlı bir teyakkuzla kaimdir. 

Baldvin şu görüşünü bir kere daha 
te kid etmiştir: 

- Eğer komüniıtler olmasa idi, fa. 
tiıtler de olmazdı. 

Şiddetli münakaşalar 

Londra, 27 (A.A.) - Devonport tez. 
gllhlarmdan bet amelenin işten çıkarıl
ması meseleıine dair Samoel Hor'un be· 

yanatı avam kamarasında çok 'i1detli 
münakaplara ıebeb olmuıtur. 

Muhafazakar mebus Vinterton, tez· 
güılarda çıkan hidiaelerin gizli bir tet
kila tın iti olduğunu söyl~mittir. 

Muhalif iıçi partisi reisi Atli hükU
mcti bütün vakalan bildirmediğinden 

dolayı muahaze etmiştır. 
Baldvin, siyasi düşüncelerin tahribci

lik ve sabotaj ile tecelli etmesine mani 
olmak hükUmetin vazifesi icabından ol
duğunu söylemiş, bu iş hakkında bir hü. 
küm tayini teklifini reddeylemiş ve hü
kümetin bu işte bütün mesuliyeti üzeri· 
ne aldığını ilave etmiştir. 

Amerikada buğday 
fiatları düşecek 
Vaşington, 27 (A.A.) - Ziraat nazı. 

n B. Vallaa, istihsalin fazlalığı dolayı
aiyle buğday fiatmm bütlin Amerika'da 
düıeceğini bildirmiştir. 

Nazır, kıtın yapılmıt olan ziraatin al
o milyon akn geçmekte olduğunu ve 
bunun timdiye kadar yapılmış olan zeri
yatın azamisini tetkil etmekte bulundu
~unu beyan etmiştir. 

General U gaki 
kabineyi kuramadı 

Tokyo, 27 (A.A.) - Kabineyi teşki
le memur U gaki ordu ile yaptığı görüı. 
melerin ikim kaldığını bildinnittir. Si· 
yasi mahfillerdeki kanaate göre ordu
nun bu vaziyeti üzerine Ugakinin kabi· 
ne teşkili işi suya düpnliştür. Kendisine 
timdiye kadar müzaharet etmiş olan ga
zeteler bile yeni bir takım ihtilatlara 
meydan vermekten ise U gakinin kabi11e 
teşkilinden vaz geçmeaini tavsiye etmek
tedirler. 

Güvenlik ksrarr alan lngiltere 
Başbakanz B. Baldvin 

Baldvinin mayısta 
istifa edeceği ısrarla 

söyleniyor 
Londra, 27 (A.A.) - Son zaman. 

larda çıkan bazı ıayialara rağmen muha
fazakar mahfiller B. Baldwin'in Mayıs 
ayında istifa etmek hususundaki kara· 
rında musır olduğunu söylemektedirler. 

Kralm tahtan feragati meselealnden
beri prestiji yillcaelmlt olmasına rağmen 
B. Baldwin, aıhht vaziyeti dolayıaiyle 

istifa edecektir. 
Parlemento mahfilleri, B. Baldwin'le 

birlikte bir kaç nazırın da istifasına in
tizar etmekte fakat milli hükumet for
mülünün terkedileceğini zannetmemek· 
tedirler. 

lngiltere Hükômeti 
Diik dö Kent ve Gluçestcre, şim
dilik Dük dö Vindsoru ziyaret et· 
memeleri tavsiyesinde bulundu 

Londra, 27 (A.A.) - Star gazetesi
nin salahiyetli bir kaynaktan öğrendi· 
ğine göre hükilmet, Kent ve Glucester 
dükalarına Dük dö Windsor'a şimdilik 
ziyaretten vaz geçmelerini tavsiye et• 
miştir. 

Belçika kabinesinde 
anlaşmazlık 

Brüksel, 27 (A.A.) - Kabine, bugiln 
toplanacaktır. Kabinede tadilat yapılaca· 
ğın:ian bahsedilmektedir. Filvaki bir 
müddettenberl B. Van Zeeland ile B. 
Spaak ve B. Vandervelde arasında Bo
ron Borchgrave'ın Maöridde öldürülme
siyle B. Dögrel'in radyo ile neşredilen 
konferansları hakkında noktai nazar ih· 
tilafları mevcud bulunmakta idi. 

Dün akıam baıvekil ile hariciye ve 
umumi sıhhat nazırları uzun müddet gö
rüşmüşlerdir. Fakat bir itilaf hasıl ol
muş oldu&u zannedilmemektedir. 

Hamburg §ehri büyüyor 
Bertin, 27 (A.A.) - Kabinenin dün 

öğleden sonra yapmış oldu~u celse hak. 

kında henüz hiç bir tebliğ neşredilmemiş 
tir. 

Nasyonal • sosyalist mahfillerden ha
ber aldığına göre kabine, bir takım ka· 
nunlar kabul etmiştir. Bu kanunlardan 

biri, bir "büyük Hamburg" ihdas etmek
tedir. Kanuna göre şimdiye kadar Prus-

ya hududu ile Hamburg'dan ayrılmış 
bulunan bir takım yerler Hamburg ara
zisine rabtedilmektedir. 

Hamburgun nüfusu bu suretle iki 
milyonu bulacaktır. 

Kanşmazlık tali 
komitesi bugün 

toplanıyor 
Londra, 27 (A.A.) - Yarın topla· 

nacak olan tali karışmazlrk komitesi 

İspanyaya gidecek gönüllülerle bu 

memlekete gönderilecek olan harb mal· 

zemesinin kontroluna aid projeyi tet· 
kik edecektir. 

Komitenin, kontrol planının tatbik 

tarihini de tesbit etmesi muhtemeldir. 

Diplomatik mahfiller İtalya ile Alman

ya tarafından verilen müsaid cevabla
rın Londra komitesinin işini kolaylaş

tırdığını iddia etmektedirler. 

ispanyol 
isyanı 

Fena hayalar, askeri harekatı 
durdurdu 

Salamanka, 27 (A.A.) - Umumi ka
rargahın bir tebliğine göre havalar fena 
gittiğinden aakeri harekat durmuştur. 

Vaziyette hiç bir deği§iklik yoktur. 

Topçu düellosu 
Londra, 27 (A.A.) - İspanya elçiliği 

bütün Madri:l cephesinde çok şiddetli 
bir topçu düellosunun başladığıru bildir
mektedir. Bu elçiliie göre Turnel'de iai
ler arasında bir isyan çıkmıştır. 

Deyli Meylin bir haberi 
Londra 27 (A.A.) - Deyli Meyl'ln 

Kornerodan öğrendiğine göre biler ta· 
rafından alınan esirler Madrid milisleri
nin arkadan mitralyöz ateşiyle tehdid e
dilmemiş olsalar derhal tchrin kapılarını 
ıeneral Frankoya a58caklannı ifade et. 
ır.iflerdir. 

Kaza del Kampodı bir isi neleri 

Malagada panik 

Salamanka, 27 (A.A) - ~undan üç 

gün evel Malagadan frankoculara geçen 

bir polisin anlattıklarına göre Malagada 

dehşetli bir anarşi mecvuddur. Şimdiye 

!<adar takriben iki bin kişi öldürülmüş

tür. Muhtelif teşkilat arasında bir çok 

defalar müsademeler olmuştur. Şehrin 

bir çok yerlerinde yangınlar çıkmıştır. 

Salgın hastalıklar da bat göıtermittir. 

Şehirde muntazaman ya&malar yapıl· 

maktadır. 

Almanyanın Amerika· 
daki Almanlar üzerin

de faaliyeti 
Vaıington, 27 (A.A.) - Parlamento 

muhaceret komisyonu ve Amerika a
leybdarı propagandaları tahkike memur 

komisyonun reisi Dickstein, mebusan 
meclisinde beyanatta bulunarak alman 
hükümet ajanlarının bilhassa İllinoiı, 

Nevyork, Penıilvanya ve Mişigan eya
letlerinde alman üniforması giyen 20 bin 
almana askeri talimler yaptırmakta ol

duklarım ıöylemiş ve alman hükilmeti. 
nin Almanyada doğubta bugün Ameri· 
kan tabiiyetinde bulunanlara risaleler 
dağıtarak bir harb takdirinde Almanya
yı yardım etmeye davet eylemekte oldu
pnu ilive etmiftir. 

HALA BEKLİYORUZ 
Kurun'da Asım Us, Türk milleti. 

ne beklemesi için verilmiı olan on 
beı aünlük müddetin on yedinci sil· 
nünde bulunulduğunu hatırlatarak 
bu beklemenin artık .. brı tüketea 
bir hal aldığını aöylüyor , ve hala 
diplomatik müzakerelerin, tefairi pç 
ve ileride yeni ihtilaflara meydan 
verebilecek formüllerle uzatılmaya 
çalı§ılmasının ne kadar ıülünç bir 
taktik oyununa işaret ediyor. 

SURiYELi KARDEŞLERE SELAM 
Cumhuriyet'te İsmail Miiftak, 

Şamda türklük aleyhine bir nümayiı 
yapıldığına dair Ajanslarm vermiı 

olduğu bir haberi mevzuu bahsede
rek diyor ki : "Niçin ey ehli islim? 
Sizi eaaret zencirlerinde bırakmaya 
muvafakat ettiğimizi zannettiiinia 
için mi7 Ne münasebeti Biz türkler 
ki, asırlar ve asırlarca sizi severek. 
sevgili aiutwnuzda tatıyarak yük· 
sek fedakarlık göatermit milletiz 1 
Bizden sizin kardetliğinizi unutmak 
beklenebilir mi? Merak etmeyin •• 
Hatanızı kendiniz taaaih edecefinia 
gün uzak değildir. Biz, türkler, dia 
karde§i bildiklerimizi unutamayız. 
Bizim yüksek aahabetimiz kardeıler 
üzerinden asla eksik olmaz: ye terki 
siz buna liyakat gösterecek yükaek 
mahiyeti hala muhafaza ettiiinixi 
iabat edesiniz. 

Dindatlar! Akıllı, tedbirli ve na· 
muslu olduğunuzu gösterecek nüma· 
yişler yapmız, ancak bu mahiyette 
varlıklann tezahuratr dünyada bir 
kımet olarak tanınabilir, ifade oh&· 
nabilir .• 
HATAY DAVASI 

Tan'da Ahmet Emin Yalman, Ha
tay davaamda Türkiyenin almıı ol
duğu aziml"7 sebatlı ve kat'i dıına
mun ne kadar yerinde oldutuna ita• 
ret ederek, eğer bir an zaaf göster
mit olsaydık, emperyalizmin akmla· 
rına ilk gediğin açilmıı olacağmı ile. 
ri sürüyor ve diyor ki: "Hatay da
•aamda hataylılarm varlık haklarile 
bera.,-er bütün Türlriyenin •arlık 
hakkı için mücadele ettik." 
GENCLIK VE DISIPIN 

''Yeni Türk'' mecmuasmda Arlh 
Sırrı Levend, müıterek bir ruh, ıu
urlu bir vatan sevgisi sahibi giirbilz 
ve dinç bir gençlik yaratılması için, 
disiplin tesis edecek bir teıkilatm lü· 
zwnuna iıaret ederek diyor ki: "Cen
ci yolsuz hareketlerden aakmdırmak, 
ona her §eyin iyia.ini göstermek, İm· 
kan hazırlamak, rehber olmak ve o
nu bir ülküye bağlamalı iıi baf&l'IL 
mış olaun. Sırf dağınıklıktan ve ni
zamsızhktan doğan bu yolauzlufu 
önlemek ve gençliği memleketin İ• 
tediği tekle getirmek itini ne yalnız· 
ca mekteb, ne aile, ne de herhaqi 
bir müessese başarabilir. 

Bu yüksek bir tetkilat itidir. Her 
içtimai müessese, bu mevzuda o tq
kilatın direktifi altmda çalıtacak bir 
kuvvet kaynağı, gençliiin toplandıfı 
her muhite, gene onun emrinde baro. 
kete geçecek bir faaliyet ~erkeai ol· 
maldır. Tabii bu yüksek teşkilat aile
yi çocuk terbiyesinde yalnız bıralmu. 
yacak, mektebe arka, aokaia hikim. 
fabrika ve kulübe müeuir olacak. 
gençlik de dağınıklıktan ve nizam. 
aızlıktan bu suretle kurtulmut bulu
nacaktır. 

