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AN~ARA'NIN BUYUK GUNU 

Başbetke 

SANCAK VE ZlHNIYETLER 
Falih Rıfkı ATAY 

1921 denberi fransız mümessil
lerinin Sancak politikasındaki hedef
leri ne olduğunu biliyoruz. Bu he
defler bir taraftan, Ankara taahhüt
lerini 

1

tatbik etmemek, diğer taraf
tan Sancak türklüğünü dağıtarak, 
k~ştırarak, temsiller ve hicretlerle, 
bu taahhütleri davacısız bırakmak! 

On bet yıldanberi Türkiye gaze
teleri bu politikayı hadise hadise ta
kib ettiler. Fakat bir kusurları ol
muıtur: hadiselerin mesuliyetini dost 
F ramada değil, merkezden uzaktaki 
sömürge memurlarmm kötü niyet
lerinde aramak! Türk gazeteleri iki 
memleket arumc:la dostluk kurula
caksa 'Ye kuvvetlenecekse, ilk şart, 
onu bu zihniyetlerin tesirinden kur
tarmak oldui?unu htls 1•ere iddia edip 
(!urdular. 

On bq yıldanberi aevam eden 
bu netriyatm fransız kamoyuna ak
settirlimemiş olduğunu biliyoruz: 
fakat, onlardan, günü gününe me
ıul hükümet makamJannın haber
dar edilmemiş olma.sına imkan var 
mıdır? Asla! Sancakta tezahürlerini 
gördüğümüz zihniyet, şüphesiz ma
halli değildi: onun da merkezde bir 
kaynağı olmak liznndı. Fransada 
iTürkiye dostluğunu istiyenler ve ye-
ni Türkiyeyi anlamış olanlar var
Clır. Fakat yeni Türkiyeyi anlamak \ 
istemiyenler ve bizi, dostluğun kuru 
edebiyatı ile avutup, ondan sadece 
kendi heAablanna menf aatlenmek is-
ti yenler de vardır. 

Her ,eyi bir tarafa bırakmız: Pa
riste Suriye. Lübnan ve Sancak me
selesi ile uyraşıp duranların, 19Z1 
Ankara anl&Jmasmm ne olduğunu 
bilmediklerine hükmeder misiniz? 
Suriye delegasyonu ile müzakereleri 
idare eden Mösyö Vienot, muahede 
esaslannı hazırlarken, Sancağı unut
mut değildir: bilakis, Sancakta dört 
bet yıldanberi takib edildiğini gördü
ğümüz politikayı tamamlamak iste
miftir. Bir taşla iki kut vurmak tabi
rini kullanmamıza müsaade ediniz: 
Mösyö Vienot, bu suretle, hem San
cağı türluüzleştirecek, hem de Suri
ye vahdetçilerine Lübnan acısmr u
nutturmak için bir tavizc:le bulun
mut olacaktı. 

Şu gülünç mantık: "- Ya ne
den onbq senedenberi Sancak dava
ainm üstüne dütmec:liniz?,, lifı, Mös
yö Vienot tarafından, Cenevrede, il
ham eseri olarak bulunmamıtbr. Da
ha Cenevre yolunda iken, biz birçok 
framız gazetelerinin bizi inandırmak 
istemelerine rağmen, Mösyö Vienot' -
nun tahsmda, iki dost devlet arasın
daki bir anlaşmazlığı dürüst ve sami
mi olarak halletmeğe uğratır bir de
lege değil, kendi eseri olan Suriye 
muahedesini müdafaaya gelen bir a
vukat bulacağımızı seziyorduk. San
cak davasını kapatmak için, bir ara~ 
bk - türklük davası açmağı düşünen
ler, bizi kah Suriye arabhğı ile, kah 
Milletler Cemiyeti ile çarpışmağa bı
rakarak, kendilerini delkü temaı' -
)ardan uzak tutacaklarını, ve bellri 
ile enternasyonal ihtilitlar telkinleri 
ile Türkiye'yi ımdıracaklannı tasav
vur edenler o zihniyette olanlardı. 

