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Atatürkün Kamulaya teşekkürleri Atina'daki sergimiz 

Kamutay dün orman kanunu proje Türk • • • • 
resıın ve neşrıyat ser~ı 
çol{ beğeniliyor • • 

sının ilk müzakeresini bitirdi Atina, (Hususi) 
- Geçen hafta a
çıldığını bildirdi
ğim türk resim ve 
neşriyat s e r g i -
si şehrimiz elitle
rinin a l a k a S ı • 
nı toplamakta de
vam ediyor. Teş

hir edilen güzel e
serler önünde du
rup fikir teati e· 
denler, bazı tablo
ların kopyelerini 
almak için çalışan 

gençler çoktur. 

Kamutay dün Tevfik Fikret Sılay'ın 
reisliğinde toplanrnıl ve geçen celsede 
80 maddesi görüşülen orman kanunu 
projesinin müzakeresine devam edilmiş
tir. 

Reis celseyi açınca, devlet reisi Ata
türk,e Hatay işinde elde ettikleri yük
sek muvaffakiyetten dolayı resmen te
şekkür cdilmeı>i için almış olduğu ka
rar dolayısiyle B. M. Meclisi riyaseti 
tarafından gönderilmiş olan telgrafa 
Atatürkün cevab verdiğini söyledi. 

Büyük Önderin yukarıya koyduğumuz 
telgrafını Kamutayın dakikalarca sü
ren alkışları arasında okuttu: 

*** 
Ormanlarda yangın söndürülmesi i. 

Çin gideceklerin muayyen tarifeli vasıta
larla hareket ettikleri takdirde nakliye 

Ücretinin idare tarafından ödeneceği ve 

söndürme işinde çalıştıkları müddetçe 
devlet c.ırmanında orman idaresi, diğer 
ormanlarda alakalılar tarafından para-

Giindelik 

ORMAN KANUNU 

Cumhuriyetin orman rejimi ka
nunla§mış sayılabilir. Büyük Mil
let Meclisi dün orman kanunu la
yihasının ilk müzakeresini bitir
mitlir. Bundan evelki iki içtima 
gününde olduğu gibi dün de ka
nunun maddeleri üzerinde etraf
lı konuşmalar olmuştur. Bu hal, 
mevzua meclisçe de verilen ehe
nıiyeti gösterir. Ormanlarımız ~çin 
bütün yurdda duyulan gen ş ala· 
ka Büyük Millt:t Meclisinin müza
kerelerinde en vazıh ifadesini bui
muştur. 

Meclisçe ormanlarımızın çok sı· 
kı ve ağır kayıdlarla korunması 
bir devlet vazifesi sayıldığı kadar 
işletme ve istismarı da devlet işle· 
ri arasında görülmüştür. Cumhu
riyet hükümetinin birçok iktısadi 
teşebhüslerdcki muvaffakıyeti ise 
ormanlarımızın devlet işletmesiy
le en i} i idareye kavuşacağına de
lil sayılmıştır. 

Büyük Millet Meclisinin dünkü 
tnüzakerelerinde orman yangınla
rına halkın en geniş vasıtalarla 

Ve daha çok mikdarda iştiraki için 
kayıdlar konulduğu gibi orman 
•uçlarında en ağır cezaların tat
biki teklıfiııde buJunulmuştur. Fil
hakika ormanların tahribinde yan
gınların rolü ile bir kısım halkın 

ihmal veya kasdı en başta sayıl
nııştır. 

liuausi ormanların korunma ve 
İ!lebtıesinin sıkı bir devlet mura
kabesi altına alınması şimdiye ka
dar devlet ormanlarını mübah sa
Yan eski bir zihniyetten büsbütün 
UZakJaştığımızı gösterir. 

Siyasi zaferlerimizin şeref ve 
~~Yaiyetimizi yükselten havası 
•çınde yurdun imarını hızlandırı-
~Oruz. Orman kanunu bu hızlanan 
h ar~etin en yeni eseridir. Cum· 

h~rıyetin her eseri gibi bunu da 
Ul" 

tır. 
un Y\lrd 5aygı ile karşılıyacak-

B. Abdülhalik Rencla 

8iiyük Millet Meclisi Reisi 
Ankara 

llaıay nıukadderatının 
tesbitirıi memnuniyete şa

yan görmiiş olan büyük Ka
mutayın luıkkımızda taltif 
kararı vermiş olduğunu bil
direrı t~lgra/ınızı büyük 
memnuniyetle aldım. 

Teşekkür ve minnetle
rimi bildirmekle bahtiyar 
olduğunıun Kamulaya arze
dilmesini dilerinı. 

K.ATATVRK 

sız ekmek verilip başkaca ücret verile
miyeceği hakkındaki 91 inci maddenin 
müzakeresi sırasında İsmail Hakkı Uz
man söz aldı ve bizde muayyen tarifeli 
vasıtalar olmadığım, kamyonlarla gidil
meğe füzum hasıl olursa bu maddeye 
göre bu vasıtadan faydalanmak mümkün 
olmadığından kamyon kelimesinin mad
deye konmasını teklif etti. 

B. İsmail Hakkmm verdiği tadilna
me nazarı itibare alınarak encümene ha
vale edildi. 

Şerif İlden (Kastamoni) orman yan

gınlarının, görülmesi için kuleler yapıl

masını teklif etti. 

zianteb) orman işlerine verilen ehemi
yetin buradaki cezai hükümlerle müte
nasib olmadığııu, ormanda işlenen suç
ların ağaç kesimi veya ağaçlara karşı 
gösterilen kayıdsızlığın neticesi olan suç
ların daha süratle ve daha şiddetle ce· 
zaland rılması icab ettiğini, memlekette 
orman sevgisi ve hassasiyetin son za
manlarda başlamış olması do!ayısiyle or
man suçları hakkında bulunmasını zaru
ri gördüğü cezalar ve cezaların tatbik 
şekilleri için geniş hükümler bulunmadı
ğım söyledi ve bu hükümlerin konulma
ııı için lüzumlu tedbirlerin alınmasıru is
tedi. Tahsin San (Aydın) projeye konu
lan cezaları ihtiyaca kafi gördü. 

Türk - Elen kül
tür ve dostluk mü, 
nasebetlerinin baş
lıca tezahürlerin
den biri :sayılan 

sergi hakkında, her 
muhitte, iyi intiba
lar mevcud oldu
ğuna şahidim. Ser
gideki tabloların 

sayısı 74 dür. Bun
lar arasında cidden 
çok muva!fakları vardır. Mesela Çallı 
İbrahim'in "Atatürk" tablosu, Namık İs-

mail merhumun "Ankara"sı, Bedri Rah
minin "Bayazid camii avlusu" pek ziya-

de beğen.,rn'ş ohnlardarıdır. Bu suretle 

başlamış olan kültürel münas-.betler in 

diğer sahalarda ve karşılıklı olarak de
vam etmesi temenni olunmaktadır. 

Belediye Meclisi diin toplandı 

Projenin cezai hükümJere aid bcJin- '
ci faslı konuşulurken Remzi Gülez (Ga-

Encümenler seçiminden sonra şehre aid 
mühiın kararlar verildi 

========================--
B. Hitlerin nutliu 

Londrada hayli inkisar 
o yandırdı 

lngilterenin mütemmim 
izahat istemesi muhtemel 

Lö Tan nutukta hem itinıad ve
rici, hem de kaygı u) andırıcı 
parçalar bulunduğu fikrinde 

Londra, 1 (A.A.) - B. Hitler'in nut-
kunun daha derinden tahlili, nutkun B. 
Blum'un sözlerine cevab teşkil etmeme
si dolayısiyle salahiyetli ingiliz mahfil
lerinin duymakta oldukları hayal inkisa
rını teyid eder mahiyettedir. 

Uumumi görünüşü itibariyle mutedil 

olan bu nutukta Fransa, Belçika ve Hol

landaya verilmiş olan wnumi teminat, 
müsbet bir değer taşımaktadır. Ve bu 
hususta daha evvelce yapılan beyanatı 

teyid etmektedir. Sürprizler devrinin 
geçtiği hakkındaki cümleden başka, nu
tukta hiç bir sarih ifadeye, hiç bir pratik 
fikre rastlanmamasını, salahiyetli mah

filler esefle k1rşılamışlardır. 

lzalıat istenmesi muhtemel 

Hükümetin, bu nutkun bazı noktala
rının tenvirini istemesi ihtimali vardır. 
Böyle bir ihtimal, İngiliz diplomatik 

mahfillerince red olunmamaktadır. Hayal 
inkisarına yol açan kısımlar, bilhassa si
lahı>ızlanma ve ekonomik iş birliğine a
id olanlardır. Diğer kısımlar mütemmim 
malfımat istenmesini haklı gösterecek 
mahiyettedir. Bu takdirde diplomatik 

yollarla hareket edilecektir. 
Yine bu mahfillere göre, nutukta u

mumi Avrupa meseleleri hakkındaki in-
iliz düşüncelerini değiştirecek hiç bir 

g b d" .. şey yoktur. Bilindiği üzere u uşunce-

ler, geçen temmuzda Londrada yapılan 
Eden _ Blum • Van Zeland konuşmasın
d;-n sonra çıkarılan tebliğe uygundur. 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Dün Kamutayda orman kanunu proje
sinin görüşülmesi dolayısiyle sorulan 
suallere cevab veren muhtelit encümen 
raportörü B. Raif Karadeniz (Trabzon) 

Muhtelit encümen mazbata muhar
riri Raif (Karadeniz) bu projenin or
man suçlarına aid cezaları eldekine gö
re arttırmış bulunduğunu, encümenin 
cezanın şiddetli olmasının suçlunun 
mütenebbih olmasını temin edemiyece
ğinden ve en müessir çarenin de suç
lunun behemehal yakalanıp cezaya çarp
tırılması bulunduğundan projede bu 

hususun imkan altına alındığını, bir 1 
ağaç kesti diye herhangi bir kimseyi 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

• 

Belediye meclisi dün saat 17 de Be
lediye Reisi B. Tandoğan'ın reisliğin
de altıncı intibah devresinin sekizinci 
toplantısını yaptı. Ruznamenin birinci 
maddesinde encümenlerin intihabı vardı. 
Yapılan seçim neti<:esi şöyle oldu: 

BÜDCE ENCÜMENİ 
Makbule Eldeniz, Hayrullah Özbu

dun, İskender Artun, Rauf Baykan, 
Cafer Tayyar Benada.m, Vehbi Demir 
Reşat Erbeyli. 

İMAR ENCÜMENİ 

Ahmet Hanif, Cemal Germen, Muh
lis Sertel, Süreyya Ülkür, Sakip Tanır, 
Kemal Oran, Veli Ulusu. 

TARİFE VE K.AVANİN EN. 

İbrahim Ayaşlı, Naş.iıt Toygar, Ri-

• Cumhur reısı B. Ruzvelt 
Reisliğinin beşinci yıl dönümünü kutladı 

Nevyork, 1 (A. 

A.) - Reisicum
hur B. Ruzvelt'in 
cumhur reisliğinin 

beşinci yıldönümü 

dün memleketin 

bütün büyük ~e

hirlerinde kutlan
mıştır. Bu münase· 
betle birçok balo
} a r yapılmıştır. 

Bunların geliri ço
cuk felcine karşı 

müca~ele kurum
larına verilecek• 
tir. 

e;1 

Beş büyük ba
lo verilmiştir. Bun
ların en mühimine 
Madam C ey m s 
Ruzvelt reislik et-
miştir. 

Cumhur Reisliğine seçiminin beşinci yrldönümü Ameri
kada bilyiık törenle kutlanan B. Ruzvelt ailesiyle beraber 

Beyaz sarayda B. Ruzvelt bir takım 
gazete muhabirlerini kabul etmiştir. 

Bu muhabirler kendisinin 1920 sene
sinde siyasi mesleğinde ilk adımı ata-

rak cumhur reisi muavinliği nanuedli
ği için yapmış olduğu seçim mücadele

lerinde kendisine refakat etmi9 olan 
zevat idi. 

fat Çulha, Feyzi Kütükçüoğlu, Me<:di 
Sayman, Ekrem Ergun, Raşit Çalış. 

TETKİKİ HESABAT EN. 

Fethi Yaman, İskender Artun, Ha

(Sonu 2. inci sayfada) 

Yeni japon kabinesini kurmağa muvaf
fak olan general Hayasbi 

Yeni 
kabinesi 

Japon 
kuruldu 

Tokyo, 1 (A.A.) - Japon buhranı 

bugün nihayet bulmuş ve yeni kabine 

B. Hayaaki tarafından kurulmuşt~ 

Japonyanın Vaşington elçisi B. Hiro 

Hiaaito hariciye nazırlığına ve Gene

ral Kotarono Kumaro harbiye nazırı ... 
ğma tayin edilmişlerdir. Son sözü or

du ve donanma söylemiş ve muvaffaa. 
yetini elde etmiştir. 

Şanghay, 1 (A.A.) - Çin aiyaat ma,. 

hafilinin kanaatine göre, ,sağa temayiil 

etmekle beraber Hayaşi kabinesi, B. H._ 

rota'mn Çin hakkındaki siyasetini malJ,. 

afis bir şekilde değiştirmiye<:ektir. 
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Belediye Mecli si dün toplandı 

Eııcümenler seçimin den sonra şehre aid 
mühim lGtrarlar verildi 

(Başı ı inci sayfada) 

mit Eseniş, Ziya Arkana, Muzaffer 

Gürcan, Nusret Evcen. 

SIHHİYE ENCUMENİ 
Samiye Börekçi, Huseyin Eti, Yu

suf Hikmet Oktar, Ali Vahit Yaşat, 

Bilal Akba, İsmet Yenen, Osman Un

türk. 
Seçimi miıteakib şehrin iıç yerinde 

otobus bekleme yeri yapılmakta oldu
ğunu bildiren belediye reisligi tezke
resi okundu ve bunun için sarfedile
cek olan tahsisat kabul edildi. 

Belediyeler Bankasının beledı}e hi&
sesine aid istedigi karar da verildikten 
aonra, şehrin birçok sıhi ihtiyaçlarını 

temin eden muesseseler kurmak sure
tiyle belediye hizmetlerine büyük mu
avenetleri dokunan Sıhat ve İçtimai 
Muavenet Vekiletinin vekalet binasına 

bitişik arsanın bedelile verilmesi hak
kındaki talebi memnuniyetle kabul o

Jundu. 
Şehrin en işlek bir yerinde, Yenişe

hir köprüsü ile İamct Pap Kız Ensti
tüsü arasında, tarih - coğrafya ve dil 
fakültesinin yapılacağı sahanın Maarif 
Vekaletine satılması kararlaştırıldı. 

Bundan sonra, seferlerin artması ve 

diğer mühim sobeblerle sarfiyatı çoğal
an otobüs işleri büdcesinde ve belediye 
büdcesinin diğer fasıl ve maddelerin
de yapılacak münakalelere dair tezkere 

okunarak büdce encümenine havale e-

dildi. • 

Belediye kanunu hükümlerine göre 

umumi pazar yerlerinde, borsalarda ve 

diğer satış yerlerinde halkın ve bilhassa 
köylünün haklarını muhafaza ile mükel
lef olan belediyemizin bu kontrol işini 
iyi yapabilmesi için bir kaç kantarcı kul
lanılması, baskül ve terazi alınması hak
kındaki teklif de kabul edildi. 

B. Tandoğan, geçen hafta içinde ö
lümiyle muhitimizde derin bir teessür u. 
yandıran meclis azasından eczacı Nured- ı 
din Arzumanm ruhunu taziz için bir da
kika sükut edilmesini teklif etti. Nured
dinin hatırası saygı ile anıldı ve memle
kete yaptığı hizmetlerden bahsedildi. 

Söz alanlar bilhassa reislik makamının, 
acı haberi azaya tahriren haber vermek 
ve cenue merasimini hazırlamak husu
sundaki alakasına da teşekkür ettiler. A. 
çık azalığa yedeklerden en çok rey alan 
davet edilecektir. Belediye meclisi önü
müzdeki parzartesi günü aaat 17 de 
toplanacaktır. 

Yurdda şeker satışı ar tmakta devam ediyor 
Memlekette hayatın ucu.zlatılmaar 

için hükümctimizin almakta olduğu 

tedbirler arasında, en hafta büyük bir 
endüstri ve istihlak maddemiz olan te
kerin ele alınmış olduğu malômdur. ~ 

Şeker fiatlarmm ehemiyetli bir nis-

1934-1935 
Haziran 2845.069 
Temmuz 3411.646 
Ağustos 2875,593 
EylUl 3056.787 
Birinci teşrin 3719.766 
İkinci teşrin 4613.997 
Birinci kanun 5808.271 
f kinci kanun 4697.006 
Şubat 3668.600 
Mart 4258.635 
Nisan 3995.934 
Mayıs 3220.477 

... c=:= 

bette ucuzlatılmasından beri memle
kette ıeker iıtihlaki hergün biraz daha 
artmaktan geri kalmamıştır. İşte aşağı
daki rakamlar, şeker satışlarının son yıl· 
larda gösterdiği yükselişi büyük bir 
belagatle- ifade etmektedir. Tonolarak: 

1935-1936 1936 
7664.598 6423.455 
6224.083 5438.100 
3992.180 4921.089 
3863.832 4584.792 
6480.644 6302.206 
6648.620 8845.291 
6835.177 
6461.652 
6731.080 
5163.707 
5412.217 
5016.515 

Bakırköy bez fabrikamızın 
1936 daki ~alışmaları 

Beş yıllık endüstri programımıza 

uygun olarak tesisatı genişletilmif ve 
yeni makinelerle teçhiz edilmiş olan 
Sümer Bank'ın Bakırköy Bez Fabrika· 
aı, İstanbul'da modem türk endüstrisi· 
nin şerefli bir mıimessili halinde, dai
ma artan bir randımanla çalışmaktadır 

1934 başında mevcut iğ sayısı an
cak üç bin olan bu Devlet fabrikası, 
yenileşmesinden sonra on bin iğle fa
aliyete koyulmuş ve piyasada kendine 
büyük bir itibar temin etmiştir. 