Fransanın merkezi 
Avrupa politikası 

hakkında 
~ Eko dö parı'nin bir haberi 

P~r~, 27 (A.A.) - Eko dö Parı ıa. 
zetesının Cenevreden aldı&ı bir haberde 
deniliyor ki: 

Fransız bakanlan mutadları veçhile 
merkezi ve ıarki Avrupa devletleriyle 
Franıoa arasındaki iş bır.li&ıni daha zi· 
yade Bikılaştırmaya çaııımışlaraa da bu 
sefer muvaffak olamamışlardır. 

Fransa hiıkümeti, ıimdiye kadar yal· 
nız Macaristanr hedef tutan franau • kil· 
çük antant karşılıklı yardım paktının Al· 
manyaya teJmilini teklif etmiıler ve f• 
kat muvaffak olamamıılardır. Çekoslo
vakya bugün münferid bir vaziyette bu. 
lunmaktadır. Lchistanın Çekoılovakya 
hakkında takib ettiği siyaset hiç de ma· 
rcıal Ridz Smiıl'nin Par:ıte verdip t• 
minata uyıwı &<bükmüyor. 
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. ı - Ormanlarım z sür'atle tahrip edilmektedir -
L Ormanla ımıza bır bak ş k b" T .d. ridat kaygusu - Meşru· 
Acı bir hadise - ilk orman me t~ ıf- kezKyı 1f~aet dücültlüğü.- Ornıan-
. 0 lıg" ımızda yenı u u - ey ıy ~ . . tıyctte - ımancı • b. h l" _ T hdit işi sür'atlendırılecek 1 b .. "'"k deg"" erı _ Kısa ır u asa a 
aı ın uyu . . bfaim cudiyeti. orman muhafaza". orman bc-
Ziraat Vekili Muhlis Erkmcn (Kü- muş oldukları orman sa/Jası ~ım~ı kı kası noktasından tehlikeli gördükleri 

t b 
") Arkadaşlar orman mevzu d maddeler olmuştur. e u un es a ı u elimizde kalıuryan ve zengın ° an - v b"t" b b 8 

y.. - ' srmfarr ihtiva ediyordu. Sonra ara an, . .. etrafında bir~ok vesilelerle maruzatta . . . 1 • • 
1 

talı· mucibelerı.le, raporlarda mutehassısla-
bulunmuştum. Onun için heyeti u~u- herhalde ormanı ıhya cclıcı .~~gı 'tkin. rın sizin onnana dört elle Garılmaklı-
miye müzakeresinde söz soy Cmç,a, ı • . k 

1 
g" ımz 1azım ve ya nız ı nazar a u-.. 1 -'· s rip edici uzun seneler geçmıştır. • 1 'lk d d"' 

·s · · manlar ınanılmıyaca ve şaşı 8 -d 
cı 1 

• or . . ·· ~ · · muhafazadır demicı olma-tem;yo• um.., eak bfr derecede süraılc tahub ed,J- şunecegmoz . • . 
Orman. IClrilıinıi::m bir btıkıs 
Fakat bazı arkadaşlarım bilhassa va

ridat noktasından ormanlardan istifa-
de cihetinden miıhim noktlara temas 
ettiler. Onun için arkadaşlarımdan mü
aaadelerini rica edeceğim. Orman si
yaseti nasıl başlamıştır, orman kanunu
nun tarihçesi nedir? Ne gibi safhalar 
geçirmiştir. Memleketimizde ormanla
rın vaziyeti ve ehemmiyeti nedir, ve 
orman kanununa vermek istediğimiz 
karakter nedir? Bunlar hakkında müm
kün olduğu kadar kısa olmak şartiyle 
izahatta bulunacağım. Tarihimizde pek 
yakın denilecek bir devre kadar bir or
man mevzuu, bir orman meselesi yok
tu. Bütün ormanlar cib5.li mübaha adı 
ve görüşü ile her:kese her baltaya kayıt
sız ve Ş<lrtsız açıktı. Vakıa gene bu dev. 
re esnasında Tersane ve Tophane ida
releri kendilerine lazım olan keresteyi 
tedarik için gitgide zorluğa düşünce 
Samdorkum, Sinob, Ahidağı, Gazdağı 
ormanları gibi bazı ormanlara el koy

muşlardır. Yine o zaman bazı mütegal
libe, kendi hayvanlarının rayını emni
yet altına almak kasdile bazı ormanla
ra yine el koymuştur. Fakat bunların 
hiç birisi bu ormanlar hakkındaki ci
bah mübaha telakkisini kaldrr-ıcak ve
ya buna bir istisna te kil edecek mahi
yette değildir. Yalnız bir kısım orman
ların intifoını hasır ve tahsisinden iba-

• larına rağmen o zamanın sıyasetı, o za-mektedır. 
1 

··k·· t" b anı ·a · 
Acı bir lıacli.'4c 

d··- 1 • Yine arkada§lanmın naz.ın ı .. at.erı-

ni celbederim ki ~a raporlarda lavs'.f ~
dilen hatta iyi bir orman diye tavsif cd~
len bazı ormanlar bugü:ı yoktur. Ve b r 
mütehassıs bana demiştir ki: Ben, ben
den evvel gelen bazı mü\ehasslsların lav· 
r.if ettikleri onnanları aradım, bula.-na
clım. Korkarım ki benden sonra gelec.ık. 
mütehassıslar da benim görüp ra
pa• uma koyduğum ormanları bulamıya
caklardır. 

tlçuncu olarak bir şeyi tebarüz etti
riyorlar ve diyorlar ki: orman tahrib!.n
de hayvan ra'yi bilhassa, Ziya Gevher 
arkadaşımın işaret ettiği gibi keçi ve 
yanğınlar, büyük tahrib vasıtalarıdır. 
Ormanların tahrib edilmesinin, ısellerin 
doğması, toprakların kayması gibi, h"r 
çok zararlar meydana getirdiğini ileri 
sürüyorlar. Bir çok ovalar ziraate kabi
liyetli olan yerler gitgide zerolunmak 
kabiliyetini kaybetmektedir. 

İşte benim uzun raporlardan cok hü
lasa olarak çıkarmış oBuğum noktalara 
işaret ettikten sonra bazı şeyler tavsiye 
ediyorlar. 

ili< orman mc1acbi 
Orman varlıgının tesbiti 

Orman tekniği ve teşkilatının kurul-
ması 

Orman muhafazasını yapmak ve 
bunlar için bir kanun çıkarmak 

manın ıu ume ı u orm arı tezyı ı 

varidata bir vesile saymıştır. Arkada
şım Rasih Kaplan mazur görsünler, bu 
telakki ve 2.ihniyet ormanların harab 
olmasında.büyük amil olmuştur. Tez
yidi varidat telakkisi o derece ileri 
gitmiş ve bunun üzerinde o kadar tu
tunulmuştur ki tezyidi varidatta hiz
metleri sebkat etmiş olanlar bir sureti 
mahsusada mükafalandırılmışlardır. 
Mahzeni evrakta yapmış olduğumuz 
bazı tetkiklerden tezyidi varidatta se
bob oldukları, hizmet ettikleri için ter
fi görmüş, terfih edilmişlere aid birçok 
listeler vardır. Meşrutiyet esnasında 

getirilen avusturyalı mütehassıs Fayt 
bir raporunda bilhassa bunu işaret eder 
ve der ki: orman memurlarının, orman 

müfettişlerinin hemen ilk ve yegane 
işleri orman satmak olduğu ve orman 
satmakla, mukavele yapmakla gerek 
sanatlarına ve gerek memleketlerine 
karşı vazifelerini ifa etmekte oldukla
rını zannettiklerini hissetim. Halbuki 
hükümetin uzun zaman üzerinde dur
mağa mecbur olacağı şey yalnız orman
ların muhafazası meselesidir. 

JU cşrutiyctte .•• 
Bu devir, meşrutiyete kadar böyle 

devam etmiştir. Meşrutiyette orman 
siyasetinde bazı kımıldamalar ve dene
meler olmuştur. 

Ornwncılrğınıızdu ;yeni uf ul•: 
yeni kanu onnancıhğ.m,z için yeni 

bir ufuk açmış olacakbr. Ct.'Tilhuriyctin 
ilfınından beri söylenen ve ifade edilen n~
hayet prensip haline gelm:ş olan csas~~r 
bu knn:.ınla tatb:k mevkiine ç kmış ftlı

yata geçmiş olacaktır. H~kik~t~~ or~rnm: 
larımızın bugünkü vazıyeti uzerınde 
çok taassub ve itina ile durmaktayoz, ve 
bundan sonra da behemehal d.ıraclğız. 
Bu noktayı nazard::ı.n size m;vcud or
manlarr:n:zın knbatas~nk bir tahminini 
arzedeyim: 8 _ 8,5 milyon hektar orına· 
nırnız vardır. Bunun 2 m"lyon he k~rı 

korudur. 4 milyon hektan baltalık, 2.5 
milyonu çalılıktır ki memleketimizin vü. 
ıatine nisbetle % 10 dur. Halb:.ıki mem

leketimizin vüsatina n'l7aTan mc··c·ıd ol· 
mesı İcab eden orman aahasmm nis
beti yÜzde otuzdan aşağı dÜ§
memesi lazımdır. Bir memle -
kette onnan nisheti % 20 den aşağı d:i
şerse o memlekette orman azl ·ğrnın z~
rarlan göze çarpar. Biz:m orman vazı
yetimizin meinlekette dl.ğ lışı d'l çok fe
nadır. Adeta memleketin dört çevre
sinde dar bir ~erid halindedir ve ortcl 
yerde orman hiç yok denecek kadar 
azdır. Bu çevre dahi bir taraftan. sa
hilden bir taraftan dahilden vaki o
lan tahriblerle mütemadiyen azal
maktadır. 

Keyfiyet dii.şiikliiğii 
f . · d maatte-Onnanlarımızın key ıyetı e . 

essüf kemrniyeti kadar düşüktür. Hakı-
• v• • kt katen güzel orn:an diyebılecegı nız -

sımlar mahduddur. Bunlar da ancak sa
bülmürur oldukları için balta girmiyen 
yerlerde kalmış bulunmaktadır. 

Ormanların ehemiyeti hakkında ar
kadaşlarımı uzun boylu rahatsız etmek 

· · 'ki ekilistemem. Ormanların kıymetim ı ş 

"hti a daima artacaktır. dır ve bu ı Y ç . h"'kümeti, sal· 
Nihayet Cumhunyet u . k 

.. ve kaza olarak bır topra 
tanattan koy . . T'"rkiyenin, 

·· etmıştır u yığını tevarus . . haline gele-
Türke yakışır hır mamOre . 

1 ve hızalan ımar bilmesi için bas ıyan v b'" _ 
. 1 da ormancılıgımızın u ve ınşa yo un 

"'k vazifesi olacaktır. v 
yu . 1 k saydıgım bu Ormanın mısal o ara • 

~ h m madde olaraıe 
~~ğ~~~;~nd~::~~a :nun . dola_yısiyle 

y leketin ekonomisine, zıraatıne:. sı-
mem ··ksek muda· hatine içtimaiyatına ve yu . d 
faasın~ tesir eden kıymetlen ~ar ır. 
Ve bunlar ormanın ham madde ayna· 
ğı olarak kıymetine kıyasla n~sb7t k:: 

. k derecede ve degerı pa 
bul ettnıyece "ksektir 
·ı ölçülemiyeck derecede yu . . 
ı e B"ır mütehassısın dediği gibı bu~

h" bır h. b'r vakit satın alınamaz, ıç tar ıç ı 

vakit temin edilemez. . - "bi 
A k dacılar su siyasetımız gı 

r a -... , h" me-
hayati bir mesele da ı orman 

l . ·ı ala.kadardır. Suların ce-se esı ı e . · ktala 
reyanı debilerin tanzımı no . d -

d b··t··n mütehassıslar ıfa e rın a u u 
d . k" yukarda bu cereyanı 

e ıyor ı, 1 konınma-
tanzim eden orman ar h -

w d l ak her angı dan, aşagı a ya~ı ~c . . e i•le-
hir su tesisatı gunun bırınd ~ 
memeğe mahkumdur. 