Suriye muahedesi müellifinin 
bildiği §eyler bunlardı. Bilmediği 
teY ise Şefinden son vatandaıı
na kadar, Kemalist Türkiyenin 
kendisi idi. Bizler şeref ve hak 
'davilarmı başarmağı bilen in
MDlarız ve bu hususta b ü t ü n • 
c ü ' yüz. Yeni Türkiyenin ona 
lrarıı ıöz tutulur, onun hakkına 
hıyanet edilmez, ve kuvvetli bir 
clevlet olduğu fikrine halel verecek 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Dün Ankaranın büyük hemşerisine kavuştuğu günün 
onyedinci yıl dönümünü engin sevinçle kutladık 

C. H. P. Ankara vilayet kongresi 
Dün son toplantısını yaparak ilyönl~urul üyelerini ve ku

rultay delegelerini seçen kongre, Ankaramn en büyük 
bayramını en candan tezahürlerle kutladı 

Ankaralıların ve Vilayet Kon
gresi delegelerinin Ulus meyda
nındaki toplantısında verilen ka
rar üzerine halkm tükranlannr 
sunmak için çekilen telgraf: 
Kemal Atatürk 

Cümhur Reisi 
Ankara 

Bu saatlerde, en büyük hemşeri
lerine duydukları sarsılmaz bağlılı
ğı belirtmek için fırsatların en gü
zeline kavuşmuş bulunan Ankara
lılar ve Parti Kongresi delegeleri, 
candan duygularının yüksek katı
nrza sunulmasına beni memur etti
ler. 

Ankaraya ilk ayak bastığı'!-ız 
mukaddes an gelince, konuşmamı
zı bırakarak anrtınızıa önüne koş
tuk. Ankarayı ve Türkiyeyi yara· 
tan Atatürke duyduğumuz şükran 
bizi bir görülmemiş vecd içinde ya
şatıyor. 

Solda: dün, Atatürl: anıtına çelenk konur i:en. Sağda yulrarda: iongre azaları anıt 
önünde. Sağda aşağıda: H ılkevinde milli oyunlar. 

Sizi başımızda görmenin emsal
siz sevinci gözlerimizi doldurmuş, 
göğüslerımizi kabartmış; hepimiz, 
büyük davalarınızın ve ~~yük dev
rimlerinizin birer bekçısı olarak, 
bir ağızdan haykırıyoruz: 

Varol Atatürk. 
Vali ve C.H.P. tlyönkurul 

Başkanı 

Dün, Ankara en büyük bayramını 

en candan bir sevinç ve şükran içinde 
kutladı, Şehirde, daha sabahtan fevka
lade günlerin havası vardı. Bu bava 
içinde kutsal bir vazifenin son safha
sını da yerine getirmeye koşan ve evel
ki gece Genel Sekreter'in nutk:iyle bir 
kat daha heyecanlanan kongre üyeleri, 
saat 14 de Halkevinin büyük salonunda 
toplandılar. Toplantıda bir iki dilek 
da.ha sunulup tasvib edildikten sonra 
kongrenin tazim telgraflarına, Atatürk.. 
ten, Büyük Millet Meclisi Reisinden 

Birinci Ankara Koşusu 

Atatürkün on yedi yıl önce şehrimize 
şeref verdiği yollarda dün gençlerimiz, 

on iki. kilometrelik muvaff akiyetli 
bir koşu yaptılar 

ı 
rak geldiler. Şeflerinin ayak bastığı yer

de ellerindeki bayrak!anru bağırlanna 

basarak ona ve eserine sadık kalacakla
nna and içtiler. 

ve Cümhuriyet Halk Partisi Genel Sek. 
reterinden gelen cevablar, ayakta ve 
alkışlar içinde dinlendi. (Soau 4. de) 
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Fıkra: 

ANKARA 
Yalnız Ankara'nın bayram gü

nü değil, 21 birincikanun, bütün 
memlekette bir Ankara bayramı
dır. 

Atatürk'ün Anhara'ya aııak bnı
tığı günü düşününüz: Ankara bir 
köy, T ürkiytt bin parça idi. 

Bugün Ankara bayındır bir ıe
hir, Türkiye hür bir devlettir. An
kara, bayındırlığını ve bütün Tür
kiye, hürriyetini, stepin aarp ve 
yalçın bağrında istilayı kıran mu· 
zaller reise borçludurlar. 

Ankara ihtilalin merkezi, An
kara yeni Türkiye'nin merkezi, 
Ankara dünyanın batlıca ,öhret
lerinden biri, Ankara, bundan 
bQfka, milli kurtulu,ların sembo
lüdür. 

Kemalizm, milli hürriyetler aa
VC1fında Ankara mektebinin adı· 
dır. Bu bakımdan, Ankara, yalnız 
Türkiye'nin değil, kıtaların lnulu
dunu da a§arak bütün insanlığa, 
ve :zamanlar üstünden, tarihe mal. 
olmuıtur. 

21 birincikanun, bayram ola
rak, o da bCl§ka bir enternsyonal
dir: milli kurtuluşlar enternasyo
nali! - F atay 
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Bugün 
İç sayfalarımızda: 

iKiNCi SAYFA'DA 

Haftalık siyasi icmal - İç haberler 

OÇONCO SA YF A'DA 

İspanya ve Çin hadiseleri. - AJ. 
manyaya ilkmadde verilmesi i. -
İngiliz - italyan anla,maıı. Dıı 
haberler. 

