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dolayısiyle 
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lstanbul, 28 ( A.A.) - Cu- ,, ' 
mur Başkanlığı Genel Sekre- Partiye gelen telgraflardan bir kaçı 
terliğine/en: 1 

Sancak davamızın mu va/ /akı yetle neticelenmesi bütün yurd
tla çok biiyük bir sevinç ve ıii.k ran uyandırmııtır. Partimize ge
len bir(,,,·ok telgraflardan birkaçını neşrediyoruz: 

, Hatay davamızın lehimizde 
halleclilmcsi münasebetiyle 

, Yurdun her tarafından Ata- ı 
, türk' e gelen telgraflarda va-
' tane/aslar, yüksek heyecan ve 

temiz .hislerini bilclirmekteclir
ler. Bu yazılardan mütehasıis ı 

Şükrü Kaya; 

iç lşleri Bakanı ve Parti 
Genel Sekreteri 

, olan Önderimiz teşekkürleri- 1 

nin iblağına, Anadolu Ajansı· 
ANKARA 

Hataylılann bu büyük bayramını ya
ratan hükümetimize ve partimize istik
lallerine kavuştuklan bu sevinç günün. 
de biitün hataylılar en derin saygı ve 
minnetlerini sunarlar. 

Sancak işinde gösterdiği muvaffakiyeti 
krrkbine varan üyelerimizle tebrik eder 
samimi hissiyatımızı sunarız. 

lzmir işçi Esnaf Kurumları 

*** ı nr tavzif etmişlerdir. , 
- - - - ' 

lJaşbetke 

ESER 
Falih Rıfkı AT AY 

Okurlarımız dünkü nüshamız
da Hatay meselesinin halline aid 
hemen bütün vesikaları okumuş
lardır. Sandler raporu, Sancak 
türklüğü haklarının korunmasına, 
ne büyük bir dikkat ve ihtima~ 
sarfolunduğunu göstermektedır. 
Alınan netice, barı§ yolu ile alı
nabilecek olanın azamisi olarak 
telakki olunabilir. Bu, milli bir 
dava güden Türkiye Cumhuri
yeti Şef ve mesullerinin yük
sek bir zaferi olduğu kadar, uz
laşma metodlarını muvaffak kıl
mak istiyen müessese ve devletler 
için, bir muvaff akiyet, hakiki bir 
§eref olmuştur. 

Savyetler Dıt Bakanı B. Litvi
nof Fransız ve türk yoldaşlarına, 
Tevfik Rüştü Aras ve Delbos'a 
elde olunan neticenin kıymeti, iti
laf esaslarının iki tarafça hulus 
ile tatbik edilmek olduğunu söy
lemiştir. Bunda herkesin B. Litvi
:nofla aynı fikirde olduğunu, hep
sinden samimi bir sevinç ve itmi
nan hissi taşmakta bulunduğunu 
gördüğümüz nutuklardan anla
maktayız. 

Hatay Erkinlik Cemiyeti Başkam 
lbsan lll!ursaloğlu 

••• 
C. H. P. Genel Sekreterliğine 

ANKARA 
En kanşık işleri tere yağından kıl çe

ker gibi hallediveren yüksek partimizin 

Şükrü Kaya; 

C. H. P. Genel Sekreteri 

ANKARA. 
Türkün hakkını dünyaya tanıtmak 

suretiyle kazandığımız Hatay zaferi kar
şısında duyduğumuz sonsuz sevinç ve 
saygıyı sunmakla gönlüm büyüyor, Var 
ol türkün varlığını dünyaya tanıtan Bil
yük Önderin büyük Partisiyle beraber 
var ol. 

Türk Hava Kurumu lzmir Şubesi 
Ba~kanr Nuri Esen 

--------------___,.~ 
Yeni anlaşmanın İmzasından sonra 

Antakyada sille Un avdet ediyor 
Antakya, 28 (A.A.) _ Havas aJ"ansı b"ld .. 

. ı ırıyor : 
Sancak hakkındakı kati anlaşmanın akti haberi Antakya ahalisi arasında sü-

ratli bir sükunet temin etmiş ve arab dükkanları tedricen açılmağa başlamış
tır. Bununla beraber, mağazaların bilyük bir kısmı henüz kapalıdır. Fakat anlaş
manın tafsilatı gelince ısükunetin tamamen teessüs edeceği zannedilmektedir. ---

Güzel Hatay'dan bir görünüş: Dafne çağlıyanları 

Fı·ansız gazeteleri Hutay işinin hal 
olunmasını sevinçle karşılıyorlar 

Liberte gazetesi diyor ki: 
• 
itiraf edelim, Ankarada 
harikulide kudretli bir 
asker politika adamı var 

Paris, 28 ( A.A.) - Anadolu Ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor : 

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

Gazeteler anlaşmayı memnuniyetle 
karşılıyorlar. M. Eden ve Sandlerin 
yardrmiyle M. Delboıun muvaffaldye
tini "ne istiklal, ne konfederasyon; 
sancağın Suriyeye tabi bulunması; 
gümrük, para suriyenin; ayrıca hudut• 
ları türkiye-fransaca garantili:'dlye 
hulasa ediyorlar. 

Umum Müfettişler dün · gittiler 
Bakanlar heyetinde ve Partide mıntakalarının 

kalkınmasına aid meseleler üzerinde izahat verdiler 
Yurd kalkınmasında kendilerine 

verilmiş olan geniş ve mesu]iyetli va
zifeler üzerinde, devletin ana politika

larına uygun yeni bir program hazırla
mak üzere toplanmış olan umum mü· 
fcttişler çalışmalarım ve temaslarını 
bitirmişler ve yerlerine dönmüşlerdir. 

Yurdun, tabii, iktısadi ve içtimai 

ıhususiyetleri biribirlerine benzeyen kı
sımlarında ana hatları müşterek ve bü
tün ihtiyaçları karşılayacak tedbirleri 
ihtiva eden sistemli ve planlı bir kal-

kınma programının hazırlanması gibi, 
büyük bir ehemiyeti olan kongrede ha
zırlanan rapor Başvekalete takdim e
dilmiş bulunmaktadır. 

Avam Kamarasında 

Bu rapor, Baş.bakanın emriyle şeh
rimizde toplanmış olan umum müfet
tişlerin her vekaletle ayrı ayrı temas
ları neticesinde hazırlanmıştır. Bu iti· 
barla, vekaletlerimizin iş programları
nın umum müfettişlerin mıntakalarına 
göre alması icab eden hususiyetler 
şimdiden tesbit edilmiş bulunmakta
dır. Bu hadise, programların ihtiyaçla
rı tam bir isabetle karşılamasını ve 
pratikliğini temin etmiş oluyor, 

Konsey kararile arabcanın ikincal 
resmi dil olacağını ihsas ediyarlar. 

''Lo Jour" M. Delbos, türkleri ba
zı taleplerinden vaz geçirmeye ve Vie
nonun aldığı ihtiyatsızca vaziyete 
rağmen, zevahiri kurtarmaya muvaf· 
fak oldu. Fakat türkçenin birinci reı
mi dil olmasını kabule mecbur kaldr. 
Bu, Aakara hükumetinin paha biçilmez 
bir fikri ve manevi zaferidir. Uç yıl 
sonra suriye müstakil olacak, laken• 

(Sonu 6. mcı sayfada) 

Hatay haberleri 

Atatürk Baıvekiline gönder
diği tebrik telgrafında iki nokta
yı bilhassa tebarüz ettirmektedir: 
biri, bu eser Türkiyenin milli me
seleler üzerinde ne kadar şaımaz 
bir dikkatle durduğunu bir defa 
daha ispat etmiştir. Diğeri, dün
yada .-ulh ve huzur İstiyen Türki
ye, davasını, büyük ve liclil hakem 
heyeti olmasını Jaima arzu ettiği 
ve bu sıfat ve salahiyetinin Jaha 
çok çetin meseleler hallinde en 
yüksek kuvvet ve kudreti haiz ol
masını temenni ettiği Milletler ce
miyetine bırakmak)a,barı§çı ve 
İnsaniyetçi politikasının yeni bir 
delilini göstermiştir. 

müdafaası hakHava 
kında konuşmaıar 

Umum milfettişler Başvekilimizin 
başkanlığında, İcra Vekilleri hfyeti
nin dört gün devam eden milzakerele
rinde izahat vermişler ve direktifler 
almışlardır. 

Anlaşma aleyhine 
Halehte nümayişler 

oldu 
Fakat bu hareket tarzı, Kema

lizmin ananesidir. O, milli hak 
ve şeref davalarında ne kadar 
hassas ve bütüncü ise, milletler a
rasında anlaımazlıkların serbest 
münakaşalar ve uzlaıma yolu ile 
halledilmesini tercih etmek husu
sunda da 0 kadar titizlik gösterir. 
Türkiye hiç bir zaman ne sergü
zeşt, ne de başkalarının zararına 
fırsat arkasında koştu: Kema
lizm, bilakis, yeni türk milliyet
perverliğini her türlü macera un
surlarından tasfiye etmiştir. O, 
kendi hududları ve kendi abidle
rinin vazife ve mesuliyetleri için
de kalmıtbr. Montrö ve Sancak 
nıeseJelerinden kendi zanlarına 
veya menfaatlerine göre ahkam 
çıkarınağa çalııanlara bu noktayı 
".ısrarla hatırlatmakta fayda var
dır. 

. Her ne ise, Türkiye burada ise 
Mılletler Cemiyeti Cenevrede ve 
eser m~yda.n~adır. En kötü niyet
ler dahı, basıret ve iaabetin, niha
yet bizi hakikatimizle tanımakta 
oldujunu taaclik edeceklerdir. 

Londra, 28 (A.A.) - Muhafazakar 
mebuslardan B. Simmonds, dün ögleden 
sonra Avam Kamarasında vermiş oldu
ğu bir takrir ile hava müdafaasına müte
allik konuşmaları açmıştır.Kendi.si bu 

Avam Kamarasında bava miidafaası 
işleri baikında beyanatta bulunan 

Sir fomu laüip 

takririnde hükümetin hava müdafaası
na aid programını tasvib etmekte, an
cak memleketin bir hava taarruzuna mu
kavemet edecek dererede silahlanmış ol
madığını bildirmekte tayyarelerin aci
len arttırılmasıııı istemektedir. 

Hükümet namına cevab veren Sir 
Thomas, hükümet programının donan

ma tayyareleri hariç olmak üzere tayya

relerin mikdarını l İSO ye çıkaracağım 
hatırlatmıştır. Sir Thomas, hükümet 
plannın tatbiki keyfiyetinin gecikmiş 
olduğunu, daha 24 filo teşkil edilmesi 
.icab etmekte bulunduğunu ve bunların 
önümüzdeki temmuz ayında hazır ola
cağını söylemiş ve bu geçikmenin sebeb
lerini anlatmıştır. 

Hava müdafaası hakkında öğleden 
aonra yapılan konuşmaıar esnasında ek
seriyet, Sir 1anskipp'in izahatını alkış
lamış ve ondan sonra B. Vintson Çör
çil, B. Simmondsun iddeallarına yardım 
etmiJ ve bazı rakamlar zilcretmiştir. 

Kontr amiral Suettr, B. Vintıon 
Çörçilin zikretmiş oldugu rakamların 
doğru olduğunu tasdik etmiş ve celse, 

işçi partisinde Fletçer'in söylemi' ol
duiu bazı •ıerden aonra kapanma,tır. 

Ayrıca umum müfettişler Cumhu
riyet Halk Partisinde Parti Genel Sek· 
reteri Şükrii Kaya'nın başkanlığında 
parti genyönkurulu ile birlikte içtima 
ederek kendi mıntakalarındaki parti 
teşkilatı ve Halkevleri üzerinde uzun 
ve faydalı görüşmeler yapılmış ve ile
risi için kararlar alınmıştır. 

Balkan ve 
antant P. 

lcüçiik 
T. T. 

kongresi 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Balkan 

antantı ve kilçilk antant P. T. T. kon
gresi bugiln sabah ve öğleden sonra 
iki toplantı yaparak çalışmalarına de
vam etmiıtir. Telgraf i.icretlerine aid 
bazı esaslar tesbit edilmiştir. Kongre 
delegeleri öğle tatilinde müzeleri gez
mişlerdir. 

Anadolu tahvilleri 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Hüküme

tin Anadolu tahvilleri hakkındaki tek
lifi borsada ehemiyetli alım satımlara 
aebeb olmuıtur. 35 liralık hisseler 38.5 

liraya kadar çıknııftır. Miimeuiller 
ild Ura tir. 

Halep, 27 (Hususi) - Hatay hak
kında konsey kararı Halep'te beklenmi
yen akisler husule getirmiştir. 26 ıon
kanun sah günü Halep çarşısı ba'tan 
başa kapanmış nümayişçiler kafilesi 
konsoloshanelerin önünde durarak teza. 
hürlerde bulunmuşlar ve Hatay'ın Su
riyeden ayrılmasını protesto etmitler· 
<lir. Nümayiş esnasında tesadüf edilen 
şapkalı türklcr tecavüze uğramıılardır. 

Nümayişi yapan kafile1er hükilmet. 
ten sil,1h istemişler ve alacakları ıilih· 
larla Hatayı istila edeceklerini bildir
mişlerdir. 

Halepteki bu nümayiş Suriye vatani 
liderlerinden Sadullah Cabiri ve Ab
durrahman Kiyali tarafından tertib e
dilmiştir. 

Şnpka ile mücadele 
Hama, 27 (Hususi) - Bazı jandar. 

malar Kürtdağında Metinli, Derıivan, 
Kurt Kulak, Me:a:ıli ve diğer köyler
de muhtarları toplıyarak bundan sonra 
şapka giymiyecekleri hakkında imzalı 
ilmühaber almak istediklerini bildirmit
lcrdir. Muhtarlardan maada halkı da 
tazyik etmektedirler. Halk ~ 
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:engel Kitallının intişarı münasehetİ)1le 

Kipling'in masal alemi 
Arkadaşımız Nurettin Artam'rn himmetiyle türkçeye çev

rilmiş ve bu defa ilk cildi kitab halinde n~redilmiş olan 
''Cengel Kitabı,, nın mahiyetini ve kıymetini anlatan aşağı
daki ya.zı "Andre Maurois,, nın ''Magicien et Logicien,, adlı 
ingiliz muharrirlerine hasredilmiş kitabından alınmıştır : 

Kahramanca bir hayat tasavvuru... denize açılışında makineleri buluşup 

Kahramanca bir bedbinlik... İşte ilk sohbet kurarlar. 

önce Kipling'de bulduklarımız. Fakat O fantastik'in yeni şekillerini icad 
kahramanca bir bedbinlik, mücerred biri etmiştir ... Hulyalar beldesi., nde bize, 
filozofi şeklinde ifade edilmiş olsay • herhalde birbirlerini sevmeleri mu
dı, asli zihinler üzerinde tesir yapmı-

1 
kadder olan bir ge:-:ç kızla bir genç a-

yacaktı. Kipling'deki cazibenin hakiki dam gösterir ki, IJüt..;n ilk gençlikle-
aırrı insanlık şuurunun en eski, en rinde ve haberleri olmaC:an hep aynt 
derin tabakalariyle tabii, devamlı bir te- nıyalan görmüşler•:ir. Hindistanda 
mastır. teğmen olan Georg.ie, en c.esurca ve en 

Biz yirminci asrın adamlarıyız; yer- alelade bir hayat yaşar, fakat, hemen 
yüzünde bir takım modern ve ilmi fi - iher gece, aynı riiyayı görür. Bu. daima 
kirler kurduk. Fakat aynı zamanda, :aynı şekilde başlar: bir yığın ölü ağaç, 
düşüncelerimizin ve hulyalarrmızın giz- kesilmiş çalılar ,bir kumsal kenarında 
ti bir tarafiyle daha eski zamanların !kendine AnniHouise adını veren bir 
insanlarıyız. İnsanlığın biribirini tak1b Prenses, bir sokak feneri ve bir polis 
eden bütün dinleri bizde üstüste taba- memuru ki daima 1öyle demektedir: 
kalanmıştır. Ormanlar bizim için h'ill "Ben "Hulyalar Beldesi,. nden gelen 
mukaddes mahaller, şehirler imparato- polis Jour um. Benimle beraber geli· 
run mabedleri olarak kalmaktadır. Ril- niz." Ve bu anda uykudan uyanmakta-
teymin inkişafı esnasında, nevinin bil- dır. 

tün merhalelerini .geçirdiği gibi. befed İmdi, bu adam yaralandıktan sonra, 
çocuk da, çocukluğu ve ilk gençliği es- İngiltereye döner; bir genç kıza tak-
naslnda, cedlerinift Bthirli İnARtşl•ını 'dim ıcdilir. 'Rer ikisi ae mahcupturlar; 
tekrar bulur. Hepimiz masal aleminin birbirlerine söyliyecek eozleri yoktur. 
pek tabii oldağu bir çağdan ~mişizlir~ 1';.bt: lf?'ertç iku ı•~k.! .. oy1er, ve sö:yle-
Hepimiz, hayatımızın bazı anlarında, diği daima gencin ruyasında işittiği 
Mısırlılar gibi, hayvanlara tapmışzdır. melodidir. O zaman kıza polis J our'-
Onun içindir ki, insanlığın gençliğil\i dan, tepelerin doruğundaki ışıktan, 
her .anış içimizde canlı ve hassas mer- ''Uy'ku Şehri,. nden bahseder ve rgenç 
kezlere nüfuz eder. 

İmdi, Kipling, şarklı ve garbh çif
te hayatiyle şarkın ilahlariyle garbın 

ruhlan arasında bir nevi Tabıta olmuş -
tur. "Şark şarktır ve garb garbtır. ve 
asla .ikisi buluşmıyacaklardır." diye 
yazmış olmasına rağmen, şark ve garb 
onda buluşmuştur. Kipling'de ilahlar 
her tarafta hazır ve mevcuddurlar, tıpkı 
Omiros'da olduğu gibi ve bu bir hika
yeci tasannuu değildir, yahud da, haki
katenbir hik!i:yeci tasannuu ıs:, o kadar 
mükemmeldir ki biz bunun pek de far
kına varmayız. Bizzat Kipling, insan
lığın gençliğine o kadar yakındır ki, 
hikayesini anlattığı esnada, tasvir ~t -
tiği sihir ve efsun hallerine inanmak
tadır. Bu hususta Kipling, kahramanı 
olan Kim'e benzetilebilir. Kim gibi, 
"fakat ben bir beyazım" diye kendi ken· 
dine tekrarlamasa şarklının o çılgınca 
dünya viziyonuna kendini terketmeye 
temayül edecekti. Lama pek dddi ola
rak Kim'e der ki: "seni bu kadar çok 
seviyorsam, belki de bu. evvelki haya
tımda bir balık olan seni balıkçının ol
tasından kurtarmış olduğum içindir,, 
Şarklı böyle düşünür, ve biz Kipling'in 
Hindistan hikayelerini okurken. onun 

kız hıçkırmaya başlar. "Evet, şüphesiz, 
sizsiniz .. Ah nasıl oldu da bunu bilmi
yordum.,. İBirbirlerini sevmek için ya
nıtılmış iki ruh arasında önceden tesis 
edilmiş esrarengiz ahenk şüphesiz ki 
bir semboldür. Fakat sembol hakiki in-
sanların 'ŞekHne bürünmüştür. Burada 
<la bir mytlıe yaratılmıştır. 