Menıleketirı miidafa<ısı ~e orman 
1 k t müda-Sonra nihayet mem e e ın . 

faası noktasından ormanların ehemh ıye-t 
·· ende aya t ini asker arkadaşlar, encum 

. a· B nun en veolarak tasvir etmışler ır. u . d" • 
. . . de Başbakanım söylemışler ır. 

cızım v udiyeti me-
"Ormanlarm varlıgı, mevc 1 
selesi bir memleketin meskun olup o -
maması mevzuudur.,, 

Kısa bir lmlasa .. 
İ"-te orman kanunu bütün bu söyle-

"' • • d n hazırlanmış, diğim esaslara ıstına e O 
"'k k tas.,ibinize arzolunmuştur. yu se . • ·· 

halde orman kanunu karakterını şoy-

1ece huHisa edebilirim . . 
1 - Her şeyden evel ve her ş:y,ın 

fevkinde ormanı koruma ev onu çogaıt-

de mütalea edebiliriz. Birisi doğrudan 
doğruya ham madde ıtemi~i bak~m~n
dan b'.r kıymeti, ikincisi tab:at ve ıklı~ 
şartlarına tesiri dolayısiyle memleketin 
ekonomisine, memleketin sıhhatine, m:m
leketin içtimaiyatma ve yüksek müd~-

faasına tesir eden ve para ile ölçülemı- ma.2 - Ormanın gerek doğrudan doğ-
yecek kadar yüksek olan k_ı?'_metidir. b" ham madde kaynağı olmak ve 

- f d ruya ır . ekono-Memıeket ormanlarının bu ded gım ay .a- k dolayısiyle memleketın 
k eere . . t" ·yatı-ları ve kıymetleri ham m'idde otm::ı ı- misine, ziraatine, sıhatıne ,ıç .ı~aı 

tibarivle olanı kıymetlerinden daha pek ""ksek müdafaasına tesırlı haya-
. . all na ve yu k dile.artı ile fazla:hr. Bu kıymetleri bir kaç mıs e tiyetine dokunmamak ay 'li : 

canlandırabilirim: ondan memleketin ihtiyacım en azam1ı kb 1 d den · ve en devam r Maden işletmesi çok isti a va e bir surette ve en emın . 
bir noktadır, bir servettir. Bir ton ma- bir surette temin etmek. 

1 .• 1i e den kömürünün çıkanlması için Hizım o- Arkadaslarıma şunu derha ~oy Y • 
lan kereste 27 - 58 desimetre mikabıdtr. b"l' ·m ki kanunun derpiş etmış oldu-

ı ırı ·· k'" r Bu mikdar senede 100 bin metre mika- v muz tedbirler alınınca bugun u 0 -

nılmrştır. İlk amanejman hareketi ol
ması münasebetile Hendek'te amaneje 
edilmiş bir ormana kendi isimleri veril
miştir. Asri ormanın kıymetini anla
mak ve ormanın üzerine bazı ehemiyet
li kanunlar yapmak cumhuriyet devrin
de baslar. Vakıa her şeyi tam ve müte· 
kamil bir orman kanunu ancak bugün 

yüksek huzurlarına ar.zedilmiş bulunu
yor. 'Fakat arada bazı ek kanunlar da 
yapılmamış değildir. Mesela bu ek 
kanunlar arasında 22 nisan 340 ve 2 ka
nun 341 tarihli kanunları zikredebili-

Bunları zikrederken Mustafa Şeref 
arkadaşımın ismini de hürmetle yade
derim. Amanejman işlerine esaslı ola
rak ilk defa kendi zamanlarında başla- bım geçmektedir. Bu. yalnız maden kö. gu b .. den daha çok verimli olacak 

man ugun k · Ve mürünün bugünkü istihsali içindir Di- dal k kereste temin t"dece tır. 
la ço b k. rman-ğer madenler buna dnhil değildir hu devamlı olacaktır. Hal u ı 0 

Uigv er madenlerin islemesi çoğal- b .. ku"' is•ifade ş~kli onu yakın-
• dan ugun kt dıkra, maden kömürne olan bu ihtiyaç b" amanda tahribe mahkQm ettne e-:ı: ır z · · l "ld0 • bir kat daha artacaktır. Madenlerin ış- a· Öyle derler ki orrnan eyı ış etı 1 

ır. b" ham letilmesi en mühim desteklerini orman- kd" de bitmez tükenmez ır 
. . . . gı takır v dır Fakat usulü daire-dan bekliyeceklerdır. Memleketımızın madde aynagı • k 

ihraç mallan arasında olan meyve, in- sinde idare edilmezse . inanıl~ıyaca 
cir, üzüm ve portakal kutuları mühi:n kadar kısa zamanda sönecek bır mev: 
L" tm kt d B "h . ••te 1 d•V• bu karakterı .uır yer tu a a ır. u ı tıyaç mu - cudiyettir. Arzey e ıgım .. d hi 
madiyen artacaktır. Yalnız incir ve ü- ormanı muhafaza. usul ve şeraıtı a • 

züm kutusu bugün bir mes~ledir. Yann tinde ondan istifade ederek de_v~etle~-

retti. Asıl orman işi ve orman mesele
si bir ı.l~vlet gözü ve görüşüyle, ancak 
Kırım muharebesinden sonra, yani, 185b 
da ele alınmıştır. O tarihte reform de
nemeleri yapılırken ve Avrupadan mü
tehassıs getirdikleri vakıt orman işi 
için de ecnebi mütehassıslar getirilmiş
tir. Bunların çoğu fransızdır. Bunlar 
20 sene kadar memleketimizde, biri gi
derek diğeri gelerek ve arada bazı fası
lalar bırakarak, kalmışlardır. Ormanla

rımızı gezmisler, ve itiraf etmek kadir
şimıshk olur, orman davamıza ve or
man işlerimize niifuz etmişlerdir. Bu 
gelen mütehasstsların. o devrin anılmış 
ve 1827 de kabul edilmiş olan fransız 
orman kanununun tatbikatında tecrübe 
görmüs mütehassıslar olduklarını söy
lerler. Bu mütehassısların hükümete 
vermiş oldukları raporlarını biz bula
madık. Yalnı:: Fransada neşretmiş ol
dukları bazı raporları bulduk. O rapor
lardan anlıyoruz. Bu mütehassıslar ra
porlarında şunu tebarüz ettirmişlerdir. 
Tiirkiye, zannımızın ve umumi zannın 
hilafına olarak ormanca fakirdir. 

Bu mütehassisların bu tavsiyesi üze
rine 1857 de bir orman mektebi kurulu
yor. 1893 de bu orman mektebi ziraat 
mektebi ile birleştiriliyor. Ve 1909 da 
yeniden kuruluyor. Orman niıamnamesi 
1869 da neşrediliyor. Bunun ne zaman 
kaleme alındığını tesbit edemedim. Ve 
fakat kayıdlar yedi, sekiz senelik uzun 
ve çetin müzakerelerle ancak o da pek 
noksan olarak çıkmıştır. Bugün dahi mc
ri ona o 1869 tarihli nizamnameyi o mü~ 
tehassıslar çok eksik ve noksan bulmus
lardır. Bilhassa Şükrü arkadaşımın üze
rinde durduğu intifa hakkına temas e
den noktayı çok tehlikeli görmüşlerdir. 
Bu husustaki mütalenlarını aynen alıyo
rum. "Envaı tezat ve noksanlar bu eser
tle, nizamna·mede yer bıılduğu gibi" h'll
kı incitmemek maksadiyle konulan bir 
maddesinin en tehlikeli tevil ve tefsirlere 
kapı açtığını ve açacağım kaydetmetken 
meni nefs edemeyiz.'' Nizamnamenin i
çerisinde hazan o zamanın icablarına 

daha büyük bir mesele olarak ken:lini t" e kontrol ve muhafaza teşkılatı gı-
ırm • v tur Bu gösterecektir. Yalnız incir ve üzüm ku- bi birçok prensipler dogurmuş · 

•im. Bunla. Şümulü itibadyle değil e- tusu iç'n bugünk& şc.aitc gö•e "ple• orman kanununun lmakto· 
hemmiycl'i itiba,iyle dikkat edilecek muhtaç olduitumuz kereste gavd ma- ~;':;;~ doğmu~<u•. 
birçok noktaları vardır. Muhafazaya mlıl olarak 50-60 bin metre mikabı tut-

dikkat gösteriliyor, ceza artırılıyor, maktadır. Memleketin her tarafını de- Talıdid İ§İ ~iiratlendirilecek 
hapis ccu" konuyo•. Nizamnamenin mir ağlar kaplamaktafa ve kaplanacak Arkadaşlanmm ·baz< söylediği şey-
cvelce bahsetmiş olduğum S fod mad- daha birçok yerlerimiz varfür. Bugün ter maddelere teal!Uk eden mesel~ler· 
d"i kaldmhyo,, aynca bi• kanunla Naı.a vek51etine yalmz bizim kanah d" Cevablanm mi5dlannda arwlen'.". 
intifa tcsbit ediliyor. Bu kanunda va- mzla temin edllmis olan travers y.tda •r. S ·· olmak üzere şunu söyhyc· 
kıa intifa dairesi genişletilmiştir, fcı- vüz bin metre mikabını geçmektedir. . ok~ s:;man kanununun bütün güç· Orrnarılarımız siirtıtle talırib kat muhafaza için mühim kayıtla. koı- y•m • . fakat bütün C

dilnıe1aedir. mamıştır. muş ... e intifa ~cı"n ormanın tahammiıl;,i Ormanların bii.viill. clei!eri lüklerini idrak edıyoru~: b üyu""k 

• ., ib .. l"'kleri yenmek ıçın en z • A rkadaş/anm, yDksek d ;k kat 1'azar- " .T czyitli varitlaı,, k<lygıı sıı: fennisi esas tut~lmuştur. Sonra ( 504) Endüstrimiz kurul urken ve kSğıd u gu~. u Yüksek Meclisin müzahareh 
Janmu cclbcdcr;m H, 

0 

zaman fakh Orman niza,,.namcsinin uzun zaman numarah kanun işletm• için kontrollar "'nayii gibi fabrikalar işlerken de or- ::-;:~";;, olacakhr. (Alkışlar). 

göre iyi telakki edilebilecek hükiimler 
vardır. Fakat tatbikatta hiç oe böyle ol-

cd~e~m:e~k~iç~i~n~y~u::m:~ış~v:e~g~o:z~ö:n:U~n:d:e~t~u~t~-~~i~ş~li~y~en~ç~a:r~k~ı~,d:ö~n:e~nç~a~~=k~ı,~o:r~m::an~m::ev:-~~k=o~y~m~=ak~i~b:te~m:ıi~ş~ti~r~==================~m~a:n~m~ah~~su~l~ü~n~e~m~u~h~t~a~ç~~b~u~lu~n~m=:a~k~ta~-~============~==~~~~~~~ ::::::: 

= . k ya da gire-"b" .. .. dü Halbukı artı sara Bu gı ı gorun · · nci sonsuzdu. 
tarihi adlı bir eserle, bir <le tarihi roman yaz
mak istiyordu. Birkaç aylık b'ir seyahate çı
kara'{ Kazan, Simbirsk ve Orenburg'da bu 
e"'erleri icin makıeme topladıktan sonra 
ı ilkte~ri~ 1833 de Boldino'ya dönerek altı 

Tefrika. No. 4. 
kendisine ufak bir maac; da bağlandı. 

25 mayısta genç evlilerin Tsarskoie - Se
Jo'ya gitmeleri ,aile içindeki münasebetleri 
biraz düzeltti. Puşkin orada, sevgili d0 ... tı• 
Jukovski'nin yanında güzel günler geçirdi 
Fakat tarihle uğraşması, edebi eserlerinin 
tamamlanmasını sekteye uğratıy.ordu. 