BEŞlNCl SA YF A'DA 
Hatay cografyas dair bir tetld:li 

Yl'A'DA 
por hareketleri. 

Yurdun büyük yapıcısı Atatürkün 
Ankaramıza ayak bastıkları günün yıl
dönümü Ankara sporcuları için çok ma
nalı bir bayram oldu .. Bu sevincin en 
canlı ifadesini ankaralılar genç evlad
larının muvaffakiyetle başardıkları ko
'uda buldular .. Kara, soğuğa bakmayan 
türk delikanlıları, Ulu Önderin Anka
rayı uzaktan gördükleri Dikmen tepe
sinden ümide ve zafere doğru uçan ok
lar gibi fırladılar; karlı tepeleri aştılar, 
yuvarlandıkça büyüyen çığlar gibi he
deflerine yaklaştıkça coşarak sevine se. 
vine, güle güle, 12 kilometrelik meşek
katli koşunun yorğunluğunu hiçe saya· 

Ankara balkevinin tertib ettiği koşu 
saat 14 de başladı. Çıkış yeri yüzü 
sislere karışan Ankaranın tepelerden ilk 
görünen noktası idi. On iki genç Anka. 
ra balkevi sp0r komitesi başkanı N afiin, 
üye Zebranın ve türk &p<>r kurumu at• 
letizm federasyonu başkanmın nezareti 
altında koşmaya başladılar. 

Eve/ki gece C.H.P. Aalrara villyeti l::ongresi azalarına B. Tandoğan taralın-o 

Yanşın ilk kilometresinde atletler 
karlar üzerine scrpiştirilmi~ bir gençlik 

(Sonu 6 ıacı &ayf ada) 

·dan verilen ziyafette Parti Genel Sekreteri ve Dahiliye Vekili B. Şükrü Kaya• 
ııın verdiği nutku dünkü sayımızda ver rniştik. Bu nutkun bazı noktaları maale
sef iltibasa mahal bırakacak surette neşredilmiş olduğu cihetle bugün bu nokta• 
ları iç sayfalarımızda düzeltiyoruz. Yu kardaki resim bu ziyafette alınmıştır. 

Alttaki resim de dün biten sonbahar ıtyarışlarında tribünü dolduran seyirci• J 

/er görülmektedir. Yazısz iç sayfa/ardadır. 



SAYFA 2 

Haftalık Siyasi İc al 
iSPANYA MESELESi. 

İspanya davası, Milletler Cemiyeti 
konseyini ve büyük devletlerin hükü -
met merkezlerini dönüp dolaştıktan 

sonra tekrar olduğu yere geldi dayan -
dı: A \manya ve İtalyanın Franko hükü
metini tanıması ve bu generale askeri 
yardımda bulunmalan üzerine, Madrid 
hükümeti milletler cemiyetine şikayet 
etmişti. 

Aynı zamanda İngiltere ve Fransa 
da İspanyadaki mücadeleye nihayet ver
mek için bir tavassut teklifi ileri sür
müşlerdi. Fransız • ingiliz teklifine gö
re ta\•assut şu merhalelerden geçecekti: 

1 - Önce büti.in devletler İspanya 
mücadelesine karşı kati bir bitaraflık si
yaseti takip edecekler. Ne doğrudan 

doğruya, ne de bilvasıta, yardım yap -
mıyacaklar. Silah yollamıyacaklar. As
ker gondermiyecekler. 

2 - İkinci adım olarak iki taraf a
rasında mütareke akdine yardım ede -
cekler. 

3 - Sonra da İspanya halkı arasın
da araya müracaat edilmesini temin e -
de.cekler. 

Her iki teşebbüs te suya düşmüş sa
yılabilir. Milletler Cemiyeti Konseyi 
baştan savma bir karar vererek dağıldı. 

İngiliz - fransız teşebbüsüne geJin -
ce; önce Rusya cevab vererek teklifi ka
bul etti. Sonra İtalya ve Almanya cevab 
verdiler. Üçüncü olarak Portekiz cevab 
verdi. Bu üç faşist devletin cevabları 

İngiliz - fransız teklifini kabul mahiye
tinde değildi. Fakat teklifi öldüren Mad 
rid hükümetiyle Franko'nun cevablan
dır. Madrid hükümeti Franko'yu asi ad
detmekte devam ediyor. Franko da Mad
rid hliktimetini, bir çete addediyor. Bi
naenaleyh mütareke akdi mevzuu bahı 
olamıyacağı gibi, araya müracaat da 
mümkün görülmiyor. 