Biten yıl, Bakırköy labrikası için 
çok müsait ve memnuniyet verici şart
lar içinde geçmiştir. 

1936 om ilk on ayı zarfında fahri· 
kaya dışardan verilmiş olan siparişler, 
1935 senesinin aynı devresi zarfında 

alınan siparişlere nazaran yüzde 120 
nisbetinde bir fazlalık göstermektedir. 

Fabrikanın pamuk mübayaası aynı 
aylar esnasında 1935 de 774.424 kilo
dan 1936 da 806.965 kiloya yükselmiş
tir. Bez imalatı da 3.592.982 metreden 
4.270.068 metreye çıkmıştır Bu ra
kamları mütalea ederken 1930 eenesi 
bütün imalat yekununun ancak 1,5 mil
yon metreden ibaret kalmış olduğu

nun göz önünde tutulması faydalı 

olur. 
Fabrika bundan bllfka 1936 nın ilk 

Pil ayı zarfında 806.483 kilo pamuk ip
liği imal etmiştir. 

Fabrikanın senenin ilk on ayı zar· 
fınlaki satışları bir evvleki yılın aynı 
müddet zarfındaki umum satışlarına 

nazaran yüzde yirmi yükselmiştir. Fa
kat Devlet satışları istisna edilirse, 
yalnız piyasaya yapılmış olan satışlar 

arasındaki fark, 1936 da bir evvelki 

seneye nazaran yüzde 250 nisbetinde 

bir fazlahk gösterir. 

Devlet pamuklu fabrikalarının en 

küçüğü olan Bakırköy Bez fabrikası, 

ne kadar rasyonel bir şekilde çalıpnak

ta olduğunu bu rakamlardan daha be

lagatle ifade ebnek mümkün değildir. 

Nasıl 

yazıyoruz? 

Bir ihhaas (?) 

makalesin
de cümleler: "- Mekteb cemiyetten 
ayn bir teY midir? Mektebi yqatan 
~e götüren cemiyet mi, yoksa mekteb 
mi? Binaenaleyh mektebi, cemiyetten 

ayırmamıza imkin olm•m•una na

zaran rüfeymi olan mekteb cemiyeti
ni de aynı cemiyet gibi kabal ede
rek .• ..,, 

Bunları yazanın bir te::ri- aö7'e
mek iatecliii muhakkak iae de.-

Kolombun yunwrıaaı 

.. Kristof Kolombun yamartaaı., 

hikayesini biliriz. Fakat bir italyan 
folklorcuauna göre yumurtayı bat a
f&iı durdurmağa ilk mUTaffak olan 

adam 1444 de, yani Amerikanın ket
finden 48 sene evel ölmüt bulunan 
mimar Brunelleschi'dir. 

Bu iddia doğru ola.bi!ir ama "ga
latı meıhur,, u düzeltmek acaba ka
bil olur mu? 

ıc 
İstanbul şehir 

meclisi toplandı 
İstanbul, (Telefonla) - Şehir mecli

sinin şubat içtima devresi bugün başla
dı. Meclise verilen büdcede belediye ve 
viliyetin 937 müşterek adi ve fevkalade 
varidatı umumi yekimu on bir milyon 
lmk bir bin dokuz yüz yirmi liradır. Bele
diye masraf büdcesi tesbit edilmektedir. 
Vilayetin adi ve fevkalade masraf büd

cesi 3.242.027 lira, mülhak büdcelerden 
Karaağaç mezbahasının veridat ve mas
rafı 1.607.001 lira, konservatuvarını.ek
sen dört bin iki yüz altmış bir lira, düş· 
künler evinin 167.506; şehir tiyatrosu• 
nun 140.755 liradır. 

Meclis bugün makamın Çubukluda 
eabık Hidiv Abbas Hilmi paşanın köşk, 
koru ve yanındaki iki köşkün satın alın
ması hakkındaki teklifini encümene ha
vale etti. Meclis kabul ettiği takdirde, 
belediye, boğazın en güzel bir yerinde, 
İstanbulun en güzel binasına sahih ola
caktır. 

iplik Fabrikacılan 
toplandılar 

lstanbulı (Telefonla) - İplik fabri
kacılan bugün tİC4lret odasında toplan
dılar. İyi kalitede ve sağlam mal çıkart
manın çarelerini araştırdılar. Perşembe 

günü tekrar toplanacaklardır. 

B. 1\lenemencioğlu 

İstaııhula geldi 
İstanbul, 1 (A.A) - Hatay mesele

sinin milletler cemiyeti konseyinde mü
zakeresine memur murahhas heyetimiz 
erkanından, hariciye vekaleti genel sek
reteri Numan Menemencioğlu bu sabah
ki ekspresle Cenevreden şehrimize gel
miştir. 

Numan Menemencioğlu bu ak~amki 
trenle Ankaraya hareket edeceh.-tir. 

Kızılay 
hao.rlıkları 

balosu 
ilerliyor 

Kızılay Cemiyeti Ankara merkezi 
tarafından önümüzdeki cumartesi ak
şamı Ankara Palasta verilecek olan bü
yük balonun hazırlıkları ilerlemiştir. 
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Yenişehir P. T. T. 
binası 

Otomatik talefon febekesi 
genişliyor, yeni rehber 

basılıyor. 

Yenişehirde Bayındırlık Bakanlığt .. 
nın karşısında ve temyiz mahkemesi 
binası önünde yapılacak olan posta, tel
graf ve telefon binası, 7 5 bin liraya mü
teahhidine ihale edilmiştir. Müteahhid 
binaya inşaat mevsimi içinde bnşlıyacak 
ve altı ayda teslim edecektir. 

Bu bina içinde 4000 numaralı yeni 
bir otomatik telefon santralı yapılacak· 
tır. Bu suretle Ankara otomatik tele· 
fon numaralan yedi bine iblağ edilınif 
bulunacaktır. Yedi bin abonenin daha 
10-15 sene Ankaranın ihtiyacına yete
ceği tahmin edilmektedir. 

Ankara telefon müdürlüğü 1937 yr• 
lına aid rehberi bastırmaktadır. Bu
günlerde adreslerdeki değişiklikler 

tespit olunmaktadır. 

Cumhuriyet Merkez 
Bankasının Umumi 

Hey' eti 
Cumhuriyet Merkez Bankası umumi 

heyeti esas nizamnamesinde ufak bazı 

değişiklikler yapmak üzere Şubatın 4 
üncü Perşembe günü fevkalide olarak 

toplanacaktır. 

Yoksul çocuklan 
korumak için 

Kızılay Cemiyetinin Ankara merkez 
heyeti bu akşam saat 18 de tekrar top

lanarak alınmış olan son tedbirleri göz

den geçirecek, yeni kararlar verecek· 
tir. Balo biletleri adedce mahdud oldu
ğundan satışa ilk parti olarak çıkarılan 

mikdar tamamen satılmıf ve ikinci par
ti biletler için talihlerin müracaatları 

çoğalmıştır. Balonun eğlenceli ve intL 
zamlı geçmni için alınmış olan tedbir

lerin tafsilatına girişmeden, müzik, ko

tiyyon, varyete, piyango cephesinden 
ankaralılarm o gece yeni sürprizlerle 
karşılaşacaklarını söylemek kabildir. 
Bundan başka o gecenin ne,esim artı· 
racak bir de aile oyunu tertib edilmi~r. 
Avrupanm baflıca büyük gazinolarında 
sadece ailelerin vakit geçirmeleri için 
kurulan bu oyunun laznngelen masa Te 
aletleri büyük fedakarlıklar ihtiyar e

dilerek İstanbuldan celbolunmuştur. 

lzmit Klğd Fabrikası için 
lüzumıu &e1111&0& aaun IUIDCU. 

htanbul, (Telefonla) - Yamı vali
nin reisliğinde halkcvinde toplanacak 
kcxnisyon mekteblerdeki yobul çocuk· 
lan korumak için kunılacalı: himaye he
yetleri birliği hakkında karar Yerecek

tir. 

Pedagoji Enstitüsü 
İstanbul üniversitesi pedagoji ens

titüsü önümüzdeki cumartesi günü ilk 
dersine bqhyaca.ktır. 

General Kazim Dirik 
Edirneye döndü 

Edirne, 1 (A.A.) - Umumi Müfet
t:i§ler kongresi dolayısiylc ilci aydanberi 
Ankarada bulunan Trakya Umum Mü
fettişi General Kazını Dirik Edirneve 
dönmüştür. 

Darüşşef akanın 64 üncü 
yıldönümü 

Darüş§efekanm 64 üncü yıl dönümü 
münasebetiyle Dariişşefe.kaldar Ankara 
tubesi tarafından Şubatın altıncı Cumar
tesi günü akşamı Halkevinde bir şölen 

tertip edilmiş ve güzel bir proğram ha
zırlanmıştır. 

Sabır ve §Öhrcı 

Franuz avukatlarından Moro - Gi
afferi uzun müdaf aalariyle meıhur

dlD'. Müdafaalarını neden çok uzat
bğmı IOrUI bir .. ata üatad izah et
miı: 

- Sabnmla uyuttuğum hakimler 
fÖbretİmİ hatırlayarak ekseriya bana 

hak Tenn.İtlerdir. 

Yakın kelimeler: 

Kayak ..,orundan eli yÜzÜ sanlı 

dönen birine arkadatı aoruyor: 

- Ski' den mi? 
- Hayır viski'derıl 

Jlübalega mı? 

Meteoroloji müteh:ıssıslan b kı· 

ım çok ıiddetli olacağını haber 'er· 
dikleri halde birçok yerlerde havala· 
rm daha ziyade yağıılr gittiğinden, 

Profesör Hendemith 
şehrimizde 

Musikişinas Prof. Hendemith dün 
şehrimize gelmi§tir. Profesör şehrimiz
de üç hafta kadar kalacaktır. Profesör 
buradan konser vermek üzere N evvork 
ve Vaşingtona gidecektir. 

Bir nahiye kuruldu ve 
bir nahiye kaldırıldı 

Dahiliye Vekaleti Edremit kazası
na bağlı olmak üzere Kalkım adiyle ye
niden bir nahiye kurmuş ve Gönen ka
zasına bağlı Çakır nahiyesini kaldır • 
mrştır. 

Sabun sanayii için 
Ziraat Vekaleti sabun sanayii için 

memlekete ithal edilen yağlarm sud -
kostik mahhilü ile denatüre deilmesi

nin muvafık olacağını kararla~tınnr~· 
tJr. 

biri &Öze kanıtı: 

görülmedik soğuk
lar olmadığından 

bahsedilirken Ci

han Harbında 

bulunmuı olan 

- Biz Balkan cephesinde, 1917 
kışında donan $Uyumuzu kaynatıp i
çer ve ekmeği de destere ile keser-
dik! • 

Bekarlık vergisi 

Franaada çıkarılan mali kanun

lar beki.rlık vergisini yüzde 30 arttr· 

dı. 

Bir mükellef bundaki haksızlık

tan tikayet ediyor: "Bekarlık vergi· 

ai hakaız bir §eyken bunu yüzde 30 

artırmakla kanun vazu beni evlen· 

meğe nasıl icbar edebilir? Zira o ka

dar çirkin ve tabiat sahibiyinı ki çir

kin olduğum iç.in istediğim kız be

nimle evlenmez ve tab:at sahibi ol· 

duğum için de benden daha çirki i İ· 
le ben evlenemem!'' 

Sumcrbank, .lzmu k gıd fabnkaaı i. 
çin lüzumlu olan sellıiloıu A•usturyadan 
mubayaa etmiştir. Bedelleri kliring yolu 
ile yani tıirk ı.ıarası olarak ödenecektir, 

(A.A.) 

Denizlide kır koıusu 
Denı:Lli, ı {A.A.) - .buıge ajanl• 

ğının tertib ettigi ikinci kır koşusu ha· 
vanın yagınurlu olmasına ragmen yapıl

nııştır. Koşu 500 metre olarak tertib e
dilmi'f ve kulublerden birçok genç işti• 
rak etmiştir . .Mendire& Spor kulübü bi
rincıligi, İclmai1 Yurdu ıkinciligi al

mışlardır. 

Karadenizde fırbna 
Sinob, 1 (A.A.) - İki gun açık gi· 

den hava bugün tekrar bozmuştur. Pos
ta vapurları denizin şiddetinden liman· 
dan kalkınıyorlar. Kar tipi halinde yag• 
maktadır. Kara yollarında karın yük
sekliği iki metreyi bulmuştur. 

Denizlide bir külübün 
yıl dönümü kutlandı 

Denizli, 1 (A.A.) - Denizlinin es
ki ve çalJlkan spor ltulüblerinden biri 
olan İdman yurdu 16 mcı ç.alıflllo'l yılı· 

na girmiJ ve yıldönümünü Halkevinde 

parlak bir &Urette kutlamıJ.t.ır. Kulüb 
mensubları önümüzdeki yıl daha ço1' 
çalışmak üzere bir çalışma proe-ranu 
hazırlamışlardır. 

KAMUTAY ÇAGRILAR1 
Arzuhal encümeni bugün grup içti• 

mamdan sonra toplanacaktır. 
* Dahiliye encümeni bugün grup iç· 

timaından sonra toplanacaktır. 

Prof. K. KÖMÜRCIANIN 
Modem ve herkese elzem lritaplarl 
Ameli ve tatbiki kambiyo 35 
Yeni muhasebe usulü ı22,Sd 
Ticari malUmat ve bankacılık 
İktısad ilmi 
İhtisas muhasebeleri (Şirket, 

105 
87,~ 

eanayi, ziraat, banka) 175 
Ticari Te mali hesap 1. ci kı&ım 70 
Zihni hsap kaideleri 20 
Logaritma cetvelleri 
(yeni rakam) 56 
Yeni hesabı ticari (mufassal 
eser) 200 

Mali cebir (istikraz ve 
sigorta hesapları) ıoo. 

Başlıca 5atış yeri: İkbal KitabeYl 
1~anbu1 

ızı ayın yı lık balosu 6 şubatta Ankarapa as' a v 
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1.uıLER'lN NUTKU 
Milli aosyaliıt partisinin alman mu-

kadderatına h~ı-'m ld • .. .. d'' wu o ugu gunun or-
düncü yıldönümü münasebetiyle Hitler 
tarafından söylenecek nutuktan sürprız 
bekleyenler hayal sukutuna uğramıılar. 
dır. İki aaat süren bu nutkun en büyük 
ıürprizi, fransız baıbakanı Blum tara
fından dört bet gün evel söylenen bu 
nutka hiç temas etmemesi ve Eden'in 
daha evel söylediği bir nutka da ç::k 
mübhem cevablar vermeıidir. Halbuki, 
Üıgiliz dıt bakanının avam kamarasında
ki nutkuna bu 30 ikinci kanun nutkun
~· cevab verileceği alman istihbarat a• 
~sı tarafından bildirilmişti. 

Nutkun büyük kısmı, dört senelik 
~lli sosyalist rejimi zarfında baıarılan 
1§lerin izahına tahsis edilmiştir. 

Hitler. Alınanyarun dört sene evveL 
ki vaziyetini hatırlattı. Mağlub, arazisi 
t.ksirn edilmj,, askersiz, umids~ he
defsiz, iktisadi vaziyeti bozuk. Altı mil
yon i§siz. Böyle kötü bir mirası eline a
lan milli ıosyalist partisinin dört sene i
çinde Almanyayı Jinltdiğini ve bunu ya. 

Parken de hiç kan akıtmadığnu söyledi. 
Sonra da Almanyaya harb mesuliyetini 
Yükleten Versailles muahedesinin 231 
İnci ınaddesini reımen ilga ettiğini ba
dirdi. 

lç politika üzerinde uzun ve etraflı 
durduktan ıonra dı§ siyasaya geçen Hit
ler, İngiliz dıt bakanına cevab vereceği
ni bildirdi, Milletlerarası münasebetleri
nin tanziminde Almanyanın teıriki me. 
'-iden kaçınmakta olduğu hakkında E
den tarafından söylenen sözlerin doğru 
01.:nadığını iddia etti. Ve alman tetri.ki 
lllesaiıine m.iıal olarak da Lehistan ile 
Yapılan misakı, Avusturya anlapuasını, 
ltaıya ve Japonya itilifnu göıterdi. 
Fransa ile Ahnanya arasında hiç bir ih
tilaf mevcud olmadıiuu, Almanyanm 
Hollanda ve Belçika arazisini kefalet al
tına almaya ba:z:ır olduğunu ve Y ugos· 
lavya. Macariıtan, Bulgaristan ve Por. 
tekiz ile iyi münasebette bulunduğunu i
lave etti. 

Nutku dinleyenler, Blum tarafından 
lyons'da söylenen sözlere cevab verile
cek diye iki ıaat beklediler. Hitler buna 
Yanaımadı. Yalnız dört senelik i.kti&adi 
proaramın tatbikatından vaz geçmiyece
ğini bildirdi. 

Bu defa Sovyet Rusya, Hitlerin hü

cum ve taarruzlarına doğrudan doğru
ya hedef olmamıştır. Fakat aovyetlere ve 
komünizme karşı Almanyanın siyasetin. 
de en ufak bir inhiraf olmadığını anla
tacak bir çok fıkralar vardır. Eden'e ce
Vah verirken, İngiliz dıt bakaımıın, bol
§evizmi merkezi Moskova olan bir dev· 
let telakki ettiğini. halbulci kencliaince 
bunun vebadan başka bir ıey olmadığını 
IÖyledi. Dünya sulhunun sağlamlaıması 
İçin ileri sürdüğü ıartların birinde de 
&ovyetlere ve kominterne ima vardır. 
llitier dünyanın düzelmesi için dünya 
efkarını zehirleyen ve milletlerara11 u
lceri te}kilatı olan gayri mesUI teıekkiil· 
ler:- d • · .. , orta an kaldırılmasını ıstayor. 

. Bu ıartlarm biri de milletler cemiye-
tinin iılahıdır. Fakat müeslt'..enİn iıla· 
lu hakkında bu defa başka bir mütalea 
ileri •ürülmektedir: Cemiyet tekimiil 
kaidesine uyan bir organ haline getiril· 
ineli imiş. 