Her ingiliz oldukça kolaylıkla fev
kaladeye meyleder, fakat Kipling bu 
hususta hepsinden ileridir. Çünkü ha
'Jdkiyi masal aleminden ayıran o dar ve 
yakıcı, müteharrik sedin üzerinde ya
şar. Ef sunlara karşı kendini korumak 
için kerrat cedvelini tekr~ladrğr za
man garbın katı şiiri şark şiirini mas
keler, "ve eşya hakiki nisbetlerine dö
ner, yolJar üzerinde yürümek için, ev
ler oturulmak için yaratılmıştır. Er
kekler ve kadınlar canlı ve hakikidir-

ler." Canlı ve hakiki mi? .. Evet, takat 
bir dikkatsizlik anr, sihirbazın 'tekrar 
meydana çıkmasına kafidir, ve, bir ma
j üskülün yardımı ile, mücerred his bir 
ilah olacak, lokomotif bir genç kız, an 
kovanı tereddi halinde bir imparator
luk haline gelecek ve akar suların en 

'Hindistan çocuğu gibi düşündüğü ve 
en güzel efsanelerine kendisinin de i _ Çi<;cldere t(foir .... 
nandığı hissine kapılırız. 

Kipling'in dünyası, garb determi • 
nist'inin çok iyi tanzim edilmiş meka -

nik dünyası değildir. Bu ilahların gü
rültülü dünyasıdır. Mütemadiyen bun
ların :insanlar etrafında ıdönüp dola'.ştık

ları işitilir. Ganj'rn bir taşması esnasın
-da, köprü mühendisi bir ac)aya rıığrnma
ya mecbur k;ıl:lığl zam'ln, yağmurla 

nehrin birlikte gür1eaikleri bir sırada 
b

. , 
ır tufanla silinip süpürülen bu yerden 

mühendis Findlayson, ilahların geçti
ğini görür. 

Kipling'de hayvanlar, fabülistlerin 

daima bize miSll ve ders olmaya nam

zed ve insandan başka bir şey -olmıyan 

hayvanları gibi değil, fakat konuşma -
ları bir vakıa olduğu için, ayı Baleo, 
panter Bag-heera ve yılan Kaa, 'kendile
rine has bir hayata sahilı düşünen mah
lfıklar oldukları için konusurlar. Bü -

tün bunlar o .kadar sadedir, o kadar iyi 
yapılmıştır ki hayretimizi bile mucib 

olmaz. Cengel kitabiyle Kipling insan
lığın büyük bir kısmına, seremoniler 
ve semboller doğurmuş olan yeni efsa
neler vermiştir. Fransız, alman, avus
turyalı, arab çocuklar "Toplantı Ka
yası,. na gidiyorlar ve kendilerine kurd 
yavrusu diyorlar ve Yasa'yr ogrcni
yor1arsa, ıbu, Kip1ing ~engel Kitabı" 
nı yazmış olduğu içindir. 

O yalnız hayvanları canlandırmaya 
kftdir olmakla kalmaz, 'kitablarmda rna
Jtineler de bir yarıinsan hayatına işti
rak ederler. Hikayelerinden birin
de, •alarillda konuprı lokomotif
...,., bir 4flerillcle MI' twrinin ilk 

Bir <!ergide o
kuduk: 

''Orta çağlarda ziyafet liste1erİ'n
ae mene1'ıelere 'büyÜk bir mevki ve-

rilirlli. Şimdi sofraların Üzerinde ve 
vazolarda yer bulan bu güzel çiçek, 
o zaman tabakların içinde soğanla 
birlikte haılanınıt ve salata yapılmış 
olarak gelirdi. 

Bundan 'batka gül, şelcayı"k ve kar 
topu ıçiçekleTi ile <le -ol"taçağ sofrala. 
rmda beğenilen ,ararı&.n çerezler v~ 
sa1atala'r yapılırib.,, 

Yeni gelin - ]orj, sa'kın ortadan 
lc:tybolma, Hanri gelmezse sana ihtiya
cmı olacak. 

ıc HABIRLIRlftll 
Deniz yolları 1\tilletler Cemiyetinin ~ahiliye , teftiş heye-

}. l d f 1 • diğ...,. tine dair bir kanun s ren eruna se er er ıste ı memur . . 
. proJesı 

Milletler cemiyeti umumi katibi hü-
)rapıvor Dahiliye Vekaleti teftiş heyetinin 

J kümetimize bir mektub göndererek ce-
:te şkilat ve vazifelerine dair bir kanun 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Deniz 
yolları tskenderun'a vapur seferleri 
yapmak için hazırlıklara başladı. İktı

sad Vekaletinden emir gelince sefer
ler başhyacaktır. İstanbul - İskende

run tarif esi, İstanbul - Payas tarifesi
nin aynı olacaktır. Birinci. kamara 
18.85, ikinci 12.80, üçüncü 8.95 liradır. 
İlk vapur seferinde bazı davetlilerin 
bulunması muhtemeldir. 

Şark demiryolları 
memur lan 

İstanbul, 28 (Telefonla) Şark 
demiryoları şirketinde çalışan türk 
memurlar şirketin kendilerine vermek 
istediği tazminatın yabancı memurlara 
verdiği mikdardan çok az olduğunu, 

bilhassa yıllık mecburi ikramiye dağıl
masına biç yana$ft1adrğmı 'Salahiyetli 
ma1can;'lara bildirmişlerdir. 

Matbuat haysiyet 
divanı 

İstanbul, 28 (Telefonla) Dün 
toplanan matbuat kongresinde haysiyet 
divanı seçimi yapıldı. BB. Asım Us, 
Neşet Halil Atay, Refik Ahmed, Mu
harrem Feyzi, Burhan Cahid ~çildi

ler. 

YAPI lŞLERINDE ÇALIŞANLAR 
İstanbul, 28 (Telefonla) - İstanbul 

belediyesi yapı işlerinde çalrşanlan !ih
tisas imtihanına tabi tutulacak ve 
mütehassıs oldukları işlerden başkala

rında çalıştırrnıyacaktır. 

lSTANRULDA ROAM 
MÜCADELESi 

İstanbul, 28 (Telefonla) - İki se
ne sonra İstanbulda ruamh hiç bir hay
van kalmıyacaktır. 'Mücadele programı 
buna göre hazrrlanmıştır. 

basiti "Pek Mukaddes Ok Irmağı,. adı
nı alacaktır. 

Radyo - aktH matiycrin bazı pek 

istikrarsız hallerinde, n::ısıl fizikçı ato

mun şekil değiştirmesine şahid oluyor
sa, biz de Kiplingin zihninde, masal a
lemini doğuş esnasında yakahyabiliyo

ruı. 

Zavallı çiçekler .•. 

ilk çağlaı·a geçel:m: 

"Klcopatra ziyafet verdiği salo
nun zeminine on sekiz inç derinliğin
de güller koyar ve üzerine oturacnğı 
minderin içini de gene güllerle dol
durturdu. 

Neron da ziyafet salonunun zemi
nine güller serptirir, yemek esnasın
da misafirlerinin Üzerine tavandan 
gül yağdırırdı.,, 

Çiçekler o zaman orta çağdan da. 
ha bahtlı İmİ§ler! 

Otomobil. soğuk ve gazete! 

Gazetenin hayatta ne kadar fazla 
faydası dokunursa biz, o kadar m::..."nnun 
oluruz. Okurlar.mızdan b:risi son soğ k 
.günlerde şoförlerin oto::nobil radya~ör

lerini, gazete örterek scğuktan m.ıhafa
,za ett.k!erİni görmüş; bjze <SÖyledi . 

Eğer canım oto:nobiller, bu suretle 
çirkinlcşmcseydi, memnun olacaktık. 

Zı·n~folill alameti 

Şu muaşeret usulleri de me:n!ek~tten 

memlekete ne kadar değişiyor! Çin de 

%engin adanılann verdiği ziyafetlerde 

tavulc 'kemiklerini ve zeytin çekirdekle

rini fırlatıp yere atarsanız ev ıahibi 

\rnetmıan olurmuş. 'Böyle hareket eden 

bir miaa'fir, ev ıahibinın çek zengin ve 

'bu ıüprüntüleri hemen temizliyecek hiz
metçilere malik olduiunu aöaterirmit. 

miyetin içtimai işler şubesinde açık bu-
projesi hazırlanmaktadır. 

lunan bir memuriyete talih olacak nam-
zedlerin umumi katibliğe müracaatları

nın teminine tavassut edilmesini rica et
miştir. 

Dış bakanlığımız bu mektubun sure. 
llni muhtelif bakanlıklara göndererek is
tenilen şartları haiz bulunan namzedlere 
tebliğini bildirmiştir. 

Öğrendiğ:mize göre, cemiyetin resmi 
lisanı olan ingilizce ve fransızcadan biri
ne tam vukuf ve diğerini bilmesi lazım 
gelen memur nam?edlerinin 28 - 40 yaş
larında olmaları lazım gelmektedir. Un
van, ya~ ve tecrübelerlne nazaran seçi
lecek ve asgaii yedi sene tavzif dilecek 
olan bu memurlara 10800 • 26000 İsviç
re frangı arasında ücret verilecektir. Hu
kuk mezunları ve fazla lisan bilenler ter-
cih edilecektir. 

Cemiyet'in içtlmi işler bürosu, çocuk
ların himayesi, kadın ve iOcuklara yapı
lan muameleler, ecnebilere yardım, ec
ne~ mtmlekctler<ie gı:da mecburiyeti gi
bi icrai ve cezat rne~leter ve bunlara a
id beynelmilel anlaşmalarla meşgul ol
maktadır. 

Belediyeler İmar heye
tinin toplantısı 

Belediyeler imar heyeti dün Dahili
ye Vekaleti müsteşarı B. Sabri Çitağın 
reisliğinde toplanmış ve bazı belediye
leı:in imar planları hakkında kararlar 
almrşdır. 

SANA Yt BIRLlGI HEYETi 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Sanayi 

birliği umumi heyeti cumartesi günü 
umumi kongresini yapacaktır. 

TRUZIM iSLERi 
İstanbul, 28 (Telefo-nla) - İstanbul 

ticaret odası turizm işleri için diğer 
ticaret odalariyle işbirliğini teklif et
miştir. 

Hazin bir ölüm 
Tahran Büyuk Elçimiz B. Enis 

Akaygen'in kızı Jale'nin henüz 24 
yaşında tedavi edilmekte bulunduğu 
Viyana şehrinde vefat ettiği teessür
le haber a1ınmıştır. Baba ve ana ve 
akrabasına taziyetlerimizi sunarız. 

Sokmnyan arılar 

Bir amerikan 
dergisi, Amerikada 

lndiana'da Tay Smith isminde birisi, 

otuz sene çalıştıktan sonra bildiğimiz 

arılardan daha büyük, daha çok bal 

yapan ve bundan başka insanları sok

mayan bir çeşid arı üretmeğe muvaC

Eak olmuş. 
Acaba insanları da bu türlü fazla 

faydah ve az zararlı bir hale ,getire

bilecek bir laboratuvar bulabilecek 

miyiz? 

- Kendinizi zaid addettiğiniz için 
işinizden çıkacağmızı söyliyorsunuz. 
Kafi mikdarda işiniz yok mul 

(Da&ena Nihetet - Stokholm) 

Cenub demiryolları 
~irketini ıı değerli bir 

yardımı 
Kızılay Cemiyeti Genel ~ler-

lwzinden: 
:Atlana felaketzadclerine yar.dun ol• 

ımak üzere cenub demiryolla1"ı ıt:ürk ano
nim şirketi tarafmdan cemiyetimize 
(500~ !im ver.ilmiştir. Kızllay cemiyeti 
lbu kıymeti i teberrüden dolayı teşekkür• 
~erini 'Sunar. 

Kültür bakanlığı bir 
d e rgi çıkarıyor 

Maarif Vekaleti evveke 'fieŞtttlil~ 
Maarif Vekiileti mecmuasını (Kültür 
Bakanlığı derğisi) Adiyle yeniden çı
karmağa karar vermiştir. İlk nüshası ilk 
tedrisata tahsis olunacak olan bu der
gi pek yaktnda çıkacaktır. 

Sorgu hakim vekilliği 
imtihamnı kazananlar 

Dördüncü grup sorgu ..bakim 'Vekil
lerinin hukuk :fakültesinde yapılan im
ıtınanlannda kazananları bildiriyoruz : 

Mudanya sorgu hfikim vekili Adil, 
Kanğal sorgu hakim vekili Avni, ıArab
kir sorgu hakim vekili Süleyman, Mi· 
haliç sorgu hfukim vekili Emin, Süley
manlı sorgu hakim vekili Ziya, Nusey
bin sorgu hakim vekili Celfıl, Sürm..cne 
sorgu hakim vekili Seyfi, lgıdı~ sorgu 
hfikim vekili Hikmet, Halimhan sorgu 
hakim vekili Abdürrahman, Kilis sorgu 
hakim vekili Cemil, Behisni sorgu ba
kim vekili Şami, Trebolu sorgu hakim 
vekili Salahaddin, Ardahan sorgu hakim 
vekili Tahsin. 

Topraak kanunu projesi 
Sıhhat bakanlıgmca hazırlanan top

rak kanunu projesi bakanlar heyetinde 
görüşülmek üzere başbakanlığa sunul
muştur. 

ISTANB' n OA J\TOMUNE 
SIGlNAGI 

İstanbul, 28 (Telefonla) - lstan
bulda nümune mahiy.ctinde bir sığınak 
yapılacaktır. 

Düzeltme 
Hava tehlikesinden korunma hak

kındaki "Seri yazılarımızın sonuncusun
da mavi haç .gazları anlatılırken bu ga
zın 'SOğan, deniz turpu ve sarmısak ko
kusu verdiği yazılmıştı. 

Mavi hnç gazlarında bariz bir ko
ku yoktur. Ancak gözle görülebilecek 
derecede hafif duman neşrederler. Bu 
dumandan hafif bir yanık kokusu his
sedilir. 

Kamutay Çağrılar! 
Milli Müdafaa Encümeni 29-1-1937 

cuma günü saat 14 de toplanacaktır. 

* (; '* 
T. B. M. M. İktisad encümeni saat 

15.30 da toplanacaktır. 

Konferans 
Bugün saat 17.30 da Yüksek Zi-

raat Enstitüsü büyük merasim salo
nunda Profesör Dr. Gleisberg tara• 
f ından (Türkiye meyveciliği ve Tür• 
kiye meyveciliğinin inkişafı yolları) 
mevzuu üzerinde bir konferans verile" 
cektir. 

Profesör G1eisberıt Ziraat VekS" 
leti emrile Türkiyenin bütün me~ 

5tıt• mmtakalarında seyahatlar yapnıı r 
Konferansında bu tetkiklerine istin~ 
ederek Türkive meyverilii'"i icin b 
iktıcıadl proı:rramdan, Tiirkive rneY"~ 
ciliP.:inin dünva meyvecilHU icin h•,, 
olduğu ehemiyetten, Türkiyenin 11':.
saden mühim olan birçok meyva nelta"' 
]erinin ana vatanı ve insanlrk tarilt 111 
de oldu~u gibi mevvacılık ziraatill 
de beıifi oldufutıaaıı bah•tdecekt:P> 
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Ll\IAN\ \ , c ÇI•.KO~I~O\ K'\ \ 

Alınanyn ile Çekoslovakya arasında
ki münasebetler son aylar içinde çok 
gergin bir safhaya girmiştir. Habsburg 
imparatorluğunun enkazı üzerinde ku
nılan bu devlet ile yeni Almanyanın mu
nasebetleri hiç bir za."'llaJ1, iyi olmamış
tır. Çekoslovakya, hud;ıdlan içine uç 
buçuk milyon almam alması ve büyük 
harbten sonra da Fransanm Avrupada 
kurdugu ittifak zcncirinin en ehemiyetli 
halkası olması dolayısiylc, Hitler'den 
önceki Almanya, Çekoslovakyaya şüp
heli nazarla bakmakta idi. 

Fakat münasebetlerin bugünku ger. 
gin şekle ginnesi, aovyet Rusya ile 
Fransa arasındaki misakın imzası ve bu 
misaka Çcko lovakyanın da iltihakiyl 
~şiar. Haritaya bakılacak olursa, Çe
koslovakyarun chemiycti derhal göz 
çarpar. Sovyet Rusya ile Fransa biribi-
1 inden çok uzak iki memlekettir. Aral 
rınn. 1935 misakının hedefi oln.n Alman
ya girdigi gibi, vaziyeti haylı şupheli o 
lan bir de Lehistan girmiştir. Yeni sov 
yet • frnnıız misakı, hnrbten evvelki rus
fransız ittifakına şu noktadan benzc:ni 
yor ki. harbten evel, Lehistana sahib o 
lan çarlık ruıyası Almanyarun komtusu 
iken, bugün, sovyet Rusyayı Almanya

dan Lehistan aıyınnakatdır. 
Sovyet Rusya ile Fransa coğrafya u · 

zaklıgınrn mahzurlarını Çekoslovakyayı 

da misakın içine almakla teliifi etmişler
dir. Çekoslovakya, Almaayayı şimal ve 
cenuba ayıran bir şerid gibi şarktan gar
bc doğru uzanmaktadır. Gerçi ne sovyet 
memleketlerine ne de Fransaya bitiş k 
degil, fakat her ikisinin ortasında bir ba
samak vaziyetindedir. Çekoslov kyay 
Als s Loren'den iki :ruz kilometre kadar 
bir mesafe ayırıyor ki Çekoslovakya 
ile ıovyetler arasındaki Lehistan arazisi 
iae daha kısadır. Dij'cr taraftan Çc.kos
lovakyanın ve eovyetlerin komıusu ola!'I 
Romanya yoliyle sovyet - çek muvnsa
lasından da bahsedilmektedir. 