*"'. 
TARAFGIRANE BiTARAFLIK. 

O halde devletlerin tarafgirane bi • 
taraflığı devam edip gidiyor. Yani is
panya işine karışmamak kararlaştırıldı
ğı halde hem Rusya, hem de Almanya 
iki tarafa yardımda devam ediyorlar. 
Askeri müşahidler İspanya toprağında
ki bu rus - alman muharebesini büyük 
alaka ile takib etmekte ve iki devletin 
siliihlan arasında mukayese yapmak 
için bunu fırsat saymaktadırlar. 

Mütchassıslara göre, bu muharebe, 
yeni müdafaa silahlarının tecavüz si -
Iahların:ı karşı faikiyetini göstermiştir. 
Sonra Madrid hükümetinin kullandığı 
nıs tayyareleri İspanya havalarına ha -
kim olmaya muvaffak olmuştur. Diğer 
taraftan rus tanklarnrn zayıf olduğu 

anlaşılmıştır. Almanya Franko'ya yar
dım ediyor. Fakat Rusya Madridhükü
metine daha çok yardım ediyor. Ve bu 
yardım da netice üzerine im.il olmaya 
başlıyor. 

Son hafta içinde görülen enteresan 
bir vaziyet İtalyanın İspanya işinde yan 
çizmeğe başlamasıdır. İngiltere ile an
la~mak siyaseti takib eden İtalyanın 
Franko ya yardımdan vazgeçeceği anla
tılmaktadır. 

Almanyada da Frankonun muvaffaki~ 
yetsizliğinden dolayı sukutu hayal be
lirmekte olduğu bildiriliyor. Binaena -
leyh esasen Almanya için pek hayati 

olmıyan bu İspanya işinde daha fazla 
ileri gideceğinden şüphe edilebilir. Her 
halde henüz askeri bakımdan değilse de 
milletlerarası münasebetleri bakımın· 

dan vaziyet Madrid hükümeti lehine 
inkişaf etmeğe başlamış görünüyor. 

••• 
'JTALYA • ING1LTERE 1 

İtalya ile İngiltere arasındaki müna
sebetlerin habeş davasından evvelki 
hale ircaı yolunda hafta arası mühim 
bir adım atıldı: İngiltere Adisababada
ki sefaretini konsolosluğa tahvil etme
ğe karar vermiş ve bu kararını resmen 
:ltalyaya bildirmiştir. Gerçi bu, Ingilte
renin Habeşistandaki İtalya imparator
luğunu resmen ve hükmen tanıması de
mek değildir. Fakat fili vaziyeti tanı • 
ması demektir. İtalya da şimdilik İn -
giltereden ancak bu kadarını beklemek
te idi. 

Bu, İngiltere ile İtalya arasında 
:Musolini'nin Milano nutkundan beri 
devam eden görüşmelerde ileriye doğru 
ehemiyetli bir adımdır. Akdeniz üze • 
rinde de bir ingiliz - İtalyan anlaşmast 
artrk emrivaki sayılabilir. Belki de bu 
anlaşma yapılmış. faakt henüz resmen 
ilfın edilmemiştir. 

İtalyanın dış politikasında İngiltere 
ve İngiltere vasıtasiyle Fransaya doğru 
bir oriyentasyon göz ile görünüp el ile 
tutulacak kadar barizdir. İtalya artık 
Almanyanın yardımından müstağni kal
dığından şimal dostunu bir tarafa bıra
karak İngiltere ve Fransaya dönmüştür. 
Yani Streza cephesi denilen İtalya, İn
giltere, Fransa kombinezonu tekrar ku
rulmak üzeredir. 

" . . 
JTALYA - ALMANYA. 

İtalyanın bir sene gibi kısa bir za • 
man içinde yaptığ• bu politika cambaz
lığı herkesi hayrette bırakmıştır. Fa -
kat en çok hayrette ve hatta denilebi· 
lir ki açıkta kalan Almanyadır. Alman -
ya - İtalya kombinezonu her iki tarafa 
da bir takım şeyler temin etti: Alman
ya bu sayede Versailles muahedesinin 
askeri hükümlerini yırttı Lokarnoyu 
feshetti. Ren nehrinin boylarını sililh
landırdı. İtalya dcı Habeşistanı kazandı. 