Bu hal de evvelce ileri sürülen iılah 
~ıu-iyelerinden daha vazih bir fikir de-
iil. 

~ ~:zün kısası ıudur ki Hi~e~in n~t
lnilletlerarası münasebetlennı oldugu 

~erde bırakıyor. lngiltere ve Fransa. E-
~ll ~e Blum'un eserleriyle AJmanyaya 

11Ya • 'k" • 
t 

11 ve iktisadi sabada teın ı mesaı 
eldif • • ki etınişlerdi. Hitler demek ııbyor 
~.~Yetlerle aala teıriki mesai edemem. 
ıger devletlerle de zaten tefriki mesai 

~bnekteyirn, Yani Almanya ile münase. 
tleri balonundan her devlet, nutuktan 

lollra d du a olduğu yerde ~rp ruyor 

A. Ş. ESMER 
~ Fı·ı· =========-

••tin hakkmdaki tahkik 
raporu ne zaman neşir 

olunacak? 
dir~~dra, 1 (A.A.) - Gazetelerin bil· 
tılı:t gıne göre, Filistinde tetkikler yap-

an son Lo . :rapo ra ndraya dönen komısyon, 
runu k Y' ld' liatt· ya ınlarda verecek degı ır. 

ise, .;; Morning Post gazetesine bakılır 
ı er _rapor, ancak kıratın taç giyme tö

sonra neşredilecektir. 

ınıs HABIIILIRIBll 
tsr ANY A İSYANI 

Cehhelenle 
sükun var 

Fakat ufak çarpışmalar 
eksik olmuyor 

Salamanka. 1 (A.A.) - Umumi ka
rargah tarafından neşredilen bir tebliğ, 
dikkate değer hiç bir askeri harekatı)n 
vukubulmadığını ve bundan cebhelerde 
fena havanın hüküm sürdüğünü haber 

vermektediı. 

Bilbao, 1 (A.A.) - Müdafaa komite
sinin resmi tebliğine göre, hükümet kuv
vetleri Marikine bölgesinde bir asi ko
lunu ve onlara yardıma gelen bir müf
rezeyi dağıtmışlardır. Ecibar ve Elgueta 
bölgelerinde hükümet mevzilerinde hiç 
bir hasar yapmayan topçu düellosu ol-

muştur. 

Bir hükümetçi gemi asiler 
tarafından yakalandı 

Londra, 1 (A.A.) - Deyli Telegraf 

gazetesinin bildirdiğine göre Cebelittank 
boğazından geçerek Valensiyaya gitmek 
üzere bulunan hükümetçi İspanyol Ar
nahan • Mandi gemisi, asiler tarafından 

yakalannuştır • 

Muhariblerin ailelerine 
yardım ı.çın 

Avila, 1 (A.A.) - Havas ajansının 

muhabiri bildiriyor: 
Muhariblerin ailelerine yardım ser

mayesini kuvvetlendirmek üzere bugün
den itibaren bütün ispanyollardan tütün 
aatışmdan, tiyatro ve sinemalardan, la
vanta ve saire gibi lüks eşya üzerinden 
ve kahvelerle otellerde yapılacak fevka
lade istihlakten yüzde on nisbetinde 
munzam bir vergi alınacaktır. 

1KısA DIŞ HABERLE_~--' 
* Nevyork, - Nevyork serbest lima

nı açılmıştır. 

* Roma, - Faşist milisleri ihdasının 
ıs inci yıldönümü bura.da Musolini'nin 
de huzuru ile parlak bir tarzda kutlan

mıştır. 

* Belgrad - Spli~de 1500 çimen-
to amelesi ücretlerinin artırılmasını ve 
kollektü mukavele yapılmasını istiyerek 

grev ilan etmiştir. 
* Faris - Marsilya ve civarındaki 

bütün çimento fabrikalan işçileri grev 
ilan etmişlerdir. Anlaşmazlığın önüne 
geçmek üzere yapılma~ ol~n konuş
malar, şimdiye kadar bır netıce verme-

miştir. * Londra, _ Hava bakanlığından 
bildirildiğine göre. kıral, kardeşi Dük 
de Gluçester•i hava mareşallığına ve 
kendi hususi yaverliğint- tayin etmiştir. 

• Faris, - Fransada A vignon yakı
nındaki Montrö şehrinde söz alan harbi

ye bakanı B. Daladier Fransanm da~ 
"uzatılmış el" siyasetine sadık kalacagı-

ru söylemiştir. 
• Paris, - Maggi süt imalathanesinin 

ateşçileri grev itan etmişlerdir. Bu mü
essesede çalışmakta olan beş bin kişi bu 

suretle işsiz kalmışlardır. 
• Paris, _ Kasablanka'dan bildirildi-

-· o"re Fas'daki otobüs biletçileri 
gıne g .. . 
grev ilan ettiğinden otobus seferlen dur-

muştur. . _ 
• Paris, _ ümanite gazetesıne gore, 

komünist partisi genel sekreteri B. Tho

rez İspanyaya hareket etmişti_r. . 
• Cenevre, _ Milletler cemıyeti kon
. . 'mdiki reisi olan B. Vellington 

seyının şı .. 
Koo Paris'e hareket etmiştir. Kendısı 

C 1. terketmezden önce bir çok enevrey 
il bilhassa Lehistanın milletler zevat eve 

cemiyeti nezdindeki delegesi B. Komar-

miki ile görüşmüştür. • 
• Vatikan, _ Papanın sıhhi vaziye-

tinde hafif bir surette, düzelişe meyilli 

bir tevakkuf vardır. . . 
• T . Seçim sükun ıçınde cere-

ıran, -
. h .. kümet namzedleri ka-yan. etmış ve u 

unm~u~ . . 
... T ·no _Bir teğmen ve ikı assu-... orı , . . . . . 

k mandasında yirm} kişilık bir ı· 
bayın u v nl 

ı müfrezesinin kar yıgı an 
talyan avc · · ·1 

k 1 ak kayboldukları bıldın • 
altında a ar 

mektedir. 1ınak 
H 

. ·n ölmlis oldukları sanı ta-
epsını ~ 

dır. 

Amerika tuğyanı 
hali vahimleşiyor 

Amerikada zaman zaman ba.;an sellerden 1929 da vukua gelenine aid tayyareden 
alınmış 

Nevyork, 1 (A.A.) - İJlinois"in ce
nub taraflarında yağmakta olduğu bil

. dirilen kar ve yağmurun Missisipi ve 
Ohio vadilerinde oturan insanlarm kay· 

İspanyaya l{açırılaıı 

bir resim 

gılarınr bir kat daha artırdığı ve soğu· 
ğun binlerce yurdsuz insan sefaletini 
büsbütün vohimleştirdiği haber veril
mektedir. 

tavvare haliknıda 
"' el 

Fransız Parlementosunda münakaşalaı·a 
devam olundu 

Paris, 1 (A.A.) - Saylavlar kurulu
nun cuma günkü celsesinde milli müda
faa hakkında sual takrirleri m:inakaşala
rırun B. Kerillis hava komisyonu tahki
kat komiseri Beranger ve hava bakanı 
Cot arasında bir anlaşmazlıkla neticelen
diği malumdur. Branger, Limoj'da fo. 

tografı alınmış olan Dövuatin tayyaresi
nin alelade serfye aid olmadığını, çünkü 
t. h. markalı bulunduğunu kaydetmiştir. 

Bugün Kot'a yolladığı bir mektubta, 
B. Kerillis celse nihayetinde bakanın, 

yalancı haberi neşri hakkında kendis·ne 
karşı yapılan takibattan vaz geçtiğini 

söylemiş olduğunu hatırlatmaktadır. 

B. Kerillis bakana bu vaziyetinden 
dolayı teşekkür etmekte, fakat halk 

SON DAKiK_4 

cephesi matbuatı tarafından alınan V.l

ziyetin kendisini, bunu kabul etmemek 
mecburiyetinde bıraktığım söylemekte• 

dir. B. Kcrillis, hadisenin do~ru olau
~unu tayyarenin şu veya bu seriye aid 

olduğunun ehemiyetsiz olduıfunu ve 

asıl meselenin bir dövuatin askeri 

tayyaresinin ispanyay.a verilmiş olmd-

sında olduğunu söylemiştir. 

Hüsnü niyetini tasdik ctmış olma· 
sından dolayı bakana teşekkür etmekle 

beraber B. KeriJlis, adliyenin bu iı;i ta
mamiylc tenvir etmesi husus:.ında ıs

rar etmekte ve masuniyeti teşriiycsinin 

kaldırılmasını beklediğini ilave etmek

dir. 

Hatay anlaşması dolayısiyle 
B. Eden Avam kamarasında beyanatta bulundu 

Londnı, 1 (A.A.) - Avam kamarasında bir suale ccvab veren B. Eden "İs
kenderun ihtilafı hal şeklinin tamamiyle m emnuniyetbahş,, göründüğünü söylemi~ 
ve şu sözleri ilave etmiştir: 

"- Bu tarzı hal, her iki taraf devlet adamları "-rafından gösterilen dürbin· 
lik ve bilgi, ve bir anlaşmaya varılması için hiçbir çalışmayı ihmal etmemiş olan 
raportör Sandler'in enerji ve meharetinin bir neticesidir. 

• 
Meselenin çok müşkül mahiyeti nazarı itibara alınırsa Milletler Cemiyeti hi-

mayesi ve bu cemiyet nizamnamesi mefkfiresi altında her iki tarafın da şayanı 
kabul göreceği bir hal çaresi bulunmuş o iması cesaret verici bir hadisedir .• , 

Suriye makamları ve halkının vaziyetin den endişe duyup duyulmaması lazım gel
diği hakkındaki bir suale cevab veren B. Eden demiştir ki: 

"-Bunun hakkında hiç bir maliimata sahih değilim. Bu devirde elde ettiğimiz 
hal çarelerinde daima endişe uyandıracak cihetler mevcuddur." 

« l\luvazi merliez »suçluları idam edildiler 

Leni'nin kansının tevkif edildiği, üçüncü 
muhakemenin nisanda başlayacağını bildiriyor 

Moskova, ı (A.A.) - Son muhakemede mahkum olan 13 kişinin bugün 
idam edildiği resmen blidirilmektedir. 

Paris. 1 (A.A.) - Havas Ajansı bildiriyor: Lenin'in karısı Rupskaya'nın tev· 
kifi haberini teyit eden Paris - Soir gazetesi, Troçkistlerin üçüncü muhakemesi
nin nisanda başlıyacağını haber vermektedir. 

Uzak şarktaki İngiliz deniz~ kara ve ha~a 
kuvvetlerinin manevrası haşladı 

Londra, 1 (A.A.) - Singapurdan bildiriliyor: Uzak Şarktaki ingiliz kara, 
deniz ve hava kuvvetlerinin toplu manevraları bugün başlamıştır. Bu manevralar
dan maksat, Singapur üssünün yeni mıidafaa tertibatmın denenmesidir. 

Hücum eden taraf, uzak şarkta demirli bulunan 23 harb gemisine maliktir. 
Singapur şehri, müdafaa vaziyetine girmiştir. Johore sultanının kuvvetleri de 
ingiliz üssıilnün manevralarına iştirak etmektedir, 

BAŞBAKANIN İZAHATI 

Cumhuriyet'te Y:unus Nadi, Hatay 
anlaıması etrafında Baıbalıtaıun Kamu. 
tayda verdiği beyanatı mevzuu bahse
derek, la.met lnönü'nün de pek gü:z:el 
izah ettiği cibi, davamızı kazanabilmek 
için evvela bütün dünyayı, asla sözleri
mizin haricinde niyetler beslemediğimize 
inandırmak İcap ebniı olduğunu, ve an

cak bu kanaati bütün milletlere verdik... 
ten sonradır ki cenevrenin lehimizdeki 
kararına varılrwı olduğunu anlntıyor, ve 
Başbakanın Suriyeliler hakkındaki söz
lerinin komşu mem'el<ette gerekdiği 

akialeri uyandıracağı ve bu ıuretle de 
Türk-Suriye doıtluğuna hizmet edeceği 
ümidini İ;o:'-11\r Pdivor. 

Peyaau ~aı.. ....A, tu.rH..&e•«e ıur.yeli

ler arasında mevcut yakınlıklara işaret 
ederek dıyor ki: "fur .. iyt:.nuı muasır ve 
m ... dcnı za.ruretıl!re uyar .. k geçird ığı bü
yük inki a}>ıaı-, ciddl!n kardeş iki mem
leket arasında maziden k ~la ı1 ve ıoıııuz. 
bir istikbale kadar yaşamağa namzed 
rabıtakrı koparmak değil, bilakis k.ıv. 
vetlendirecck mertebede türk mılle tine 
siyaıi bir rüşd temin etmiştir. Sancak 
davaıında bir türk m.ıvaffakiyeti varsa. 
bu ayni zamanda bir suriye ve ara;> mu
vafkkiyetidir. Nasıl ki biz suriyenin 
istiklalini türkiyenin mensup olduğu üm
met camia11 içinde daha emin inkiınhna 
bir rehine telakki ederek buna adeta 
milli davalarımızdan bir:n:n zaferi imiı 
gibi sevindik!' 

Son Posta'da Muhittin Birgen de 

ayni mevzua temas ederek diyor ki: 

"Türkler Suriyede halen hüküm ıüren 

rejimin mahiyetini bildikleri için, son 

zamanlarda ıuriye matbuatında gördük

leri neşriyattan ne mütee11ir oluyorlar, 

ne de bunlardan dolayı ıuriyeo'İ mes'ul 

tutuyorlar. Suriyenin ne bugünkü hüku

meti, ne de bugünkü matbuatı milli 
aıuriyeyi temsil edemez. Suriyelilerle bi

zim aramızda geçmiı bir fenalık olma.. 

dığı için bizim onlara kartı gösterdiği. 

miz dostluk hiılerine onların düşman

lık değil. hatta az sempati ile mukabele 

etmeleri için bile bir sebep yoktur. Biz 

bunu çok iyi biliriz ve ne olursa olıun 

bir gün gelip resmi suriyenin halk ıu

riyesiJe birleıerek türkiyeye kartı dost

luk nümayiılcri yapacağından eminiz." 

İDEAL ÇAGLIYOR 

Cumhuriyet'te Ab:din Daver, Ak
şam'da Fazıl Ahmet Aykaç, Hatay zafe
rinin bütün memlekette bir milli bay

ram heyacanile kutlanmasmdaki mana 
ve ıumulü tebarüz ettiriyorlar. Bütün 
türkiyenin yeniden çağladığını, ve bir 
ideal ateıin yeniden yurdu battan bata 
sardığını anlatıyorlar. 

B. l{allallero 
Kortes meclisinde iti

mat reyi aldıktan 
sonra beyanatta 

bolundu 
Valence, 1 ( A.A.) - Kortes mec• 

lisinde aldığı itima<l reyinden sonra B. 
Kaballero demiştir ki : 

"- Hükümet, prensip itibariyle gö
nüllülerin kontrolunu kabul etmiş. fa. 
kat bu kontrolun yalnız asi tarafa mün
hasır kalması, kaydını ileri sürmüştür. 
Hükümet bundan başka, her hüküme
tin kendisine lazım olan silahları satın 
almak hususundaki sarih hakkını mu
hafaza edecektir . ., 

B. Kaballero şu sözleri ilave etm · Ş• 

tir: 
"- Harici havanın lehimize olarak 

değişmekte olduğunu sizlere tebşir et· 
mekle bahtiyarım. Hiç kimse hatta asi
lere mütemayil olanlar bile muza! feri
yetimizden şüphe etmemektedir. Ve 
bu muzafferiyetin bir an evet elde edil
mesi elzemdir.,. 

B. Litvinof Varşovada 
Varşova, 1 (A.A.) - B. Litvinof Ce

ncvreden buraya gelmiştir. Sovyet dıı 
komiseri öğle yemeğini sovyet elçiliğin
de yemiştir. Kendisinin yanında sovyet
lerin Varşova elçisi B. Davetian ile Ber· 
lin elçisi B. Suriç bulunmakta idi. 



Hatay davamızın mesut neticesi •• • 
uzerıne 

Yurdumuzun her yanından 
anlatan şükran te graflannı 

gelen 
derce 

ve akın sevine· 
devam ediyo z: 

• 
1 

Başbakammız ismet İnönüne gelen telgraflar Hataydan Başbakanı
mıza gelen şükran 

C. H. P. Genel sekreterliğine gelen telgraflar 
(Dünkü sayıdan devam) 

Mersin, 28 - Varolunuz büyük, 
titkünüz kutlu olsun 

Ziya Eraydm 

* 'Galata, 27 - Bütün dünyanın hay-
ranlık gözleri önünde kazandığınız 

büyük zaferi minnet ve şükranla teb -
rik eder ve ellerinizden öperim. 

Eski liman müdürü Hamdi Basar 

* Beyoğlu, 29 - Hatay türk yurdu-
nun yabancr hakimiyetinden kurtul " 
masmda gösterdiğiniz büyük muvaffa. 
kiyet sevinçle ve bütün kalbimle teb
riklerimi sunar afiyetinizi diler, elleri
nizi öperim. 

Eski Mardin saylavı Necip Güven, 

* Germencik. 28 - Sancak davasında 
hükümetimizin kuvvetli başarılarına 

'ükran borçlaruruzı sönmeyen saygıla
rımızla iletiriz. 

C.H.P. ve Urbay Pazarcevil 

* Balıkesir, 28 - Hatay davasının u-
lusun isteğine uygun şekilde zaferli 
sonuca erdiği haberi vilayetimizin her 
tarafında sevinçle karşılanmıştır. Ulu
sa bu zaferi kazandrran yüksek başba
kanımıza halkın içten gelen minnet ve 
şükranlarını sonsuz saygı ve bağlılık • 
larımla arzederim. 

C.H.P. Bşk. Aykut 

* İzmir, 28 - Hatay milli zaferinin 
bayramını yapmakta olan İzmir hal • 
kının yaşattığı kurumumuzun yüksek 
tazim duygularını sunarım. 