Bu halde u muhakkaktır ki Çekoslo

ya A manyaya kartı yapılacak hava 
t-rruzlarına çok müeaid bir memleket
tır. Bunun içindir ki almanlar Çekoılo. 
vaky~ı kom~ularının en tehlikelisi tc· 
lakki etmekte ve bu memleket hakkında
ki şüphelerini ikide bir ortaya atmakta· 
dırlar. 

Vaziyetin had bir safhaya girmesine 

sebeb, Almanya tarafından ileri atılan 

:ithamlardır. Almanyanın iddiasına go

re, aovyct Rcsya, Almanyaya kartı yapı

lacak hava taarruzuna hazırlık olmak ü

zere, Çekoslovakyada bir takım hava us. 

lcri kurmaktadır. Bir aydanberi sık sık 

tekrar edilen bu ithamı Çekoslovaky 

lckzib etmİ§, ve son hafta içinde de Çe

koslov~ayı dolaıarak her tarafını tet

kik etmek için alınan atatemiliterini da

vet etmiştir. Ataıemiliter, hükümet me· 

marlanmn refakatinde yapılacak boyl 

bir tefti! ile tayyare üslerini m ydana 

çıkarmak mümkün olmadtı!ınl soyliy -

rek daveti kabul ebncmiştır. Alm nya

nm Çekoslovak araz.isinde harb hazırlııı 

hakkınd ki ithamlannı daha büyük İs· 

rarla ileri ıuM11ektc devam etmesi v cv

v iki nktrun da Berlin radyosunda Çe

koslovakya yoliyle Almanyanın istilasını 
ıııtihdaf ed n lbir sovyet harb planı üze

nnde uzun izahat verilmesi uzerine çe

koslovaklar haylı tela§ etmişlerdir. Al

manyanın bu rivayetleri maksadla ileri 

atbgı iddia edilmektedir. Ayni maksad

ladır ki Almanya Çekoılo' akyndaki ko· 

:müniııt hareket ve faaliyetlerini izam et. 

ınektedir. İspanyada komünist tehlikesi, 

Çekoslovakyada komüniıt tehlikesi, ce

nuba Fransada komünist tehlikesi •.. Al

manyarun her tarafı kızıl gönneğe baıla

dıiı, fakat bunun hakiki olmayıp Reich

fal& Yan1rın1 8•bi bir politika manevra

smdan ibaret olduğu söyleniyor. Alman

yada bugün ve IPttikte daha b\.U'ük is

rarla tekrar edilen komünizm tehlikeıi 
hakkındaki sozlerin ne kadan hakiki, ne 

derecesi manevradır? Burası iyice bili. 

nememelde beraber, son zamanlarda Al

manya :ile komşusu Çekoslovakya ara
• ndaki münasebetlerin Avrupa sulhu i
çin tehlikeli bir aafhaya eirmeie batla
cbiı da muhakkaktır • A. Ş. ESM~R 

Amerikadaki tuğyan git
tikçe feci bir şekil alıyor 

Yüzlerce milj1on dolarlı){ hasar var 

Felaketzedelere yardım için bir milyar lazım 
Nevyork, 28 (A.A.) - Feyezanlar, 

gıt gide daha feci bir şekıl almaktadır. 
261 kişi olmuştur. Bundan başka 250 
kişi de Luisvil hastahanelerinde ölmu · 
tur. Luisvil'de bir çok kımselerin hüvı. 
yetlerı tayin edilmeden ômulmeısıne 

mecburiyet hasıl olmuştur. 
Bundan salgın hastalık çıkması tehlı

kesinin ne kadar büyiık olduğu tahmin 
olunabilır. Yuz bin kişiye yakın kimse 
ınelcesiz kalmışhr. 500 milyon dolar ha 
ar vardır. 

Ufak bir i aret iızerın Kano'dan 
Nev - Orlcans'a kadar Missıssipi ahılle

rinin boşaltılması ıçin gereken htittin 
tedbirler alınmıştır. 

Ohio'nun suları yavaş yavaş inmek
tedir. Buralarda soğuk ve salgın hasta 
hk tehlikelen bakidir. 

f eliikeı~ctlelere yardım İ{'İll bir 
milyar dolar lazım 

Nevyork. 28 (A.A) - Amerıka kı

zılhaç cemıyctı reısi Kreyston garb v 
orta garb bo gelerınde u ta maları netı
cesinde açıkta kalanların 7 50 bın oldu
gunu ve bunlara yardım ıçin en aşagı bır 
milyar dolara ıhtiyaç oldu unu sôyle

miştir. 

J(J(J ölii ! ... 
Nevyork, 28 (A.A.) - Luııvıl'de au

lar ınmeğe başlamıştır. 

Sular üzerinde l 20 cesed bu1unup a
lınmıştır. 

Zaturr eye ugrayıp okn erin mıkda
rı en az 400 kitıdir. 

2 .000 kilometrelik bir saluı 
bo§altılıyor -

Va~ıngton, 28 (A.A.) - Harb bak -
m B. Vurdring, Mississipı nehrinın 80 
kilometre yakınma kadar olan yerlerde 
oturan 500.000 kişinin hemen nakledıl

melerini emretmiştir. 
Bu sahanın uzunluğu, 2.000 kilomet

re kadardır. Harb bakanı, otuz beş b"n 
kamyona vaziyet etmiş ve binlerce ınsa. 
nı seferber hale getirmiştir. 

Mississıpı'mn aşagı bolgesi, tarihin 
kaydetmemi olduğu en muthiş bir fe. 
yczan tehlik sine maruz bulunmaktadır 

~ıılar bir bendi ·yıktı 
Nevyork, 28 (A.A.) - Su1arın taz. 

yiki altında bir bend yıkılmış ve otuz da
kika içinde bütün Mundsity ehrini u 
basmıştır. Sular, bir metre elli santimet
re kadar yukseım·~tir. 

Portelciz 
kıyılarında . 
73 senedenberi görül-
memiş bir fırtına var 

19 1Japur battı, bir çok vapurlar 
imdad iıtiyorlar. 

J,izbon, 28 ( A.A.) - Portekiz •
hillerinde çok şiddetli fırtınalar hü
kilm sürmektedir. Nazarre şehrınin 
aşağı mahalleleri tamamiyle su altın
da kalmıştır. Lizbonda'da bliytik ha
sarlar olmuştur İki balıkçı kayıgı dev
rilmiş ve dört kişi boğulmuştur. 

Lizbon, 28 (A.A.) - Norveç band
ralı lngria vapuru batmıştır. Bundan 
başka muhtelif yerlerde 18 kuçuk va

pur batmıştır. 
Bir çok gemilerden ve bu arada in

giliz bandralı Borodina ve J okoline va
puriyle İsveı; bandrah Edit vapurun
dan imdat talepleri gelmiştir. 

73 seneden beri bu kadar şıddetli hır 
fırtına kaydedılmemiştir. 

Ruzgar aaatte 128 kilometre aiıratle 

esmiştir. 

Londra, 28 ( A.A.) - lçınde yw: yol
cu bulunan Brezilya bandrah Santoa va
puru tehlikededir. Fırtına vapuru Por· 
tem kıyılarına •Urüklemtkted.ir 

JAPONYA'DA 

B. Ugaki ile ordu ara
sındaki anlaşmazlık 

hallolunamadı 
Tokyo, 28 (A.A.) - .B. Ugaki'nin 

dogrudan doğruya imparatora başvu
rarak onu orduya kumanda etmeğe ve 
deniz bakanını tayin etmeğe davet et
me inin B. U gaki ile ordu arasında 

anlaşmazlıgrn halledilmemiş olduğuna 
delfılet ettiği burada söylerunektedir. 

Ordu şefleri, bu takdirae itaat et
mek veya ilahi mahiyette telakki edi
len bir emri reddetmek şıklarından bi
rini tercih ebnek ıztırarında kalacak
lardır. 

Kabine bulımnı yakında 
bitecek mi? 

Tokyo, 28 (A.A.) - Domei ajansı 

bildiriyor: Salahiyetli mahfillerde ka
bine buhranının kısa bir zamanda ni
hayet bulması beklenmektedir. Gene
ral Ugaki bidayette tesadUf ettiği mil~· 
külatı bu akşam veya yarın bertaraf 
edebilecektir. 

Çekosolvskya Başbakanı B. Hod:aıı 

B. Hodza 
HükOmet partilerinin dele· 

gelerini kabul etti 
Bcrlin, 28 (A.A.) - Prağdan bildi

riliyor: 

Çekoslovakya başvekili B. Hodza bu

gün hilkümet partilerinin delegelerini 

kabul etmiştir. Delegeler başvekile ekal

liyetler meselesinin halli için baıtayacak 
konuşmalara esas olmak üzere milııtere
ken tanzim ettikleri bir projeyi takdim 
etmişlerdir. 

Alman hUkUmet partilerinin ancak 

alman ekalliyetlerinin küçtik bir kısmı· 

nı teşkil ettikleri söylenmektedir. 

F~ansız parlamentosunda milli 
hakkında konuşma]ar müdafaa 

Bir mebus Fransanın müdafaa vasıtalarını 
noksan ve Majıno hattını zayıf buluyor 

Pariı, 28 (A.A.) - Meclis öğleden sonra milli müdafaa ıhakkrnda mUıakett· 
lerıne dev&m etmiştir. 

Müstakil cumhuriyetçi B. Kenet Fran sanın mUdafaa teşkilatını noksan ad ve 
duşmanm maginot hattını şimalden çevireceğini tahmin etmektedir. B. Kenet 
birçok yeni tankların inşasını taleb etmiştir. 

Bir saylavm sual takr~ri üzerine hava bakanı B. Pierre Cot fran!llZ toprakla
rının havai miıdafaası birliğini temin etmek taraftarı olduğunu tasrih etmiş
tir. 

Cumhuriyetci federasyc:ıuna mensub B. I'rcderic Dupont ihava kuvvetlerinin 
arttırılmasını istemiştir. 

B. Daladier şu noktayı tasrih etmi tir. 
Harb takdirinde fransız ordusu, mut hi~ bir kuvvete ınalık bir hava orduıu

nun himayesi ve irşadı altında bulunacaktır. 
Bundan sonra soz alan sagcılardan Dupon, hava bakanı Picrre Kot'ı hava 

ubaylarını cezalandırmak hususunda Ümanite gazetesinin yaptığı ne§riyatın tesi
ıi altında kalmakla itham etmiş ve bu gazeteden bazı parçalar okumuştur. 

Hatib sözUnil bitirirken komünist tehlikesine de işaret etmiştir. B. Pierre Kot 
bu ithamları red ve hiç bir siyasi tesir a ltmda kalmadığım iddia etmiş ve Oma
n ite tarafından ileri iırülen subaylardan ancak 108 zabitten ancak 18 inin bazı 
servıs sebcbleri dol yısiyle tahvil edildi ini, ellisinin terfi ettirildiğini ve öte
kilerinde terfi listesine kaydolunduk )arını tasrih etmiştir. 

B. Do Krılh de hava toplarının v tayyarelerin eskiliğine ve kifayctıizliğine 
aret etmiştir. 

Poto ve Kokıyya edlı iki saylav ds ilAhların kemiyet ve !keyfiyet itibariy· 
arttırılmasını istemi )erdir. 

Faransız bankası direktörü 
frangın düşürülmesi sebeplerini ve memle

ketinn ekonomik vaziyetini izah etti 
Pans, 28 (A A.) - Hissedarların toplantısında bankanın 1936 muamelatını izah 

eden Fransa bankası direktörü B. La Bey ri, 1936 s nesinin yalnız eyJQl ayında 
dört bin dört yüz milyon tahmin olu nan maden ihtiyatı azalmasınır hU
kUmeti parayı kıymetten dlişilrmeğe mec bur ettigini soylemiştir. Direktör, kam
biyo iatikrar sermayesinin, fransız • ingilı z • amerikan para anlaşmaıının ve İsviç,
re, Belı;ika ve Hollandamn bu anlaıımaya iştirakinin beynelmilel para nizamının te-
mini iı;in krymetli garantiler teşkıl e} lediğini ısoylemiıtir. 

Altın ve döviz mevcuduna yeniden takdir edilen kıymetten mutevellit fazlalık 1 7 
milyarı biraz geçmiştir. Ekonomiye verilen borçların yekOnu 1936 aeneaindeki ı O 
milyar 160 milyondan 13 milyar 60 milyona çıkmıştır. 

B. La Beyri'nin tahminine göre, 1936 senesinin kapanış ıeraitı, Franaanın, buh
ranın en had devresini geçirmiş olduğunu tahmin etmeğe müsaittir. 

B. La Beyri, işlerin yeniden başlaması hareketinin 193 7 de teves.u edeceğini il.. 
mid etmektedir. 

Fili tinde vaziyet gene gerginleşti 
. Kudus, 28 (A.A.) - İyi bir kaynaktan alınan maliimata gôre, fevkalide ko

mıser suratle Londraya çağrılmıştır. Yarın hareketi muhtemeldir. 

Arablarla yahudiler arasındaki münasebetler Filistin hadiselerinin başlangı
cında oldugu ,gibi gene çok gergin bir hal almıştır. Bu gerginlik artmakta ol
:;;g~ndan yahudı tuccarlar Kuduıün eski mahallelerini bopltmaya baflamıtlar-

NiHAYET ZAFER! 

lstanbul gazetelerinde hemen bü
tün yazılar, nihayet haklı türle davL 
sının Cenevrede ıulh yoluyla kazan
dığı büyük zaferi tebarüz ettirmeye 
hasredilmiıtir. 

Cumhuriyette Yunuı Nadi, bilhaa
ıN. üç aydanberi zaman zaman çok 
müşkül günler yaşatnuf olan Sancak 
ihtilafınm, oradaki türkler için em
niyet verici bir hal tekline varmq 
olmaıından duyulan memnuniyete 
tercüman olarak diyor ki: ''1921 An
kara itilafnamesiyle müteakib mua
hedeler Halayda milli bir türk mev. 
cudiyetini muhtar ve mümtaz bir ida
reye mazhariyet esasiyle tespit eyle.
mitti. Suriye ve Lübnanm iatikl&lleri 
mevzuubahı olduiu zaman milli türk 
Hatay ülkeıinin bu milli muhtar ve 
mümtaz idareıi elbette yani •azİ)•• 
tiyle mütenaaib ve müterakki bir 
mahiyet almalı idi. lıte bqün o lü
zum, Batbuğ Atatürkün irfad •e ita
retiyle, türk milletinin hakikaten 
memnun olacağı bir tekilde tahak
kuk ebnit bulunuyor. Bundan dola
yı ne kadar .. vinMk ve övünaek as· 
dır.,, 

Kurunda Asnn Us, yeni uzlapna 
ile bir yandan Sancaktaki üç yüz bin 
türkün hayatlan ve haklan kurla· 
rılmıt olmakla beraber bir yandan 
da cenub hududlanmızda memlek• 
timizin bağrma aaplanmak için ha
zırlaıımıt ıuikaat ıilahlarmm da in. 
rılmıt bulunduğunu kaydederek di
yor ki: "Demek iatiyoruz ki türk dip
lomaeisi altı ay evel Montrö'de oldu
ği gibi Hatay meeeleai dolayıaiyle bu 
defa Cenevre'de büyük bir zafer ka. 
zanılmııtır.'' Ve muharrir, bu her iki 
zaferin, davaaını bilfiil halletmek 
Türkiyenin elinde iken, bunu yapma. 
yarak, ıulh yoliyle kazanılmıt olma
sındaki ehemiyeti tebarüz ettiriyor. 

Tan da Ahmet Emin Yalman eli· 
yor ki: "Bu büyük neticeyi Ata
türk'ün uzağı gören, milletin Yarlı· 
ğmı tehdid eden tehlikeleri çok u
zaktan eezen önderliğine, hükümetin 
azimli mücadeleaine, milletin dava)'I 
kavrayarak ve benimeeyerek Onde. 
rin arkasından tam bir emniyetle yii
rümesine bor&luyuz. Şeflerimize min
netlerimizi bildirir ve türk milletinin 
varlık ve ıeref yolundaki bü)'iik ma
vaff akiyetini kutlanz.'' 

MuhaTrir, bu anlaflD&Dm tatbika· 
tında da ayni iyiniyetin i'Öıterilmeei 
lüzumuna :itaret ediyor: "Anlapna
nm tatbikatta geçireceği aafhalan 
basit görmemek lazandır. Fakat bü. 
tün alakadarlar hüanüniyetle elele 
verirlerae, atılamıacayk miifkilit 
yoktur. O takdirde yakın f&l"km tari
hinde ıevgi ve ahenk dolu günler bat
lar, bütün alakadarlar biribirilerine 
tam emniyet ve doatlUk içinde bütün 
kuvvetlerini müabet itlere, dahili İa• 
kitaf meaelelerine h...,..tmeye imkan 
bulurlar.'' 

Bu iıte bir zafer ve muvaffakiy•t 
varaa, aulh ve in1&nlık namına kaza
nılmıt müıterek bir zaferden batka bir 
teY delildir.'' 

EDEBIY ATLA MEŞGUL OLMAK ••• 
Peyami Safa, bizde edebi ... rler 

mütalea edenlerin ekeeriya kendileri. 
ni edebi mevzular üzerinde aöz aöyle
meye 1&lahiyetli addettiklerinden ıi
kayet ederek, edebi kitablan okumak, 
edebiyatla metgul olmak için ilk tart 
ite de, bunun kafi olmadıfmı ve ede
biya tın kendine haı meseleleri üzerin
de düşünüp tetkiklerde bulunmıyan. 
ların edebiyatla meıgul addeclilemi
yeceğini aöylüyor: 

"Edebiyatımızda okuyandan çok 
yazan zümreaine kartı profeeyonel ... 
debiy&tçılanmızm makalelerinde uk 
aık göaterdikleri hayret, mealeiin bu 
telakkiıi devam ettiii müddetçe eJuU. 
miye delil, artmaya mahkUındur. 

"Edebiyatımızda ilk tekamül mer-
haleai ''edebiyatla meıaul olmak için 
edebi eserler mütalea etmenin" ula iri-
fi olmadıiını anlamaktan baılayac:aJı. 
tır. Fakat inaam ümidaizliie aötüreW-
lecek ,ey, edebiyatla metaul olmak İ• 
ç.in edebi eeerler okumaia bile lünm 
aörmiyecek kadar, hevesin w iatidadaa 
bu ite Wi old.,._ ...... .. ____ ... 