Fakat iş buraya geldikten sonra ar
tık halya He Almanyanın yolları ayrıl
dı. Bu da beklenmeyor değildi. İtalya -
Almanya anlaşmasının muvakkat bir 
politika kombinezonu olduğunu bu sü
tunlarda daima tekrar ettik. Orta Avru
pada Avusturyayı nüfuzu altına alıp 

cenuba doğru sarkan bir Almanya her 
devletten ziyade İtalya için bir tehli -
kedir. Ve bu tehlikeyi herkesten ziyade 
Musolini anlamıştır. Fakat İtalyanın 
Habeşistanda yerleşmesini temin ıçın 

Musolini bu tehlikeli oyunu oynamıştır. 
Fazla ileri gittiğini anlayan İtalya li
deri fimdi de ricat etmeğe başladı. 

••• 
ALMANYA SÖMÜRGE lSTlYOR. 

Veraailles muahedesinin askert ka
yıdlramdan kurtulan, büyük ordular 
kuran, büyük bir donanmanın temelini 
atan Almanya, şimdi Sömürge istiyor. 
Geçen hafta alınan politikasının siklet 
merkezi sömürge meselesi üzerinde top
lanmıştır. Göring nutuk söyliyerek, 
kendisine tevdi edilen dört senelik iktı
sadi programın tatbiki vazifesinin an -
cak Almanyaya sömürge verilmesiyle 
yapılabileceğini söyledi. Propaganda 
nazırı Göbels aynı sesle konuştu. lktı • 
sad nazırı Schacht, Almanyanın sömür
gesiz yaşayamıyacağını bildirdi. Scha
chta göre Almanyanın münbit toprağı 
yoktur. Nüfus artıyor. İptidai maddele
re ihtiyacı çoktur. Bu vaziyette Alman
ya ya genişlemeli, yahud da patlamalı. 

Alman gazeteleri, sömürge meselesi 
üzerinde çok duruyorlar, Japonyanın 

Mançuryayı, İtalyanın da Habeşistanı 
aldıklarına ima ederek bu iki a~ devle
tin artık doy"duklarını, binaenaleyh or
tada aç olarak yalnız Almanyanın kal
dığını yazıyorlar. 

Almanyanm sömürge meselesi üze • 
rinde bu kadar durması, en geniş sö
mürge sahibi olan lngilterede telaş u • 
yandırmıştır. İngiliz gazeteleri de sö -
mürge meselesinin halli Almanyanın 

ve her halde Avrupanın iktısadi derd -

lerine çaresaz olamıyacağını yazmak -
tadırlar. Bununla beraber, Almanyanın 
bu sömürge davasını haklı bulan ingiliz
ler yok da değildir. Bunlar vaktiyle 
dış bakanı olup da çekildikter.. bir müd
det sonra bahriye nazırlığına geçen Sir 

Samuel Hoar'ın, Milletler Cemiyetinde 
söylediği nutku hatırlatıyorlar. MalCım· 
dur ki o nutukta Hoare, sömürge mah
sullerinin taksimi için bir teklifte bu -
lunmuş ve bu meselenin tetkikini ileri 

sürmüştü. Bu, Almanyaya sömürge 
vermek için bir vaid olmamakla beraber, 
her halde sömürge davasının çaresi bu
lunmak lazım gelen bir derd olduğunu 
itiraf mahiyetinde idi. 

Öyle görünüyor ki lngiltere, sömürge 
davasını, münferid bir mesele olarak de
ğil de silahsızlanma, garb ve şark lokar
noları ve diğer Avrupa meseleleri:ıe bağ
lamak şartiyle Almanya ile görüşmeğe 

temayül etmektedir. Ancak Almanya bu 
kadar ağır pahaya sömürge satın alma
ya razı olacak mı? Belki de Almanya -
nm razı olmıyacağıru bildikleri içindir 
ki İngilizler bu yolu tutmuşlardır. 

* •• 
AMERiKA KONGRESi BiTTi. 

Ayın başlangıcındanberi Buenos Ay
res'te içtima halinde bulunan Paname
rikan kongresi geçen gün nihayetlendi. 
Yirmi bir Amerika devleti aralarında 
yirmi dört mukavele imzalamışlardır. 
Bunların ikisi siyasidir. yirmi ikisi, fik
ri sahada teşriki mesai. Spor işlerinin .. 

ULUS 

l.ST AN BUL TELEFONLARI : 

İstanbul' da kar, Karade
nizde fırtına 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Bugün 
İstanbulda şiddetli bir kar fırtınası baş
lamıştır. Karadenizde de şiddetli bir 
fırtına başladığından, liman idaresi va
purların boğazdan çıkmalarını menet
miştir. Denizde heı~angi bir kaza oldu
ğuna dair haber yoktur. 

Adana felfil{etine 
uğrayanlara 

Yardım eden hayırsever 
Yurddaşlar 

KIZILAY C. GENEL MERKE
ZiNDEN: 

Adana felaketzedelerine yar
dım yapılmak üzere sayın hclkı
mızla bazı okul talebeleri ve •air 
teşekkül ve cemiyetler tarafından 
genel merkezimize aşağıda yazılı 
paralar verilmi§tir. 