İzmir Öksüzlere yardxm cemiyeti 
Başkanı Hamdi Akyürek 

* Anl;:ara, 28 - Sakarya ve İnönünde 
yalnız dü§manı değil milletin talii ma
kusunu da yenmiş ve Lozanda mülkü 
milletin istiklalini temin etmiş olan 
aziz ellerinizi tckrimlerle öperek yeni 
zaferinizi de tebrik ederim. 

Faik Ali Ozansoy 

* İst. Beya:nt, 2& - Türk mi11etine 
Hatay za ferini kazandtran ünlü Başve
kilimize candan bağlılıklarımızı teb -
riklcrimizi sunarmı. 

Asker mütekaitleri cemiyeti 
başkan! general Ferit Tek 

* İzmir, 28 - Hatayı erkinliğe ka • 
vu ~t ttran büyük zaferi sonsuz şükran 

ve saygıbrımızla kutlanz. 
İ7mir Çocuk Esirgeme Kuru
mu Başkanı Dr. Fikret Soydam 

* 

İzmir, 28 - Hatay milli davamızın 
da tam bir zaferle neticelendiğini gör
mek saadetine erişen izmirliler şu 

dakikada bayram yapıyorlar, Atatürk 
devri türkü olmanın gurur ve iftiha -
nm taşıyan bu coşkun hislerle iç ve dış 
sryasamızı büyük bir dirayetle ve kiya
setle idare eden büyük devlet adamı ts.. 
met lnönüne ve onun yüksek cumhuri
yet hükümetine beslenen derin itimat 
ve emniyetin sarih ifadesi hususi bir 
yer tutmaktadır. Türk milletine kazan
dxrdığıruz bu yüksek zaferin sevinçle 
coşan izmirlilerin minnet ve şükranla
rını derin tazimlerimle yüksek katını
.za arzederim. 

İzmir tlbayı tlyönkurul Ba§
kam Fazlı Güleç. 

* Niksar, 28 - Ulusal davamız olan 
Hatay meselesinin istediğimiz şekilde 
sonuca erdirilmesinden doğan halkımı
zın derin minnettarlıklaryle sönmez 
saygılarrmızı sunarız. 

Belediye Başkanı M. Beden
başı, Parti Bşk. M. Turan. 

* Kadıköy, 28 - Yüksek varlığınızla 
parlak bir surette halledilmiş olan Ha
tay işinden ötürü zatx devletlerine sa
mimi tebriklerimi sunarrm. 

Büyük Erkfuııharbiye İkinci 

Reisi Korgeneral Asin Gündüz 

* Beyoğlu, 29 - Hatay davamızın 

zaferle neticelenmesi gurur ve süruru

nu büyük türk milletinin büyük devlet 

adamı şahsiyetinizin yüksek bir eseri 

daha olarak duyuyor ve yaşıyorum. Sizi 

içten sevdiğine ve yakın şahidi olduğum 

ve sizin canınız gibi sevdiğinize iman 

ettiğim türk milletinin yüce tarihine 

kattığınız bu yeni zaferden dolayı de

rin bir minnet duyuyorum. Sonsuz bir 

minnet sağ olunuz var olunurz. 

Kızılay ispekteri Mazlfun Can 
~: 

Biga, 29 - Yurdumuzun bir parça
sını daha kurtardığın için sıhhat ve 
uzun ömrünüzü dilerim. 

Bekir Altınbaşak 

* Bursa, 28 - Yılmaz İnönü hükü • 

metinin Hatay davamızda kazandığı bü

yük zaferi aziz şefine kutlarım. 

Eski Antalya saylavı Dr. 

Nazif Şerif Nabel 

* 
Adana, 28 - Nurlu hükümetinize 

Giresun, 28 _ Memleket ve mille • yeni bir halci şeref kazandıran Hatay 

telgrafları 
(Dünkü sayıdan devam) 

Hatayı kurtardığın şu kutlu günde 
bir hatayh olarak yolunda can vermek 
bize ne mutlu. 

Nedime Karabay 

* Kurtarıcı ve kutsal ellerinizle hür-
riyet ve istiklale kavuşan Hataydan 
binlerce minnet ve şükran size türk 
ulularL 

Hatay çiftçilerinden Talat Fe
hlm, Veysi Fehim, Suphi Burç 
Seyfi Fehİmt Ahmet Hikmet, 
Yaşar Nihad. 

* Hatayın kurtuluşu sevinçleri için -
de minnet ve şükranımızı yüce katını
za sunarız. 

Miskilerden Nafi 

* Biz Hatay hocaları büyük zaferi 
kutlar. Minnet ve şükranlarımızı yüce 
katınıza sunarız. 

Kamil Lami Abdulkadir Meh
met, Durmuş Abdullah, Mus
tafa, Abdullatif, İsmet Hakkı, 
Ömer, Mustafa, Sinek. 

* Güneşinizden içmekle mutluyuz, 
sonsuz minnet duygularımızı saygıla

rımızla sunarız. 

Antakya 
Remziye 
Yaksi. 

öğretmenlerinden 

Yurdman, Vecihe 

* Ülkemizin kurtuluşundan doğan se-
vincimizi bildirir şükranları.mızı su -
nanz. 

Uçtuıo oğullarından Remzi, Ha
m, Kadir, Mehmet, Hamit 
Abdülkadir. 

* Büyük zaferi sevinçle kutlar, son· 
suz saygxlarınu sunarım. 

Mustafa Esmerli Sami oğulla
rından Hüseyin. 

* Ha.tayın tütü·n hanı tüccarları kur-
tuluş sevinçli şükranlarını Ulu Önder
lerine sunar. 

Mustafa Şemsettin esmerli Ha
lef Abdurrahman Misli Reşid 
Resul Ethem Ateş Remzi 

Maserici. 

* Yarattığınız azametli kurtuluşa se-
vinç ve şükranlarmıızı suncrun. 

Hatay köylerinden Beslika 

(Dünkü sayıdan devam) 
lspir 

Hatay davasını ulus adına güden 
partimizin ulusal amacı bir araya top • 
layan baçarıcılığından doğan muvaffa
kiyetlerin adlarını dağlarımıza gölleri
mize versek gene kalplerimize yerleş -
tiğimiz kadar ebedileştiremeyiz. Parti
miz güvencimizdir. 

Şarbay ve P arti Başkanı Vekili 
Abdullah Çağlayan 

* Mersin 
Hatay milli muvaffakiyeti vesilesi

le teşkilatınızın minnet ve tebrikleri .. 
ni arzederim. 

İçel valisi ve C. H. P. İlyön -
kurul başkanı R. Naauhioğlu 

* Serik 
Yüce Atanın izinden yürüyerek ba

şarılagelen işler gibi Hatayın istikla • 
linin de istek yönünde başarıldığını 

duyan Serikliler bu başarılrğı candan 
kutlar ve Partimize ebedl bağlxlıkları
nx bildirirler. 

C. H. P. Başkanı M. Konuk 
Şarbay F. Tugay 

* Koç1ıisar 

Hatay davasının lehimize intacı bü
tün halkımızı sevince garketmiştir. Bu 
büyük başarıyı da ulusal heyecan ve 
alaka ile karşılayan halkımızın minnet 
ve şükran duygularını yüksek önünüze 
sunulmasına tercüman olur ve yüksek 
zaferinizi kutlarız. 

Belediye R H. Özelci, Parti 
Başkam A. Koçar, H. K. Baş

kanı R Uğurlu. 

Eleşkird 

Türklüğe her yolda utkular kazan
dxran Hataylıları egemenliklerine ka
vuşturan büyük şeflerimizi minnet ve 
şükranla anar bağlxlıklarımızı sunarız. 

Eleşgirtliler namına Şarbay 

E. Barin 

* Merdenek 
Hataylıların erkinliği için toplanan 

Gale halkı mensup olduğu partisine ve 
onun büyüklerine bağlılığını v saygı· 

sını sunar. 
Parti Başkanı A. Talay, Uray 

Başkanı Bozkurt 

* Ulussever ve enerjik partimizin de-
ğerli alaka ve çalışmalariyle istiktali
ne kavuşan biz Hataylılar duyduğumuz 
minnet ve şükranları arz eyleriz. 

İzmir'deki Hatayhlar namına 
Memleket hastanesinde: Doktor 

lbrabim İnal. 

* köyünden Hacı Arif. tin refah ve saadeti yolunda her gu"n istiklali muvaffakiyetinden dolayı ebe- Karaköse 

Seyit Gazi 
Büyük tiirk milletine mesut Hata}"' 

ltlara hayat ve hürriyet bahşeden Bil• 
yük Önderin büyük Partisinin kazail" 
dığı bu zaferden dolayı Seyitgazilile
rin sonsuz sevinçlerini duyururum. 

Seyitgazi C. H. P. Başkant 

Mehmet Özdemir 

* Gent; 
Hataym istiklaline kavuşması do • 

layısiyle milletimizin kazandığı suUi 
zaferinin büyük sevinç duygularını 
halk namına arz ve iblagxnı bir vecibo 
bilirim. 

Gene Belediye Reisi Aykut 

* Zile 
Türklüğü kurtaran ve ona yer yü • 

zünde en şerefli mertebeyi kazandırall 
büyük Ata..m.ızın kuvvetli Partisinin 
yüks~ttici hamleleri arasında yer alaD 
Hatay davamızın da milletimizin dilek• 
!erine uygun sonuçlara vardırıldxğınt 
öğrenen on binlerce halk Cumhuriyet 
alanında toplanarak Parti Başkanı ve 
Şeflerine karşı duydukları sevgi ve se· 
vinclerin zatı devletlerine arzedilme • 
sini yalvarmışlardır. Yurddaşlarmızrn 
bu candan saygılarını lütfen kabul bu· 
yumıanızı dilerim. 

Zile Milli Hatay Miting Bşk· 
Şarbay Zihni Aksoy 

* Suluhan 

Hatay zaferimizin neşesi içinde ~ 
lan Suluhan halkcvinin tazim ve bağ • 
!ılıklarını yüksek partimize sunar sa}"." 
gxlarımızla ellerinizden öperiz. 

Urbay A. Özgelen 

* Ankara 

Türk ulusunun Atasının ardında 
biribirine ke!ietleruniş bir enerji ve 
iman safı halinde tutan hükümet "'" 
parti işlerini biribirleriyle kaynaştxra• 
rak memleketin rahatlık ve yükseklitC 
amaçlarına görülmemiş bir hızla yöne" 
len cumhuriyet halk partisine büy\il' 
bir siyasi zafer daha kazanmamn sevitt' 
cini tattxğımız bu sıralarda bir dahli 
bağlılrğwıızı ve saygrmız ifade etrne
ğe bütün Ankara halkı borç biliyor, 
Halkın bu candan duygusunu bildiriS 
ve derin saygılarımı sunarım. 

C. H. P. İlyönkurul Başkatı1 
Tandoğan 

* lfllamsa 

Sarsılmaz bir imanla güdülen tür~ 
davasının yarattığı Hatay zaferini bil" 
yük bir heyecanla kutlayan Evimizi at" 

zı şükran ve minnettarisini tekrarlar· 
Halkevi Başkanı Kenaıı 

* . Göynül yeni ve şerefli bir muvaffakiyet yara- dt minnettrlığrmı arzederim. * Parti sembolümüz içinde köklü bir t 
tarak ilerliyen hükümetimizin milli Hataylı Mustafa Melek Büyük dehanrzla kurtulan mesut yer tutan milliyetçilik prensipleriyle Türkün büyük Hatay siyasi zafef 
Hatay davamızda da kaydettiği siyasi Hatay'm melek oğuları size saygıları- daima çok duygulu davasında da büyük bütün ulusun içten gelen coşkunJuğı' 
zaferini sevinçle kutlayan halkımızın * mın şükranla sunarız. timizin Hatay davasında da büyük ile kutlanmakta olduğunu ve PartiıniıO 
sevgi ve saygılarını şükran duyguları Pangaltr. 28 - Hükümetimizin si- Şükrü Melek, Mehmet, Hüsnü türk ulusuna kazandırdığı çok şerefli olan bağlılıklarını yüksek katınıza sıı• 
ile arzeder ve ellerinizden öperim. yasi muvaffakiyetini tebrik eder son- Kamil, İhsan, Abdülkadir, Abi- neticeden doğan saygı ve bağlılığnm· nar. Halk Partisi Başkam Ş. Turıırl 

Giresun valisi ve. C. H. P. İl- suz saygılarımla ellerinizden öperim. din, Salahattin, CeUilettin. Ce- zı tekrarlarız. İlçebay S. Kıpçak, Halkevi "' 
yönkurul Başkanı F. Bosut Fuat Simav. mil, İsmet Bekir. Ağrı valisi B. Teker. Uray Başkanı F. Çınar 
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İKİNCİ 

lardı. Hatta şurada daha ilk tüylerini de
ğ~tirmemiş bir yaşında kurtların bile canla 
başla uğraştıkları görülüyordu. 

CE GEL Kil ABI 
Şurasını bilmelisiniz : bir kurt karşısın -

dakinin ya boğazına, yahud da yan tarafla
rına saldrır. Halbuki bir dhole, düşmanının 
karnına atılmayı tercih eder. Onun için krr
mızı köpekler sudan kumsala atılabilmek 
için başlarını çıkardıkları zaman kurtlan te
pelerinde bulmuştular. Kurtlar, kuru top
rak üzerinde sıkıntı çekiyorlardı. Fakat su
da ve ıslak topraklarda iş öyle değildi. Movg
li'nin l:;ııçağr da durup dinlenme bilmeden ha
bire işliyordu. Dörtle.~: de onun yanı başında 
yer almışlardı. Boz kardeş, çocuğun dizleri
nin arasına çömelmiş, midesini saklamağa 
uğraşıyor, ötekiler de arkasına bir saldıran 
olmasın diye koruyorlar; Dhole'lerden bir 
atlıyan olursa onu önliıyorlar, oğlan da bu 
sırada bıçağını serbestc;e karşısındakine ha
vale ediyordu. Geride kalanlara gelince on
lar birbirlerine kenetlenmiş bir halde kıyı
da sağdan &<>la, soldan sağa hareket ediyor-

lar. Bir taraftan da bir çevre haline gelerek 
karşıdakileri sarıyorlardı. Burada anafor ya
pan bir gölde hasıl olan su buruşukları gibi 
hareketler hasıl oluyor, sakatlanmış biı!mç 
köpek havaya fırlıyor, bunlar geri gitrneğe 
can atıyorlardı. Öte tarafta iki köpeğin ya
kalamış ve üzerine çullanmış olduğu bir kurt, 
bunları çekip çekip ileriye götürmeğe ve 
orada suya batırmağa uğraşıyordu. Beride 
daha önceden ölmüş bir kurt yavrusu, etraf
tan sıkıştırıldığı için havaya kalkıyor, bu 
manzara karşısında öfke ve öc gözünü bürü
müş olan anası döne döne karşısındakilere 
saldırıyor; bu sırada birbirine saldınnağa 
uğraşırken bundan başka her şeyi unutan bir 
kurtla bir köpek, yanı başlarında dehşetle 
döğüşenlerin sıkısiyle ortada birteviye dö
nüyorlardı. 

yen hayvanı ileriye doğru sürüklediğiııİ 
görmüştü. Ondan sonra artık bir yaşınd1 
bir kurt, köpeğin işini tamamlıyabilirdi. f3' 
kat savaşın en ağır basan kısmı, karanlı!' 
içinde görülmeksizin geçiyordu. Çatışıfl~' 
kapışma, bağrışma, yerlere yuvarlanma, }10" . ~ 
murdanma, kakışma .... Her tarafta olup bt 

Yazan: Çeviren: 
Rudyard T<.ipling Nurettin ARTAM 

Ondan sonra ıslak ve kırmızı kumların 
üzerinde, biribirine karışmış ağaç kökleri ve 
çalıhkla1· arasında, çayır kümelerinin içinde 
ve dışında kah uzayan, kah kısalan; kah ge
nişleyip kah daralan hareketlerle uzun bir 
çarprşma başladı. Bu çarpışmada bir kurta 
karşı iki kırmızı köpek düşüyordu. Fakat 
kurt sürüsü, bütün mevcudu ve bütün gucu 
ile döğüşüyordu. Bu savaşa yalnız sürünün 
bodur, geniş göğslü beyaz dişli avcıları de
ğ-il, inlerde yaşayan lahiniler, - dişi kurtlar -
r·- y2vn1larmı koruyabilmek için katışmış -

Bir defa Movgli, Akela'nın yanından ge
çerken iki dhole'nin iki yanında olduğunu 
ve onun dişsiz çenesiyle bir üçüncüyü kap
tığını gördü .. Bir defa da Fao'nun bir dhole'ün 
gırtlağına dışlerini geçirip gitmek istemi -

ten şeyler bunlardı. Gece ilerledikçe savaŞ1~ 
dehşeti de artıyordu. Artık, dhole'ler, kl.l~J 
vetli kurtlara yeniden hücum etmekten kof,, 
kuyor, böyle bir işe kıyışamıyor, fakat ger 
risi geriye kaçmıya da cesaret edemiY0 

lardı. . ... ı 
Movgli, işin sonu yaklaştığını hissetti~ 

için artık, üstten vuruyorlardı. Bir Y:eı 
şmdaki kurtlar, gittikçe, cüret ve cesaretfe-5 
rini arttırıyorlardı. Artık arada sırada ne ~e 
almağa, bir arkadaşa bir iki söz söyleıtl~~, 
vakit bulunuyor, bıçağın şöyle bir pa:ıl ~' 
ması bir iki kıöpeği bir tarafa kaçırtmaga 
fi geliyordu. 