4 ===================,======ULUS====================== 29 1 ' 1937 ==:::::;::::::: 

Cumhur Reisi B. Ruzvelt 
gençle bütün bir kıtayı, düşman a
rından nasıl kurtarmak istiyor? 

Bu düşnıanlar şunlardı: Rüzgar, 
ateş, cehalet, fırtına, su, yağnıur 
ve müstahstllerin açgözlülükleri 

Yazan: f'ransanın Birleşik Amerika Devletleri nezdindeki sefiri Paul Claudel 

Bu kıta, 3.000 mil genişliğinde ve fırtınalarının tahribatı ... Bu iki tabiat selesiyle meşgul olmuştu. Ormanların 

iki Okyanus arasında, (Kanadadan ta kuvvetinin, insanların tahribleri ile (devlet) tarafından satın alınmasını ve 
Meksika körfezine kadar uzanır. Bu birleşerek yaptıkları fenalıklar hakkın- milli parkları kurulmasını Amerika bu 
kıta, koskoca şimal Amerikasını tam da son iki senenin matbuatını tetkik eski cumhur reisine borçludur. 'Gene o-
48 parçaya ayırır. kafi ve korkunç bir fikir verebilir. Es· nun zamanındadır ki Amerikada orman 

Ve .•.. son günlerde okuduğum (Stu· kiden (ekmek sepeti) adı verilen en işletme ve koruma kanunu ile orman 
art Chase)'in (Zengin memleket, fa- münbit en feyizli topraklara malik ve işleri servisi vücud buldu. Bu yeni te§· 
kir memleket) isimli bir eserine gö· sahih büyük araziler bu hava ve yağ- kilatm başına da Nancy orman mekte· 
re gene bu kıta, mahir bir kaptan mur afetleri altında tamamen mahvol- binden diplomalı Gifford Pinchot 
gibi, Cumhur Reisi Ruzvelt'in idare muşlardır. adında bir fransız getirildi. 
mekanizmasım eline aldığı zamandan Bir Nebraska köylüsüne: Fakat, bu büyük adamdan sonra ge· 
önce, hava değişiklikleri ve dalga hü- - Baı;;mı havaya ve bulutlara kal • lenlerin onun eserini ihmal etmeleri, 
cumlan arasında istikametsiz hedef siz dmp da nereye bakıyorsun? tabiatin afetleri, su baskınları, birbiri-
bocalayan bir gemiye benzerdi. Diye sordukları zaman şu cevabı ni kovalayan felaketler bu işe oçk ace-

Bu müellif diyor ki: alıyorlardı: le bir çare bulunmasını emrediyordu. 
•• B" 1 "k A "ka hu"·ku··metler·n· - Zengin ve münbit Kansas rift • ır eşı merı 1 ın, ~ Gittikçe büyüyen, artan bu tehlike-

ı..·t • • d tt• • · t b.. liklerinin biribiri arkasına havada u-ıuı en asır ıçın e arze ıgı sure a u • nin vehametini anlamak kabiliyeti 
yük refah manzarası, bu büyük ülke çuşlarını seyrediyorum... Franklin Ruzvelt'e nasib oldu. 
halkının, ana payıtahtın bütün israfla· İnsanların aynı ihmal ve alakasız -

Franklin Ruzvelt, Wa~ngton ve 
rına ve milli servetin hiç düŞ;ünülme • lığı, Hikaydlığı, tabiatın aynı insafsız. 
den yağma edilmesine karşı la- lığı yalnız toprak mahsullerini değil. Jefferson gibi arazi sahibi bir centil-

mendi. Cumhur Reisi olur olmaz bu kayd kalmış . olmalarının neticesidir. Hayvan mahsullerini de söndürmüştür. 
Bütün şimal kısmını kaplıyan muhte • Hatta balıkçılık bile usulsüz akıtılan mühim mesele üzerine el koydu. Tak • 
şem ormanlar ve iki taraflı Okyanosla- lağım suları, kontrolsuz kurulan petrol dirdeğer bir ihata ve büyük bir enerji 
ra inen feyizli vadiler, işletilmek şöyle depolan, rastgelenin elinde kalan ma- ile derhal kurtarma mücadelesine atıl-
dursun, en iptidai ziraat ve iktısad ka- zot rezervuarları yüzünden yok dene • dı. Bu savaşın idaresini, nüfuzları az ve 
yıdlarına lıile riayet edilmeden çok cek dereceye düşürülmüştür. vasıtaları hiç olmıyan hususi arazi sa-
vahşi bir yağmaya sahne olmuşlardır. Toprak, tabiat ve hayvanlar hak • hiblerine bırakamazdı. Amerikayı teş· 
Bu vahşet ve talan sahasında insan kında olan bu ihmal, kayıdsızlık ve su· kil eden devletler ise, tek başlarına bu 
elinin ihmal ettiği tahribatı yangınlar ikasd, insanlar, sermaye ve tasarruf ağır yükün altından kalkamazlardı. 
tamamlamıştır. üzerinde de aynı fena tesiri yapmıştır." Ancak federal devletti ki bu esaslı kal-

Misisipi sahillerine tabiatın binler- Bu müellifin, Hoover Amerikasını kınmaya mihver olabilirdi. 
ce sene biriktirdiği hümüslü topraktan kasdederek yaptığı tetkikin neticesi 

Ormanların ve yarıboş arazinin devlet· 
ziraat için faydalanılmaması, bu bitmez çok ezicidir. 

çe satın alınması işi genişletildi. Ho-
tükenmez toprak hazinesinin ihmali de ,, over rejimi zamanında ümidsiz bir 
aynı zihniyetin eseridir. Bir taraftan, " " 

vaziyete dü~en Amerika ziraati zeka· he a ek· · f k. b kt • t ak Bu hususta vaktiyle Kansas Ci- ~ P ynı ımın a ır ıra ıgı opr lı tedbirler ve isabetli koruma usulleri 
üzerinde us Is.. b" · t t k · ~ · t ty ticaret odası re ısı bulunan ze-

k
.b d.l ukl uz kırı zıraa e nıgı lak· ki bir almanla yapmış olduğum görüş- ile kendini kurtarmağa başladı. Bunun 
ı e ı me e a mamış, çayır ı neticesi halk kendi toprağına bag;lan· 

· · k d. k meyi hatırladım. Bu adam, Mister 
arazının en 1 encli~i koruyan ince b dı. Büyük şehirlere karsı hicret akını 

Camn ell tarafından bir moda imiş gi- · 
sathı üzerinde de sapanın yıkıcı yarık- . d durdu. Toprag·ın kıymetini kaybetme-

bı mey ana konulan geniş ziraat ve 
ları bütün tahribatını yapmıştır. İn- · · 1 mesi irin her yerin hususiyetine göre 

sanayı ış etme işini tenkid ediyordu. ~ 
sanlar, bir taraftan asıl servet ve refah ekim vaziyetleri tesbit edildi. Nerelcr-"Kansas eyaleti, diyordu, birkaç sene 
kaynağı olan toprağın derinliklerine içinde bu yolsuz ve tekniğe uymıynn de hangi cins ziraatin nasıl yapılacağı 
inecekleri yerde sadece üst tabakala • usulün tatbiki neticesi ekime müsaid hususunda kayıdlar kondu. 
rına dokunmakla iktifa ederlerken, bu toprağ ının yüzde ellisini kaybetmiştir. Bu muazzam kurtarma işi için on 
ilst takabaların cılız verimlerini de Ziraatte asırlardanberi Avrupada tatbik milyon işsiz arasından büyük bir di~-
rüzgar, fırtına, yağmur, seylab, feye - edilen usulden başka usul yoktur. Bu da katle seçilen 300,000 kişilik bir gf'ııç. 
zan mahvediyordu. ı azami 200 hektarlık toprak bölümle • ler ordusu kuruludu. Bir dolar gi.!nde-

Esasen çok ihmal edilmiş olan top- rini küçük mikyasta işlemek, toprağı Jikle çalışan bu amele ordusunun gör-
rağın en kuvvetli unsurlarını muhtevi münavebe usulüne tabi tutarak yorma- düğü muazzam işler hakkında Mister 
milyonlarca tonluk kısımları, yağmur mak, gübrelerle takviye etmektir." (Stuart Chase) in eserinde mukayeseli 
ve sellerin önüne katılarak akıp git· izahler vardır. .. 
mekte, sadece akıp gitmekte değil, ay- " ., Ve nihnyet Misisipi'nin sık sık taş. 
nr zamanda bu akış, bütün ülkenin Bundan çok evvel. bugünkü cum- ması ile su altında bıraktığı T enessee 
içinde feyezanlara, su basmalarına da bur reisinin adaşı daha evvelki cumhur havalisinde, toprak bünyesinin sağlam-
6ebeb olmakta idi. reisi Theodore Roosevelt, toprağın kıy· laştınlm:ısı, su taşmalarmm yapacağı 

zenleri inşası gibi, çok büyük bir te. I 
§ebbüse girişildi. Bu teşebbüs, Ameri· 
ka'nın diğer taraflarında yapılacak te
~ebbüslere örnek vazifesini görecekti. 

Bu güzel hareketler bidayette, men. 
faatleri zarara uğrayan bazı hususi çift
çi gruplarının itirazlarına uğradı. Fa
kat tutulan yol o kadar sağlam, vere. 
ceği netice o kadar emin icli ki .. az za
man içinde Ruzvelt'in planı bu iti· 

razların, geniş ve çetin kurtarma işine 
engel olmak istyenlerin manevraları. 

nın hakından geldi. Elektrikin her işe 
tatbiki scretiyle elde edilen neticenin 
mal olma değeri o kadar azdı ki, bu u
sulü, iyi bir misal halinde ve hemen 
diğer mahallerde de tatbike başlandı. 

Cumhur Reisliğinin müşavirlerin
den biri: ''Bir memleketi elektriğe 
boğunuz .. Ondan sonra o kendi ken_ 
dine kalkınır., demiŞti. Bu nazariye, 
(Ford) un, "yollan yaratan otomobil
lerdir,. nazariyesine benzemektedir. 

" " ,, 
Biraz evvel bu muazzam işin başa

rrlması huusunda çekilen güçlükler. 
den bahsetmiş, bu meyanda hususi men
faatlerin ortaya çıkardıkları engellere 
işaret etmiştik. Yenilecek güçlükler 
yalnız bunlar değildi. Umumi cehalet
le, temelsiz bilgi taslayanların pro· 
pagandalariyle, Amerika'mn ana 
yasası ve idari teşkilatındaki eski 
madde ve prensiplerle, (Ali mahkeme) 
nin kararlariyle savaşmak lazım geli
yordu. 

Netekim kum fırtınalarının önü
ne geçmek için şimalden cenuba kadar 
uzanan bir hat üstünde ve on devlet a. 
razisi içinde seri halinde orman sed
leri yapmak teşebbüsü bu yüzden suya 
düşmüştü. 

Franklen Ruzvelt'in, yalnız Ame
rika toprağını ve ziraatini değil, ayni 
zamanda insanlığı da kurtarmak için 
giriştiği bu savaŞ;ın tafsilatını (Stuart 
Chase) eserinde büyük bir sitayişle an
latmaktadır. 

Ruzvelt, ümidsizler ve işsizler kit
lesine bir hedef göstermiştir: Etrafla. 

rmda bir bahçe gibi bakılacak ve him.. 
met edilecek, yeşertilecek geniş bir 
ülke vardır. Bu ülkeyi hüriyet, adalet 

ve kardeşlik hisleri, prensibleri içinde 
yer yüzünün cenneti haline getirmek la
zımdır. 

Bizim Fransamızda da ümidsiz ve iş
siz bir gençlik yokmu? .. Bizim de A _ 

merika gibi yeniden yapılacak bir ül
kemiz yok mu?. Bunu anlamak için nü. 

fusu gittikeç azalan, hiçe inen Alplar 
ve Cenub mıntakalarma ufak bir seya-

hat yapmak kafidir. Fransa toprağının 
kurtulması için bir plan, bir irade ve 
bir de adem lazımdır. En güç olan da 
böyle bir adamı bulmaktrr. 

Ruam mücadelesinin 
neticeleri 

Zira:ıt Vekaleti Baytar umum mü. 
dürlüğü salgın hastalıklar seksiyonu 
şefi B. Naki Cevad bitirildiğini bildirdi 

ğimiz ruam savaşı neticelerini yerinde tet 
kik ve teftiş etmek üzere Trakya mm. 
takasına gitmiştr. 

B. Naki Cevad o h:ıvalide bulunan 
mücadele baytarlarmı bir araya toplaya
rak gelecek yıi mesaisinin ana hatları. 
nr izah ve Hızım gelen direktifleri ve. 
recektir. 

-
ANKARA 

ôGLE NEŞRIY ATI 

Saat: 
12.30 Alaturka müzik (Plak) 

12.50 Batı müziği neeriyatı 

13.15 Ajans haberleri 

AKŞAM NEŞRIY ATI 

Saat: 
17 .30 İnkilab dersi (Halkevinden nakil) 

19.00 Alaturka müzik 
19.30 Saat ayan, ve Hataym istiklali 

münasebeti ile iç ve dış basınla
rın arabça neşri 

19.45 Alaturka müzik 

20.10 İngilizce ders 

20.30 Dans müziği 

20.45 Gazete hülasalan ve ajans ha· 
berleri 

21.00 Stüdyo salon orkestrası 

Saat: 

İSTANBOL 
ôCLE NEŞRIY ATI 

12.30 Alaturka müzik (Plak) 
12.50 Batı müziği neşriyatı 

13.05 Muhtelif plaklar 

AKŞAM NEŞRIY ATI 
Saat: 
18.30 Plak neşriyatı 
19.30 Spor hakkında konferans (Eş

ref Şefik) 

20.00 Bedia Rua ve arkadaşları .• Ala· 
turka müzik 

20.30 Hatayın istiklali mün:ısebetiyle 

iç ve dış basınların arabça neşri 

20.45 Cemal Kamil ve arkadaşları • A· 
laturka müzik 

21. 15 Saat ayarı, orkestra 

22.1 O Ajans, borsa haberleri 
22.30 Solo plak 

EDEBi BiR HADİSE 
Büyük İngiliz Edibi 

Rudyard KIPLING'in 

Riiıiin diinya dillerine çcv· 
rilmiş Ye tekrar tekrar 

hasılıııı~ şaheseri: 

CENGEL KİTABi 

Arkadaşımız Nurettin ART AM 
tarafından türkçeye çevrilmi§ 
ve zarif bir kap içinde intişar 

sahasına çıkmıştır. 

Çocukların ve gençlerin 
merak, orta yaşlıların lezzet 
ve yaşlıların ibretle ukuyaca· 
ğı hikayelerden toplanmış ve 
sade bir dille Türkçeye çevril· 
miş olan 

CENGEL KİTABI 
Bütün kitabhanelerede bıJ• 

lunması gereken ana kitabJat· 
dandır. 

Okurlarımıza tekrar tekrar 
tav;)iye deriz. 

Sade yağmur selleri olsa ... Ya hava metini düşürmeden randıman almak me· zararların önüne geçilmesi için su mah-

=-----~=========================-==-----·=======================================-~--.:_.::._ ____ _/' 
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iKiNCi 

GEL KiTAB 
Yazan : Çeviren: 

Rudyard Kipling Nurettin ARTAM 

İri önder birkaç defa havaya doğru sıç, 
radı fakat lV':ovgli yanlış darbe indirmiş oi
mamak için ihtiyatlı davranıyurdu. Nihayet 
kızgınlığı, öfkesi ve çılgınlığı büsbütiin arta
rak yerden yedi, sekiz ayak kadar yukarıya 
sıcradı. Bu sefer Movgli. fırsatı kaçırmıya
rak hayvanın ense köküne sağ eli ile bir 
ağaç yılanının başı gibi itiverdi. Darbe
nin hıziyle dal bir yay gibi inip kalkıyor, 
yere değecek kadar oluyor; Movgli de bo
ğulmuş bir çakal gibi ona sarıldıkça sarılı -
yordu. Bu sefer sol eliyle bıçağım çekerek 
Dhol'ün tırtilh, dikenli kuyruğunu kesti. 
Kendisine lazım olan da bu idi. 

Arttk sürü. va Movgli'yi öldürünceye, 

-tolla'nm kan izinden gidecek değillerdi . 
Oğlan, hayvanların çevre çevre biriktik-

. !erini görüyordu. Bundan da orada duracak
ları anlaşılıyordu. Ağacın daha yüksek yer
lerine tırmandı; kendisine rahat bir yer bul
du ':e orada uykuya daldı. 

Üç, dört saat sonra uyanıp sürüyü saydı : 
hepsi orada icliler. Sessiz, öfkeli, çatıktılar 
ve gözleri çeliğe dönmüştü. Güneş batmağa 
haşlıyordu. Yarım saata kadar anlar, ogün-
kü işlerini bitireceklerdi ve bilirsiniz, dho
le'ler alaca karanlıkta iyi döğüşemezlerdi. 

Movgli, dalın üzerinde ayağa kalkarak: 
- Bu kaclar sadık gözcülere ihtiyacım 

yoktu, dedi, sız hakiki dholeler olabilirsiniz; 
fakat benim fikrimce hepiniz bir çeşidsiniz
dir. Bu sebeble büyük kertenkele yjyicisine 
kuynığunu geri vermiyeceğim. Kızıl köpek, 
bu hoşuna gitmedi mi? 

Önder, ağacın kökünii tınnalzyarak hay
kırdı: 

- Ben, senin mideni parçalıyacağım ! 
- O olma.z: fakat iyi düşün Dekkan'ın 

akıllı faresi. Biraz sonra aranızda birçok 
kuyruksuz kırmızı köpekler, kumlar kızdığı 
zaman acıyacak yaralar, bereler içinde kala-

lan bir maymunun yaptığını bağıra bağıra 
söyleyin. 

Citmiyecek misiniz? O halde benimle be
raber geliniz; ben sizin aklınızı başınıza ge
tirrim ! 