Maça Kızı 
Yazan: Puşkin 

Puşkin kimdir? 
Fakat hu ızdivaçla beraber, maddi ve ma

nevi birçok güçlükler başladı. Soğuk tabiat
lı ve dar düşünceli olan kansı, etrafındaki 
erkeklerin komplimanlarını toplamaktan 
başka bir şey düşünmüyordu. Büdcesinin kal
dıramıyacağı kadar ağır masraflar yapmak 
mecburiyetinde kalan Puşkin, boyuna borca 
giriyordu. Hükümctten, hürriyetini zincire 
vuran bir takım avanslar almak mecburiye
tinde kaldı. Nihayet Büyük Pctro ile ücün
cü Petro'ya kadar olan haleflerinin tarilıi'ni 
yazmak hakkındaki teklifi kabul edildi ve 

Kışın şehre dönüşle beraber, para sıkın
tıları da başladı. Puşkin, para bulmak için 
sıkıntılı seyahatlere cıkyor, fakat bir taraf
tan da evini düsünerek üzülüyordu. Kansı
nın namusundan emindi, fakat zaaf göster -
mesinden korkuyordu. Onun ıçın, bütün 
mektublarmda ''meleğine·• tavsiyelerde, na
sihatJerde bulunuyordu. Aldığı beş bin rub
lelik maas.a ve telif haklarına rağmen, bir 
türlü ipoteklerden ,istikrazlardan yakasını 
kurtaramıyordu. 

7 Sonkanun 1833 de şair, rus akademisine 
aza seçildi. O sıralarda Pugaçcv ihtilalinin 

hafta müddetle durmadan çalıştı. 
Karısının yazdığı, monden hadiseleri en 

ince teferruatına kadar anlatan mektuolar 
onu üzüyordu. Bu üzüntülerle birleşen mad
di güçlükler ona endişe ile dolu saatler ge
çirtiyordu. 

Scnteşrinde payitahta döndüğü zaman, 
sosyete hayatına daha yakından girmek 
mecburiyetinde kaldı. Bu yüzden eserleriy
le daha az meşgul olabiliyor ve Caadev, Go
gol gibi dostlariyle eskisi gibi fikir teatile
ri yapamıyordu. Sene sonunda, genç asilza
delere verilen bir rütbe, kendisine de veril
di ve bu ona, yaşına karşı gösterilen bir 
tahkir ve zincirlerine yenilerir..in ilavesi 

bilecek olan karısının sevı 
1 

aldırış 
yüzden açılan yeni masraf kapı arına 

bile etmiyordu. . . dedikodu hava· 
Sair saraydakı entrıka v~ . d balo-
. ' 1 k bul resımlerın e, . . sından S!kı ıyor, a. . b h neler icad edı .. 

larda bulunmamak ıçın a a 
1 

edi-
yordu. Borçları da onu aynca meşgu madı. 
yordu. 25 haziran 1934 de artık :a~~~~dorf'a 
Kimseye damşmaksız~n ~o?t e .. zünderı 
bir mektub yazarak, aılevı _ışl~r yu 
hizmetten çekileceğini bildırdı. yü-

Son günlerde yakalanan b_ir. m~k~~~eıer 
7.Ünden şair hakkında pek de ıyı d~'~mseyi 
beslemiyen imparator, ~~vabe? . . BerC
zorla tutmadığını'' kendısıne bıldırdı.k şairi 
ket ver.sin J ukovski gene iş<: kan~rahadisC
tarziye vermeğe mecbur ettı ve b 
den de bir acı hatıra daha kaldı. ) 

(Sonu vat _______ ____.--
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hususunda iki tarafla halisane teşriki 

mesaide bulunmuştur. B. Edenin, neza
keti ile bir kat daha kıymet bulan oto
ritesi ve tecrübesi bu anlaşmaya geniş 
mikyasta yardım etmiştir. 

Fransa ve Türkiyenin, manevi yar· 
dımlan çok kıymetli olan diğer müş
terek dostlarını da unutmuyorum. 

Dış Bakanımızı takdir 
Nihayet B. Aras'a takdirlerimi bil

dirmeyi kendime bir vazife telakki e· 
derim. Herkes, mumaileyhin kendi 
memleketinin menfaat ve noktai naza· 
rını büyük bir selabetle müdafaa eyle
diğini tasdik eylemektedir. Fakat mu
maileyh, bizimle birlikte, şurasını da 
hissetmiştir ki bu konuşmalarda mev
zuubahs olan şey, yalnız müzakerele
rin doğrudan doğruya mevzuu değildi. 

Aynı zamanda mevzuubahs olan, 
dostane bir anlaşma ile fransız • türk 
dostluğunun kıymetini ve müessirliği
ni teyid eylemekti. Her iki murahhas 
heyetinde müştereken mevcut bulunan 
bu his sayesinde, bu dostluk, daha ilk 
gündenberi bu dostluğa herhangi bir 
suretle tesir edeceğini ve onu zayıfla
tacağını kabul etmediğimiz bir tecrü
beden şayanı memnuniyet bir surette 
takviye edilmiş olarak çıkmaktadır. 

Bu müzakerelerden muhakkak su
rette sulh da birçok nazik meselelerin 
bulunduğu mıntakalarda, takviye edil
miş olarak çıkmaktadır. Vardığımız: 

anlaşma ile Şarki Akdcnizde vaziyet 
istikrar kesbetmekte ve siyasi ve mül
ki statüko teyid edilmiş bulunmakta
dır. 

Vücuda getirdiğimiz hal suretinin 
hakiki derecei şumulü bu derece ge
niştir. 

Fransız - türk dostluğunun 
teyidi 

Şurasına bilhassa işaret etmekle 
bahtiyarım ki, fransız - türk dostluğu
nu bir kere daha teyid eden bu sureti 
hal, hassatan, Fransanın Türkiye Bü· 
yük Millet Meclisi hükümeti ile iti
matkar münasebata girmiş olduğu 1921 
anlaşmasına bağlı bulunmaktadır. Bun· 
dan sonra artık hiç bir şey, teşriki me
sai hakkındaki bu karşılıklı ve kuvvet· 
li azme hail olamıyacaktır. Bu teşriki 
mesainin tesirleri, bilhassa gerek Su .. 1-

yenin ve gerek İskenderun sancağının 
esaslı menfaatleri çok dikkatli surette 
nazarı itibara alınmış olduğundan do
layı, daha iyi surette kendisini göste
recektir. Esasen şurası da sarihtir ki 
Fransanın kendisini istiklale sevket
mek vazifesini üzerine aldığı ve mu
kadderatını k4'ılbinde muazzez tuttuğu 
genç Suriye devleti sükunu, ancak 
komşulariyle münasebatı dostane oldu· 
ğu takdirde hissedecektir. Türkiye ile 
Suriye arasında ancak itimad ve sami· 
miyet mevcud olabilir ve mevcuJ ol
malıdır. Vazifemiz, Milletler Cemiye
tinin vazifesi, Türkiye • Suriye müna
sebetlerinde istikbalde mevcud olabile
~ek bir tehdidi bertaraf etmek ve za
manla daha ziyade zehirlenecek bir iti
madsızlığa hareket noktasında mani ol· 
maktı. Suriye milletinin olgunluğuna 
itimadı olan ve fakat onu itimad ile 
beynelmilel hayata aokmayı kendisine 
vazife bilen Fransa, dünkü vesayetger
desine karşı olan vazifelerini tamamen 
müdrik bir halde, şu fikirdedir ki mli
zakere neticesinde vücud bulan hal su
reti, yeni devlete, istikbali için en kıy
metıı bir garanti teşkll eden bir aükü
net getirmektedir.,, 

B. Litvino fun 
nutku 

Cenevre, 27 (A.A.) - Anadolu a
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Savyetler birliği dış işleri komiseri 
B. Litvinof, Sancak anlaşması hakkında 
aşağıdaki nutku söylemiştir: 

"- Fransa ile Türkiye arasında zu
hur e:Iip şimdi halledilmiş olan mesele, 
hükümetimin, mandalar hakkında aldı. 
ğı hususi hattı hareket dolayısiyle, mil
letler cemiyetine girerken umumi bir 
kaydı ihtirazi dermeyan ettiği meseleler 
sınıfına dahil bulun:-..,aktadır. Bununla 
beraber, bu iş daha bidayetten beri hil· 
kümetimde çok büyül: b:r alaka uyan
dırmıştır. Çünkü Sovyetler birliğinin en 
samimi münasebetler idame ettiği iki 
memleketi alakadar etmekte idi. Bu 
memleketlerden biri, hemen hemen mev
cudiyetinin başındanberi memleketimle 
dostane ve samimi münasebetler idame 
etmiş olan Türkiye ve diğeri de Sovyet
ler birliiinin Avrupa barışının takviyesi 

Kamutay orman kanunu projesin~ 1 

dün görüşmiye başladı 
(Başı 1. inci sayfada) 

ihtiyacını kolaylıkla temin etmek za
ruretini anlattı. 

Ankaradaki ormanlar 
Projenin mucib sebebıer layihasın

daki orta Anadolu için kullanılan Step 
ve mezarlık sözlerinin üzerinde duran 
B. Ziya Gevher Etili, yakın çağlarda 

Ankaranın yakınında ormanlar olduğu
nu, bin bir şekilde tahrib edilen, çıp· 

laklaşan bu güzel beldeye, yeni bir ede
biyata kapılarak step demenin doğru 

olmadığını; bu kanundaki eksikliğin 

yetiştirme bahsi olduğunu söyledi. 
Devletin orman poıitikasının esas

larını hazırlıyacak bir işletme umum 
müdürlüğü kurulmasını istiyen B. Eti· 
1i; üçüncü bir mesele olarak ormanlar 
için bir felaket olan kara keçinin yeri
ne !wyun veya tınık yetıştırume::.ıni, 

ormanları yok eden sebeblerin iktısadi 
zaruretler olduğunu, petrol bulamıyan 
köylünün çıra yakarak ormanı tahrib 
ettiğini izah etti. 

Kijylüniin intif ii hakkı 
Şükrü Gülez (Bolu) bu kanunla kal

dırılan parasız intifa hakkı yerine hiç 
bir şey konmadığını, halbuki birçok va
tandaşların bu sahada hayatlarını ka
zandıklarını, bu hüküm yerine tatbiki 
kolay ve hafif b!r hüküm konulmasını; 
kadastro ve tahdidin beş senede yapı
lamıyacağını, ormanlarda vaki suçların 
müddetinin azaltılmasını istedi ve bu 
suçların mahkemeye veriş nisbetinin 
bir seneden altı aya indirilmesi çin bir 
takrir verdi. 

Ormanların varidatı ve maliye 
Rasih Kaplan (Antalya) - Llyi-

hanın memleketin istediği bir layiha 
olduğun:ı işaret ederek orman yetiş. 

tirme ve koruma işlerinin ziraat veka
letine bırakılarak, varidat işi olmasın. 

dan dolayı, işletme işinin de Maliye 
ve kale tine verilmesini istedi. 

B. Rasih Kaplan, çok ehemiyetli 
olan yetiştirme işine bazı mıntakalar. 
da köylerden başlanılması mütaleasın
da bulundu. 

Projenin heyeti umumiyesi Uzerinde 
başka müteaa olmadığından, reis sözü 
Ziraat vekilimiz B. Muhlis Erkmene 
verdi. 

(Ziraat Vekilimizin beyanatı 
dördüncü sayfadadır). 

B. Etkmenin izahlarından sonra 

BB. Rasih Kaplan (Antalya) ve Şük. 

rü Bülez (Bolu) söz aldılar. B. Rasih 

Kaplan ycılnız işletme işinin mali bir 

mesele olduğunu söyledi. B. Şükrü Gü. 

lez de, k2nunun çok doğru olduğunu 

meselenin bir kısmının bir vekalete, 

diğer kısmının başka bir vekalete ve

rilmesinin doğru olmadığını söyledi. 
ve projenin maddelerinin görüşülmesi. 
sine başlandı. 