Boz kardeş: 
(Sonu var.) 
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Sov}ret radyoları 

Puşkin'in ölümünün 
yıl dönümü dolayısiyle 
11 Şubatta türkçe izahatlı 

neşriyat yapacaklar 

Bergama müzeleri ve 
Profesör Wigand 

Eski milletler adetler ve ahlakı hakkında yazdığı mek
tnhlnri} lc şöhret bulan eski müellif PJin, "Bergama, bütün 
Asya'nın en meşl1ur parçasıdır'' demiştir. içinde, hiç şüp
he yok, tarihin maddi manevi en zengin hazinelerini sakla
yan hu müzeler eli yarı Bergama' dan biri Berlinde, biri de 
kendi sinesinde !;alı altına konmuş birer müze vücuda geti
rildi. Öliimiyle arkeoloji sahasında dolmaz bir yokluk h~
rakan profesör Wigancrın bu iki müze ile de yakınlıgı 
vardır." 

Bergama; bilginlerin açmağa, deş· 
meye çalıştıkları tarihi (sırlar) ı bağ • 
rında gömen vesikalar kolleksiyonu 
dünyanın hiç bir yerinde eşi bulunmı
yan müzeler sergisidir. 

Burada adım başında güzelliğiyle 
ruhu ve gözü okşayan, ifade ettiği ma
na ile irfanı zenginleştiren her abide 
ve her yer başlı b~ma bir müzedir. 

Akropolün bö~ründe oyulmuş ya • 

Evelleri, Akropoldeki eski eserle • 
rin ~ınlmasınm önüne geçmek isti • 
yenler, buraya çıkanların mutlaka bir 
felakete uğrıyacağmı işaa etmişlerdi. 
İzmir Valisi Kamil (Paşa) bile Ber -
gama'ya kadar geldiği halde, bu şeame· 
te kurban olmamak iÇin harabeleri gez· 

memişti. 
Profesör Wiegand bu batıl hurafeyi 

yrkmak için elinder geleni yaptı. Yal-

eseri olarak bu muvaffakiye4 hiç de 
arkeolog olmıyan yol mühendisi alman 
Carl Humann'a nasip oldu. 

Dikili - Bergama yolu üzerinde is
tikşaf yapan Mühendis Cari Humann da 
Beııga.mada Rum doktor Nicola Rallis 
ile tanışmıştı. Rallis Humann'a bir hey
kel başı satın almıştı. Arslan başlı bir 
muharibinin; bir adamı boğduğunu gös. 
teren bu heykel parçası, büyük bir sa
nat eseri idi. Humann bunu Berlin mü
zesine tetkik ettirmeğe gönderdi. 1869 
da bu yolu yapma teahhüdünü üzerine 
aldığı zaman yola girerken taşları çı • 
kannak vesilesiyle Akropol'da, amele
sine, bu heykel parçasının çıktığı yer
de kazılar yaptırdı. Humarın göz ka • 
maştırıcr sanat eseri yığını karşrsmda 
şaşırmıştı. Fakat hafriyat için ne ilmi, 
ne de parası vardı. 

1871 de Ernest Curtius küçük As
ya'ya bir seyahat yapmak üzere İstan· 
bul'a gelmiş.ti. Humann, bu zatı, Ber • 
gama'ya gelmeğe ikna etti. Bergamada 
Çllkan, azametli eserleri gösterdi. Cur· 
tius tarafından yapılan hafriyat netice
sinde tarihin sanat itibariyle e§ini az 
kaydettiği (Jupiter) mabedinin br çok 
parçaları meydana çıktı. 

Jupiter mabedinin iç ve dış duvar· 
ları; Bergamalılarla o vakit Ankarayı 
merkez yapan Galatlar arasındaki har
bı tasvir eden kabartmalarla bezenmiştir. 

Bu buluş, hafriyatın daha esaslı bir 
şekilde yapılması lüzumunu gösterdi. 

1876 da Berlin müzesi direktörü Conze 
hafriyatın başına geçti, o zamanm ni a 

zamma göre hafriyatçılar meydana :ı • 
kardıklarmın üçte birini alıyorlardı. 

Bunların doldurdukları sandıklar 

ve bu sandıkları almak için hususi su· 

rette Dikili iskelesine kadar gelen mo
törler, halkın dikkatine çarptı. Rılk 

Akropolda İskenie :ın hazinesinin sak· 
h olduğunu bilirdi. Hafriyatçıların bu 

hazineyi bulduklarına zahip oldular. 
Babıaliye bu yağmagerlikler hakkında 
mazbatalarla şikayetler yağdırdılar. 

Bergamanrn ihya edilmiş Birkaç defa Babxali sınnalr apuletli 

.rını daire şeklindeki 40 bin kişilik Ak- nız Bergamalılar değil hafriyat mev .. {paşa)larmı işi inceleımeğe gönderdi. 

halde bir man:uırası 

kostik, Anfiteatr, bunun yanında dantel siminde bilhassa İzmirden gelen öğret- Bu (pap) lar; hafriyatçıların taş par-
gibi oyulmuş beyaz mermerlerin süsle· men ve talebe kafilesine ateşin hitabe· çalan götürdüğünü bildirdi. Halkın ga· 
diği aşk ve harb ilahı (DiyoniiDs) un siyle harabeleri dillendirir, canlandı .. leyaru durdu. Bu sebeble alman hükü-
rnabedi, beride beş ya~ından yetm!i ya- rırdı. Bu iş için yaşlı Wiegand, yılmaz, meti 17 • ağustos • l878 de Babıali nez-
§ına kadar herkes~ kiltti.iı aşılamık için yorulmaz, büyük bir enef1'i ile ziyaret- d. d ın e teşebbüste bulundu. Bugün ciha· 

kurulan (J·imnas), ötede - o z2man • çileri gezdirirdi Bergama ve Be · rga • nın gözünü kamaştıran Berlindeki Ber-

dünyaya ışık veren yüz binlerce cilt. malılar hakkındaki dost yazıları ve söz· 
li.k kitabı bu gün bile taklit edilemiyen leriyle Avrupadan, Amerikadan Ber • gama müzesinin büttin malzemesi g • 2 

bır usul il~ tasnif eden kütüphane, gamaya ziyaretçi çekerdi. Bergamada- teşrin " 
1878 ferm'lr~r iJe oraya taşm-

ovada (Omiros) un neşidelerinde yer ki EsküJap SJhhat Yurdunu bulmak, mağa başlandı. Hafriyat devam etti. 
tu~n Galinbos Hekimin dünyanın hay- çıkarmak için uğraştı, muvaffak oldu. 

1900 
de hafriyatın başına Atina ensti-

retini kazanan Eskülap Sıhhat Yurdu Bu buluş dünya tababetini ilgilendir- tüsü müdürü Prof. Dörpfeld geçti. 
ayakta duran zengin birer müzedir. di. Bergamadaki müzenin kuruluşunda 1913 e kadar işe devam etti. Dörpfeld 

Eski milletlerin ahlak ve adatı hak. ve modern bir şekilde tasnifinde Wie- daha çok Akropolun diğer kısımların • 
kında yazdığı mcktuplariyle şöhret gand'm unutulmıyacak yardımları var- da hafriyat yaptı. Bu sıralarda Jupiter 
bulan eski müellif (Pline) haklı ola- dır. Profesör Wiegand'ın Bergamada- mabedinin bütün parçaları Bergama • 
rak (Bergama; bütün Asyanın en meş· ki temiz çalışma şekli yabancı arkeo • dan gitmiş bulunuyordu. Prof. Wie • 
hur parçasıdır) demiştir. İçinde hic loğlara örnek olacak bir değeri haiz • gand 1927 yılında Bergama hafriyatı-
şüphe yok, tarihin maddeten ve mmct1 dir. Bu sebebJe merhum Profesör Wie- nm idaresini ele aldı. 
en zengin hazinelerini saklayan bu mü· gand'ın Berlindeki Bergama müzesinin Bu hafriyat çok ciddi, temiz ve il-
zeler diyarı Bergamadan: biri batıda • kuruluşunda eli olmadığım kayd ve mi bir şekilde yapılmıştır. Çıkan eesr-
Berlinde biri de kendi sinesinde çatı işaret etmek ilmi bir vazifedir. ler tamamen Bergamadaki müzededir. 
altına konmuş birer müze vücude geti· Berlin'de Bergama müzesinin ku- Profesör Wiegand'ın Sökede (Priyen) 

rildi. Ölümiyle arkeoloji alanında dol· ruluşu tarihi 1865 de başlar. Bu za- de ilm1 metodik bir sistem dahilinde 
rnaz bir yokluk bırakan Prof. Wiegan- ı:nanlar, Bergama harabeleri toprak al-d'ın bu iki müze ile de yakınlığı var • tında idi. Eski Bergama ancak bazı es- yaptığı hafriyat cidden yabancı hafri· 
dır. Berlindekinde Direktör, Berga • ki tarihlerden okunabilirdi. Bergama .. yatçılara nümune olmağa değer mahi. 

DiL KiJSESlı 

"İstanbul belediyesi yapı işlerinde 
çalışanları ihtisas imtihanına tabi tu• 
tulacak ve mütehassıs oldukları işler

den başkalarında çalxştırmıyacaktır.,, 
lstanbul belediyesi mi imtihana ta

bi tutulacak? Tabii ki kastedilen bu 
değil. Şu halde "tutulacak,, yerine "tu
tacak,. denmeliydi. 

* *" 
"Son nefesim kalıncaya kadar mu-

kavemet edeceğim.,. 
Şu "kalıncaya,, tabirinin cümle i

çi.nde ne ~adar lüzumsuz olduğuna 
dıkkat edıniz. "Son nefesime kadar., 
demek hem daha kısa, hem daha doğıu 
olurdu. 

*** "Bir adamın kimseye göstermeden 
neler yaptığı • iyi de olsa, fena da ol· 
sa • an~ polisi alakadar edebilir. Eyi 
de olsa dıyorum, çünkü ekseriya kötü 
hareketlerimizi .saklarız, ama bazen iyi 
hareketlerimiz içinde de • birçok sebcb
lerle - gizlediklerimiz vardır.,, 

Bir adamın kötü bir hareketinin po

lisi alakadar etmesini anlarız ama, iyi 
bir hareketin, velev gizli bile tutulmu§ 
olsa, polisle ne alakası vardır? Muhar
rir, o cümleyi, şümulünü düşünmeden 
yazmJ§ olacak. 

H AV Al 
Meteoroloji enstitüsünden verilen 

malfımata göre dün şehrimizde hava u
mumiyetle bulutlu geçmiş ve hava sı· 
caklığı sıfrrm üstünde ancak bir dere
ceye kadar yükselmiştir. Dün orta Ana
dolunun Ankara, Konya ve Sıvas çev
releriyle Akdeniz kıyılarında hava u
mınniyetle bulutlu, yurdun diğer yer

lerinde ise tamamiyle yağışlı geçmiştir. 
Yağış Ege rnmtakasmda yağmur, diğer 
yerlerde kar ve karla karışık yağmur 

şeklinde olmuştur. Yağış en çok Rize. 
de olmuş ve metre mura.bbaına 80 kilo
gram su bırakmıştır. Yağış Giresunda 
metre murahbama 41 diğer yerlerde 1-13 

kilogram arasında su bırakmıştır. Dün
kü vaziyette yurdda karın toprak üze
rinde en çok kalınlık yaptığı yer Mus
ta olup kar kalınlığı 100 Mıntimet;e 
idi. Dün hava sıcaklığı evelki güne na
z;aran Trakya, Ege ve Orta Anadolu 

mmtakalarında 3, Karadeniz kıyıların
da 7 doğu Anadoluda 15 derece soğu

muş bulunuyordu. Dün en düşük su
b,unetler sıfırın altında olmak üzere E-

dirne de 3, Boluda 4, Kastamoni ve Ço
rumda 5, Malatyada 8, Erzurumda 16 

Karsta 18 dercedir. En yüksek suhunet~ 
ler ise sıfm üstünde İzmirde 13, Dört· 
yolda 16, Antalyada 17 dercedir 

Is Bankası kumbara 
ikramiyesi 

Türkiye İş Bankasının 1 şubat 937 

tarihine ait ikramiye keşidesi dünkü 

pazartesi günü saat 11 de Noter h uzu

runda Banka Genel Direktörlüğünde 

icra kılınmqtır. madakinin de vücud bulmasına ilmi ve nın dünya medeniyet tarihini aydınla,.. yettedir. Profesör Wiegand'ın ölümü, 
tasnifte yardımcı idi. tacağını takdir eden bilginler 16 ıncı 17 memleketimizde büyük bir teessür u-

Ancak Atatürk rejiminde Bergama inci asırlarda hafriyat yapmayı dene • yandırmıştır. Bu teessürü Kültür Ba • En az 
2
5 lira mevduatı bulunan 

hafriyatında çalışmak imk:mmı bulan mişler, bir şey bulamamışlardı. Meş - k~ı~ız en iyi bir şekilde Almanya kumbaralı küçük cari hesaplar araııın-
Profesör Wiegand bu rejimin eski bur fransız alimi, Küçük - Asya müel- Kültur Bakanına yazdığı taziyet tel • da yapılan bu keşidede 2.000 liralık ik-
eserl d·-· d - d en bu··yu··k lı.fi Şarl Texier de 1837 de Bergamada graflariyle ifade etmiş bulunmaktadır. · · ere ver ıgı eger en ramıyeyı mezkilr Baokanm Kars Şu· 

Moskova, 1 (A.A.) - 1! şu.bat 1931 
tarihinde, Türki~ saatiyle 22 den 23 e 
kadar, 1744 metrede RWI, .50 metrede 
RNE, 40 metrede RWG, 31, 25 metrede 
RAN radyo itrtasyonlan, büyük rus 
şaın Aleksandr Puşkin'in ölümünün 
yüzüncü yıldönüınü münasebetiyle ve .. 
rilecek bir radyo • konseri aeşrcdecek· 
!erdir. Programr, Puşkin'i.n şiirleri Ü• 

zerine muhtelif kompozitörlerin bes-
teledikleri eserlerden terekküb eyliye
cek olan bu konser esnasmda, izaha~ 

türkçe olarak verilecektir. 
Konserin programı şudur: 

Glinka: "Rusları ve Liudmila,, ope• 
rası uvertürü (Senfonik oıı.. .. estra) 

Rubinştayn: ''Muganni,. romansı 
(Moskova büyük operasından tenor Le-
rne~v) 

--. Cui: "Kafkas mahbusu., opera· 
smda arya (aym artist( 

Çaykovski : "İvgen Oniegin,, opera
sından Lenski aryası (aynı artist) 

.?linka: :'Kanmıda arzu kaynıyor., 
(Yuksek artıst Nejdanova) 

Glazunov: "Kanunda arzu kaynı
yor" (Soprano) 

Golovanov: ''Genç erkek ve kız,, 
(aynı artist) 

Dargomijski: Romans (anyı artist) 

Gurilev: ••Aşk çeşmesi,. romans (ay. 
ru artist) 

Verstovski: "İhtiyar koca,, Romans 
(Yüksek artist Mezzo Obukova) 

Şeremetiyev: "Sizi ı>eviyorum,, (ay .. 
ru artist) 

Dragomijski: Laura aryası (aynı 

artist), 
Greçanikov: Romans (aynı artist) 
Meçhul: Romans (Yüksek artist 

Basso Rayzen) 
Dragomijski: ''Gece rüzgarı,. ro

mans (aynı artist), 
Rimski • Korsakov "Peygamber,, ro. 

mans (aynr artist) 
Borodin: Romans (aynı artist), 
Mussorski: "Boris 'Godunov,. ope

rasından Boris aryası (aynı artist) 
Rimski • Korsa kov "Çar sal tan., O• 

peratından suite (Senfonik orkestra) 

Halkevinde güreş müsa
bakaları geri bırakıldı 

Halkevi Spor Komitesinden: 

Sanatkar Şadi ve arkadaşlarının 

Halkcvi sosyal yardım komitesinin te· 

şebbüsiyle vereceği temsiller münase
betiyle, aym 8 inde başlaması önce ka
rarlaştırılmış olan güreş müsa1ıakalan 
ilerde ilan edilecek tarihe kadar teh; 
edilmiştir. 

Havacılık ve Spor'tın 

183 üncü 

Sayısı çıkmıştır 

Bütün Kitapçılarda var· 

dır.. Okurlarımıza tav

siye ederiz. 
zevk ve heyecan duyan ve bunu muhi· bir hafriyat tecrübesi yapmış, o da mu- Ankara Halkevi Müze komite· besi müşterilerinden 1139 numaralı he· 

tine yaymıya çalışan bir dosttu. vaffak olamamıştL Garib bir tesadüf sinden Avukat Fehmi Kural b t sa sahibi B. hsan kazanmıştır. 

=~~======~=====::======::=~~~~~======= -.... ... Tefrik~No: 8 çoğu muhtelif tarihlerde fransızcaya tercü- Hele kazanışları 
me edilmiştir • Kazandıklarını 

hayret ediyorum. 

Maça Kızı 
Yazan: Puşkin 

Pıışkinin 'eserleri 
Bizzu~ .. ?uşkin tarafından veya ona aid 

olarak b'lc::kaları tarafından yazılmış eser ve
Ya makalelerin asılları, ilim akademisinin 
:Puc:kin'e avırrlı<Yr kısımcfa muhafaza olun -
lllaktadır. Şairin en ateşli takdirkarlarrnd~ 
ıolan A. F. Otto toplcıdıgı müsvedde ve vesı-
kaları 1909 da Petersburg ilim akademisine 
hediye etmis ve kendisinin 1923 de vukua 
gelen ölümii~~rl.en sonra bunlar 192.'.> de aka-
denı1· ., . . · e o-ecmıstır. 