Mcvg li, Bandar-log'lar gibi, bir daldan 
öteki dala, ondan daha ötekine, daha öteki
ne geçerek hareket etti. A~ağıdaki hayvan
lar. aç başlannr yukarıya kaldırnnşlar, onu 
t akip ediyorlardı. Arada bir, yalancıktan dü
~üyormuş gibi yapıyor, o .zaman, kırmızı kö
pekler onu biran önce ısırabilmek icin biri -
birlerinin üzerine düşüyorlardı. Gün.eşin son 
ısrklariyle parlıyan bıçağı elindeki oğlanın 
daldan dala sekmesi, aşağıda da bütün tüy
leri alev g ibi yanan sessiz siirünün onun pe
şini kovalaması görülecek bir manzaraydi. 

Son ağaca geldiği zaman, sarmısağı tor
badan çıkarıp bütün vücuduna güzelce sürdü. 
Aşağıdaki süri.i, öfke ile bağırıyordu: 

- Kurt dilli maymun, böylece kokunu 
bizden sakhyacağım mı sanıyorsun? Seni 
ölünceye kadar kovalıyacağız. 

Movgli, elindeki nesneyi gelmiş olduğu 
tarafa doğru fırlatarak: 
- Al şu kuyruğunu, dedi. Bütün sürü tabii 

l·ıave bir sevkle o tarafa doğru seğirtince 
etti: h 

~iv 
- Ve şimdi, beni ölünceye kadar ta 

edin. le' 
Oğlan, hemen ağaçtan sıynldı ve Dh0 ri 

ler, ne yaptığ"ım görmeden cıplak ayald9~, 
le, rüzgar gibi, arrlarm bulunduğu kaynlJ;t 
doğru koştu. ı: ' 

Movgli, bunların sürü halindeki koSıliıı 
malarmm kurtlara nisbetle çok ağır otdı!ııi 
nu biliyordu. Y·oksa göz göre göre iki rrıııô 
bir mesafeyi koşmayı gözüne aldıranıttJıl 
Kırmızı köpekler, eninde sonunda çocıl~1ı 
kendileri i~in çantada keklik olduğuna e11:ıt' idiler. Çocuk da onları istediği gibi oY.

5
tf 

tığı için memnundu. Movgli'nin bütiirı 611 
diği arkasındaki hayvanları, çabucak d 0~ 
miyecek kadar kızdırmak, çileden cıka~rP 
tı. Hızlı, düzgün ve arada bir sıçrnY ~
koşuyordu. Kuymksuz önder, beş yardtt ~ 
dar gerisinden geliyordu. Gözlerini k8~~ 
rümüş ve acıkmış olan sürü de bir çe0~·1 
mil geride idiler. Movgli, kulağıyle tıııf'.• 
seslerini lrolhyarak bu mesafeyi rnu 110"' 
ediyor, birden bire arı kayaları ara51 
geçmek için lazım gelen ihtiyat hızt!l'" 
hyordu. (Sonll 
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Ha kevinde 
Iloji Sal) o ııun 

piyano l{onseri 

Halkevinde muvaffakıyetli piyano 
konserleri veren Macar artisti 

Bayan Roze Sabo 

Bela Bartok'un talebelerinden Ro
ji Sabo konserini Halkevinde kalaba
lık bir dinleyici kütlesi önünde verdi. 

Programın teşkilinde tenevvua faz
la ehemiyet veren Bayan Sabo Beetho
ven'in poloneji ile konsere başladı. 

Eser bestekarın gençlik yazıların

dan .. isten ziyade dışa ehemiyet veril
mişti .. Programın müteakib numarası 

(Mozarın) bir sonat'ı idi. Bestekarın 
en güzel eserlerinden biri olan bu so-

nat Bayan Sabo'nun parmaklarında 

başka bir mana aldı. Şopen'in dört e
seri programın en muvaffak olmuş kıs
mını teşkil ediyordu. Bilhassa (do
moj) prelüd sanatkara uzun alkışlar 
temin etti. Şuman'ın kelebekleri iyi 
bir anlayışla çalındı ve çok alkışlandı. 

Programın ikinci kısmı (Liszt Ho
riç) modern kompozitörlere tahsis e
dilmişti. Bu meyanda Hasan Ferid ve 

Ulvi ~emal'den de - birinciden bir, di
ğerinden iki - parça dinledik. 

Bayan Sabo, Kodali'nin Maroşek 
danslariyle hocası Bartok'tan çaldığı 
eserlerde bilhassa muvaffak oldu. 
Liszt'in poloneji ile konserine nihayet 
veren genç piyanist sanatına armağan 
edilen çiçeklerle dinleyicilerinden ay
rıldı. 

Halk: evinde hitabet 
konferansları 

il alkcvi lltı§kcmlığındcın: 
Hıtabetin, bııhassa ink.lfıbçı bir mem

leketteki büyük lüzum ve chemiyetini 
göz önünde tutan Ankara halkevi, söz 
söyleme sanatının biıyiık inceliklerini 
yurddaşlara tanıtmlk için bu hususta 
bir sıra konferanslar tertib ettirmiştir. 
Gazi lisesi felsefe ve yabancı dil öğret
meni Hamdi Akverd.'nin uzun ve esls
lı tetkikler neticesinde (Hitabet s~natı: 
teknik ve psikolojisi) mevzuu etrafında 
hazırladığı (5) konferans aşagıda yazılı 
tarihlerde halkevinde verilecektır. 

1 - Şubat Pazartesi saat 17. 30 
3 - ,, Çarşamba ,. ,, 
4 - Perşembe ,. ,, 
8-

" 10- .. 
Pazartesi 
Çarşamba 

.. 
" ,. 

Çoculi l oro dersleri 
llullwui 1Jaşkanlığmdan: 

Evim zde aynca öğretmen Basri Bur 
tarafından çocuk seslerinin tekamülü 
maksadiyle bir çocuk korosu teşkil edi. 
lecektir. Bu derslere devam edeceklerin 
halkevinc gelerek isimlerini yazdırmaları 
rica olunur. 

Derslerin gün ve saatleri: 
Pazar 9.30 ı 2 ye kadar 
Çarşamba 14 ı 6 ya kadar 

Zehirli kucak temsil edilecek 
Halkevi temsil kolu önümüzdeki a

Ytn birinden itibaren Zehirli kucak piye
sini temsile başlayacaktır. Terbiyevi ve 
ahl:iki bir mevzuu bulunan piyesin ay
nca Ank.:ıra mekteblilerine gösterilmesi 
düşünülmektedir. 

Şadi geliyor 
Gü:ide sanatkar Şadi ve arkadaşları

nın halkevi sosyal yar:lım kolu menfaa
tine temsiller vermek lizere şubatm o. 
nunda Ankaraya beleceği ve bı:rada bir 
hafta kalacağı haber verilmektedir. 

Meteoroloji enstitüsünden verilen 
mali'ımata göre dün şehrimizde en düşiık 
suhunet evvelki günden 6 derece daha 
yüksek olmak üzere sıfırın altında 6 de. 
receye kadar çıkmıştır. Dun yurdun 
Trakya ve marmara sahilleriyle Ege ve 
orta Anadolu mıntakaları yer yer yağışlı 
geçmiştir. Yağış Ege mıntakasında yağ
mur ve diğer yerlede kar ve karla karı
şık yağmur şeklinde olmuştur. Dün 
yurdda toprak üstünde en çok kar kalın
lığı olan yer Muş idi ve kalınlık 80 san
timetreye çıkmış bulunuyordu. Dün 
yurdda hava uhuneti cenub, cenubu ş:ır
ki ve şarki Anadoluda bir gün evvelki 
soğukluğunu biraz daha fazlalaştırmış 

diğer yerlerde ise 4 - 13 derece arasında 
ısınmı ve umumiyet itib:ıriyle ılrk geç
miştir. Dün yurdda en düşük suhunetler 
~ıfmn altında olmak üzere Malatyada 
15, Diyarbekide 22. Erzurumda 29 ve 
Karsta 32 derece idi. En yüksek sıcak. 
lıklar sıfınn üstünde olmak üzere Ada
nada 10, fzmirde 11, Antalyada 12 de
recedir. 

···.:..:· =========== 
Milletler Cemiyeti 

Konseyi 
96 ıncı toplantı devresini 

kapadı 
Cenevre, 28 (A.A.) - Londradaki 

İspanya elçisi, B. De Azkarate ve Ce
nubi Amerika devletleri elçileri, dün 
akşam M1lletler Cemiyeti konseyinin 
hususı celsesinde Şili ile İspanya dele
geleri arasın::la yapıl::ın anla§ma muci
bince, Madriddeki elçiliklere sığınmış 
olan kimseler meselesi hakkında konuş
malara girişmişlerdir. 

Konsey, saat 20 de başlamış olan u
mumi celsede ittihaz edilmiş kararı tcs· 
çil etmiştir. 

Konsey delegesi B. Vellington Koo, 
saat 20.40 da konseyin 96 ıncı toplantı 
devresinin .kapanmış olduğunu beyan 
etmiştir. 

Dün öğeleden sonra akdedilmiş olan 
hususi celsede Felemenk arniralı Deg
ras'a Dantzig ali komiserlik vazifesi
nin teklif edilmiş olduğunu beyan et
miştr. Amiralin kabul etmemesi takdi
rinde üçler komitesi, Milletler Cemi
yeti konseyi reisi ve leh murahhası ile 
birlikte, başka birini intihab edecek
tir. 

· B. Löbrön kor diplomatik 
' "'-şerefine ziyafet verdi - -

Paris, 28 (A.A.) - Fransa Reisi

cumhuru ve refikası, elçiler heyeti şe

refine büyük bir ziyafet vermiştir. 

Büyük elçiliklerin, elçilerin, par

lamento işleri encümenleri reislerinin 

ve daha birçok yüksek zatların hazır 

bulunduğu bu ziyafeti, büyük bir ka

bul resmi ta~ib eylemiştir. 

f ngilterede gripten ölenlerin 
sayıctı 

Londra, 28 (A.A.) - Enfluenza

dan ölenlerin mikdarı. 122 büyük şe· 

hirde geçen hafta zarfında l 130 a çık: 

mıştır, evelki hafta 1100 idi. 

Papanın sıhhi vaziyeti 
düzeliyor 

Vatican, 28 (A.A.) - Papanın sıh

hati şayanı memnuniyet bir şekilde de

vam etmektedir. Dunden itibaren has

ta, kanın devranını kolaylastıran şua

lar neşreden kısa dalt?ah bir alet vası
tasiyle yeni bir şekılde tedavi edil
mektedir. 

Lavrens Tibet bir aktör 
arkadaşını yaraladı 

Nevyork, 28 (A.A.) - Metropoli
ten operasında bir prova esnasında 

meşhur şarkıcı Lavrens Tibet kazaen 
öteki şarkıcı Sterzini'yi hançerle ya
ralamıştır. Yaralı sahneden ayrılarak 
pek hafif olan yarasını sardırmış, fa
kat beş saat sonra ölmüştür. 

Yazırm.:mı çolduğımclan ,/o
la.vı ··MAÇ"'I KIZI" te/rikamı:ı 
lwyammlılı. iizür dileriz. 

se t a n e 
• 
1 

len en mühim nutuklar 
Euelld giin. Jtlillctler Cemiyeti konseyinde, llllllly tlcıvu smın lıalli iizcrine. lngillt'rc J)ış 
llulwnı il. Eden, no manya lJış lfolwnı JJ. Aııtoneslw ı·c lwnsey bu§karıı il. JVcllirıgton 
Kos ıarafın~lan siiyle rıilcn ı:c meıinfori sabalıa kar.,.ı geldiği için val~tin mii. audcsi:li
ği doluyı iyle cliiııkü scıyımızu lwrmlanıamış olduğu /ıususi kısmımı=:da bildirilen mı
tuhları, elıenıiyetlcri dolayısiylc, b11giin olmrlarımı::-.a wktlinı <•diyoruz. 

B. E enin nutliu 
Cenevre, 27 (A.A.) - Anadolu A· 

jansmın hususi muhabiri bildiriyor: 
İngiliz delegesi B. Eden Konseyde 

şu nutku söylemi tir: 
"- Bu naı:ik ve çok mühim mesele 

üzerindeki müzakerelerden bir anlaş
ma çıkarmağa muvaffak olmak husu
sundaki meharetinden dolayı B. Sand
lere iki tarafın yaptığı tebriklere yü
rekten iştirak ederim. 

Raportör - bilmem lüzum var mı i· 
di? • müzakerelerin bidayetinde gayri 

ı kabili telif gözüken iki noktai nazar i
çin de şayanı kabul ameli bir tarz ara
yıp bulmak yolundaki hususi mehare
tinin, uzlaştırma kabiliyetinin yeni bir 
delilini daha göstermiştir. 

Her iki tarafın da samimi bir dostu 
olarak şunu söylemeliyim ki, Majeste
nin Birleşik kırallıktaki hükümeti bir 
anlaşmanın aktedilebilmiş olmasından 
dolayı fevkalade memnundur. Tara
feynden her biri ihtilafın halline di
ğer tarafın noktai nazarını anlamak 
hususunda izhar ettiği arzu ile yardım
da bulunmuştur. 

Fransa ve Türkiyenin mümtaz mü
messilleri. Delbos ve Rüştü Aras tara
fından ittihaz olunan hattı hareketi 
bilhassa takdirle kaydederim. 

İki tarafm sulh arzusu 
Fransız hükümeti, kendisini Suri

yenin tamamiyetini muhafazaya mec
bur eden manda ile girişmiş olduğu te
ahhUdlerc sndık kalmakla beraber Tür
kiyenin izhar ettiği arımlnra büyUk bir 
cömertlikle milmaşnt göstermiştir. 

Diğer taraftan türk hükümcti de, 
raportörün yaptığı teklifleri kabul et
mek suretiyle kiyaset ve müsbet bir 
kurucu zihniyet göstermiştir. Türk hü
kümeti böyle bir hattı hareket ittihaz 
etmekle beynelmilel huzura Montröde 
olduğu gibi bir kere daha geniş mik
yasta hadim olmuştur. 

Aktedilen anlaşma, Fransa hükü
metinin mandater devlet sıfatiyle Mil
letler Cemiyetine ve Suriycye karşı gi
rişmiş oldu~u teahhütlere tamamiyle 
uygundur. Bundan maada Sancak türk 
halkının tam bir himaye ve emniyete 
mazhar olmasını istiyen türk hüküme
tinin tamamiyle anladığımız endişele· 
rini ortadan kaldırmaktadır. 

İki hükümetin mümessilleri Delbos 
ve Aras'ı bir anla mıının esas hatlarını 
ortaya koymak imk,ınınr veren nazik 
müzakereler srras•nda gösterdikleri 
haleti ruhiyeden dolayı tebrik edebili
riz. Samimiyetle ümid ediyorum ki. ik
tihamı icab eden daha bir takım müş
külut mevcud olmakla beraber, mezkur 
teklifler tatbika vazolundukalrı vrıkit 

hem Suriye, hem de Sancak için de
vamlı bir fayda arzedeceklerdir. 

Sözlerimi bitirirken, İngiliz heyeti 
murahhasasınm kendilerine yapabildi
ği yardım hakkında söyledikleri ilti
fatkar sözlerden dolayı B. Delbos ve 
Arasa teşekkür etmek isterim. 

Mevzuub:ıhs meselelerin çetin ma
hiyetini anladım ve öyle zannediyorum 
ki, iki tarafın da kabili kabul telfikki 
ettiği bir tarzı halli Milletler cemiye
tinin himayesi altında paktın mefhu
mu içinde ve Milleti r cemiyetinin yar
dımı ile elde etmenin mümkün oluşu 
kon ey için cidden teşvik edici bir şey
dir.,. 

B. ııteııesl\:oııuıı 
111 t]{U 

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

Konseyde Sancak meselesinin mü
zakeresi esnasında Romanya Dış Baka
nı B. Antoncsko aşağıdaki nutku söy· 
1emiştir: 

"- Fransa ile Türkiye arasında İs
kenderun meselesi hakkında bu kadar 
mesud bir surette elde edilen anlaşma
dan dolayı Romanyanın duyduğu bü
yük memnuniyeti ve derin sevinci size 
bildirmeden geçemiyeceğim. Bu an
laşma, taraflar anlaşma arzusiyle mut
tasıf oldukları ve barışı muzaffer kıl
mak hakkındaki daimi arzuyu kendi 
geçici ihtilaflarının üstünde bulundu
rabildikleri takdirde, Milletler Cemi
yeti metodlarının nasıl müessir olaca• 
ğını göstermektedir. 

Küçük anlaşma namına B. Delbos'a 
en hararetli tebriklerimi arzetmeyi va
zife addeylerim. Küçük anlaşmanın a
zası sıfatiyle, antantın bu devre başka
nı B. Rüştü Arasa da aynı tebriklerimi 
arzederim. 

B. Delbos"a esasen barışın büyük ami
li yapmış olan yüksek anlayış, sekinet 
ve takdir, beynelmilel teşriki mesai 
lüzumunu Tilrkiyeye olan tükenmez 
merbutiyet ve fedakarlığı ile telif et
mesini bilen ve memleketine bir kere 
daha istisnai ehemiyette hizmetler ifa 
eden B. Tevfik Rüştlinün ince ruhun
da ve temkininde akislerini bulmuştur. 
Bu hüsnü niyetler ve konseyin diğer 

bazı azfilarr ve bilhassa B. Sandlcr ta
rafından sarfedilen takdire Ulyık gay
retler sayesinde, Milletler Cemiyeti 
muğlak ve bazı hususlarda ciddi en
geller kaydeden bu meseleden muzaf
fer çıkabilmiştir. Raportörümüz B. 
Sandler'i nazik vazifesinde elde ettiği 
muvaffakiyetten dolayı takdir ve ta
zimle yadederim. 

Elde edilen anlaşma beynelmilel 
münasebetlerde husule gelebilen müş
külfit haricinde, Fransa ile Türkiyeyi 
ve onların müşterek müttefiklerini 
dostluk, hürmet ve karşılıklı anlayış
tan doğan daha derin bir şeyin bağla
makta olduğunu göstermiştir. 

lskenderun meselesinin çabuk bir 
surette halli, tereddüd hissiyatının mü
vellidi olan kararsızlık siyasetiyle ba
rışın tarsini eserini tehlikeye düşüre
bilen cesaret kırıcı siyasetten vaz geç
meğe kati surette karar verildiği za
man, Milletler cemiyetinin yardımı ile 
bugünkü milşkülatın halledilebileceği
ni isbat eden parlak bir delil teşkil et
mektedir. 