Kızılay Cemiyeti bu hayır•ever 
yurddQ§lara, lelaketzecleler adına 
en derin teıekkürlerini sunar: 
Lira K. 

1 500 00 Askeri fabrikalar genel di-
rektörlüğünden 

100 00 İkinci orta okuldan 
100 00 Bayan Fatmadan 

1 000 00 Ankaralı Bay Ziya ve refi-
kası Bayan Faika'dan 

90 00 Ziraat bankası memurlarından 
98 00 Ankara Hukuk fakülteai 

muallim ve talebelerinden 
61 58 Tarih ve Dil fakültesi mu-

allim ve talebelerinden. 
50 00 Diyanet işleri reisinden. 
29 30 Ahi Elvan camisinde top-

!anan 
2 50 Çiçekçi oğlu camisinde top-

la nan 
50 Bay Hulusiden 

25 00 İstanbulda Evliya Zade B. 
Nuri' den. 

23 00 İstanbulda belediye imar §U· 

besi memurlarnıdan 
500 00 İstanbulda Celepler biı'li-

ğinden 

330 00 İstanbul da Topçu ve Nak-
liye okulu subaylarından 

200 00 fstanbulda Aktarbaşı oğlu 

Bay Mehmetten 
10 00 Bay Osmandan 

100 00 Ünye halkevinden 
360 00 Salihliden 

11 15 Ankarada Celalettin cami-
sinde toplanan 

tanzimi, radyo mukavelesi gibi mesele
lere aiddir. 

Siyasi münasebetlerine aid olan iki 
mukaveleye gelince; bunların ahkamı 

fÖyle hul5sa edilebilir. Yirmi bir devlet 
Amerika kıtasmda sulhun devamı ile 
alakadardırlar. Binaenaleyh her şeyden 
evvel Kellog misakı ve şimdiye kadar 
sulhun takviyesi i~in imzalanan muka
veleler teyid ediliyor. Sonra bu devlet • 
ler arasında ihtilaf çıkarsa hakeme mü
racaat edilecek. Sulh tehlikeye düşerse, 
devletler biribiriyle istişare edecekler. 
ve verecekleri kararı beraber tatbik e -
decekler. 

Nteice, cenubi Amerika kongresi hak 
kında büyük ümid besliyenler için bir 
hayal sukutu olmuştur. Bazı devletler, 
başta şimali Amerika ittihadı olmak Ü

.zere, daimi bir istişare komisyonu teş -
kiline taraftardılar. Ancak Cenevredeki 
Milletler Cemiyetinin bazı satahiyetle
rini üzerine alacak olan böyle bir te • 
şekkülü ekser Amerika devletleri kabul 
etmemişlerdir. Buenos Ayres'te topla
nan yirmi bir devletin on altısı Cenev
re<leki Milletler Cemiyetinin azasıdır. 

Avrupa devletlerinin Cenevre müesse • 
sesinden ümidlerini kestikleri bir za • 
manda Amerika kıtasındaki aza devlet
lerin Milletler Cemiyeti hakkında bu 
derece bağlılık göstermeleri dikkate de
ğer bir meseledir. 

* . * 
UZAK ŞARK'TA. 

Uzak Şarkta Çin Lideri Çan Kay 
Şek'in tevkifi etrafındaki esrar perde
si hata açılmamıŞ;tır. Bilakis hafta için
de gelen haberler bu meseleyi d aha çok 
esrara bürümüştür. Mançuryanın ja • 
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Hatay erkinlik cemiyeti 
Cemiyetin Eminönü ve Mersin şubeleri

nin açılış törenleri yapıldı 
!stanbul, 27 (Telefonla) - Hatay 

erkinlik cemiyetinin Eminönü şubesi 

bugün törenle açıldı. Törene çok kala. 
balık bir halk kütlesi iştirak ediyordu. 
Cemiyet binasına Hatay ve Türk bay
rakları asılarak ayrıca bina üzerine baş
ka bir türk bayrağı da alkışlar arasında 
çekildi. Başta cemiyet reisi B. İhsan 
olmak üzere törene iştirak etmekte bu
lunan muhtelif zatlar nutuklar söyledi
ler. 