Fransızca eserler arasında en iyileri 
E. Haumant'm 1911 de nesrettiği bibliyog-

ı-afi ile Jussörando tarafm~lan 1918 de Le 
l1 ona bibl' e sı::ıve mecmuasında neşrolu:ıa.n 

ıyogr<1fı ve tenkid etüdüdür. Eserlennın 

İngilizcede Prens D. Sviatopolk - Mirs-
k

., · 92 d Sl Tebeşirle yazı-:Jarı. 
ı nın 1 3 e avonic Revue'de neşrettiği !5' 

bir etüd vardı. Muhtelif eserleri ve bu arada Yüzbaşımn Kızı bu lisana çevrilmiştir. lşte böyle, kapanık havalarda 
1842 den 1907 ye kadar olan devre içinde Dalar giderlerdi, ' 

şairin birçok eserleri opera ve mimodram Pek ciddi işlere. 
şeklinde bestelenmiştir. Bestekarları arasın- . Atlı muhafızlar da zabit Narumof'un 
da Çaykovski, Rimski - Korsakov, Rahma- evınde. kumar oynanıyordu. Uzun kış gecesi 
ninof ve Glier gibi çok büyük sanatkarlar farkedılmeksizin geçti. Sabahın beşine doğ
vardır. ~. ~ahv?-1tı edilmeğe başlandı. Kazananlar 

buyük hır iştiha ile yiyorlar; ötekiler, dal

MACA KIZI 

1. 
Drşarda sis 
Camları bulandırmca, 
Bulll§urlardı. 

Allah kusurlarını affetsin! 
Kumara para koyuşları, 
Bunu arttırışiarı, 
Görülecek şeydi. 

gm dalgın boş tabaklarına bakıyorlardı. Fa
~t koı:uşma, şampanya sayesinde, canlan

' ve bıraz sonra herkes buna iştirak etti. 
Ev sahibi sordu : 
- ~ugün ne yaptın, Surin? 

.. - Adet üzere kaybettim. Hakikaten ta
lıım yok. Koyduğum parayı, hiç bir vakit 

bir misline çıkaramıyorum. Cesaretim zerrece 
kırılmıyor ama daima kaybediyorum. 

- Olur şey değil! hiç bir sefer de mi pas
?an faydalanmağa kalkışma dm? Bir kere

cık olsun tecrübeye girişmedin mi? Sebatına 

Misafirlerden biri, genç bir istihkam za
bitini göstererek bağırdı: 

- Ya Herman'a ne dersniz? B~t çocuıt 
ömründe bir defa bile kağıd açmamıs hatta 
~ir iskambile elini sürmemiştir; böyl~ oldu
gu halde sabahrn beşine kadar bizimle bera
ber oturup oyunumuzu seyreder. 

JJennan : 
- Oyun J:>eni çok alakalandrnyor fakat 

fazlasına sahıb olmak ümidiyle lıi~mlu u 
tehlikeye ~oym_a~a cesaret edemiyorum. Y 

Tomskı fıkrını söyledi : 
- Herınan almandır: hesablıdır ve mese

l~ b~dan ibarettir. Fakat anhyamadı!hm 
bır kımse varsa, o da, büyük annem, Ko~tes 
Anna Fedotovna'dır. 

Misafirler, bir ağızdan sordular: 
- Neden? Nicin? 
Tomski sözüı{e devam etti: 

.. -.. Onu <;>Yundan meneden sebebleri bir 
turlu sezemıyorum. 

Narumof : 
t~onu var~ 
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&\tatürkün Kamutaya teşekkürleri 1 B. Delbosun nutku 
etrafında akisler (Başı ı inci sayfada) 

'.Sok şitldetli şekılcle cezalandırmanın a
dalet hisleriyle telif edilemiyeceğıni ve 
daima tatbikatta hakimin huzuruna ge
tirilen suçlunun işlemiş olduğu suçun 
cezasını v~iyete ve suçun işleniş şekli
ne gore verdiğini göz önünde bulundu· 
rarak encümenin bu cezaları kafi gör
duğü cevabını verdi ve ayrıca seri bir 
muhakeme usulünü enciımenin yerinde 
bu lrrıadığrnı söyledi. 

Musadere edilen malları taşıyan va
sıtaların suçla aliikalı olruıyan kımsele
re aid olduğu zaman zaptedilemiyeceği 
hakkındaki 120 inci madde görüşülür
ken Hay Sırrı İçöz (Yozgad) bu şek
lin müdafaaya yol açacağını söyledi. 

Raif (Karadeniz) - Kaçakçılık ka
nununa göre bu nevi vasıtaların kime 
aid olursa olsun musadere edildiğıni 

fakat suçla alakası olmıyan köylülerin 
belki biricik geçim vasıtası olan nakli
ye hayvanları için bu kadar ağır bir hü
küm konulmasını encümenin muvafık 

görmediğini, zaten suçlunun mahkeme
de nakil vasıtasının kendisine aid ol
madığını ispata mecbur bulunduğu ce
vabını verdi ve maddenin bu fıkrasının 
ihracını istiyen B. Sırrı İçöz'tin takri
ri nazarı itibare alınmadı. 

Bu projedeki cezaları tayin olunan 
orman suçları için dava müruru zama

nmm bir sene ve ceza müruru zamanı
nın iki sene olduğu hakkındaki 132 in
ci madde görüşülürken Bay Şükrü Gü
lez (Bolu) ormanlarda işlenen suçların 
aradan üç ay geçtikten sonra müddeti
nin tayin edilemiyeceği. birçok tedbir
ler alındığından bu suçların müruru za
manının 6 aya indirilmesinin muvafık 

olduğunu söyledi. Raif (Karadeniz) 
Müruru zamanın tayininde ağacın ne 

zaman kesildiğinin anlaşılması fikri 
hakim olmadığını, bunun belki bir ka
rine olabilecegi mütaleasında bulundu, 

Bay Refik İnce, bu sahadaki işlerin 
ehemiyeti davaların çabuk görülmesine 
ve resmi muamelelerin uzatılmasına 

mani olabilmek için 6 aylık müddetin 
kabulü mütaleasında bulundu, Ziya 
Gevher Etili, işin mahiyetinin odun 
kaçakçılığı değil ana vatana kasd mahi
yetini taşıdığım, müruru zamanın uzun 

olmasmm şüphesiz ki daha iyi olacağı
nı söyledi ve hatta bir senenin az bile 
olduğunu ilave etti. Ve müddetin 6 aya 

indirilmesi hakkındaki takrir redde
dildi. 

Mülkiyeti devletten başkasına aid 
olup da bu kanunun meriyeti tarihin
de mevcud ormanlardan devlet orman
larına bitişik olanların mikdarları ne o
lursa olsun, devlet ormanlarına bitişik 
olmıyanları ise, vüsati itibariyle mik
darları bin he ktarr geçenlerin devletçe 
istimlak edileceği ve köy ve belediye 
orta malr olan ormanlarla mazbut va
kıflardan olan ormanların bu hüküm
den istisna edildiği hakkmdaki muvak
kat birinci madde görüşülürken İsmail 

Hakkı U zmay bu maddenin ormancılı
ğın en mühim derdi olduğunu söyledi; 
bugün orm:::ınlarımızrn yüzde 80 inin 
münaziünfih vaziyetinde bulunduğu

nu, bu vaziyetin tahdid muamelelerini 
işgal ettiğini, istimlak muameleleri 
başlayınca hususi orman sahihlerinin 
sızlanacağını, ve belki de hazineden 
milyonlarca lira almağa muvaffak ola
caklarını, C<ünkü teşkiliitı esasiye ka
nununun buna müsaid olduğunu, or
man kadastro mahkemeleri kurularak 
münaziünfih meselelerin kısa bir za
manda hallerlilmesiT'in bu vaziyeti ön
liyeceğini söyledi. İkinci mühim bir 
meselenin de köy baltalıklarr olduğunu 
i~aret eden B. İsmail Hakkı Uzmay 
köy civarındaki baltalrklarm sahihleri
nin senedleri olmadrğr gibi orman ida
resinde de kayıdları bulunmadığım, bu 
ormanların devlete geçmesiyle daha iyi 
korunacağım sanmadığını, hatta eski 
Avusturya - Macaristan imparatorlu
ğunda Karpatlardaki hududun mtida
faasmın buralardaki ormanlann köylU
ye verilmekle temin edildiğini, köylü
ye Romanyada bir çalılık olarak veri
len kısımların onlar tarafından bugün 
güzel ormanlar haline getirildiğini 
söyledi. 

8000 kadar köyün ormanlar civarın
da kurulu olduğunu ve bu mmtakalar. 
da toprağın az olması dl)layısiyıe or
mandan ayıracağımız köylerin toprak 
kanunundan bile istifade edemiyecek
lerini, bunun aynı zamanda bir sıhat 

meselesi olduğunu, yüksek mıntaka

larda yaşayanların ova.ardaki hayata 
derhal intibak edemiyece~ini söyliyen 
B. İsmail Hakkı ormanların tahrıbınoe 
müessir olan hadiseleri tahlil ederek 
köylülerın ve beleuıyelerin manevi şah
siyetleri adına bin ve şaıııslara beş bin 
hektar orman bırakılması hakkınaa bir 

takrir verdi. Encümen adına cevab ve
ren Bay Haif (Karadenız) B. ısmail 

Hakkının söylediklerinin kaoul edil

miş maddeleri alii.ka.:.ar etti~ıni, lıunun
la beraber bülün bu hükümlerin konma
sında tek bir zihniyetin hakim oldugu
nu, bunun da ormanların fakir ve na
ralı olan Türkiyede mevcudlar korun
maz ve yurd yeniden ağaçlandırılmaz
sa iskan kabiliyetinin tehlikeye düşe

ceğini, ve bu kadar ehemiyetli bir hadi
se karşısında devletin vazifesinin mü

masil işlerde olduğu gibi. bu sefer de 
bu işi ''ferdler yapmıyor ben yapaca
ğım" demesinden ibaret bulunduğunu 

söyliyerek dedi ki: 
''- Şimdi zihinlere bir şey gelebi

lir: Devlet bu işi yapabilir mi, yapa
maz mı? Biz yapabilir kanaatindeyiz. 
Çünkü öyle işler oldu ki devlet bunu 
yapamaz denildi, fakat cumhuriyet hü
kümeti hepsini birer birer ve mükem

melen başardı. (Bravo sesleri) .. 
Bundan sonra B. Raif (Karadeniz) 

Köylüye bırakılan 50 hektarın bir aile
nin geçim vasıtası olabileceğini, zaten 
kanunun bir yandan da ağaçlamayı teş
vik ettiğini ve bütün zaruretlerin göz 
önünde bulundurularak hazırlandığmı 

anlattı ve Refik İnce'nin bir mütalea
sına cevab olarak istimlakin sebebinin 
amme menfaatlerine müstenid olduğu
nu tasrih eyledi ve madde aynen kabul 

edildi. 
İkinci muvakkat madde görüşülür

ken Refik İnce, istimlak meselesi ne 
zaman mevzuubahs olsa hukuki icabla
rla şeniyetlerin biribirine çarpıştığına 
rastgeldiğimizi söyliyerek encümenin 
936 mall senesinin arazi vergisini esas 
tutmuş olduğunu, eğer yoksa 331 sene
sine göre bir kıymet takdir edilerek 
bu kıymetin 6 mislinin alınması icab 
ettiğini, 22 sene evelki kıymetin bilin
mesi için de ihtiyarlardan bir komis
yon kurulması icab ettiğini, bu itibarla 
takdir edilen kıymetin 2901 numaralı 

arazi tahrir komisyonları tarafından tak
dir edilen mikdarı geçmesinin muvafık 
olmryacağını söyliyerek bu hususta bir 
takrir verdi. 

Encümen mazbata muharriri Raif 
(Karadeniz) bu takririn noksan ol

duğunu ve maksadı temin edemiyece
ğini, maddenin satın ahnacak ormanla
ra "bedel" verilmesini gösterdiğini, ye
ni tahrir gören arazinin 331 senesinde
ki kıymeti6 misli ile darbedilerek elde 
edildiğini ve şimdiki vergilerin de bu
na göre alınmakta olduğunu tasrh etti. 

Sırrı Day (Trabzon) Refik İnce

nin teklifinin geçen sene arazi kıymet· 
lerinin takdiri için tayin edilen komis

yonların, Om\aların bugünkü kıymetle
rini tesbit ile uğraşmasına dair olduğu
nu söyledi ve madde aynen kabul edil
di. 

Tahir Hitit (Manisa) dördüncü mu
vakkat maddenin görüşüldüğü sırada 

amenejman planları yapılan vilayetler
de devlet işletmesinin mecburi olduğu 

hakkında bir tadilname ve 7 inıei mu
vakkat maddenin de görüşülmesi sıra
sında o maddenin çıkartılmasını teklif 
eden bir takrir verdi, iki takrir de red
ve maddeler aynen kabul edildi. 

Encümenin yeniden hazırladığı 134 
üncü madde okundu. Söz alan Refik 
İnce burada birçok kanunların ilga e
dildiğini, bu ifadeye göre eldeki düstu• 

run yalnız bu kanun olduğunu, fakat 
kaldırılan kanunlar içinde iskanla ala
kalr hükümler bulunduğunu, şimdi Ve
kaletin bu muafiyetleri kaldırınca bu 
kanunun heyeti mecmuasını temin et
tiğine kani olup olmadığını sordu: 

Ziraat Vekili Muhhs Erkmen şu ce
vabı verdi: 

"- Bugün ilga edilen maddeler ye
rine başka maddeler derpiş edilmiştir 
ve ilga edildiği vakitte hasıl olan vazi
yeti temin etmek için hükümet bu ka
nunda derpiş edilen maddelerin bir an 
evel tatbik mevküne girmesine azmet· 
miştir.,, 

Bu son madde ile Kamutay orman 
kanununun ilk milzakeresini bitirıtUş 

olmaktadır. Encümenler kendisine ve
rilen 91 inci maddeyi orman yangınla
rında alakadarların göstereceği zaruret 
üzerine kamyonlardan da ücret muka
bilinde istifade edileceği şeklinde ha
zırladığı tadil de kabul edilmiştir. 

Kamutay dünkü toplantısında İtal
ya ile aramızdaki ticaret mukavelesi
nin uzatılması ve adliye teşkilat ve 
kadrolarında yapılacak tadilata dair 
2474 sayılı kanuna ek projenin de ikin
ci müzakerelerini yaparak kabul etmiş
tir. 

Kamutay yarm toplanacaktır. 

Bir Türk kadınının 
hayır severliği 

Erzincan, 1 (A.A.) - Merhum ge
neral Bahaetdın eşi Bayan Ayşe Nesıbe 
Atasev hava k.ırumuna elli bin lira kıy
metindeki 94 parça tarla bir konak bir 
handan ibaret olan emiiikini vas~yet su· 
retiyle teberr;.i etmiştir. Bundan başka 
Bayan Atasev ölümünden sonra kalacak 
para ve eşyayı da vasiyetnamesine yaz
dırmıştır. 

1 POLiSTE 
Hala söz atan adamlar var 

Samanpazarmdan geçmekte olan 
Zekinin ailesine söz atan Mehmet Çınar 
yakalanarak Cumhuriyet Müddeiumu
miliğine teslim edilmiştir. 

Hakaret ve ölümle tehdid 

İstasyon caddesinden evine gitmek
te olan Şevket kızı Şükrüyeyi ölümle 
tehdit ettiği ve hakarette bulunduğu 

iddia edilen Hamdi adındaki adam po. 
lis tarafından tanzim edilen tahkikat ev
rakı ile birlikte Cumhuriyet Müddeiumu
miliğine gönderilmiştir. 

Bir sarhoşun gürültüsü 
Akbaş mahallesinde Hanifenin evine 

girmek ve oturmak isteyen Ahmedin bu 
arzusuna Hanife muvafakat etmemiştir. 
Bunun üzerine Ahmedin kapıya taşla 

vurarak ve münasebetsiz sözler sarle
derek sükuneti bozduğu görülmüş ve 
sarhoş olduğu anlaşıldığından adliyeye 
verilmiştir. 

Bu da öyle .• 
Fevzi paşa mahalesinde Ömer ve ar

kadaşı İbrahim Mahmurenin evine taar

ruz etmişler, suç ortakları Fatma da 
Mahmureyi dövmuştur. İşe el koyan po
lis suçlular hakkında tahkikata başlamış
tır. 

Merdivenlerden düşen sarhoş 
Dün gece yansından sonra Ziraat 

enstitüsü hademelerinden İsmail ve Hü

seyin Sanayi caddesinde bir lokantada 

pek çok rakı içerek sarhoş olmuşlar ve 

enstitüye gelmişlerdir. Bunlardan İsma

il yatakhanelerine çıkarken yedi ayak 
merdivenden düşerek başından ağır su
rette yaralanarak ölmüştür. Cumhuriyet 
müddeiumumiliği hadise etrafında tah
kikat yapmaktadır. 

"AS1RllAC1 
KANZUK . 

.~ . 

En eski nasır.lan bile pek lcıaa 
bir zamanda tamamen ve kökiln· 
den çıkarır. 

Umumt deposu: İngiliz Kan
ı:uk eczanesi, her eczanede bulu· 
nur, ciddi ve müessir bir nasır 

ilacıdır. 

Alman gazeteleri nutkun FransızveAlman 
görüşleri arasındaki f arlu bir kere 

daha meydana çıkardığını söylüyorlar 
Şatoru, 1 (A.A.) - B. Delbos nut

kunu söyledikten sonra otomobille Pe
rigod'da kain Montanyah'a gitmiştir. 

Parise dönmeden önce yirmi dört saat 
orada kalacaktır. 

Paris, ı (A.A.) - Paris gazeteleri, 
B. Delbosun dün söylediği nutku B. 
Hitlere cevab olarak telakki etmekte
dirler. 

Alman gazetelerinin fikirleri 

Bedin, ı (A.A.) - Dün fransız Ha
riciye nazırı B, Delbosun söylediği nu
tuktan bahseden Fölkişer Beoba.hter 
gazetesi ezcümle diyor ki: 

"Bu nutuk yeniden Fransa ile Al
manyanın emniyet meselesi hakkında
ki telakkileri arasında mevcud olmakta 
devam eden mübayeneti ve iki memle
ket arasında itimad esasına müstenit 
iyi komşuluk münasebetleri ile sulh fi
kirlerinin ne derece farklı olduğunu 

göstermektedir. 

Bu nutuk aynı zamanda Fransa hü

kümetinin Başvekil B. Blum'un geçen 
pazar günü Lyon'da söylemiş olduğu 

nutukta bağlamak niyetinde olduğu ip
liği çözmek istemediğini isbat etmekte
dir. 