Ankara, 27 (A.A.) - Anadou A
jansmın hususi muhabiri bildiriyor: 

Konseyde muhtelif heyeti murah
hasa reisleri tarafından söylenen nu
tuklardan sonra raportör Sandler tek
rar söz alarak demiştir ki: 

"- Şimdi işittiğimiz beyanattan 
sonra bana söyliyecek çok bir şey kal
mıyor. Bu beyanattan anlaşılıyor ki 
Konsey, bu prensip anlaşmasına halli-

ni beklemeğe müsaid şartlar altında il
tihak etmekle büyük bir memnuniyet 
duyacaktır. 

Hakkımda söylenen iltifatkar söz
lerden ve takdirlerden mütehassis ola
rak, şunu söylemeyi kendime güzel bir 
vazife bilirim ki bu prensip anlaşma
sma, başlıca alakadar iki hükümetin 
dostane bir fikirle vaziyetlerini telife 
müsait müşterek bir esas aramak yo
lunda sarfettikleri mükerrer gayretler 
sayesinde erişebildik. Eğer hazan müş
kül anlar olmuşsa bunun sebebi hallo
lunacak meselelerin muğlak oluşudur. 
Fakat hiisnilniyct asla eksik olmamış
tır. elde edilen netice bunun en parlak 
delilidir. 

Frrınsız ve türk meslekdaşl:ırıma 
uzlaşma ve teşriki mesai fikırlerinden 
dolayı takdiratımı arzetmek isterim. 

Keza, bu son kati günlerde müteva
zi olduğu kadar da müessir olan ve her
kesin yüksek takdirine mazhar olan bir 
yardımda bulunmuş olan B. Eden'e de 
teşekkürde buhınmamazhk edemem. 
Raportör olmak sıfatiyle kendisine bil
hassa minnettarım. 

İşimde genel sekreterliğin hizmet
lerinde de mükemmel bir tarzda yar
dım gördüm. Sekreterliğin işgüzarlı
ğını ve yüksek bilgisini bir kere daha 
takdir eyledim. 

Sözlerimi bitirirken şunu mUşahede 
edebileceğimi zannediyorum ki, bugü
ne kadar yapJlan iş başlıca, hem Mil· 
letler Cemiyetinin mevzuubahs halka 
karşı deruhte etmiş olduğu teahhütle
ri, hem de müessesemizin, müstakbel 
mukadderatı konseyin tetkikine arzo
lunan mıntakalaıda iyi komşuluk mil
nasebatının tarsisine hadim olmak va
zifesini hesaba katmak kaygusundan 
mülhem olmuştur. Bu aynı prensiple
rin ileride bir sükQnct havası içinde 
tatbiki, daha başarılacak muazzam bir 
iş kalmış olmakla beraber, munsif ve 
pakta uygun kati bir tarzı halli temin 
etmiş olacaktır . ., 

B. Wellington 
Koo'nun nutku 

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

Milletler Cemiyetinin Sancak me
selesine tahsis ettiği celsede, Konsey 
başkanı çin delegesi B. Wellington Koo 
aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

''- Konsey Başkanı ve Cin mümes
sili sıfatlariyle, bugün burada rapor
töre ve doğrudan doğruya aliikadar dev
letler mümessilleri olan BB. Delbos 
ve Rüştü Arasa karşı yapılan tebrik
lere iştirak etmeyi ve kendilerine bu 
mühim meseleye şayanı memnuniyet 
bir hal sureti bulmak yolundaki gay
retlerinin muvaffaldyetle tetevvüç et
mesinden dolayı derin sevincimi bil
dirmeyi kendime bir vazife teliikki e· 
derim. 

Bu anlaşma, Milletler Cemiyeti ta
rihinin şanlı bir sayfası addedilebilir. 
Bu anlaşma şunu da göstermektedir ki 
uzlaşma zihniyeti ile hareket olunur ve 
Milletler cemiyeti paktına sadakat 
gösterilir ise, ne derece mudil ve müş
kül olursa olsun, biitün beynelmilel 
meseleleı e, değil yalnız alfikadar taraf
ları fakat ayni zamanda sulhun idlmcsi 
ve beynelmilel tesriki mesai zihniveti
nin inkişafı ile alakadar bulunanların 
hepsini memnun edecek dostane bir hal 
sureti bulmak kabildir.,, 

Birçok dostlarının ve memlek('t bü
yüklerinin muhabbet ve tevecciihünU 
kazanmış olduğunu görerek değerivle 
hir daha öğündiigüm, fakat ölümünün 
derin acısı ile yandıj'.rım zevcim Hay
rettin Bedri Gilin vefatı üzerine, şifa. 
hi ,,.e tahriri taziyelerle ve cenazesinde 
bulunmak suretiyle, büyük kederime iş
tirak edenlere teşekkürlerimin ibtağı· 

na sayın gazetenizin del5.letini rica e
derim. 

Devlet Bankası t:mum Müdür Mu· 
nvini iken ölen 'Hay· ettin Bedri 
Gil zevcesi 

1 ev üd 
Henüz gençlik çagma girmiş iken 

müptelfi oldugu hastalıgın gaddar pen

çesinden kurtulamıyarak lstanbulda 

vefat etmi olan Divanı Muhasebat mü

rakiplerinden B. Turbanın kız kardeşi 

Ankara İsmetpaşa Enstitüsü muallim· 

lerinden Bn. Hücestenin istirahati ru

hu için vefatın 40 ııncı gününe müsa

dif 2 şubat salı günü Hacıbayrrun ca

miinde öğle nall4lzının akabinde mev· 
lüdü şc:rif okutturulacaktır. Arzu e
denlerin bu dini törende bulunmaları 
rica olunur. 
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Na~aşinin li atli et~afında 

Cinayetten önce Navaşi'nin evine gelen 
esrarengiz bir şahıs araştırılıyor 

Paris, 28 (A.A.) - Navaşinin katli 
hakkındaki tahkiata, cinayetten bir kaç SOVYETLER 
gün önce Navaşinin evine gelen esrar
engiz bir şahıs etrafında devam olun
maktadır. 

Uzun boylu, zayif ve san saçlı olan 
bu adam 25 yaşlarında kadar vardı. Bu 
genç, 21 son kanunda Navaşin ile ko
nuşmak istemiş, fakat Navaşin o esnada 
evde olmadığından görüşememişti. Bu 
şahıs Parisin yabancısı idi. Çünkü bir 
kaç kişiden yol sormuştur. Cinayet ma
halli etrafında da bir kaç şahıs ayni a1a
mı görmüşlerdir. 

Tahkiatı idare etmekte olanların bir 
kısmı, Navaşinin katli ile bundan on beş 
giln önce esrarengiz bir surette ölen in· 
giliz ekonomistinin bu vefatı arasında 
bir münasebet olup olmadığım araştır. 
maktadırlar. 

Bu ingiliz ile Navaşin, milnasebet h<ı
linde idiler ve ayni yerlerde buluşmakta 
idiler. 

Bayan Navaşin, kocasının, ne faşist, 
ne de bolşevik olduğunu söylemiş ve es· 
rarengiz bir teşkilatın kurbanı olduğunu 
bildirmiştir. 

Belçika parlamentosunda 
bir hadise 

BrUksel, 28 (A. A.) - Senatoda, 
reksistlerin siyasi hasmı olan münaka
lat bakanı B. Jasparın dairesinin büd
cesi konuşulmakta iken, reksistler sa
lonu terketmeye kalkışmışlardır. Bu 
münasebetle bazı hadiseler vukua gel· 
mi' ve karışıklığın önüne geçilmedi -
ğinden celse tatil olunmuştur. 

Bununla beraber, reksistler jandar
ma kumandanını istifaya davet ettiğin
den dolayı hükümetin hareketini tas
viben senato itimad reyi vermiş ve son-

radan normal çalışmalarına devam ey· 
lemiftir. 

B. JT anderveld istifa etti 
Brüksel, 28 (A.A.) - Sosyalist par

tisinin umumi konseyinin kendisine 
verdiği salahiyet üzerine B. Vander

veld sıhat bakanlığından istifa etmi~ 

ve istifası kıralca kabul olunmuştur. 

Başbakan Van Zeland senatodaki 

beyanatında B. Vanderveld'in istifast
nın yalnız parti ihtilaflarından ileri 
geldiğini ve bunun milli birlik siya· 
seti üzerinde hiç bir teıoiri olmıyaca

ğını kaydetmiştir. 

BlRLlGtNDE 

Yüksek mahkeme 
Maznunları sorguya çekmiye 

devam ediyor 
Moskova, 28 (A.A.) - Yüksek mah· 

keme ma.munlardan Tniozef, Tuork, Pi
şun, Rataişak'i sorguya çekmiştir. 

Kniozef ıle Turak japonlardan 35 bin 
ruble aldıklarını söylemiş ve demiryol
ların-:laki suikasdlerini anlatmışlardır. 

Pişun, Troçkicilerle alman casusları 
arasında mutavassıtlık yaptığını söyle
miştir. Rataişak da kimya enstitüsünde 
yaptığı tahribatı izah etmiştir. 

Mahkeme bu isticvablardan sonra 
gizli bir celse akdederek infilfil<lar ve ha
sarat hakkında eksperleri dinlemiştir. 

Eksperlerin raporları ve şehadetleri bü. 
tün infilliklann kasdi olduğunu tesbıt 

etmiştir. 

''Niçin itiraf ediyorlar?'' 
Moskova, 28 (A.A.) - Pravda gaze

tesi "ne için itiraf ediyorlar?'' başlığı al
tında Moskova muhakemesi hakkında 

yazdığı bir makalede "her türlü manevi 
kuvvetten mahrum olan bu vatan hain
leri reddedilemiyecek ezici -delilleri kar
şınsıda ihanetlerini itiraf etmekten baş
ka ne yapabilirlerdi?" demektedir. 

Sovyet merkezi icra 
komitesinin kararları 

Moskova, 28 (A.A.) - Tas Ajansı 

bildiriyor : 
Sovyetler birliği merkezi icra .ko

mitesi aşağıdaki kararları almıştır : 
Dahiliye komiseri Yoşov'a devlet cm. 

niyeti umumi komiseri unvanı veril
miştir. Devlet emniyeti komiseri Yago
da ihtiyata alınmıştır. 

Müdafaa halk komiserHği nezdinde 
deniz kuvvetleri için bir komiser mua
vinliği ihdas edilmiş ve aynı zamanda 
kızıl ordunun deniz kuvvetleri kuman· 
danlığı vazifesini görecek olan bu ma
kama filo kumandanı Orlov getirilmiş· 
tir. 

Müdafaa halk komiserliği nezdindı: 
hava kuvvetleri için bir komiser mua
vinliği ihdas edilmiş ve aynı zamanda 
kızılordunun hava kuvvetleri kumandan. 
lığı vazifesini görecek olan bu makama 
ikinci derece ordu kumandanı Allek
sinis getirilmiştir. 

Fransız gazeteleri Hatay işinin hal 
olunmasını sevinçle karşılıyorl'lr 
(Başı ı. inci sayfada) 

durunda bir fransız komiseri bulun~
cak ve o zaman sancak bugünkü Dan
zige benziyecektir. Bu bizi yeni gai
lelere hazırlıyor demektedir. 

Ekselsiyor, anlaşmazlıktan fayda 
bekliyen bazı yabancı hükümetlerin 
entrikaları akim kaldı. Cemiyeti Ak
vam kadrosuna türk • fransız anlaş

mazlığı daha geniş Akdeniz an!aşm::ı

larına mani değildir. 
Anlaşmayı Cemiyeti Akvamın mu

vaffakiyeti sayan Petit Pari&ien diyor 
ki: 

''Türk - Fransız dostluğu im~ihan

dan büyük ölçüde sağlamlaşarak çık
mıştır. İki memleket arasında her sa
hada faydalı işbirliğine geniş ufukl<ır 
açılıyor. 

Populer gazetesi Hatay uzlaşması 

hakkında diyor ki: 
"Fransız • türk anlaşmasına cidden 

sevinilebilir. Uyuşulmasa, faşist dev
letler Fransanın bir dost kaybettiğini 
ilan edecek, Milletler Cemiyetinin ac
zine delil kazanacaklardı. İtilfifr Ce
nevre'nin uzlaştırıcı havasına Eden'le 
Sandler'e borçluyuz. Anlaşmayı Surı· 

eye kabul ettirmek çok güç olmıya
aktır, sanırız. 

Ümanite gazeteıoi, "arablar anlama
ıdır ki, fransız müzakerecileri Suriye
in parçalanması tehlikesini önlemi~-

erdir. Ankaranın şimdiden Suriye aı
ırlarını tanıması kabili ihmal kazanç
rdan değildir" demektedir. 

Pertinax Eko dö Pari de ~u müta· 
ayı yürütüyor: 

"Mesele Cenevrenin sıkı hukuk zih
niyetile halledilemedi. Anlaşmak için 
B. Blum davayı hukuk siperinden çı· 
karak, Türkiyenin sulhsever devletler 
grupunda yer almasında menfaattar 
fransız umumt politikası planına nak
letmek aklıselimini gösterdi. Netice
den sevinmeliyiz, kurtulduk.'' 

Pöti Jurnal ise, "türklerle konu~

mak kolay değil; daha bu sabah anlaş
manın suya düşmesine az kalmıştı. 

Bereket dil işinde uyuşuldu. Mühim o
lan şimdi türk • fransız birliğini fiil
leştirmektedir. Ciano - Araı.'ın yakın 

da yapacakları konuşma, Fransanın 

tavizlerine tamamen hak veriyor ve 
gösteriyor ki, kozumuz Ankarada kaza
nılmış olmaktan uzaktır. Montrö'den 

beri türkler garbi Avrupada ruslarla 
anlaşmalarına karşılık bir kuvvet mu
vazenesi arıyorlar. Avanslarına Paris 
ve Londranın kayıtsızlıgmdan Berlin 

ve Romaya dönüyorlar. Tiırkiyeye ve
rilen menfaatler ittifakımızı kıymet

lendirecek yeni bir devir açmalıdır." 

demektedir. 

Alı·şanı gazetelerinin yazdıkları 
Paris, 28 (A.A.) - Akşam gazetele. 

ri itilafın metnini neşrediyorlar: 

Raul dö Nolva "Liberte." de Ata
türk için bir medhiye teşkil eden maka
lesinde diyor ki: 

Mesele daha başlangıçta dallanması
na meydan vermeden muvaffakiyetimi
zin zorla alınması beklenmeden halledi
lebilirdi. Bir çok patırdıdan sonra ka
bulle biten bu red usulü iğrençtir. Bu 

Leh hükümet 
mahfilleri 

Danzig meselesinde 
varılan neticeden 

memnun 
Varşova, 28 (A. A.) - Hükümet 

mahfilleri, Cenevrede Danzig mesele· 
sinin müncer olduğu hal suretitlden 
dolayı memnuniyet izhar etmektedir. 

Bu mahfiller serbest şehir statüsü
nün masun kalmış olduğunu ehemiyet
le kaydetmektedirler. Yalnız bu hal 
suretinin bir zihniyetle tatbiki, bir ta
kım tadilata mevzu teşkil edecektir. 
aynı mahfiller, fransız ve leh delegas
yonları arasındaki samimi işbirligin

den dolayı memnuniyet göstermekte
dirler. 

... f alwt Daıızig' deki Nazi 
malı/illeri anlaşmayı iyi 

karşılamadılar 
Danzig, 28 (A.A.) - Danzig mese

lesi hakkında Cenevrede bulunmuş o
lan hal sureti, nasyonal - sosyalist 
mahfillerini memnun etınemiştir. Bu 
mahfiller, yeni bir ali komiser tayini
nin vaziyeti değiştirmiyeceğini, zira 
serbest şehir iızerinde yuk olan şeyin 
komiserin şahsiyeti olmayıp tabi tu· 
tulduğu statiı, olduğunu beyan etmek· 
tedir. Muhalefet mahfilleri, Cenevrede 
Danzig statüsü tarafından yapılmış 

olan vaidleri §Üphe ile karşılamakta· 
dırlar. 

Eski komiser nıuvakkutcrı 
vazif c.~inde Jwlıyor 

Cenevre, 28 (A.A.) - Danzig mil
letler cemiyeti komiseri Luter, yerine 
bir diğerinin tayinine kadar vazifesi· 
ni ifaya devam edecektir. 

Danzig, 28 (A.A.) - Milletler Ce· 
miyeti konseyinin serbest şehir mese· 
lesi hakkındaki kararı burada bı.iyük 

bir memnuniyetle karşılanmıştır. 

Amerikadaki ... grevler 
Şevrole fabrikalarında işçiler 

çalışmağa ba ladılar 
Flint • Miçigan, 28 (A.A.) - Şevro

le fabrikalarında 40 bin amele tekrar i
~e başlamıştır. Yalnız General Motors'· 
un 90.000 işçisi, grevde devam husuıoun· 
da israr eylemektedirler. 

Nevyork, 28 (A.A.) - B. Sloans, 
işçiler ile konuşmaların kesilmesinde 
General Motors'un kabahatli olduğu
nun hakikate uyğun bulunmadığını bil

dirmiştir. 

Grcvcilerirı iiç delegesi yaralandı 
Flint - Miçigan, 28 (A.A.) - Bütün 

süratiyle gitmekte olan bir otomobil i· 
çindeki bir takım adamlar, grevciler 
konferansı delegelerini götürmekte o
lan bir taksi üzerine ateş etmışlerdir. 
Delegelerin ü~ü yaralanmıştır. 

bize ancak sevimsizliğe mal olur. Nçin 

inad etmeli." 
Muharrir, Mondros'tan, Sevr'den son· 

ra Atatürk'ün Dwnlupınar, Lozan, 
Montrö zaferlerini hatırlatarak ma
kalesini şöyle bitiriyor: 

"Sancak anlaşmazlığının tasfiyesi gra 
fikle dimdik bir merdivenin basamakla
rı şeklinde gösterilerek, bu tabloyu ta
mamlıyor: Garazsız olarak itiraf edelim 
ki, Ankarada harikiilade kudretli bir as
ker ve politika adamı var." 

Repüblik "Sancak işi Ttlrkiye lehi-

ne yeni bir tavızle halledildi. Türkiye. 
resmi dilin türkçe olması davasını ka
zandı. Bu suretle Sancağın tiırkliiğı.i iyı
den iyiye tanınmış oluyor'' demekte
dir. 

Enformasyon, dostça makalesınde 

neticeden sevincini bildirmekte ve İngil. 
terenin iki dost arasında tarafsızca ve 
sulh lehine tavassutunu takdir ile, kar ı

lamaktadır. 