Cemiyet reisi B. İhsan nutkunda, 
.hususi bir idareye tabi tutulması la
zım gelen Hatay'ın, yolsuz bir şekilde 
başka bir devlete kurban verildiğini, 
öz türk olan ve hiç bir tasfiyeye boyun 
eğmemiş bulunan hataylıların hakları
m almayı bildiklerini anlatmış, türk 
olan ve türk kalacak olan Hatay'rn ya
kında mutlak bir hürriyete kavu,aca. 
ğının muhakkak bulunduğunu, binaya 

Sair Akifin 
~ 

ölümü 
Dün akşam telefonla İstanbuldan 

haber aldığımıza göre bir müddettenbe
ri İstanbulda basta yatmakta olan pir 
Mehmed Akif, dün saat on dokuz bu. 
çukta vefat etmiştir. Kendisi altmıt üç 
yaşında idi. Birinci büyük millet mecli
sinde Burdur mebusu olarak bulunmuş 
ve İstiklat marşının güftesini yazmı§tI. 

Şair Akif son osmanlı edebiyat de. 
virlerinde, müstakil bir edebi çeşni sa
hibi olarak temayüz etmiştir. Nazımda· 
ki tahkiyesi bilhassa kuvvetli idi. Ölü
mü edebiyat aleminde derin bir teessür 
uyandıracaktır. 

2 000 00 Erzurum, Sivas ve Malat
ya iltisak hatları inşaat mü
teahhidliğinden 

Kütahyalıların Adana 
felaketzdelerine yardımı 

Kütahya, 27 (A.A.) - Adana fela
ketzedelerine yardım için teşekkül e
den komisyonca hazırlanan ellişer ku
ruşluk on bin piyango bileti satılmağa 
başlandı. Halk biletlere rağbet gösteri
yor. 

ponlar tarafından istilası üzerine Çinin 
şimal eyaletlerine çekilen ve on beş gün 
evelisine kadar komünizm aleyhine ça
lışmak vazifesiyle mükellef olan Çang 
Su Liang'ın bazı hareketlerinden şüphe 
eden Çan Kay Şek, bu generalı azlet -
mek için Çang'ın kumanda merkezine 
gitmiş. Azledileceğini anlıyan Çang da 
derhal Mareşalı maiyeti ile beraber tev
kif etmiş. Şimdi Çan Kay Şek'i esir o • 
tarak tutuyor. Ve kendisini komünizm 
aleyhine değil, Japonya aleyhine imale 
etmeğe çalışıyor. Bu meselede herkesi 
şaşırtan nokta. Çan Kay Şek gibi bir 
kurnaz politikacının nasıl pusuya düş
tüğüdür. Bu, o derece aykırı gö
rünüyor ki bazıları bunun J aponyaya 
karşı Çinde müşterek bir cephe teşkili 
için Çan Kay Şek tarafından tertib e -
dilmiş bir manevra olduğunu iddia edi· 
yor. Filhakika Nankin hükümetinin re
isi olan Çan Kay Şek, şimdiye kadar şi
malde Mançurya ile meşguldür. Cenup
ta müstakil gibi olan Kanton hüküme -
tiyle uğraşıyordu. İçeride de komünist
lerle çarpışıyordu. Kanton Nankin hü
kümetiyle anlaştı Japon tehlikesi de 
komünist tehlikesinden daha büyük bir 
korku şeklinde belirmeğe başladığından 
Çan Kay Şek'in bütün Çin'i Japonyaya 
karşı seferber bir hale getirmeğe çalış
ması mümkündür. Bunun için de ilk 
şart olarak Çinde sol cenahlar!a aı.laş
malı ve bir nevi "Çin halk cephesi,. te!i· 
kil etmeli. Acaba bu tevkif manevrası 
böyle Çin usulü bir politikanın ilk adı
mı mı? Çin politikası böyle bir inkişaf 
yoluna girecek olursa, Japonya çok 
müşkül bir vaziyette kalmış olacaktır. 

A. Ş. E • 

çekilen bayrağın bir hürriyet timsali 
olduğunu söylemiş ve: 

"- Atatürk 1 Senin adın, senin göl
gen bütün türklere kuvvettir. İmam 

senden, iradeyi senden alan hatayhlar 
muhakkak hürriyete kavuşacaklardır." 
sözleriyle nutkunu bitirmiştir. 

Bundan sonra törene iştirak eden
ler hep birlikte Taksime giderek abi
deye bir çelenk koymuşlar ve abide ha· 
tıra defterini imzalamışlardır. 

Mersinde de bir şube açıldı 
Mersin, 27 (A.A.) - Buradaki ha

tayhlar dün ak~ hallı:evinde toplana
rak Hatay erkinlik kurumunun Mersin 
şubesini teşkil etmişler ve idare heye
tini seçmişlerdir. Bundan sonra kafile 
halimt!"kurum merkezine gidilerek ha· 
raretli nutuklar söylenmiş ve kurum a.. 