Framnz - Sovyet paktı eıraf ında 

Uhr Blatt gazetesi aynı mevzudan 

bahsederek B. Delbosun fransız - sov

yet paktı lehindeki beyanatı şimdiki 

çerçeve içinde biraz garib görmekte ol

duğunu söylemektedir. 

Pariste güzel sözlerle Almanyayı 

sovyet ruslarla bir misak aktedecek de

recede bolşevizm ile uzlaşmaya sevke· 

dilebileceği zannında mı bulunuyorlar? 

Bu öyle bir meseledir ki mevzuubahs 

olmağa bile değeri yoktur. 

Umumi konferans bir neticeye 
varabilir mi? 

Montag gazetesi, diyor ki: 

"Bu şartlar altında akdi düşünül

mekte olan umumi konferans katiyen 

bir neth:eye varaımxyacaktır. Çünkü şa

yet bu konferansın konuşmalarını ruz

namesini son senelerdeki Avrupa dıp

lomasisinin dosyalarından çıkarılan 

evrak ile doldurmak tarafı iltizam edil

mek suretiyle işe başlanacak olursa, ya

pılacak konuşmaların daha baştan suya 

düşeceğini söylemek hiç de yanlış ol

maz, çünkü son zamanlarda cereyan et

miş olan hadisat bu gibi evrakın fayda

sızlığını meydana çıkarmıştır. Alman

yanın politik yoldaki icraatı öteki mem

leketlerin gaye ve icraatından büsbütün 

farklıdır. Çünkü Almanya Versay ale

minde yaşamadığı gibi harbda.n önceki 

alemde veya emperyalist temayülle~ 

ve uzun zamandanberi hükümden düş

müş andlaşmaları müdafaa zihniyetine 

sahih bir alemde yaşamamaktadır. 

Almanya bilakis hakiki surette sul

hu seven bir Avrupa vücuda getirmek 

arzusunun hüküm sürmekte olduğu bir 

terakki aleminde yaşamaktadır. Onun 

bolşevizme mul1alefeti bundan ileri ge

liyor. 

Sovyet birliği icra 
Komitesi Reisliği 

İdama mahkum olan maz
nunların af taleblerini 

reddetti 
Moskova, 1 (A.A.) - Sovyet birliği 

icra komitesi reisliği, yüksek mahkeme 

tarafından idama mahkum edilmiş bulu

nan Piatakov ve arkadaşlarının affı için 

vaki miiracaatlanru reddetmiştir. 

B. Hitlerin nutku 
Londra'da haylı akisler 

uyandırdı 
( Ba§I ı inci sayfada) 

Taymis gazeıesinin fikri 

Nutku tahlil eden Taymis, B. Hitler'
in sürprizler devrinin kapannuş olduğu
nu söylemesine rağmen Almanyanm 
kendi çerçevesi içinde kalmağa devam e
deceğini ve öteki memleketlerle teması 
red ederek, ekonomik ve politik sahada 
Avrupa işbirliğine iştirak etmiyeceğini 
yazmaktadır. 

Gazeteye göre, Cenevre kurumunda 
istediği değişikliğin yapılmasına engel 
olan yine Almanyadır. İlk maddelerin 
paylaşılması için kurulan komiteye, Ce
nevrede aza olıruyan Japonya ve Ameri
ka girdikleri halde Almanyamn en fazla 
kendini alakalandıran bir işin başında 
kalmak istememesi, anlaşılmıyacak bir 
şeydir. 

Lö Tan gazetesine göre 

Paris, 1 (A.A.) - B. Hitler'in nut
kunu tahlil eden Lö Tan, nutukta biraz 
itimad verici noktalar bulunduğu gibi, 
kaygı ve vesvese uyandıracak başka nok
talar da bulunduğunu söylemekte, alman 
başbakanının sulhçu arzularının samimi
yetinden şüphe etmemekte, fakat sulh 
organizasyonu için teklif olunan yardımı 
sarahatten mahrum bulmaktadır. 

Fransa, Belçika ve Hollandaya müte

allik fıkralardan memnuniyetle bahseden -gazete, Fransa ile Almanya arasındaki 

fili vaziyetin, iki memleket arasındaki 

meselelerin hallini kolaylaştınnamasına 

eseflenme kte ve Belçikanın 1914 de de 

bitaraf oluşunun bu memleketi istiladan 

kurtarmadığını kaydetmektedir. Gazete, 

Sovyetler birliği hakkındaki fıkraların, 

Almanyanm bu bakımdan eski vaziyetini 

değiştirmediğine delalet ettiğini yaz

makta, alman demiryollan ve Rayşbank 

hakkındaki kararların, bu iki kuruma 

yüklenmiş enternasyonal vazifeleri ilga 

eden mahiyette bulmakta, aradaki ger

ginliğin giderilmesi ve yakınlığın ku

rulması için bütün Fransanın beslediği 

arzunun, Ber1inde de samimiyetle kar

şılanması lazım geldiği hususuna işaret 

eylemektedir. 

Bir yugoslav gazetesinin fikri 

Belgrad, 1 (A.A.) - Vreme gazete
si B. Hitlerin nutku hakkında ezcüm
le şunları yazıyor: 

"Bizim nazarı dikkate aldığımız ci· 
het bu nutkun Avrupada asabiyet ve 
endişeleri izale eden sulhcuyane tonu 
ile Yugoslavyadan dostane bir lisanla 
bahsetmesidir.,, 

Bir iıalyan gazetesinin fil-•irleri 

Roma, 1 (A.A.) - B. Hitler'in nut
kunu mevzuubahs eden Lavaro Fascis
ta gazetesi diyor ki: 

"Bütün demokrat devletler, bu nut· 
kun ikna kuvvetini tasdik etmelidirler. 
Eğer Fransa ve İngiltere Almanyanın 
niyetleri hakkında endişe besliyorlarsa. 
bu anlaşmazlık, Almanya tarafmrl<ın 

değil, fakat Franas ve İngiltere tara
fından tevlid edilmiştir.,, 

Bundan sonra B. İvon Delbos'un 
nutkunu mevzuubahs eden gazete, Ver· 
say muahedesinin kuvvet ve hile ile 
temin edilmiş olduğunu yazmaktadır. 

Almanyayı "harbm yeıgane mesulii ola
rak,, gösteren hükmün ortadan kaldı

rılmış olması büyük bir kazançtır. B. 
Delbosun nutkundan, eğer Almanyanın 

siyaseti hiç kimseye müteveccih değil· 
se Fransanm Almanyaya karşı bir se
lah ve yakınlaşma siyaseti tatbik etme
ğe amade bulunduğu anlaşılm"3.kta : ır. 

Bu ise alman hükfunetinin siyasetine 
tamamiyle uygundur. 
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~ TÜRK HAVA KURUMU ~ - -- -
~ BüYüK PiYANGOSU ~ - -- -
~ Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmi§tir s 
~ 4 üncü keşide 11 ŞUBAT 1937 dedir. ::: 

s Büyük ikramiye 50.000 liradır. ~ 

~ Ayrıca: 15.000t 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle = 
§ (lo.ono ve 20.000) liralık iki aded mükafat vardır .•. = 
§ DiKKAT: Bilet alan herkes 7 ŞUBAT 927 günü= 
5§ akşamna kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. ;;; 
~Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakit olur .... -
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Ziraat Vekaletiııden: 
Yüksett ve ortcı ziraat ve ziraat makinist mektebi mezunlarmdan 

olup da vı:kaletimiz teşkilatı haricinde çalrşmakta bulunan ve yeni 
açılacak ziraat iı:Jeri:ı.de vazife almak istiyen meslek müntesibleri
nin üçer kıta fotoğrafları ile mezun bulundukları mektebi, mezu
niyet .a. ıhlerini, şimdiye kacl<ı.r üzerinde falıştıkları resmi v_e _hu
susi vazıte ve i 'en ve bu vazıfe ve islerden ayrılma sebeblerını ve 
ı~e La§ıanıa ve ayrı!ma tarihlerini gö;teren bir beyan.nameyi bir ıs
tıdaya bağ"ıtydrak tezelden vekaletimize göndermelerı ve muvazzah 
.-drı-r .-~i • hjl 1,,...,,.ıcri ilan olunm. (31) 1-147 --

Sehri imar 
l\Iüdürl~ffünden : 

1350 lira bedeli muhammenli müteharrik lambalı Favs camlı 
rnütemadi kopye kudretini haiz maa teferruat DUOPHİL kopya 
makinesi 12. şubat 937 cuma günü saat 15 de iha1e edilmek üzere 
açık eı<:siltme suretiyle münakasaya konmuştur. Taliplerin şartna• 
tnAcyi görmek için hergün ve teklifte bulunmak üzere yevmi mez· 
kurda "llü.Jüriyete müracaattan ilan olunur. (144) 1-314 - - ----

Ankara Mektehler Mühayaa 
l(omisyonu Rei.-.liğinden: 

Sıyasal Bilgiler okulu için 132 tane battaniye açı keksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 19-2-937 cuma günü saat 14 de mcktebler 
rnuhasebedliğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. Beher bat • 
taniye için 14 buçuk lira bedel tahmin edilmiştir. İlk teminat 143 
lir~ 55 kuruştur. Battaniyelerin şartnamesi ve nümunesi okul ida -
resinde her gün görülebilir. (230) 1-1.53 

Zi ·aat V el{aletinden: 
Sivil ve askeri san'at mekteblerinin makine ve demircilik kısxm

·ımu, n mezun veyahut ta çiftliklerde ve ziraat müesseselerinde 

' 

tı aktör ve ziraat makinelerini kullanmağı hakkiyle öğrenmiş olupta 
yeni açılacak ziraaat işlerinde istihdm olunmağa talib bulunanlar- • 
dan san'at mcktel.ıi mezunlarının şahadetname suretlerini, diğerle~ 
rin'rı ehliyet vesi!~alarını ve her iki kısım talibin şimdiye kadar bu
lunduldarı işlerden almış oldukları hüsnü hizmet vesikaları ile üçer 
kı_t'a. fotograflarını bir istidaya bağlayarak tezelden vekaletimize 
goncıermc1cri ve muvazzalı aclrçsler:ni bildirmeleri ilan olunur. 

(32) 1--148 

Balıkesir Vilayeti Daiıni 
Encümeninden: 

l - Ka11a1ı zarf ususile ihale edilmek iizere eksıltmeye konulan Balı· 
kesıı - Edı emit yo!u~1;.ın 7 5 + c~ __ 82 + 476 mcı kilometreler~ a_ra
s.ud2ki tamiratı esasiye işine talih çıkmadığmdan ~-~-937 ~a.rihıne 
kddar hır av içinde ihale edilmek üzere 7-1-937 tarihınden ıtıbaren 
pa.zarh<T, bır:ıl~'mr tır. 

2 - 1amirat işinin keşif bedeli (14652) lira 48 kuruş muvakkat 
teminat (1098) lira 94 kurustur. 

3 - Bu ise aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Fenni şartname 
C - Keşif cetve~i 
D -r ı\llukaveL örneği 
H - l'lafra işleri şeraiti umum:yesi . "d'" r•W" 
lstiyen"Jer bu şartname ve ~vrakı -~alı~~sır nafıa mu ur ugun-

de veya daimi encümen kalemınde gerebilirler. .. . . . 
4 _ 1hale 8-2-937 pazartesi gününe kadar encumenın ıçtı.ma 

günleri olan pazarteı:" ve perşembe günleri yapılacaktır. t~teklıle
ıin muval:kat te.:ninatlarını malsandıfrına yatırdıklarına ~aır. ~ak· 
t u b ı ktublari'ı..•ıe bu müddet zarfında Balıkesır vilayet • z veya an.ta mc J • •• 

daimı encün nine mı.iracaat edebilırler. d . f kal 
5 _ Eksiltmeye bu gfüi i'Jlerle uğraştrklar~a :ı:r na ıa ve e· 

· • . "k "braz edenler gırebılır. ındı.:n vcr:ılcn ehlıyet vcsı ası ı .. d 
6 - Muvakkat teminat malsandığma yatmhr. Encu~enı~lara 

_!etah_ti.!:~maz. (~~~)~~--~~--~~~~~~--~-------

Sı at ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

26/Mayıs/19 3 tarih ve 1267 sayılı !spençiy_arı ve1 _Tıbbi banmüs-
tah .b. ruh tnameyi baız yer ı ve ya cı zarlar kanunu mucı ınce sa . . mad 
tıbbi müstahzarların iJanlarmda adı geçen bu k~un;:ıı \2 mcı üze-. 
desi ahkamma tamamiyle riayet edilmeyerek musta zar arın 

Nafia Vekaletinden: \ 
1 - 20 mart 1937 cumartesi günü saat 11 de Ankarada Vekalet 

Malzeme eksiltme komisyonunda üç grup 11 parça atelye tezgihı • 
nın grup grup ve kapalı zarf usulü ile e •• siltmesi yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye konan t{"ıgahların cins, muhammen bedel ve 
muvakkat temiıı:ıt mi!rrlarları 
Grup: Adet: Cinsi 

I. 2 225/1000 
3 250/1500 

1 1150x350 
II. 1 1150x325 

1 200 p 

torna 
torna 

Ufki freze 
Şakuli freze 

Muhammen: Muvakkat 
bedeli teminatı 
Lira. K. Lira K. 
20.000t- 1500,-

11.00U,- 825,-

III. 
Silindir honik tezgarı. 

2 500x60 Takım zımpara tezgahı 

1 500x200 Üniversal takını bileme tezgahı. 
13.000,- 975,-

3 - Her grupa ait eksiltme şartname ve teferruatı parasız ola
rak Ankarada Vekiilet Malzeme Müdürlüifünden alınabilir. 

4 - İsteklilerin her grup için ayrı ayr~ tanzim edecekleri teklif 
mektuplarını Resmi Gazetenin 7.5.936 tarih ve 3297 sayılı nüshasın
da çı~ tal~m~~ı:anıc? e tiÖ:e Vekaletten alınmış 1937 senesi malze
me mute hhıtlıgı vesıkası ıle birHkte 20 mart 1937 cumartesi günü 
saat 10 a kadar Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri 
lazımdır. (216) 1-463 

Manisa Vilayeti Da imi 
Encüıneninden: 

' 

1 - Manisa - Akhisar yolunun O + 500 - 1 + 491 inci kilorrıet
releriw arasrnda altı _metresi. Bandırmanın Kapu dağı granitinden 
ve sagdan soldan ellışer santırnlik ya<Tmur oluktan ile bordür taş _ 
larının Manisa ocağından çıkarılacak

0 

muntazam taşlarla yapılması 
işi (48423) lira 96 kuruşluk keşifnamesi üzerinden 18-2-1937 per. 
şembe günü saat on bire kadar müddetle kapalı zarf suretiyle eksilt 
meye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartname, keşifname ve buna müteferri diğer ev
rak (242) kuruş mukabilinde Manisa Nafıa Müdürlüğünden ahna· 
bilir. 

3 - Eksiltme 18-2-1937 perşembe günü saat on birde Vilayet u
mumi meclisi salonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (3631) lira 87 kuruş ur. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alınmış ehli • 

yet vesikası ve 1937 yılma ait ticaret odası vesikasını ve muvakkat 
teminata ait makbuzu kapalı zarfın içine koymaları ve kapalı zar
fın ihzarında 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine riayet etmele
ri Jazrmdrr. 

6 - Bu eksiltmeye girecek olnların kapalı zarflarını 18-2-937 
perşembe günü saat ona kadar Manisa Valiliğine vermeleri ve pos
ta ile göndereceklerin 2490 sayılı kanunun 34 üncü maddesine ria-
yet etmeleri lüzumu ilan olunur. (246) 1-466 

Erzurum Vilayetinden: 
ti 

1 - Mart - 937 pazartesi günü saat tS de Erzurum vilayeti Nafıa 
Müdürlüğü odasında transit yolu eksiltme komisyonunda (31328) 
lira (44) kuruş bedeli keşifli Erzurum vilayeti dahilinde ve transit 
yolu üzerinde mullielif açıklıklarla 8 adet sınai imatatın kısmen 
tebdili ve kısmen ele tecdidinin ve üzerlerinin şose ınşaatrnın kapa
lı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

Evrakı ke~fiye, şartname, mukavelenamesi ve buna müteCerri 
bütün evrak transit yolu in~aat şefliğinde görülebilir. 

Muvakkat teminat (2350) liradır. 
İstekliler resmi gazetenin 7-5-936 tarih ve 3297 sayılı nüshasın

da çıkan talimatnameye göre Nafıa Vekaletinden alınmış vesikala
rı ihtiva etmek şartiyle 2490 numaralı arttxrma ve eksiJtme"k?.nu -
nunun 32 inci maddesindeki sarahat dairesinde tanzim edecekleri 
teklif mektuplarını 1-Mart-937 pazartesi günü saat 14 e kadar tran-
sit yolu inşaat komü;yonuna vermeleri laumdır. (575) 1-467 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHK.EMESl 
REİSLİGİNDEN : 

Ankaranın Yeni Hayat Mahallesinde 283 sayılı evde Zeynep ya
nında Makbule ye: 

Kocanız Ankara Postanesinde müvezzi Mehmet Hulusi tarafın
dan aleyhinize açılan boşanma daavsmın (27-1-937) çarşamba günü 
saat (14) <luruşınasmda hazır bulunmanız veya bir vekil gönderme· 
niz ilanen tebliğ edildiği halde gelmediğiniz ve bir de vekil gem· 
dermediğinizden davanızın tahkikatı (16-2-937) salı günü saat (14) 
de bırakılmıştır. O gün ve saatte de mahkemeye gelmediğiniz ve ve
kil de yo lamadığınız takdirde H. U. M. K. (401) ve (405) inci mad
desi mucibince tahkikata gıya.ben devam olunacağı gıyab kararı 
tebliği yerine geçmek üzere ilan olunur. 1-462 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİNDEN: 

Ankaranın Mukaddem nıahallesinde Dedebaşı ookağmda 25 sa
yılı evde mukim iken yedi yıldanberi gaip olan Lütfullah oğlu Hü
seyin kızı Fatınaya: 

!stanbulda Makri köyünde belediye tabibi Sadi Şerif evinde 
Nazife vekili Ankara avukatlarından Mustafa Kemal Olgun tara
fından mahkememize açı1an gaiplik davasının yapılmakta olan 
muhakemesi sırasında: Davacr Nazifenin küçük kız kardeşi Lüt
fullah oğullarından Hüseyin kızı 1286 doğumlu Fatınanın ölü veya 
sağ olduğunun ve nerede bulundugunu bilen ve görenlerin ilan gü
nünden itibaren altı ay zarfında mahkememize haberdar etmeleri 
hakkında Ankarada çıkan 17 ·Temmuz - 1936 tarihli Ulus gazetcsi
le ilan edilmi§ ise de bu.güne kadar bir haber verilmediğinden tek
rar altı müddetle ilanına mahkemece karar verilmiştir. Gaip bulu
nan Fatmayı bilen ve görenler muhakeme günü olan 17-7-937 cu • 
martesi saat 9 da icra kılınacağından mezkur güne kadar Ankara 
Asliye Birinci Hukuk mahkemesini haberdar etmeleri lüzumu H. 
U. M. K. 142 inci maddesine tevfikan ikinci defa olarak ilan olunur. 