Gazete ayni zamanda Akdemzdeki i
yileşmenin Milano konuşmasında daha 
kuvvetlenmesi, Centilmen Agrement'in 
diğer sahildar devletlere teşmil ve An
karanın Moskova ile Roma arasında iyi
leştirimesi ümidlerini izhar eylemekte
dir. 

B. Delbos ingilb elçisiyle 
konuştu 

Paris, 28 (A. A.) - Cenevre'dcn 
dönen dış bakanı Delbos ingiliz elçisi
ni kabul ederek kendisiyle uzun bir 
konuımada bulunmuştur. 

spa. y ad el eri 
~------------~-----

C eh heler de çarpışmalar devam 
Madrid, 28 (A.A.) - Düşmanın salı 

gumi Aranjeuz'a karşı yaptığı siddetli 
taarruz, dokuz saatlik bir çarpışmadan 
sonra püskürtülmüştür. 

Dün ögleden sonra şehrin garbinde 
muthiş bir topçu düellosu olmuştur. Ak. 
şama dogru vaziyet sakinleşmiş ve hava· 
nın fenalıgından harekat y.ıpılmamıştır. 

El Jardo'da asi tah idatı devam et
mektedir. Burada ve Serra1o'da asilerın 
bir kaç taarruzu puskurttilmüştur. 

Jean'dan bildirildıgine gör hiıku

ınetçıler muvaffakiyetli bir taarruz neti
ce in:le üç kasaba zabtetmişler, Kordo
ba'da da iki koldan ıkrlemek suretıyle 
mevzilerini islah etmişlerdir. 

Asi &pona kruvazorümin bombardı
man edildıgi ve gemiye bir kaç bomba 
düştüğü Bilbao'dan bildirilmektedır. 

J alansiya'da kıtlık mı? 
Paris, 28 (A.A.) - Lö Jur gazete

sı, Valansiyada gıda madd lerinın b;t. 
mege başladıgını yazıyor. Huktimetin 
Valansiyadan Barselona naklolunması 

düşünülmektedir. 

Bir /rausı:; mebıısurıun verdiği 
istizalı takriri 

Parıs, 28 (A.A.) - Bir mebus par a 
mento reislık divanına vedıği bır tak· 
nrde, ordu ihtiyaçları için Mars'lyada 
depo edilmiş olan yüz elli bin kental 
buğdayın el altından ve fiat 144 frank i
ken ı 10 franga İspanyaya tıldıgını 

söyliyerck, bu ihtiyat yeniden tamamla
nacağı zaman aradaki beş milyon farkı 
kimin vereceğini sormaktadır. 

'Madrid ccplıesirıde siiktrn var 

• 
lspanyol Fasında Alnı 

askeri var mı? 
Bir mebusun snaline Lord 

Kranber'in cevabı 
Londra, 28 (A.A.) - Avam karnara 

sında lıberal mebus Manderin bir suJ 

line cevab veren Lord Kranborn eze 
le demiştir ki: 

·•- Ingıliz deniz subaylannın ispaıı 
yol Fasını ziyaretleri esnasında, CeutJ 
ve Tetuanda alman kıtalannın mevcu 
bulun:luguna dair hiç bir emare elde e 
dilmemiştir. Fevkalade komıser, bir lca 
lejioner harıç olmak uzere tetuanda bu· 
lunan alm nlann ış sahasında çalışa 

hizmet teşkilatına mensub oldukların 

bildirmiştir. 

Ceutada alman kıtalan için kışla! 
inşa ed lmekte olduguna dair de hiç bır 
emare elde edilememiştir. Bu şehirde 
yalnız işçi aıle1eri için apartımanlar irı· 

şa olunmaktadır. 

Melila'da şehirde veya tayyare ka· 
rargahında bulunan alınanlara gelince. 
bunlar ya hava servislerinde çahşmakt 
ve yahud da şehrin müdafaası ile ve bıl· 
has a demir madenleri ve maden han 
garlarının korunması ile meşgul bulun 
maktadır. 

Anlaşılabildiğine göre Melilada ıso 
kadar alman vardır. Maamafih askerı 
kumandanın bildirdiğine göre bunlar ıı 
mikdarı gününe göre değişmektedir.'' 

Madrid, 28 (A.A.) - Mtldaf a ko· 1 

mites'nin bir tebligıne göre Madrid cep· l 
besinde 24 ~attanberi harekat olmamı~
tır. 

B. Kranborn. beyanatının sonunda 
tayyare karargahına girilmesinin yasak 
edilmiş olduğunu ve bu yasağın seb bi 
nin izah olunmamış bulunduğunu da i· 
18.veten kaydeylemiştir. 

Rayiştag'ın 30 sonkanunda 
yapacağı toplantının 

ruznamesi 
Endillüs cephesinde Guadiz bölgesin

de cumhuriyetçiler ilerliyerek ikı koyu 
işgal etınişlerdir. 

lııgiliz hiikii.rneti, ııowsırw 
gelmi§ olan cevablard<rn 

memnun 
Londra, 28 (A.A.) - !ngilız huk ı 

meti, Berlin, Roma, Lızbon ve Mo kova 
elçiliklerine tebliğatta bulunarak, 
bu devletin 9 ikinci kanun notasına 

olan cevablarını büyük bir memnuni· 
yetle almış oldugunu alakadar hükü
metlere bildirmelerini emretmiştir. 

Berlin, 28 (A.A.) - İyi maH\mat al 
makta olan mahafile göre Rayiştağ'ın 30 

ı sonkanunda saat 13 de akdedeceği iç· 
timaın ruznamesi şu maddeleri ihtiva 
etmektedir. 

1 - Umumi meclisin teşkili, zira 29 

mart 1936 da intihab edilmiş olan ra· 
yjştagın ilk celsesi mevzuu .bahistir 

ı - Reisin intihabı. 
3 - Hükümete yeniden tam salahi

yetler veren kanunun kabulü. 
4 - B. Hitlerin nutku. -

Tay is g zetes"ne •• gore: 
AvruıJa ahengini liorumali için hlı· 

Alınan - İngiliz - Fransız }lalitı lazım 
Londra, 28 (A.A.) - Bir Avrupa 

anlaşması ihtimallerini tet}tik eden Ti
mes gazetesi, baş makalesinde ezciımle 

diyor ki: 
"Bunun için önce, yeni bır Avrupa 

ahengi kurmak üzere bir Almanya • İn

giltere - Fransa anlaşması vucuda ge· 

tirilmelidir. Halbukı Sovyetleı Bir

lıği • Fransa ve Sovyetlcr Bırlıgı • Çe

koslovakya paktları meri kaldıgı müd

detçe bu anlaşmanın ihtimali yoktur. Zı

ra bu iki pakt, arzu üz.erine vücude geti

rılecek olan bir sureti hal ile te.wd t • 

kil eylemektedir. Sovyetler birlıği ıle Al· 

manya arasındaki antıpati, ideolojik sa

hada kendini gösteren re {ab t ıle bir kat 

daha fazlalaşmıştır. Sovyetler birli ı 

hatta rejimini degiştirse bile, bu paktla
ra Alm nya muhalefete devam edecek
tir. Almanyanm abloka edilmesine engel 

olmak hakkındak' Bismark'ın prensipı 

hala sapasağlam durmaktadır. Paktların 
önüne, ithamlarla, tazyiklerle ve yahud 
şid:ietle değil, fakat bu paktların deva
mına engel olacak yeni garantilerin kar
şılıklı surette teatisi ile geçilebilir. İşte 
bu garantilerin vücuda getirilmesinden 
sonradır ki sulhun esaslı şartı olan ta
bii bir ahenge varılabilir." 

İngiliz Hükumeti 
Çekoslovakyada Sovyet üssii 
bulunmadığının kontrolü hak
kındaki Çek teklifini reddetti 

Loııdra, 28 (A.A.) - Avam kamara· 
sında amele partisi mebuslarından Art· 
hur Henderson'un sormuş oldugu bir 

suale cevab veren Lord Kranborn, İngıl· 
tere hükümeinin sovyetlerin Çekoslo· 
vakya'da faaliyette bulunmakta oldukla
rına dair Almanya tarafından yapılmış 

olan ithamlar üzerine Çekoslovakya ıay· 
yare kararglihlannın tefti§i için çek hli· 
kümeti tarafından yapılmış olan teklifı 
kabul etınemiş oldugunu söylemiştir. Bu 
özler, siyasi mahfilleri hayrete düşür

mtiştiır. 

İyi malumat almakta olan mahfıller 
İngiltere hükümetinin bu imtinaın in· 
gıliz - alman miınasebatını haleldar ede 
bilecek kalem münakaşalarına meydan 
vermemek arzusundan ileri gelmiş oldu· 
ğunu beyan etmektedir. 

Polonyanın yeni Lizbon 
orta elçisi 

Varşova, 28 (A.A.) - Lehistanırı 

Ankar biıyük elçiliği müsteşarı B. Du· 
biczpenthen Lehi tanın Lizbon orta el· 
çiligine tayin edilmiştir. 

lngilterede naiplik kanunu neşredildi 
Londra, 28 (AA.) - Naiblık kanunubugün neşredilmiştir. 
Bu kanuna göre · 
1 - Kır 1, taht çıktı ı am n ı 1 den a ı olduğu, 

2 - Kıratın, hukumd rlık va ı e ı ı gorme e mani bedeni maluliyeti buluJl• 
dufu takdirde bir naib tayin edilecektir. 
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Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 
4 iincü keşide 11 ŞUBAT 1937 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle = 
(10.000 ve 20.000) liralık iki aded mükafat vardır ... 

DiKKAT: Bilet a!an herkes 7 ŞUBAT 927 günü 
akşaınna kadar biletini değiştirmiş bıılun malıdır. -

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki haiclu sakit olur .... 

ı ı ı ı ı 11111r1111111111111111~1111111111111111111111111uıı111111111111111111111111111m11111111 iil 
Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlanı: 

Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğünden: 

1 - Nazilli basma fabrikası müştemilatından 3 adet evli memur 
partıınanı i!e bir adet bekar memur apartımanı ve iki ııdet amele 
avy-:ınu temel inşaatı vahidi fiat esasiyle ve esas bin=t inşaatı ısc 
o~tan götürü olarak eksiltmeye çıkarılmıştır. Bu işlerin tahmin 
dılen bedeli 175.023,21 liradır. 

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

İstivenlr-r bu evrakı 8,75 lira mukabilinde Sümer Bank Mua-
melat Müdtirlüğüı:ıden alabilirler. 

3 - Eksıltme 8-2-937 pazartesi günü saat 15,30. da A!'karada Zi· 
raat Bankası binasında Sümer Bank merkezindekı komısyonda va· 
pılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebil~ek için . . 
a) İsteklilerin 10001 lira lti kuruş muvakkat temınat vermelerı 

lazımda. 
b) İhaıe gününden 3 gün evveline kadar ihaleye mevzu olan 

i. e mumasıl ış yaptıgına dair vesaiki bankaya ibraz ederek bu ek· 
•Htmeye gir~bilmek için bir ehliyet vesikası alacaklardır. Banka 
e.de ve~aik olmasına rağmen bu vesikayı vermeyebilir. . 

6 - Tek,if mektupları yukarda yazılı gün ve saatten bır saat 
evveline kaaar münakasa komisyonuna verilmiş bulunmalıdır. . 

Poı.•a ıle gönderilecek mektupların nihayet ihale saatınden bır 
uat evve.int. kadar gelmıt ve zarfın kanuni şekilde kapatılmıı; ol-
J!laSr lazımd.r. 1-339 

İsmet Pa~a Kız Enstitüsü 
irektörlüğünden: 

Ankara İsmetpaşa kız enstitüsüne açık eksiltme suretiyle kalö
rifer tamiratı yapılacaktır. Muhammen bedel 569 liradır. Açık ek· 
siltme 13-2-937 cumartesi günü saat 11 de okullar sagışmanlığında 
yapılacaktır. Muvakkat teminat 42 lira 67 kuruştur. Şartname
yi görmek istiyenler okul direktörlüğüne müracaat edebilirler. 

-----~(208) 1-412 __ _ 

icra Dairesi Gayri Menkul satış Memurl~ığundan: 
1 - İzalei şuyudan dolayı satılmasına karar verılen tapunun 65 

pafta ve 335 ada, 15 parsel numarasında kayıtlı ve Ankaranın M.ey· 
d:ııt nıahallesinde, Tutlu sokağında kain ev aşağıdaki şartlar daıre· 
sınde açık artırmaya konmuştur. . . . .. .. 

2 - Ev büyükçe bir avlu ve karşıdaki bır kapu ıle bır kuçuk 
koridor üzerinde iki oda, bir mutbah, koridorun sonunda bir bah
çe, diğer bir küçük bahçe ve odunluk ve avluda bir ahır ve yanın
da sekiz basamakla çıkılan bir oda vardır. Avluda iki merdiven o
lup bunlardan biriyle üst kata çıkıldıkta bir sofa üzerinde bir mut
fak bir penceresiz oda ve diğer üç oda sofadan dört ayak merdiven· 
le çıkıldıkta bir oda daha vardır. Heyeti umumiyesine (6592) lira 
kıymet konmuıtur. 

1 - Satış peşin para ile olmak üzere 3.3.937 tan"bine müaadif 
Çarşamba günü saat 14-16 kadar icra dairesi gayri menkul satış me· 
nıurluğunda yapılacaktır. Talipler takdir edilmiş kıymetin yüzde 
7,5 ,ğu nisbetinde pey akçesi ve milli bir bankanın teminat mektu
buttu vereceklerdir. Tapu harcı ve ihaleden sonra tahliye masraf
ları ınil\;teriye aittir. Delliliye satış bedelinden ödenir. 

• 2 - Tayin edilen günde teklif edılen bede1 gayri menkule tak· 
~ır edilen kıymetin yüzde 75 ini bulduğu takdirde üç defa nida et· 
'ti!ildiktcn sonra en çok artrrana ihale edilecektir. Bulmadığı tak
dırde en çok artıran müşterinin 'teklifi baki kalmak şartiyle 18.3. 
~37 tarihine müsadif perıembe günü aaat 14-16 ya kadar yapılan 
ıkinci bir artırmada üç defa nidadan sonra en çok artıran müşteri
nin üzerine ihalesi yapılırı her iki ihalede ihale bedeli peşinen ve· 
nh~d talep üzerine verilen yedi .gün mehlin hitamında defaten 
t~lııni vezne edilmediği takdirde ihale bozulur ve mal yeniden 15 
gün Dıüddtle yapılacak artırma sonunda en çok artırana ihale edilir 
v~ artrnna aralarındaki fark mahrum kalınan faiz ve masraf evel
kı muşteriden tahsil olunur. 

3 - İ>potek sahibi al'acakhlarla diğer alakadarların gayri rmn· 
~l. üzerindeki haklarını ve hususiyle 'faiz ve masrafa dair olan 
ıddıı1;tarını evrakı müsbiteleriyle 20 gün içinde bildirmeleri aksi 
ta11dft'4,e 't1tpu sicilli ile "Sabit olmay.nln utış be&lima paylaşıl
masından hariç kalacaklardır. 

A~tnlna fartnarrıesi: 20.2.937 tarihinden itibaren 33 288 dosya 
~o. sıyle herkesin görebilmesi için açık bulundurulmaktadır. Ta
lıpler satıştan evel gayri menkulün tapu • imar vaziyetlerini ve sa
tış ,artıanm gör~. anlamış ve bunları kabul etmiş addolunurlar. 
İlanı keyfiyet olunur. 1-406 

Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğünden: 
Askerliğini yapmış olan ticaret lisesi mezunu bir memur alına· 

~aktır. Ticaret tahsili ile bercibcr banka ve ticari müesseselerde ça .. 

1 
ı~~' ve buralardaı\ bonservis almış olanlar tercih olunacak ve el· 
e~~n elııi ....-.ıaca ve ~pılacak imtihanda göstert:cekleri ehliyete 
gori i~nek~ ~"8 lcadar ücı:et verilecektir. 

11 
ves :üfu:r.;:_2tıdalarına baÇlıyacakları diploma, askerlik vesfka.. 

"'vanhlrı ftıe bftfikte en geç 10 • tubat - 937 akşamına 
kadar tr.ma.a ~I• talncaaıtlaıa. .(.ut~ 1-383 

# # 

SEVIMKIGIZ 

, , , , 
CBRUŞTAllHI , ... 

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

1 MiLLi MÜDAFAA VEKALETi SATIN ALMA 
KOMiSYONU iLANLARI 

İLAN 
l - Altı a?et m.uhtelif tezgah pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmın edılen bedeli on sekiz bin lira o1up ilk teminat 

parası 1350 liradır. 
3 - İhalesi: 1 - Şubat - 937 pazartesi rrünü saat 14 dedir. 
4 - Eksilt~eye gireceklerin 2490 sayı'}ı kanunun 2, 3 üncü mad· 

dele:ın~e ısttnılen belgel.erıyle birlikte ihale gün ve saatında M. M. 
Vekaletı satın alma komısyonunda hazır bulunmaları. (50) 1-182 

B1L1T at on birdedir. İlk teminatı: 67 
lira 50 kuruştur. 

20.000 tant kov• çar.prna Pazarlığa gireceklerin ilgili 
lbtiği panthkla satın .ıma • .buluruma- 2490 sayılı kanunun 
caktır. H"P}linin tutarı 900 lira- Z, 3 ma~lerinde iatenea bel· 
dır. ~artnamesi ve nümuaesi ko- geJerJe birlikte M. M. V. Satın 
misyonumu:ı:da görülecektiır. İha- alma komi'Syonuna gelsinler. 
lesi: 1-11-937 pazartesi günü sa- (189) 1-386 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlanı: 

Tunceli Nafia 
Direh~törlüğünden: 

ı - Eksiltmeye konulan i•: (~ördüncü Umumi Müfetti,lik 
mıntıkası dahilinde takriben .100 kı~ometre uzunluğundaki Maz
girt - Plümer yolunun tesviy,eı tur~oıyt:, sınai imalat inşaatıdır. 

Bu işlerin tahmin edilen bedelı (200.000) liradır. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A • Eks1ltme şartnamesi 
B ~ Muk-11vele projesi 
C - Bayındırlık işleri ;genel şartnamesi 
D - Tesviyei 'turabiye, şose ve kargir inşaata dair fennt şart. 