Birçok intifa hakkının kaldırılma· 

sına aid olan 17 inci madde görüşülür

ken, B. Tahir Hitit (Manisa) bu hak· 

kın kaldırılmasının çok ıstırablı neti· 
celer doğurabileceğini, bu kanunla köy-
lünün hem baltalığnın, hem mer'ahğı
nın devlet ormanı addedildiğini, bun
dan sonra hem yakacağı odunun, hem 
de yapacağı ziraat aletlerinin para ile 
satılacağını, işletme teşkilatının memle. 
ketin her tarafında tatbikine imkan gör
mediğini, yüz binlerce halkn ruhsatsız 

Dr.Aras Milanoya gidecek 
Delegasyonumuzun diger azası 
pazartesi İstanh ulda bulunacak 

Cenevre, 27 (A.A.) - Dr. Rüştü 
Aras, evelce de bildirildiği gibi, ayın 
üçünde, Milanoda, Kont Ciano ile gÖ· 

rüşmek üzere hareketini o tarihe ka. 
dar tehir edecekse de Riyaseti Cum
hur Katibi Umumisi Hasan Rıza So-

yak, Hariciye Katibi Uurnumisi Nu
man Menemencioğlu ve delegasyon 
katipleri pazartesi sabahı lstanbulda 

bulunacaklardır. Numan Menemen
cioğlunun bir gece Milanoda kalma
sı mukarrerdir. 

Sancak meselesi nin halli üzerine 
Suriyede mekt eb çocukları bir 
takım taşkınlık lar yapıyorlar 

Antakya, 27 (A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: Suriye efkarı İskenderun hak
kında gelen haberler üzerine muhtelif 
şekilde tezahürlere maruz kalmaktadır. 
Bir çok şehirlerde nümayiş yapılmıştır. 
Şam, Haleb, Humus, Hama ve Dirzorda 

çarşılar kapanmıştır. Antakyada suriyeli 
arablar dükkanlarını protesto makamın
da kapatmışlardır. Hiç bir hadise vukuu 
bildirilmiyorsa da yarın için Halebte ga
yet mühim bir nümayiş hazırlandı~ı ha· 
ber verilmektedir. 

*•* 
Haleb, 27 (A.A.) - Bugün Halebte 

iki büyük nümayiş yapılmış ve şehir baş
tanbaşa kapatılmıştır. Beyannameler tev
zi edilerek talebe İ!kenderunu kurtar
mak için silah başına davet edilmekte. 
dir. Bu beyanamelerin vatanilerin teşvi-

hususunda bir çok müşterek menfaatler
le ve karşılıklı yardım paktiyle bağlı bu. 
lunduğu Fransadır. 

I ki taraf için en iyi yol 
Dostlarımızın kendi aralarında bizim-. 

le olan ayni dostane münasebatı idame 
etmelerini arzu ediyoruz. Buna binaen 
bu iki memleket arasında hadis olan ih
tilafbizde ancak endişe tevlid elebilirdi. 
Bununla beraber, işin başlanğıcında iki 
hükümetin meseleyi milleter cemiyetine 
tevdie karar verdiklerini pek büyük bir 
memnuniyetle öğrendik. İki hükümet, 
bu suretle bu meselenin, dış siyasalarını 
barışın ve kollektif emniyetin takviyesi 
prensipine istinad ettiren devletlerin 
hattı hareketine uygun bir tarzda halli 
arzusunu gösteriyor. İki taraf için ma· 

kiyle dağıtıldığı öğrenilmiştir. Haleb 
türk konsolosluğunun bir tecavüze uğ
raması ihtimaline binaen polis konsolos
haneyi muhasara altına almıştır. 

* •• 
Şam, 27 (A.A.) - Sancak meselesi

nin aldığı hal şekli hakkındaki haberler 
üzerine sukutu hayale uğrayan 1000 ka
dar talebe tehdidle dükkanlan kapattık
tan sonra §İmdiye kadar yüksekten ko-

nuşan Suriye ricalinden hesab sormak 
istiyerek dairelere gitmişler ve kapıda 
yakaladıkları baş vekille dahiliye nazırı. 
nı muaheze etmişlerdir. Bu kalabalık 
konsoloshaneleri dolaşmış ve türk kon
solosluğuna gitmek istemişlerse de zabıta 
bunlara mümanaat etmiştir. Türk kon· 
!olosluğu zabıta tarafından muhafaza o-
l unmaktadır. 

ktn ve memnuniyet verici bir tesviye 
tarzına müncer olacağında hiç ~üphe -
miz yoktu. Bütün, tahminlerimizin ta
tahakuk ettiğini görmekten ve alakadar 

iki taraf arasında bir yaklaşma hasıl 

deceğini ümid ettiğim bu suretle halli 
mitletler cemiyeti hesabına kaydedebil
mekten mütevelit derin sevincimi bil. 
dirmek isterim. Fransa Dış Bakanı B. 
Delbosla Türkiye Dış Bakanı B. Ara
sa bu müzakerelerdeki muvaffakiye
tinden dolayı samimi tebriklerimi ar
zederim. 

Keza bu neticeye erişmek için kendi

lerine yardım edenlerin hepsine ve o ka

dar mühim bir rol oynamış olan rapor
tör B. Sandler'e tebriklerimi arzetmek 
isterim.,, 

ağaç kesme yüzünden mahkemeye düşe· 
ceğini, telkin etmek istediğimiz ağaç 

muhabbeti yerine tahrib edici bir zih
niyetin doğacağını, odun ve kereste fi. 
atlarının yükseleceğini ve bunun haya
tı ucuzlatma yolundaki gayelerle bir 
tezad teşkil ettiğini söyledi ve ziraat 
encümeninin teklifi veçhile köylerin 
hükmi şahsiyetlerine birer baltalık ve 
ormanlara bitişik olan köylerin de o
dun ve zirai ihtiyaçlarının parasız ve
rilmesini teklif ederek bir takrir ver
di. 

B. Tahire cevab veren, Encümen 
mazbata muharriri B. Raif Karadeniz, 
şimdi okunan maddenin parasız keres
te vermeyi temin ettiğini, bundan son
ra gelecek maddede civar olan köylerin 
kereste ve mahrukat ihtiyacı için tari· 
fe bedelinin sadece dörtte birini almak 
suretiyle onlara ağaç temin ettiğini, 

bundan başka 19 uncu madde ormanla
ra civar elan kasabalar halkından olup da 
zati ihtiyacı bulunanlara tarife bedeli
nin taı:namı alınmak suretiyle gene ke
reste verildiğini ve bütün bu hükümle
rin ormanları korumak bakımından a
lınmasının zaruri olduğunu, bundan evel 
verilen imkanların nasıl kötü kullanıl
dığının, gözümüzün önünde bulundu
ğunu söyledi. 

B. İsmail Hakkı Uzman (Bolu) 
"Ormanların içinde veya orman sınır
larına köy ortasından ufki hattı mü!· 
takim üzerinde beş kilometre uzaklığa 
kadar bulunan köylülere zati ihtiyaçla- · 
rı için dikili ağaçlara aid tarife bedeli
nin dörtte birini ve ayrıca kesme ve ö
deme masraflarını ödemek şartiyle or
manların istif edilmiş yerlerinden ke· 
restelik tomruk ve mahrukat verilir., 
şeklinde olan 18 inci maddenin ilk fık· 
rasının çıkarılmasını istedi ve mesafr· 
nin on beş kilometreye çıkarılm:ısının 
birçok köylüleri bu haktan mahrum e
deceğinden, bunların da ağaç bedelinin 
dörtte birini ödiyerek almaları için bir 
takrir verdi. 

Muhtelit encümen mazbata muhar
riri B. Raif (Karadeniz) eğer 15 kilo
metre mesafedeki köylere bu ağaçlar 

verilmeye kalkışılırsa ormanların bu 
masrafları nasıl karşılıyacağını, az o
lan ormanlarımız için bu (5) kilomet
relik mikdarın kafi görüldüğünü söy
ledi. 

Tahir Hitit (Manisa) camilere ve· 
rilen parasız ağacın köy odalarına ve 
halkevlerine de verilmesini teklif etti ve: 
bir takrir verdi. 

Encümen mazbata muharriri, Raif 
Karadeniz köy odaları için olan kaydı 
kabul edemiyeceklerini, bunların hep
sine kereste vermek lazım gelirae için
den çıkılamıyacağını söyledi. 

Örge Evren (Balıl<csir) köy odala
rının köy hayatındaki ehemiyetli yeri· 
ni işaret ederek az para ile kereste ve
rilmesi çok muvafık olacağını söyledi. 

B. Receb Peker (Kütahya) - Köy
lerde halkevlerinin vazifelerini gören 
okuma odalarının bulunduğunu ve 
B. Örge Evren'in söylediği köy odala
rının ayn şeyler olduğuna işaret etti 
ve köy odalarının muafiyete dahil ol
ması red, halkevlerinin kabul edildi. 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale) bü
tün bu işler Orman Umum Müdürlüğü 
tarafından yapılırsa Ziraat Vekaletin
de bunun yüksek politikasını idare e
decek ve kontrolunu yapacak mütena
zır bir müdüriyet olup olmadığını sor
du. 

Ziraat vekilimiz verdiği cevabta bu 
orman kanununun tatbikleri için bir 
teşkilat kanunu hazırlandığını ve en
cümenlerde görüşüldüğünü, yalnız ay
nı kanunda bu teşkilatın esası.an tesbit 
edilmiş olduğunu ve mülhak büdce ile 
idare edilmesi ve hükmi şahsiyeti haiz 
olarak Ziraat Vekaletinin doğrudan 

doğruya idare ve kontrolu altında bu
lunmasının derpiş edildiğini söyledi. 

Mustafa Şeref Özkan (Burdur) -
Orman umum müdürlüğünün ayrı bir 
umum müdürlük haline konulduktan 
sonra da mesul ve mümessilin Ziraat 
Vekili olduğunu söyledi ve madde ka· 
bul edildi. 

Kamutay dünkü toplantısında or
man kanunu projesinin kırk maddesini 
kabul etmiştir. Yarınki celsede proje
nin geri kalan maddelerinin görüşül

mesine devam edilecektir. 

Başbetke 

SANCAK 
(Başı 1. inci sayfada) 

Aylardanberi devam eden çetİO 
müzakereler, sulh yolu ile alına· 
bilecek azami neticeyi vermiştir. 
Davamızda doğru ve haklı ol• 

mak, şefimize ve hükümetine in . 
mak, ve aramızda şuurla elbirb" 
ği yapmak şartı ile, başaramıya~ 
ğımız, karşılamıyacağımız, halle
demiyeceğimiz hiç bir zorluk ol" 
mıyacağı hususundaki kanaatiınİS. 
bu hadise ile, yeniden kuvvet •' 
ishal bulmuş oluyor. ., 

Falih Rıfkı ATA• 

Anadolu demiryoll 
tahvilleri üzerinde 
yeni bir anlaşma 
Haber al:iığımıza göre, Anadolu de

miryolları ve Haydarpaşa limanı şirket.. 
leri umumi heyetinin seçtikleri murah• 
haslar hükümetle temasa gelmiş ve aşa• 
ğıdaki şekilde mutabık kaldıklan anla• 
şılınıştır: 

Bu şirketlerin aksiyon ve oblig# 
yonlarını faiz ve itfaları bugünkU tr 
viçre frangı üzerinden tediye edilecek" 
tir. 

Bu itilafı mübeyyin tanzim edilel\ 
layiha Büyük Millet Meclisine 
dilmiştir. 

Kanunun tasdikinden sonra vadeli 
gelip henüz ödenmiyen kuponların der• 
hal tediyesine başlanacaktır. 

Hükümet, aynı zamanda bu tahvil• 
lerin kıymetini muhafaza için 'u ted• 
biri almıştır-

Birinci, ikinci ve üçüncli tertip /." 
nadolu obligasyonlarından iki sene zaf• 
fında amortisman sandığına ibraz edi• 
!enleri 42 lira kıymetinde Ergani .,r 
ya Sıvas • Er:rnrum dahili istikraz talı" 
villeri ile mübadele edecektir. 

Mümessil senetlerini 30 haziran 1931 
tarihine kadar ibraz edenlere 46 liri 
kıymetinde mezkur dahili tahviller .,r 
rilecektir. 

Haydarpaşa obligasyonlarınr da l 
sene müddetle ibraz edenlere 46 r 
kıymetinde ve mümessil senetlerini 
haziran 937 tarihine kadar ibraz edetı• 
lere 50 lira kıymetinde dahili tahville" 
verilecektir. 