1-469 

-
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Elektrik münakasa İlanı 

l{ırklareli Belediye Riyasetinden: 
Kırklareli şehrinin Nafıa Vekaletinden musaddak ı k._.k 

. . "b' l k . e e ul pro
Jesı mucı ınce mevcut e e trık santralına ilave edilecek 23800 Hra 
bedeli keşifli 200 efektif beygir kuvvetindekj buhar makiaeıü ve te-
efrruatı 3-11-935 dan itibaren 45 gün müddetle münak k 1 C mh . . . asaya onu -
muş ve u urıyet gazetesının 4494t 4499, 4504 4509 numaral 
Ul · · 5 ' ı ve us gazetesının 501, 5506, 5511, 5516 numaralı nüshalarında iliiru 
yapılmış ve fakat bu münakasa müddeti zarfında istekli çıkmadığın
dan iş bir ay müddetle pazarlığa bırakılmış olup Cumhuriyet gaze
tesinin 4541, 4545, 4549, 4552 numaralı ve Ulus gazetesinin 5544 
5548, 5552, 5555 numaralı nüshalarında ilan edilmiş ise de gene is: 
tekli çıkmadığından bu defa tediye şartnamesinde bazı tadilat ya • 
pı1arak bu iş 22-1-937 den 1-3-937 ye kadar eski .ilfuılardaki §al'tlar 
dahilinde münakasaya çıkarılmıştır. 

~steklilerin % 7,5 teminat akçesi olan 1786 lirayı Belediye vez
nesıne yatırarak 1-3-937 günü saat 15 de Belediye Eocümenine mü-
racaatları iian olunur. (604) 1-468 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Arbrma ve Eksiltme 

Komisyon undan: 
1 - Muhabere şubesı ~ratuvarı için lüzumu <>lan bazı aletler 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 17.2.1937 çarşamba gnüü saat 15 de Gümüş su

yunda mekteb binası içindeki komisyonda yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedeli "18000., ve ilk teminatı "1350,, liradır. 
4 - İstiyenler şartnamesini mekteb idaresine müracaatla para

sız alabilirler. 
5 - Teklif mektupları ikinci maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ikinci maddede 
yazılı saate kadar geln.iş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyıcc 
kapatılmış bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeler 'kat.ut edil-
mez. (3756) 2-0188 

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

Muhamen bedeli 
Lira Cinsi 

10900 

Teminatı 

Lira 
818 90 breyk bey~ kuv-• 

vetinde benziıı motörü 
1 - Yukarda muhammen bedeli, teminatı, mikdar ,.e beygir kuv

veti yazılı motorlar kapalı zarfla münakasaya konmu'..tur. 

Adet 
(2) 

2 - Münakasa 3 mart 937 çarşamba günü saat 14 de Ankara'da 
M.M. Vekaleti binasında müteşekkil komisyonumuzca yapılacaktır. 

3 - Münakasa şart.ü.a.mesi her gün komisyonumuzcla görülebiiir. 
4 - Münakasaya gireceklerin tesbit olunan günde azami saat 

(13) e kadar 2490 Slyrlı kanun mucibince vesaık ve teminatlarını 
havi ve usulü dairesinde kapalı ve mühürlü teklif ıuektu&lannı ko
misyona vermiş bnlunmalarL 

5 - Saat 13 den sonra verilecek teklif mektublarmın kabul e· 
dilmiyeceği. 

6 - Posta ile gönderilecek zarfların postada gecikmesinden mü· 
tevellit teahhurun nazarı itibare almmıyacağL {34) 1-150 

Kapalı Zart Usulile Eksiltme İlanı· 

Nafia Vekaletinden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Trabzon - lran transit yolunun 

Doğubayezit - Şeyh Bob arasında ve takriben 67 + 700 kilometre 
uzunluğundaki kısmın tesviye, sınai imalat, Ekib binalart ve Ma
ıkadem şose inşaatıdır. 

Keşif bedeli (7fı8.473) liradrr. 
2 - Eksiltme ı. 3. 1937 tarihinde pazartesi günü saat (16) da 

Nafia Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisligi Eksiltme kom!sycnu 
odasında kapalı zarf u.suliY:le yapılaca~_tır. • . ~ . 

. . d tl d n bazılarmm nokRn bı· 
nndc azılı bulunınat=ı ıcab "' en şar ar a 1 . r Te tıbbi -------------------------------------

3 - Eksiitme şartnamesı ve buna muteferrı diger evrak 39 lıra 
42 kuruş bedel mukabilinde Şose ve ~öpriller Reisliği~ndeo aı.mabL 
leceği gibi iseteyenlcr bu prt~~l.ecı Erzurum ve Agrı Nafıa mü-rak ld - . l oden anlasılmıstır. spençtya ı 

.. ı rgı yapılan ınce em~ . . ddesi' aşağıya aynen yazılmıştır. 
nıustahzarlar kanununun 12 ıncı ma .. . · bal · d _ 

(M·· tahz la harici ambalaj aksamı uzerınde ve am aJ. e 
Uli ar rın ) ak amilinin ismi ve ırnal 

tunundaki tarifnamelerinde vazıh o ~r t' . tiınal ve fiatı 
edildiği mahal ve ruhsatname n~r3:sx ve :mre ~ e~~i e bulundu-

ruu~~~C: ~~~a:e :ı~~::bı:~:rım;~~i v~e=ek su~ette kayıt 
ve i:;ıar~t edilecektir. .. ildi w i takdirde bu hu-

Tab 1J reçetesiyle satılmasrnıı musaade ed g 
"Us dahi sarahaten yazılacaktrr.) · 

Kanunun bu maddesine tamimiyle uygun olmıyarak noksan bır 
§el~ilde piyasaya çıkarılmış tıbbi ınüstahzarlar~n sa~~ş.ına müsaade 
edıl · · · ddesıne "ore de muame-rnıyec ı:>i gibi ayru kaııuııun 20 mcı ma . b • 
1 Yapılacağının yerli ve yabancı müstahz.~r ~~h~plerınce mal~m 
olırıak Üzere keyfiyetin ilanına Iünım görulmuştur. Kaı;u,nun o_u 
~· ddesinde yıızılı hususatı oksan olan mlistahzarlurın ılaıı ta~~-

h ınden mutebe. olmak üzere üç ay zarfında tamamklt~!1ml a~ı vebı.Yrer-
ancı rn·· • - · · d k' prospc us erın 

t"" k ı ta11zarların ambalajları ıçm e ı (l6S) 1 336 
ur s;clcrınin de bulunması lazımgeldiği ilan olunur. -

Defterdarlık ve Kızılbey 
Maliye Şubesi başka 
binalaı·a taşındı 

Ankara Defterdarlığından : 
1 

1 - Defterdarlık bütün servisleriyle Gümrük ve f nhisarlar 
Vekaleti Muhasebe ve tetkik müdürlüklerinden boşalan ve bir kıs
mı maliye meslek mektebi tarafından i~gal edilmekte bulunan binaya 

2 - Kızılbey lVfaliye tah;ıkkuk ve tahsil şubesi defterdarlığın 
şimdiye kadar bu1unduwu binaya. 

Ta§ınmıştır alakadarlara keyfiyet ihbar olunur. (242) 1-459 

dlırlüğüne müracaat ederek go~e~ılırl~r. . . 
4 _ Eksiltıneye girebilmek ıçın talıplerın (35.288) lıra 92 kunş· 

luk muvakkat teminat verıncsi ve resmi gazetenin 3297 s:a.ytlı niıs. 
halarında çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesik"lsı ibraz 
etmesi lazımdır. 

İsteklilerin teklif mı.ktublarmr ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Komiryon Reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

(59) 1-213 

verine çıkar 

46 senedir durmadan çıkmakta oliın bu haftalık resimli ga-
zetenin Ankara'tla Satı.§ yeri A K B A Kıtabevidır. Se-
nelik abone 10 lıra. Sayısı 20 kuruş 
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PHILCO 
DOKTOR 

Mecit Sayan~ 

İtfaiye meydanında Kur -
tuluş apartnnanmda birinci 
kat. 

Pazardan maada her gün 
saat 17 den 19 a kadar hasta
larını kabul ve tedavi eder. 

KOMOJEN KANZUK 

Saç Ek.siri 
Saçların dökülmesine ve ke· 

peklenmesine mani olur. Komo
jen saçların köklerini kuvvetlen· 
dirir ve besler. Komojen saçla
nn gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz Hafif bir rayihası vardır 
Komojen kanzuk saç eksiri ma
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala· 
rında buiunur. 
LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR 

Meri\: ez 

Laboratuvarları 

Direl{törlüğün

den: 
Müessese hayvanatı için alı

nacak 40000 kilo arpa açık ek
siltmeye konulmuştur. İhalesi 
15.2.937 pazartesi günü saat 15 
dedir. Şartnamesi müdüriyetten 
bedelsiz verilir. Muvakat temi
natı (150) lira olup Banka mek
tubu veya vezne makbuzu ve H90 
sayılı kanunda yazıh vesaikiyle 
beraber muayven olan gün ve 
saatte Ziraat Vekaleti Muhase
be Direktörlüğünde toplanacak 
olan komisyona müracaatları. 

(203) 1--408 

Birinci sınıf 

Dahili nastalıklar müte· 
hassısı Yeni şehir - Uçar so-

~ kak No. 11 

,. Telefon: 3174 

Santimi 
Sayfa Kuruş Sayfa ---=--z 

2 
4 
6 

300 
150 

80 

3 200 
5 100 

7 ve 8 30 

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

2 - Zayi ilan bedelleri 
maktu 130 kuruştur. 

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

ABONE ŞARTLARI 

Müddet Dahilde 
--- ----

17 Lira 30 
9 ,, 16 
5 •• 9 

Başmuharrir: 
Yazı işleri: 
Abone ve ilan: 

1063 
1062 
1064 14 

:.::T"'.~·~...,.,..-~:y~~~. ~ 

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

Memur Aranıyor 
İyi türkçe ve fransızca bilen 

ve muhabereyi kendi kendine 
idareye muktedir bir memur An
karada milli bir müessese tara
fından aranmaktadır. İsteklile
rin: 

Ankara, Posta 
Kutusu 505 

Adresine tercümei hal vesi • 
kaları örnekleriyle tahriren mü
racaatları lazımdır. (207) 

ZAYİ 
Ankara devrim ilk okulun -

dan aldığrm şehadetname ve 
nüfus tezkeremi zayi ettim. Ye
nisini alacağımdan bunların hü
kümleri olmadığını ilan ederim. 

Balaban m~hallesinden Ab · 
dulkadir oğlu Mustafa Fethi 
Agdukcan. 1-470 

Anl{ara 
Valiliğinden: 
1 - Ankara baraj yolunun 

muhtelif kısımlarındaki yüksek 
imlalara konulacak 220 adet be. 
teınarme babaların ihalesi 12.2.937 
cuma günü saat 15 de vilayet na
fia dairesinde toplanan komis
yonda yapılmak üzere açık ek· 
si~tmeğe konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 910 lira 80 
kuruştur. 

3 - Teminatı 68 lira 31 ku_ 
ruştur. 

- İsteklilerin teminat mek. 
tubu, ticaret odası vesikalariyle 
ehliyet vesikasını haiz olarak 
ihale günü komisyona gelmeleri. 

5 - Keşfini ve şartnamesini 
istekliler her gün nafia müdür
lüğünde görebilirler. 

(166) 1-351 

İstanbul Nafıa 
Müdürlüğünden: 

26 - 2 • 937 cuma gıinü saat 
15 de İstanbul'da Nafıa Müdür
lüğünde (19112) lira keşif be -
delli yüksek deniz ticaret mek
tebi kalorifer işleri kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

Mukavele, eksiltme, bayın -
dırlık işleri genel, umumi ve 
fenni şartnameleri proje, keşif 
hulbasiyle buna müteferri di • 
ğer evrak (96) kuruş mukabilin
de dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (1434) li
radır. 

İsteklilerin teklif mektup -
!arını ve en az (10.000) liralık 
bu işe benzer is yaptığına dair 
Nafıa Vekaletinden almış oldu
ğu müteahhitlik ve ticaret odası 
vesikalarını havi kapalı zarfı 

26-2-937 cuma günü saat 14 e ka
dar Nafıa Müdürlüğüne verme
leri. (554) 1-465 

ANKARA LEVAZIM 
AMlRLlGl SA TIN 

ALMA KOMİSYONU 
İLANLARI 
İLAN 

1 - Tayyare alayının göste· 
receği yerde 17000 lira bedeli 
keşifli yaptırılacak cephanelik
ler kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konmuştur 

2 - İhalesi 8 şubat 937 pazar
tesi günü saat 16 da İzmirde kış
lada satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 1275 
liradır. 

4 - Şartname ve projesi her- 1 

gün komisyonda görülebilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 

ticaret odasında kayıtlı olmala
rı ve şartnamesinde yazılı fenni 
ehliyetname ve diplomayı haiz 
bulunmaları şart olmakla bera
ber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. 
üncü maddelerinde istenilen 
belgeleriyle birlikte teminat ve 

teklif mektuplarını ihale saatin
den en geç bir saat evel komis 
yona vermiş bulunmaları. (133) 

1-320 
İLAN 

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

2 - Yağın tutarı 36000 lira 
olup muvakkat teminatı 2700 li
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· 
rı. 

(164) 1-362 
İLAN 

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

2 - Eksiltmesi 12.2.937 cu
ma günü saat 15 de levazım a
mirliği satmalma 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 mektublarmı havi zarflarını 
be1li gün ve saatten bir saat ev
veline kadar komisyona verme-
leri. (163) 1-361 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı AT ı\ Y 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Na<>uhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 

MİLLi MÜDAFAA 
VEKALETİ SATIN 
ALMA KOMİSYONU 

iLANLARI 

İLAN 

1 - 274 adet uçuş gözlüğü pa
zarlıkla eksiltmeye koıunuştur. 

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

3 - İhalesi 8 şubat 937 pazar
tesi günü !.cıat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2. 3. üncü 
maddelerinde ıstenılen beıgele
Liyle birlikte ihale gün ve saa
tinde M. M. Vek.ilc:ti satın a1ına 
l:.omisyonunda hazır bulunmala-
rı. (140) 1-321 

Nafia 
V el{aletinden: 
18 şubat 937 perşembe gunu 

saat 15 de Ankarada Nafıa Ve
kaleti malzeme eksiltme komis
yonunda Safranbolunun Kuzda
ğı Abaza Devlet ormanlarından 
veya hususi mukaveleli orman
lardan kesilmek ve ana hat üze
rinde herhangi bir istasyonda 
teslim edilmek üzere 23200 lira 
muhammen bedelli 16000 adet 
normal kaym traversin kapalı 
zarf usulü ile eksiltmesi yapı -
lacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve te • 
ferruatı parasız olarak Ankara
da Vekalet malzeme dairesinden 
alınabilir. 

Muvakkat teminat 1740 lira
dır. 

Yılbaşı piyangosunda 
kaza namı yanlara · 

Müjde 

~ # 

SIVINICEGll 

İsteklilerin teklif mektup • 
tarını Nafıa Vekilletinden alın· 
mış 1937 senesi müteahhitlik 
vesikası ile birlikte 18 şubat 937 
perşembe günü saat 14 e kadar 
Ankara'da Vekalet malzeme mü
dürlü~üne vermeleri lazımdır. 

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

(233) 1-464 

ucuz 
Topraklıkta acele satrlrk ar

sa, Ankara Eczanesi yanında 
kahveci Musa'ya 1-471 

İsmet Paşa Kız Enstitüsü 
Direktörlüğünden: 

Ankara İsmetpaşa kız enstitüsüne açık eksiltme suretiyle &l~ 
rifer tamiratı yapılacaktır. Muhammen bedel 569 liradır. Açık elPıı 
siltme 13·2-937 cumartesi günü saat 11 de okullar sağışmanlığın~ 
yapılacaktır. Muvakkat teminat 42 lira 67 kuruştur. Şarrtnamo-ı 
yi görmek istiyenler okul direktörlüğüne müracaat edebilirler.. / 

(208) 1-'lı12 , 

YENi StNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE 

KADINLAR KULÜBÜ 

Baş Rolde: Danielle Darrieux 

Çok enteresan bir mevzu çerçevesi da· 

bilinde çevrilmiş hakikaten gö.rülmeğe 
değer bir film. 

Programa ilaveten: 

FOKS DÜNYA HABERLERİ 

BUGÜN BU GECE 
GÖNÜL YARASI 

Sylvia Sydney - Gene Raymond 
Aşld, hissi ve geyircileri üzerinde çok 
tatlı intibalar bırakacaık ~el bir eaer~ 

Ayrıu:EKLERJURNAL 
Halık Matinesi: (saat 12 de bir matinQ 

vardır.) 

KADIN GUZEL OLUNCA 
Normal sean~ saat 2.30 da başlar. 