ııame 

E - HasuBi şartname 
F - Sitsilci f iat cetveli 
G • Taş, kum, cu .gcafiği 
İsteyenler matbu bayındırlık :ş1cri -g-enel şartnamesini ve 

fenni şutnameyi dairede tetkik ve mü~alea ve diğer şartnameleri 
ve evrakı S lira bedr-1 mukabilinde Ar.kara Nafia Vekaleti Şoseler 
idaresinden ve ltlizizde Tunceli Nafia dairesinden alabılirler. 

3 - Vahit fiatla.rı,,da zam ve hususi ~emede tadillt ya
pılan in\;:ı.attn elcai~esi 11. 2. 937 pnrte5i giıinU ua't 14 de Eliziz 
de 'l unceli Nafia Müdürlü~ü daires;nde vapılacaktu. 

4 - Eksiltme kapa1ı zarf usuliylc yapıılacakttz. 
t: - Eksiltmeye girebilmek için iste'klinin 11250 lira muvalr'kat 

teminat vermesi ve bundan ba9ka ticar'Ct od'ası vcsıkasınt ve Nafia 
Vekaletınden istihsal edilmiş yol \1~ teferruatı müteahhit1i~i eh. 
livet vesikasını haiz olup göstermesı vr- müteahhit bizzat milh'cn
dis olmadığı takdirde inşaatın bütün devamı müddetince işin fen. 
ni hususatını se•ık \l'e idare için iş oasında müstem"rren bir mühen
dis kullanacağına dair noterden musaddak teabhiıtnamc vermesi 
lazımdır. 

6 - Teklif mektubiarını vukarıJa 3 üncii maddede yazılı saat
ten bir saat evveline kadar Ela.,iz fo Tun-celi nafia d::ıirf'sine J!"Cti
Tecr~ eksiltme komisvonu resili~in• makbuz mukabilinde venle. 
cektır. Pcsta ile e:önderilen mektkıbların nihavet 3 üncü maddede 
yazılı saate "kadar getirilmiş olması ve dis zarfın ivice p.patılmış 
olma:.ı lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

(91) 1-268 

ANKARA BiRiNCi SUI...H HUKUK HAKIMLİÖİNDEN: 
Ankara Kanaat bakkaliyesi sahibi Recebin Cebecide Abidin pa· 

sa köşkü civarında hademe Yahyanın evinde .Muammer aleyhıne 
ikame ~ylediği 11lacak davasının cari muhakemesinde 

Dava olunanrn mahalli ikameti mechul bu1unduğu anlaşılmış ol
duğundan kendisine tebliğat iyfa eıiilememi~tir: UımHin 141 inci 
madesine tevfikan yirmi gün müddetle ilinen teblifa't icrasma 
mahkemece karar verilmiş ve mahkemede 19-2-937 cuma aaat do
kuz buçuğa talik kıhnmı§ olduğundan yevmi mezkürda mahkeme
de bizzat hazır bulunmadığı veya bir vekil actndermed .. t'Bltdirde 
gıyaben "mahkemesine bakılacağı tebliğ maktanlftt nim olmak Ü• 
zere nan olunur. 1-411 

Neden 
Aspirin ? 

Çünkü ASPİRİN sene1eT
denberi he.- türlü soğukm

gınlıklarına ve ağr4Jara karşı 
tesiri şaşmaz bir ~IAç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R 1 N in tesirinden 

emin olmak için tü1ferı ~ marka

sına di~kat ediniz. 

MevvH ıu~u 

E1' bot meyva ruınaaw. lıaki
blzı tletl:deı. Mide, bllfıruk, ka· 

nıcığerden mütevellit ralııataız· 

l.ıkları önler. Hazt:2ı 1.olaylaştırıı 

lngihz Kanzuk tczaneai 

M. M. V, 
Hava 
Müsteşarhğmdan : 

1 - Ankarada hava mUste
•rlığnıda bir İngilizce Kayseri 
tayyare fabrikasında üç almanca 
iki fransızca dil QeVir~ni alın. 
caktır. Çevirgenlerin teknik 
kudretlerinin mükemmel olması: 
ve birer fazla dil bilenleri şaya• 
nr tercihtir. 

2 - Müracaat lstanbulda 
hava aktarma anhan müdiırlüı:t:il• 
ne. Ankarada hava zat işleri mU· 
ıdürlügüne. 

3 - İmtihan 8. !. 937 de ya• 
pılacaktır. 

4 - Ucret 1215-200 liradır. 
(212) 1-414 

ŞARTLARI 

Beher Beher 
Santimi Santjmi 

Sayfa Kuruş Sayfa Kuruş 

2 
4 
6 

300 
150 
80 

s 
s 

7 ve 8 

009 
100 
so 

1 - Hayır işierine ve yeni 
.. çıkan kitaplara aid ilanlardan 
.. % 15 tenzilit yapılır. 

'Takıflar Umum 2 - Zayi ilan bedelleri l ı maktu 130 kuruştur. 
3 - Tebrik, teşekkür, ev-

J:T r. lenmt, vefat ve kati alika 1\ıu•• du·· rıu··gun...., •• den: · 
t. ilanlarmdan maktuan beş lin 
., alınır. 

Çıkmkçılar yokuşunda ttıaz

but 140 sayılı klirgir binanın 3 • 

senelik icarı 10 gün müddetle a-
1 

çık artırmaya konulmuştur. İha· 

Alft:)NE ŞARTI.ARI 

le 8 şubat 1937 pazartesi günü 
saat on beşte Vakıflar Varidat 
Müdürlüğünde yapılacaktır. 22 
buçuk lira teminatı muvakkate 
alınacaktır. Tutmak istiyenle-
rin mezkur müdürlüğe müraca-
atları. (202) 1-407 

Müddet Dahilde 

Seneliği 17 Lira 
6 Aylığı 9 •• 3 Aylığı 
Telefon: 

s 
" 

Başmuharrir: 
Yazı iş.leri: 
Abone ve ilin: 

1 
PEK. YAKINDA 

Gönül Yarası 
--~-

Harıçte 

30 Lira 
16 
g 

1063 
1062 
1064 

-

" 
• 

J./ [=ı .. ~~~ 
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Anafartalar Ca~ PHILCO radyolarını bizden arayın Halil Naci No• 111 Telefoll• . ~ 

DOKTOR ~ 

Kadri Yetkin:: 
~ 

Birinci ııruf ~~ 

Dahilf hastalıklar müte- ~ 
hassısı Y enişehır - Uçar ao· ~~ 
kak No. 11 ~~ 

Telefon: 3174 ~~ 

Ankara Vilayeti 

Ziraat Müdür-
. lüğünden: 

1 - Viliyet çiftçilerine da· 
ğıtılmak üzere 50 adet zıkzak 
tırmık açık eksiltme ile satın a
lınacaktır. 

2 - Eksiltme 10-2-937 çarşam
ba günü saat ıs de vilayet zira
at müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - Tırmıkların muhwnmen 
bedeli 850 liradır. 

4 - Şartnamesi İstanbul ve 
Ankara T-iraat müdürlüklerind: 
görülebilir. 

~ - İsteklilerin pazarlık için 
tayın edilen gün ve saatte %7,5 
tutarı olan banka mektubu veya 
muhasebe müdürlüğü veznesine 
nakten yatırılan makbuz ile bir· 
likte müracaat etmeleri. (157) 

1-359 

A keri Fabrikalar U. 1 
Müdürlüğü Satınalma 
Komisyon u llanları 

1500 Ton Linyit Kömürü 
Tahmin edilen bedeli (22000) 

lira olan yukarıdaki mikdarı ve 
cinsi yazılı kömür Askeri fabri
kalar Umum Müdürlüğü Satın 
Alma Komisyonunca 10.2.1937 
tarihinde çarşamba günü saat 15 
de kapalı zarf ile ihale edilecek· 
tir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (1650) lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkur günde n 
at 14 e kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddele
rindeki vesaikle mezk\ır gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

r - AŞD.1 • 

~l\leyva fidanları:~ 
i ~ 

• Aşıs. birer ikişer yaşlı :ı 
Afyonda Halim Hilmi bah- iı 

• çesinde, seçme fransız kaysı, ı 
şeftali, armut, elmaları, yerli ı 
kiraz. Kütahya vişneleri A· 
masya nevileri. 

( 131) 1-345 

Merkez 
Laboratuvar lan 
Direktörlüğün
den: 

Müessese hayvanatı için alı· 
nacak 40000 kilo arpa aç_ık ek
siltmeye konulmuştur. ihalesi 
15.2.937 pazartesi günü saat 15 
dedir. Şartnamesi müdüriyetten 
ıbedelsiz verilir. Muvakat temi
natı (150) lira olup Banka mek
tubu veya vezne makbuzu ve 2490 
ayılı kanunda yazılı veaaikiyle 
beraber muayyen olan gün ve 
uatte Ziraat Vekaleti Muhase
be Direktörlüğünde toplanacak 
olan komisyona müracaatları. 

(203) 1-408 

~lüzik öğretmen 
Okulu Diretörlü 
ğünden: 

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

Erkekler için 65-90 kızlar i
çin SS-70 asgari 120 azami 160 
takımdır. Teminatı 263 lira 62 
kuruştur. Nümune ve şartname
ıini ıtönnek istiyenler Okul di· 
rektörlUjtüne hergün müracaat 
edebilirler. 

İhale açık eksiltme suretiy
le 8.2.937 pazartesi gUnü saat ıs 
de Okullar aayışmanlığında ya
pılacaktır. Temınat saat 14 de 
kadar Okullar Sayışmanlığı vez
nesine yatmlmı, bulunacaktır. 

(134) 1-301 

25 • 50 kuruşa (yerinde) 

DEVLET DEMIRYOL
LARI ve LiMANLARI 
UMUM MÜDÜRLOGO 
SATIN ALMA KOMIS. 

YONU ILANLARI 
İLAN 

Muhammen bedeli (24000) li· 
ra olan 780 ton Hematet 180 ton 
dökümhane piki 9.3.1937 sah gü
nü saat 15.30 da kapalı zarf u
suliyle Ankarada İdare binasın
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 
( 1800) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesika· 
ları, resmi gazetenin 7.5.1936 
gün ve 3297 numaralı nüshasın
da intişar etmiş olan talimatna
me uairesinde alınmış vesika ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 
a kadar komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak 
Ankarada Malzeme dairesinden. 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk 
şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(139) 1--309 

İLAN 
Şartnamesinde bazı noktala

rın tashih ve tadili icab eden lo
komotif ve vagon yay ve susta
larına ait eksiltme 15.2.937 tari
hinden 15 Mart 1937 pazartesi 
gününe tehir edilmiştir. 

Fazla tafsilat için Ankarada 
Malzeme dairesi ve Haydarpaşa 
tesellüm ve Sevk şefli ğine mü
racaat edilmesi ilan olunuı. 

(196) 1--404 

DtKMENDE 
Satılık ucuz bağ 

ve arsa 
TELEFON 2681 c müracaat. 

1-265 

Vehbi K~ 
Ticaret Evinden: 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1Gt Si\ TIN ALMA 1 
KOMiSYONU İLANLARI 

l :--- Kırıkkale Askeri ~natlar mektebi ihtiyacı için aşağıda cins 
ve mıkdarları ve tutarları ıle muvakkat teminatları yazılı 6 kalem 
sebzeye eksiltme günü verilen fiat pahalı görüldügünden on gün 
uzatılmıştır. 

r ~ . 2 - Eksltmesi 4:2.937 perşembe günü saat 15 de Levazım amir
ıgı ~!~~. alma komısyonunda yapılacaktır. Şartnamesi komisyon

da gorulur. 

~ - İsteldileriı_ı kanunun 2 ve 3. cü maddelerindeki vesika ve 
temın~t makbuzlarıyle beraber belli gün ve saatte komisyona gel
melen. 

Mikdan M uvakakt teminatı Tutatr Cinsi Kilo 
Patates 

Lira Krş. Lira 
3500 

Prasa 2500 
Lahana 2000 
lspanak 2500 
Kereviz 400 
Kuru soğan 3500 

(193) 

İLAN 

1 - Ankara garnizonu birlik· 
leri ihtiyacı için 40000 kilo sade 
yağın kapalı zarfla eksiltmesi 
10-2-937 çarşamba gUnü saat 15 
de. levazım amirliği satınalrna ko
mısyonunda yapılacaktır. 

2 - Yağın tutarı 36000 lira 
olup muvakkat teminatı 2700 }j. 
radır. Şartnamesi 180 kuruş mu
kabilinde komisyondan verilir. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 3 
cü maddelerindeki vesika ve tek
lif mektuplarını havi zarflarını 
belli gün ve saatten bir saat ev
veline kadar komisyona vermele
ri. 

(164) 1--362 

l LAN 
Harb ve baytar okulu için 

Levazım Smirliği satın alma ko· 
misyonunca 30.1.937 cumartesi 
günü saat 11 de açık eksiltme i
le alınacağı evelce ilin edilen 
800 metre kabardinin alınmasın
dan şimdilik sarfı nazar edildi
ği ilan olunur. (206) 1-409 

18 38 245 
11 25 150 
9 00 120 

18 75 250 
4 20 56 

13 12 175 
74 71 996 

1-403 

1 ANKARA BELEDiYE 1 
REISLIGI iLANLARI 

Bundan böyle Volesbit kira 
ve tamirciliği için dükkan aç
mak isteyenler Belediyeden ruh
sat alacaklardır. Almayan dük
kan sahipleri cezalandırılacak 
ve dükkanları kapatılacaktır. 

(213) 1-415 
İLAN 

Perakende satılacak ekstra 
unun kilosu 17, birinci unun ki
losu 13, ikinci unun kilosu 11 
üçüncü unun kilosu 6 kuruştur. ' 

(211) 1-413 

Kütahya 
Belediyesinden : 

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

Pazarlıkla yaptırılacak 

Temel ve duvar işle 
Yeni Rotatif makinesi için Ulus binası içinde 1450 lira bedel 

min edilen bazı t emel ve dıvar işleri yaptırılacaktır. . dt 
29.1.1937 cuma günü öğleden evel saa; onda Ul~s bınasın111 komisyonu huzurunda pazarlığı yapıla~agınd~n tal~.P olanıar 

Şif evrakı ve planlarını görmek üzere ıdaremıze ~ura~~~~arUı. 
Ulus Dırektorluğ 

Edremit Belediye 
Rei~liğinden: 

. '"h d ' r ~ · ist• 
Belediyemizin açık olar.. 155 1ir::> .ücre~lı ~~ en .ıs ıg~ne0 olanla .. :n 111:.:r_:·c:· Hd~ oıunur. Talı_µlerın muhendıs dıpl rt 

hamı l .;e musaddak şehir planını tatrıka kadır bul.unmaları şa?Anr' 
Makine elektrik. su işlerinden anlıyanlar tercıh olunur. 4 

caata e vrakı müsbıtenin eklenmesi lazımdır. (2254) ı-3_/ 

Milli lViüdafaa Vel<aleti 
Deniz Merkez Satın alma Reisliğinden: 

C
. . Muhammen bedel~ Teminat rni~d.,S 
ınsı LİRA LtR~ 

36 MAD 580 tip i Ekimölatör malzemesi 20310 15~\,, 
1 _ Yukarda cinsi ve bedeli ile teminat mikdarı yazılı sek1'ııbl' 

l Ek. ··1at·o·r malzemesinin kapalı zarfla münakasası , ıs. t _.111 
em ımo ~ · bil11lll'" 

1937 p azartesi g iinü saat 14 de Ankarada M.M. Vekaletı 
daki komisyonumuzda yapılacaktır. . .. kOosi" 

2 _ Şartnamesini görmek istiyenlerın her gun merkez g 5'. 
yonumuza ve nümunelerini görmek is.tiyenlerin ~~ İstanbu: • 
paşada deniz levazım satın alma komısyonuna muraca~.tla·~teri ~ 

3 _ Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanu.n hukU ··nU ~ 
bilinde vesaik ve teminatı havi mektuplarını eksıltme g~2 
(13) e şadar komisyona vermiş bulunmaları. (2216) 1-

GÖZ MÜTEH AS S I S I DOKT O 
İLAN 

1 - Ankara garnizonu birlik
leri için 20000 kilo zeytin tane
si kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Kiralık Muzaffer İbrahim Sandet 
Apartman BiR YERE GlTlUIS DECILDIR. HASTALARI ı 

2 - Eksiltmesi 12.2.937 cu
ma günü saat 15 de levazım a
mirliği satınalma komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - Zeytin tutarı 6000 lira 
olup muvakkat teminatı 450 li
radır. Şartnamesi komisyonda 
parasız görülür. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 3 
cü maddelerindeki vesika ve tek
lif mektublarını havi zarflarını 
belli gün ve saatten bir saat ev
veline kadar komisyona verme-
leri. (163) 1-361 

Yenişehirde Çankaya cadde- GENCAGA APARTIMANINDA Kİ 1\IUAYENE-
sinde güvenlik anıtı karşısında vtll 
ıs No. lu apartıman. Büyük beş HANESiNDE K ABUL ETMEKTE 
oda hava gazı ve elektrik 1303 1 ~ 
telefona müracaat. 1-382 ~ .. ' 

--------------------------------------
YE t StNEl\IA I~ ~ı\ R HAL1' 

BUGÜN BU GECE 

FİLOYU TAKİB EDELİl\~ 
BUGÜN BU GECE 
AL TIN KELEBEK 

Ayrıca: 
· ter Paramunt Jurnal ve Canlı Retuın 

imtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı AT~ Y 

Umumt Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Na"uhi BAYDAR 

Çankırı caddesı cıvarında 

Ulus Basımevınde basılmışt11. 

1 Şubat 1937 tarihinden iti
baren mağazamızın ve büroları· 
mızın ögle yemek tatili olmak 
üzere hergün saat on iki otu7· 
dan on üç otuza kadar kapalı bu
lunacağını sayın müıterilerimi· 

KtRALIK 
2 ve 3 odalı konforlu, ucuz 

daireler. Havuz Baıı, Karanfil 
sokak No. 13. Telefon 3079 

1-a&9 

Ginger Rogera - Fred Astaire 

Bu büyük revüde Danı Kıral ve 
Kıraliçeıinin kendi icadları olan 
yepyeni danslarını seyredecek ve 
çok nqeli bir ıeanı geçirecekıini:z:. 

HALK MATiNESİ 
( Saat 12deyalnız bir matine ) R 

HERKES ONDAN BAHSED1Yb~1' 
Dikkat: 14 de gösterilmekte olan ıar 
matinesi kaldmlmıştır. Normal ıed 

2.30 da baflar 
1 ze bildiririz. 1-341 

ilaveten : F okı Dünya Haberleri 