Bu mübadele tamamen 
ihtiyarına bırakılmıştır. 

Anadolu aksiyonlarından ylizde yUI 
tediyeli olanlar kezalik iki sene rnud· 
detle 42 lira, yüzde 60 tediyeli olarıl-' 
25 lira kıymetinde dahilı tahvillerle ~ 
ne aynı sandık tarafından mübadele r 
dilecekt1r. (A.A.) 

Amerikada 
tuğyan 

Nevyork, 27 (A.A.) - Ohio tulrt: 
nı kurbanlarının adedi süratle çoı-J 1-
maktadır. Louisville'de iki yüz kifl ':, 
gından ölmüştür. Jeffersonv11le • 
Nev - Almany'de ölenlerin mikdarı pe 
çoktur. ~ 

Louisville'e tayayrelerle ilSç tt". 
dilmektedir. Bu şehirde idarei orfıf' 
ilan edilmiştir. • ~ 

Tuğyanın azami derecede Ohi0 ı• 
disinde tahribat yapmış olmasın~ r:ı,. 
men missisipi vadisindeki ahalı 0 bl" 
rin kenarlarına kereste ve kum .~or d,
ları koymak suretiyle ıularla ıııuca 
leye hazırlarunaktadır. 

Tuğyanın son blanÇ 
~ aıı ol' 

Nevyork, 27 (A.A.) - TugY 
ticesinde ölenlerin bilançosu gece ; 
rısı 345 kişiyi bulmuştur. Zarar .,e, 

yanın 350 milyon dolan bulduğu 
min edilmektedir. 750.000 kişi rne~ 
siz kalmıştır. Buna mukabil Aırıerı~ 
nın merkezi ile garb kısımlarında 
yük bir yağmur ihtiyacı hissedilıP' 
ve köylerde kuraklıktan ııkınU çe 
mektedir, 

BB. Eden, Anıenosko, sa;::. 
ler, Vellington Koo'nun nıı 18"'"' 
larını )'erimizin darlı~ı do ,,.ır 
siyle bugün neşir edıl~rnB 
tir. }'arınki sayımıza k 
ğız. 
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Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden: ANKARA BELEDiYE REISLICI il.ANLARI ı ı 

Zeytin yağı satanların nazarı dikkatine 

Pazarlıkla yaptırılacak 

iv ş 26 Mayıı. 1928 tarih ve 1267 sayılı İspençiyarı ve Tıbbi müs
t<ıhzarlar kanunu mucibince ruhsatnameyi haiz yerli ve yabancı 
tıbbi müstahzarların bazılarında adı geçen bu kanunun 12 inci mad
desi ahkamın~ tamamiyle riayet edilmeyerek miıstahzarların üze-
r.nde ıazılı bulunması icab eden şartlardan bazıların.ın noksan bı: 
rakıldıgı yapılan incelemeden anlaşılmıştır. lspençıyarı ve tıbbı 
müstahzarlar kanununun 12 inci maddesi aşağıya aynen yazılmıştır. 

. 1 - ~e.ftin ~eya diğer meyvelerden istihsal olunan yağlar is
tıhsal edıldıklcrı meyve veya tanelerden başka bir isim altında sa
tılamaz. 

.Yeni. Rotatif makinesi için Ulus binası içinde 1450 lira bedel tah
mın edılen bazı temel ve dıvar işleri yaptırılacaktır. 

29.1.1937 cuma günü ögleden evel saat onda Ulus binasında ve 
k~mısyonu huzurunda pazarlıgı yapılacagından talip olanların ke
şıf evrakı ve plfinlarını görmek üzere idaremize müracaatları. . 2 - :Zeytinyağının zeytinden başka meyve veya tanelerden is

tıhsal edılen .yaglarla karıştırılarak satılması yasaktır. 
3 - z:.>:tın. yağı.arı ancak aşağıdaki sınıflar dahilınde satılabilir: Ulus DirektörlUgü (Müstahzarların harici ambalaj aksamı üzerinde ve ambalaj de

ı unundaki tarifnamelerinde vazıh olarak amilinin ismi ve imal 
edildigi mahal ve ruhsatname numarası ve sureti istimal ve fiau 
muharrer olacak ve terkibinde müessir ve semmi edviye bulundu
r,u halde cins ve miktarı nazarı dikkati celbedecek surette kayıt 
ve işaret edilecektir. 

A: Bı~ın~ı ne~ı ?Cytin yağı 
B: İkı:'?cı .~ıevı ~eytin yagı 
C: Ü~un.~u ?evı zeytin yağı 
D: D?r.du?cu n.evi zeytin yağı 
A_: Bır~?cı nevı zeytin yaglarında serbest hamıziyet asit oleik 

hesa~ıyle yu_z gr~~da 1 gramdan aşağı olacaktır. Bu nevi yağlar 
zeytı.?den mıhan_ıkı vasıtalarla istihsal edilmiş olacak ve rafine ve
ya ku.sbe ,ra?ları.>:le ka~ıştmlmryacaktır. 

MİLLi MUDAF AA VEKALET! SATIN ALMA 1 
KOMiSYONU İLANLARI 

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

Kanunun bu maddesine tamimiyle uygun olmıyarak noksan bir 
şekilde piyasaya çıkarılmış tıbbi müstahzarların satışına müsaade 
e.:ıilmıyecegi gibi aynı kanunun 20 inci maddesin: gö~e de muame
le yapılacağmın yerli ve } abancı müstahzar sahıplerınce malum 
o!mak üzere keyfiyetin ilanına liızum göru.l.müştür. Ka~u~nun b.u 
n·addrsin:le yazılı hususatı noksan olan mustahzarlarm ılan tarı

hinden muteber olmak üzere üç ay zarfın~a tamnml~.nma~ı ve ,ra
hancı müsta~ızarların ambalajları içindekı prospektuslerın bırer 
türkçderinin de bulunması Hizımgeldigi il5n olun~. (165} 1-336_ 

eri e ·)erin azarı J)ililiatiıı e 
Ankara Belediye Reisliğinden : 

Ondüle permanant makinelerini kulla~acak berberlerin ~evvel
ce almış oldukları müsaade vesikası ve ıkı~er foto ve 1 S ku ··~luk 
pul ile otobüs direktörlüğür..c:. saat 1.• . l 6 a· usı~da muraclat ::rle -
rek birer vesika almaları ıçın 1 - şubat - 937 tarıhıne k~dar muh -
1 t ·1 · t" Bu tarirten sonra \ esikasu: b~rl;-:.ler ıştcn menc-

B: İkım~.ı r.evı zeytın yağlarında serbest lıamıziyet asit oleik 
hesabıyle ~uz'.!iram?a iki gramdan aşağı olacaktır. 

c.: Oçu.~cu nevı zeyt~n yağlarında serbest hamıziyet asit oleik 
hesabıylC:. Y~~ g_:amda iıç gramdan aşağı olacaktır. 
11 ~: ~or~~ncu nevi zeytin yağlarında serbest hamıziyet asit oleik 
• esa 1Y e yuz gramda beş gramdan aşağı olacaktır. 

.. Bu evsaf dahilintle olmayan veya serbest hamıziyet mik1nrları 
~~:d~ b:ş gram~an fazla olan zeytin yağları ka:ıdil yavı veya sana
J ı e ıstımal edıl~n yağlaı sınıfına girer. 

h 
4

1- Perakklerıue zeytin yağı veya diger nebati yağ satnn ticaret-
ane er sattı arı kahları .. . . . .. . 

•1 1 n uzerıne nevını gosterır okLınaklı ve açık vat1 ı e .razı .mıs etiket bulundurulma~a mecburdur. Evelce doldu
ru 1;1Pdm~ştebrıye kapalı olarak satılan teneke vcva di ;er kabların ı.i-
zerm e ne u kayıtların b 1 cJ 1 1 - Ad' h B . 
h'hl · u un uru masr mec Jurı ır. eledıye ten-
1~ a e~~ Şcba~ı;;-7 ahn.a~ yukarıki maddelerin tatbiki için alakadar
.. rtt" . .~ da . 'btarıhıne kadar mühlet verilmiştir. Bu mühletin 
Jl ıgı gun en ıtı ar"n . w 

· 1 1 d ,.. zeytınyagı satanlardan bu usule riayet et-mıyen eı ceza an ırıla k b . . 
sattırılmıyacaktı (15 c)a ve u evsafı ve etıketı olmayan yaglar 

İLAN 

. 1 - 7 adet muhtelif tezgah ve 3 adet kazancı örsü pazarlıkla ek
sıltmeye konmuştur. 

. 2 - Tahmin edilen bedeli 9750 lira olup ilk teminat parası 731 
Jıra 25 kuruştur. 

3 - İhalesi 2. Şubat 937 salı gunü saat 14 dedır. 
4 - E~siltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanuf..un 2, 3 üncü mad

delerındt: 1 stenılen _belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatmda M. 
M.V. satın ama komısyonunda bulunmaları. (48) 1-168 

ANKARA LEVAZIM 
AM1RL1GI SA TJN 

ALMA KOMİSYONU 
İLANLARI 

İLAN 

İLAN 
1 - 274 adet uçuş gözlüğü pa· 

zarhkla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 9 

bin 590 lira olup ilk inanç pa
rası 719 lira 25 kuru tur. 

3 - İhalesi 8 şubat 937 pazar
tesi ~iıııü ~acı 11 dedir. 

e verı mış ır. 
1 

?62 
dilecektir. (107) -... 

r. 1 .l-316 

~------------------------------

1 - İzmir müstahkem mevki 
kıtaat ihtiyacı için 27360 kilo 
sabun kapalı zarfla eksiltmesi 
16. subat. 937 salı günü saat 16 
da İzmir müstahkem mevki sa
tın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2. 3. iıncu 
maddelerinde ıstenılen beı~~le-
1 ıyle birlikte ıhale gı.in ve c :ı. 
ıınde M. M. Vek.iıctı satırı alımı 
h.omisyonunda hazıı bulun.ı • .ıla-Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlanı · 

, 
Vel{aleti .. • a ıa 

Van Su İşleri Etüd Heyeti Şefliğinden: 
1 _ Eksiltmeye konulan iş: Van şehri civ.arıı:ı sulayacak Şam

:ran suiama kr.nalının hafrivat ve imalatı sınaıye ınşaatıdır. 
Bu işin keşif bedeli 35.505 lira 74 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi . 
C B:ıvmdırlık işleri gc.-nel -.artnamesı 
D - Keşif cetvc.-li ve projeler 
E • Fenni şartname, 
F - Kurr. ve t<ış grafiği 
lstiyenleı bu şartname ve evrakı Vanda Nafıa su işleri Etüd 

h y tı efli inden görebilirler. 
3 -Eksiltt':ı 19.1 937 den 2.Z.937 tarihine mÜ"adif salı günü saat 

nb t<: V nda .. u işleri etüd heyeti şefligi dairesinde müteşekkil 
komis onda ı palı zarf usulivle yapılacakttr. 

4 - Eksiltm c ireb:ımek icin istckl'l .. rin 2662 lira 93 kuruş 
muva kat teminat verme i ve bundan ba lrn asagıdaH ve~aikl~ri 
hai olu etirmc i ] "ımdır. 

A - N fı Vek l tınden alınmış müte hhitlik ve ikası 
B - Bu gibi in atı veya benzerini yaptığına d ir ehliyet vesi

kas. 

C - 937 yılına aid ticaret odası vesikası • 
. 5 - Teklif mektuplaı ı } ukarda üçüncü ~a~de_de ya.zı.lı saa.tten 

bır saat evel Vanda su i<>leri Etüd heyeti şeflıgı bınası ıçındekı ar
tırma ve eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde veri· 
lecektir. 

P~sta ile Pönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfların mühür mumu ile 
ıyicc kapatılmış olması şarttır. 

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

e 
P. T. 

Alınac 
" ım 

ı 

------

• .. 
Hesap i leri mud rlügtir.de münhal otuz be lira maaşlı şeflik-

lerP v'ik ek ticaret ve sıvasa] bilgiler okulu mali şubesinden me-
zur il-i mem r alınacaktır. 

Ta1hlerin .. ~1 s:ıv~ıı mern.•rin kanununun d 'rdüncü maddesin-
de yazılı vasıfları haiz bulunduklarına dair sikalarivle mura-
caatlan. (181) 1-375 ------
Uş· ( B~lediye Rt~L· i~iııden 
Beledivemızin ac;ık olan fen memurluğuna istekli olanların mü

racatı ilan olunur. Taliplerin diplomasını hamil ve musaddak şehır 
Planını tc1tbika muktedir bulunmaları şarttır. Makine, elektrik, su 
işlerinden anlıvanlar tercih olunur. Müracaata evrakı müsbitenin 
eklenmesi lcizımdır. ( 186) 1-381 

© 1LJ1 
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Adana Pamuk Uretme Çiftliği 
1\ üdürJ~"iiinden : 

Sira No. 
Yapıfacak işin cinsi Muhammen keşifbedeli 

ı Lira Kr. 
2 Amele evleri 2379 64 

3 Kütlü Anbarı 5611 94 

4 Su deposu 1546 59 

5 Tohum anbarr 7030 14 
fi Çırçır fabrikası 10043 91 
> Amele hamam ve helaları 3Q14 36 

Y E K Ü N 30526 58 
. A-:- ~üessesemiz tarafından Hacıali köyünde inşa edilecek cin

sı. nevılerı ~e. kar lnrında muhammen keşif tutarları ya ılı inşaata 
2~-1-937 tarıhınde yapılan eksiltmede talip zuhur etmedıginden ye
mden J,apalı zarf usuliylc ehiltmcye konulmuş ve bu ışlere aid 
şartname ve evrak aşagıda gosterilmiştır. 

B - Eksiltme şartnamesi, 
C - Mukavele projesi 
Ç - Bayındırlık Işleri Genel Şartnamesi ile Fenni ve Hususi 

~artnameler. 

D - Ş rtname ve projeyi (150) kuruş bedel mukabilinde Ad -
na'dn Dcmirkopru cıvarında p:ımuk iıretme çiftligindcn verilir. 

E - İsteklilerin artırma. eksiltme ve ihal<ıt kanununun cmret
tigi bütiın evsafı haiz olmalıdır. 

F - Muvakkat teminat (2646) liradır. 
G - Eksiltme 8-2-937 pazartesi günü saat 15 de Vilfiyet Ziraat 

müdiırlügündc müteşekkil milbayaa komisyonu huzurunda yapıla
caktır. Eksiltmeye gireceklerin teklif mektuplarını tayin olunan 
günde eksiltmeden en az bir saat evvel komisyona vermeleri ıa -
zımdır. (200) 1-399 

mr 1111i1111ırı.1111111111111111111111111rıııı111111111111111111111111ııı111111111ıı1111 mmı-= 
TÜRK HAVA KURUMU -

ü i Aı (; SU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

4 üncü keşide 11 ŞUBAT 1937 dedir. ' 

Büyük ikramiye 50.000 liradır. 

-· 

-- Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle -= (10.000 ve 20.00J) liralık iki aded mükafat vardır ... 
- DiKKAT: Bilet a 1an herkes 7 ŞUBAT 927 günü = akşamnn kadar biletini değiştirmiş bıtlunmalıdır. 
_ Bu tarihten sonra bilet üzerindeki lıaido sakit olur .... 

• .rı ırm ı ı ı ır ııı 1uıı11111 n ~ıııı mı 111111111111 ıı ı ııı ıı111111111111ııı ııı ıuuıu 11111111111. 

Nafia Vek:al tinden: 
3 şubat 937 çarşa:nba günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekale

ti lVıaı.:eme Eksıltme komısyonund"1 Kocaelinin Kandıra kazasın
daki Koyun ağılı devlet ormanındln veya hususi mukaveleli oı -
manlardan kesilmek ve ana .ıı t uzc~ındc her hangi bir istasyonda 
teslim edi!mek üzere 4016 lıra 2~ kuruş muhammen bedelli 297!> 
adet normal kayın traver-::in kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapı
lacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı parasız olarak Ankarada 
Ve 'let m lzem. dairesinden alınabilir. 

Mu.-akkat temin t 301 lira 22 kurustur. 
İsteklilerin teklif mektublarını 3 şubat 937 çarşamba günu saat 

14 e kadar Ankarada Vekalet mal eme mlidurlügline vermelerı 
lJzımdır. (82) 1-244 

Jandar.ına Genel (oınutı nJ12-ı 
mı l(on1isvo11u11clun t ı k.a ·a Sat n · ., 

1 - Bir mett ir.e ( ) imruş ue er biçilen yetmı ten ı. en 

2 - Sabunun mecmuu tuta· 
rı 10670 lira 40 kuruş olup mu
vakkat teminatı 800 lira 28 
kuruştur. 

3 - Evsaf ve şeraiti müs -
tahkem mevki satın alma ko -
misyonunda görülebilir. 

4 - Eksiltmeye iştırak ede
ceklerin ticaret odasında kayıt
lı olmaları şart olmakla bera • 
her 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde ve şartna • 
melerinde yazılı vesikalarla bir
likte teminat ve teklif mektup • 
farını ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evvel komisyona 
vermeleri. (192) 1-395 

İLAN 
l - Tal-·vare alavının göste

recegi yerde 17000 lira bedeli 
keşifli yaptırılacak cephanelik
ler kanalı zarf u uliyle eksılt
meve kcınmu tur 

2 - • İhale i 8 şubat 937 pa ar· 
tesi günü saat 16 da l mirde kış
lada satın nlma komisvonundn 
}'apılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 1275 
liradır. 

4 - Şartname ve projesi her
gün komisyonda görülebilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 
ticaret odasında kayıtlı olmala
rı ve şartnamesinde yazılı fenni 
ehliyetname ve diplomayı haiz 
bulunmaları şart olmakla bera
ber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. 
ünciı maddelerinde istenilen 
bel~eleriyle birlikte teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatın
den en geç bir saat evci komıs 
yona vermiş bulunmaları. ( 135) 

1-320 

İLAN 
1 - İsparta garnizonu ihtıya

cı olan 150 bin kilo un kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. İ
halesi 10.2.937 çarşamba giınü sa
at 16 dadır-

2 - Muvakkat teminatı 1632 
liradır. 

3 - 1steklilerin belli gün ve 
saatte kanuni vesikalariyle birlik
te lsparta tüm satın alm:ı komis
yonuna müracaatlan. (162) 

l-350 

İLAN 

l - Ankara aşı ve serum e
vinde bulunan tecrübe hayvanla
nnın ihtiyacı için 17400 kılo pan
car ve 870 kilo patatıs açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 9. 2. 937 salı 
günü saat 15 de levazım umirliğı 
satın alma komısyonund:ı yapıla
caktır. 

3 - Pancarın tutarı 913 hra 
50 kurus olup muvakut teminatı 
68 1 ra 51 kuruştur. 

Patntis tutan 69 lira 60 kuruş 
olup muvak t t mınatı 5 lira 22 
kuru tur. 

rı. (140) l-321 

A~keri Fahrilrnlar l · ı 
.lUiidiirliiğü Satmalmn 
Komi ) onu nanlurı 
Müteahhit nam ve hesabına 

31-5-937 gününe kad r yevmıye 
asgari 40 azami 50 kılo ekmek. 

Tahmin edilen bedeli 463 li
ra 50 kuruş olan yukarda yazı
lı ekmek askeri fabrıkalar umum 
müdürlüğü satın alma komisyo
nunca 18-2-937 tarihinde per -
şembe r,ünü sant 14 de pazarlık
la ilı:ıle edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan ve
rilir. 

Taliplerin muvakkat teminat 
olan 34 lira 77 kuruş ve 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3 üncü mad • 
delerinde yazılı vesaiklc mez • 
kur ~ün ve saatte komisvonn 
müracaatları. (191) 1-394 

150 Ton Linyit Kömürü 

Tahmin edilen bedeli (22000) 
lira olan yukarıdaki mıkd.:ırı ve 
cinsi yazılı kömür Askeri fabri
kalar Umum Mudiırhigli Satın 
Alına Komısyonunca 10.2.19J7 
tarihinde çarşamba güniı saat ıs 
de kapalı zarı ile ihaıe cdılecek
tir. Taliplerin muvakkat temınat 
olan (lb50) lırayı havı tcklıf 
mektuplarını mezkur günde s:.ı· 

at 14 c kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddele
rındeki vesaikle mezkur gun ve 
saatte komisyona muracaatları. 

(131) 1-345 

ANKARA ASLiYE BİRİN
Cİ HUKUK MAHKEMESİN
DEN: 

Ankarada Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsü 1Genel direk
tör Muavini Abdullah Husrev 
tarafından soyadı olarak aldıgı 
Tiımer (Gukman) olarak de· 
ğiştirilmesi hakkında ııçılun da
va neticesinde mezkur Tümc:r 
soyadının ( Gu leman) olarak de
giF.tirilmesine ve ilanına mahke
mece karar verilmiş oldugu ilan 
ol un ur. 1-401 

Dil( '.IENDE 
Satılık ucuz bağ 

ve arsa 
TELEFON 2681 e muracnat. 

1-265 

ZAYi 
553 numaralı şehadetnamemi 

ve niıfus kfi6ıdımr kaybettim. 
Yenilerini alacagımdan eskile -
rinin hiıkmü yoktur. 

Ankara Kılınçarsl n m:ı -
hailesi Mete oka ında 
No. 7 de Must f o

6
lu 

Mu ta a 1-396 
4 - İsteklilerin k nunun 2. 

3 cü maddelerindeh v ıka ve te
min:ıt makbuzları le bellı giın ve 
saatte komisyon:ı gell"'leleri. (161) V ili :r 

oç br b'ne kadar kı !ık el i elı • ve uç lıra dc.,er biçi en otu dan kırk 
b"n metreye kad r lropu•!uk kuma.,. 1 - şubat - p z, rtesi unıi sa
rıt ( 10) da kapalı zarf J uliı ile kom'syonc satın :ınacak kumaşla
rın en az fiyat tekl:f eden ıki sahsa cıa ayrı ayrı ihal<!si caiz ol cak· 
tır. 

1-349 1 ------- ].,. 
1 ıcare Eviııde • • 

2 - Şartname 17 lıra 90 kuru .. k rnılıgınd'! komisyondan alına
bilir. ~ksiltmeye irnek istiyenlerin kı lık kumaş icin (13150), 
kaputluk içın de (7250) liralık teminat, şartname ve kanunda yazılı 
11esikaah içinde bulunacak teklif mektuplarını belli gilnünde saat 
dokuzdan evvel komtS}Ona vermiş olmaları. (6) 1-141 

2 ve 3 odalı konforlu, ucuz 
daireler. Havuz Başı, Karanfil 
sokak No. 13. Telefon 3079 

1-389 

1 Şubat 1937 tarihınden ıtı
barcn ma azamızın ve bürol rı
mızın ögle yemek tatili olmdk 
Uzere hergün saat on iki ot.u
dan on tlç otuza kadar kapalı ou
lunac gını sayın müşterılerimi· 

e bildiririz. 1-341 
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PHILCO 
Daima sabit 

Daima tabii 

Juvantin 
saç boyalan 

İngiliz kanzuk ,.czanesi llb~ 
rıtuvarlarında hazırlanan J uvan· 
tin saç boyaları muzuı ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
uçlara t~bii renklerini bahşeder. 
Ju•ıaııtin saç bo\ı·aları kumral ve 
siyıth olarak iki tabii renk üze. 
rind~ tertib edilmiştir. 

Ankara 
Vafili~inden: 

1 - İlk ve yatı okultariyle, 
Ulus okullarına ve ilk tedrisat 
milf ettişlerine 80 ita 120 ton sö
mi kok kömürü alınacaktır. 

2 - Bu kömürlerin beher to
nu 30 ar lira bedel tahmin edil· 
mi•tir. 

3 - Şartnameyi görmek is
tivenler her~ün Ankara Kültür 
Direktörlüğüne müracaat etme• 
lidirler. 

4 - İhale açık eksiltme ile 
yapılacaktır. İsteklilerin mu
vakkat teminat akçelerini Mu· 
hasebei hususiyeye tevdi ederek 
alacakları makbuzla ihale günü 
olan 8.2.937 pazartesi günü saat 
15 de vilivet daimi encümenine 
mUracaatlarr. 038) 1-308 

Kiralık 
Apartman 

Yenişehirde Çankaya cadde
ıinde güvenlik anıtı karşısında 
15 No. lu apartıman. Büyük beş 
oda hava gazı ve elektrik 1303 
telefona müracaat. 1-382 

DOKTOR ...,. 

Kadri Yetkin 1 
Birinci ıımf t 

. i 
DahiH hastalıklar müte- 1 

has"ısı Yenişehir - Uçar IO- . 

kak No. 11 

Telefon: 3174 

Kiralık Ev 
Yeniıehirde otobüse gayet 

yakm bahçe içinde müstakil, 1 
bol, 4 oda, 1 hizmetçi odası, 

banyo, mutfak ve garajı havi. 
T. 2835 1-388 

Ankara 
V aJiliğinden: 
1 - Ankara ooraj yolunun 

muhtelif k11ımlarındaki yüksek 
imlalara konulacak 220 adet be. 
tonarme babaların ihalesi 12.2.937 
cuma günü saat 15 de vilayet na
flı dairesinde toplanan komis
yonda yapılmak üzere açık ek-
9iltmeil' konulmuştur. 

2 - Kqif bedeli 910 lira 80 
kuruttur. 

3 - Teminatı 68 lira 31 ku. 
ruıtur. 

- lıteklilerin teminat mek.. 
tubu, ticaret odası veıikalariyle 
ehliyet vesikasını haiz olarak 
ihale ıünü komisyona gelmeleri. 

5 - Ketfini ve prtnamesini 
lateJdiler her giln nafia müdür
lfilGnde garebilirler. 

(166) 1-351 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı AT 4 Y 

Umumf Netriyatı idare 
eden Yazı ı,ıerl MUdürU 
Nuuhi BAYDAR 

Çank111 caddesı civarında 

Vlm Basımevınd~ bHllmı,ıır. 

radyolarını bizden arayın Halil Naci Anafartalar Caddesi 
No: 111 Telefon. 1230 

1 
DEVLET DEMIRYOLLARI VE LiMANLARI 

UMUM MODORLOCO SATIN ALMA 
KOMiSYONU iLANLARI 

Afyon İstasyonu tevsiatınm eksiltmesi: 
1 

Afyonkarahisar istasyonunda yapılacak makine deposu ve müı· 
temil~tı. kanalizasyon tevsiatı, rampa ve yolcu peronu in,aatı kapa
lı zarf uıuliyle eksiltmeye çıkarılmııtır. 

ı. - Bu itlerin keıif bedeli 270916.23 liradır. 

Alaka kesilmesi 
Ankara Karaoğlan caddesin

de (102) sayılı gazete ve kitab
çı dükkanımı 27 • ı . 937 gü • 

nünden itibaren ter kettim. 
MezkQr tarihten itibaren bu sa
tıcılıkla hiç bir alakam kalma
dığını sayın milşterileime ilin 
ederim. Ali Hasan otlu 

1-398 

İstanbul Posta T. T. 
Müdürlüğünden: 

2. - İstekliler bu işe aid şartnameleri, projeleri ve air evrakı 
Devlet De~iryollarının Ankara, Haydarpqa, İzmir ve Afyon vez• 
nelerinden 13.55 !ira mukabilinde alabilirler. 

~ 3. - Eksiltme 15.2.937 tarihinde pazartesi günil saat 15 te An-
karada Devlet DemiryoJları İşletme Umum MUdürlUğü Yol daire
sinde toplanacak Merkez birinci komisyonunca yapılacaktır. 

ULUS'un iLAN ŞARTLARI 

Halkalı Ziraat mektebinin cenubu şarkisindeki suyun Ye,ilköy 
alıcı telsiz istasyonuna getirilmesi için yaptırılacak tesisat vesaire 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 12-2-937 cu
ma günü saat 14,30 da İstanbul Yeni Postahane binası birinci katta 
İstanbul P. T. T. müdürlüğünde müteşekkil almı satım komiıyo • 
nunda yapılacaktır. Keşif bedeli 5336 lira 26 kurut muvakakt temi• 
nat 400 lira 22 kuruştur. İsteklilerin ıbu husustaki prtname, muka· 
vele projeli ve bunlara ilifik sair evrakı görmek " muvakkat te • 
minatlarını yatırmak Uzere çalışma günlerinde mezkur mOdUrlük 
idari kalemine müracaatları ve eksiltme .gününden en az sekiz gün 
evvel İstanbul Nafıa Müdürlüpne müracaatla 5000 liralık bu ip 
benzer iş yaptıklarına dair bir ehliyet vesikası almaları cerek bu ve 
·gerekse idaremizden de alacakları mütahhitlik v bu arada bulundu· 
raackları ticaret odası vesikasını havi teklif mektuplannı ,rtname
deki tarifata göre tanzim ederek eksiltme saatinden bir saat evve
line kdar komisyon reisliğine makhm mukabilinde vermelri 1i • 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin qağıda yazılı te
minat ve vesaiki aynı günde saat 14 e kadar Komisyon reisliğine 
teslim etmiş olmaları lazımdır: 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uygun olmak üzere 14587 lira-
lık muvakkat teminat. 

b) Kanunun tayin ettiti vesikalar. 
c) Nafıa Vekiletinden musaddak ehliyet vesikası, 
d) Kanunun (4 Uncü) maddesi mucibince eksiltmeye girmeye 

bir mani bulunmadığına dair imzaları tahtında tahriri beyanat. 
5. - Teklif mektupları ihale günü saat 14 e kadar makbuz mu

kabilinde komisyon reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek 
teklif mektuplarının iadeli teahhütlü olması ve nihayet bu saate 
kadar komisyona gelmiş bulunması lazımdır. 

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

P. T. T. Levazım 
Müdürlüğünden: 

1 - İdare ihtiyacı için 120.000 metre çift bükümlü sahra kablosu 
40000 metre çift bronz nakilli siyah renkli haketal tel kapalı zarf 
usuliyle alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel (9600) teminatı muvakkate (720) liraau. 
3 - Eksiltme 8. mart 937 pazartesi günU saat 15 Cıe Ankaraw. 

P. T. T. Umum MUdilrlü&ü Satın A!ma Komisyonunııa yapu•
caktır • 

4 - İıtekliler teminatlarını idaremiz veznesine teslim edecek 
alacakları makbuz veya kanunen muteber teminat mektubunu ve 
şartnamede yazılı vesikalarla teklif mektubunu ihtiva eden kapalı 
ve mühürlü zarfları ıaat 14 de kadar mez~r komiıyon reiıliğine 
tevdi edeceklerdir. 

5 - Resmi Gazetenin 7. 5. 936 ve 3297 sayılı nC.haaındaki ta. 
limatnameye göre müteahhitlik ehliyet vesikası i~caz edilecektir. 

6 - Şartnameler Ankarada Levazım Mila11r1Uğünden latan. 
bulda Beyoğlunda Levazım Ayniyat tube mıidürlilğünden paras.ız 
olarak verilecektir. (163) 1-269 

İzmir ili Daimi Encümeninden: 
Eksiltmeye konulan it: 
İzmir • Manisa yolunun 7 + 000 - 11 + 000 kilometreleri ara-

11ndaki şosenin esaslı onanlması, 
Keşif bedeli: (12897) liradır. 
Bu iıe aid prtnameler: ve evrak appda ıa.terilmiatfr: 

A • Eksiltme prtnameai 
B • Mukavele projesi 
E • Bayındırlık işleri ıenel prtnamesi 
D • Fennt prtname 
C • Proje, grafik 

lıtekliler bu prtname ve evrakı lmıir • Ankara • İstanbul bayın
dırlık direktörlüklerindt- görüp inceleyebilirler. 

Eksiltmenin yapılacağı yer tarih gün ve saati: 8 ıubat 937 pazar
tesi saat 1 1 de İzmir ili daimt encümeninde 

Muvakkat teıııinat: (968) lira 
Ekıiltmeye pebilmek için ıereken belıelerı Baymmrhk bakan

hiından 937 takvim vıb içinde almmıı belce ile ticaret odası belıelerl. 

Beher Beher 
Santimi Santimi 

1 
Sayfa Kuruş Sayfa Kuruş 

2 
4 
6 

300 
150 

80 

3 
5 

7 ve 8 

200 
100 1 

30 
zımdır. (501) 1--400 

İ 1 - Hayır işierine ve yeni 

!
•S çıkan kitaplara aid ilanlardan i 

•I % 15 tenzilat yapılır. 
İzmir ili Daimi En cümeninden: 

~ 2 - Zayi ilan bedelleri 
~ maktu 130 kuru§tur. 

Kapalı eksiltmeye konulan iş: Menemen • Muradiye yolunun 
'/ + 544 - 1 1 + 960 kilometreleri arasında ıose yapı11 il 3 - Tebrik, teşekkür, ev

·~ lenme, vefat ve kati alaka 

1
1j ~~:::: ~:::~.ti~ 

Keşif bedeli: (23949) lira 36 kuruıtur. 
Bu işe aid §lrtnameler ve evrak apğıda gösterilmiıtir: 

• 

Müddet Dahilde Hariçte 

Seneliği 17 Lira 30 Lira 
6 Aylığı 9 ,, 16 .. 
3 Aylığı s .. 9 " Telefon: 

Başmuharrir: 1063 
Yazı işleri: 1062 
Abone ve ilin: 1064 

M 

Mahallesi Sokağı Cinsi Kapı 
Yeni 

İstasyon Depolar Ambar 8 
ve ahır 

A • Eksiltme prtnamesi 
B · Mukavele projesi 
E • Bayındırlık işleri genel prtnamesi 
D ·Fenni prtname 
C • Proje, grafik 

istekliler bu gartname ve evrakı İzmir • Ankara • İstanbul ba· 
ymdırbk direktörlüklerinde görüp inceleyebilirler. 

Eksiltmesi yapılacağı yer tarih gün ve saati: 8 ıubat 937 pazar• 
tesi saat 1 1 de İzmir daimi encümeninde. 

Muvakkat teminat: (1774) liradır. 
Eksiltmey~ girebilmek için gereken belgeler: Bayındırlık bakan· 

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

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

Kapı Tahrir MetrOke Aylık icarı Depozit imktarı 
Eski N. N. Lira Kr. Lira Kr. 

181 434 50 20 00 18 00 

Hatuniye mahallesinin Cami sok ağında 12 kapı 48 tahrir 57 
metrQke N o. 1 u evin altındaki d ükkan. 6 00 5 40 

Yukarıda yazılı gayri menkullerin Mayıs 937 gayesine kadar icarı 4-2-937 pe11embe gUnU saat 
14 de yapılmak üzere on gUn temdit edilmiştir. İsteklilerin hizalarında gösterilen depozito makbuz• 
lariyle sözü geçen gün ve saattenevvel Defterdarlık satıt komiıyonuna müracaatları. (197) 1-397 

ö ksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM 
Y ENi SlNEMAL . .\R HALK 

BU GECE 

Filoyu Takip Edelim 
Ginger Rogers - Fred Astaire · 

Zengin ve muhteşem dekorlar arasında 
şimdiye kadar görülmemiş yepyeni 

danslar 
Ayrıca : En yeni danya haberleri 

BUGON GONDOZ 

BUGON BU GECE 
AL TIN KELEBEK 

(Almanca sözlü) 
Programa iliveten: Paramunt Jurnal 

HALK MATİNESİ 

Teklifnameler 3 Unc:U maddede yasılı .. tten bir ıut evveline ka
dar bmlr Dl dmml encllmeni bq1ranlılma mtkbu amılmbllinde vere-

• celdercUr. (147{Ul) l .. COSKUNLAR BARI 

(Saat 12 de ya/ruz bir matine) 
HERKES ONDAN BAHSEDiYOR 

Dikkat: 14 de gösterilmekte olan halk 
matineleri kaldırılmıftır. Normal 

ıMDalar 2.30 da bq1lr 