çılış töreni yapılarak binaya Hatay bay ... 
rağı çekilmiştir. 

Ziraat Vekaletinin 
Köy öğretmenlerine 

yardımları 

Geçen temmuz ayının başından ikin· 

ci teşrinin ortalarına kadar Ziraat Ve

kaletinin Maarif Vekaleti ile birlikte 

Çifteler Çiftliğinde açbğı kurstan çı " 
kan 79 erbaş ve onbaşının köylerinde ça• 

hşmağa başladıklarını yazmıştık. 

Kursta, bir taraftan bir köy mualli

mine yarayacak bilgileri öğrenen ve 

diğer taraftan da ziraat muallim ve me

murlarının ameli ve nazari dersleriyle 

yetişen bu yurddaşlar şimdi Ankara 

köylerinde köy muallimliği ile bera • 
her zirai cepheden teminine çalı tığı: • 

mız köy kalkınması seferberliğinde en 

faal bir unsur gibi çalışmaktadırlar. 

Günün yarısında köy çocuklarını oku .. 

tan yeni öğretmenler, diğer yarısında 

da kursta gördükleri ve öğrendikleri 

zirai bilgileri tatbik etmektedirler. 

Ziraat Vekaleti bunların her birine 

parasız olarak 100 kilo buğday, 50 kilo 

arpa, 25 kilo yulaf, 25 kilo çavdar da • 

ğıtmıştrr. Verilmiş olan bu tohumlar, 

Ankara ve Eskişehir Tohum Islah mü• 

esseselerinin uzun yıllardanberi uğra .. 

şarak meydana getirdikleri elit tohu~ 

lardır. Yazlık olmak üzere de mısır, pa• 

tates verilecek, arazi vaziyeti müsaid 

olanlara da yonca dağıtılacaktır. 

Köylerde fenni ziraat rehberi vaziye-

tini alan bu muallimler ıslah edilmiş to

humu yetiştirmekle hem muhitlerine 

örnek olacaklar, hem de geekek yıllar

da bu tohumu yetiştirmek suretiyle kö.. 

yün hububbatıru ıslah işine yardım et· 
miş bulunacaklardır. 

Bunların ekim tarzlanru kontrol et• 
mek üzere merkez ve Çankaya kazala· 
nrun her nahiyesine ve Ayaş kazasına 
birer ziraat memuru gönderilmiştir. A
dedleri sekiz olan bu fen memurları:, 

muallimlerin bulundukları köyleri dai
mi surette gezecekler ve kendilerine 
yardtm edeceklerdir. 

Ziraat vekateti bunları yeni aletlerle 
de techiz etmeği düşünmüş ve bunun i• 
çin pulluk ·ve tırmık sipariş etmi~tir4 

Bundan başka yeni sistem an kovanları 
dağıtılacaktır. 

Köylerde bu kış örnek olarak basit 
fakat fenni birer kümes yaptırılacaktır. 
Kümesleri bitirenlere damızlık olarak 
tavuk ve horoz ve ilkbaharda da cm. 
yumurtalardan verilecektir. 

Gene arazileri müsaid olanlara mey.ı 
va fidanı dağıtılacağından yerleri hazl'f\o 
lanmaktadır. Ziraat vekaleti köy kal. 
kınma bürosu memurlarının neıareti 

altında köylerde her türlü yenilikleri 
yapacak olan bu yeni elemanların bu• 
lunduklan yerlerde halka örnek olacak .. 
!arı şüphesizdir. 



ISP ANY A ISY ANI 
Asiler dün mühim li.uvvetlerle Madride 

birkaç noli.tadan taarruza geçtiler 

İngiltere ve Fransa karışmazlık işi hakkında Roma 
ve Brlin' de müşterek bir teşbbüste bulundular 

Madrid, 27 (A.A.) - Madrid mü
tlafaa konseyi bildiriyor : 

Bugün asiler çok mühim kuvveHerle 
Madrid'in bir kaç cephesinde birden çok 
~iddetli bir taarruza gesmişlerdir. ~u 
taarruz bilhassa Üniversite mahallesm. 
de şiddet göstermiştir. Şehrin merkezin
deki mahalleler düşman topçusunun de-
aınlı bir bombardımanına maruz kal

:ştır. Cumhuriyetçi _kuv~etler, asilerin 
bu yeni hamlesine çetın bır muk~vemet· 
le mukabele etmektedirler. Sekız saat. 
lik bir çarpışmadan sonra muharebe e
lan devam etmektedir. 

Muharebede iki taraf da büyük 
zayiat verdi 

Madrid, 27 (A.A.) - Bugün cere
yan eden muharebeler iki tarafa da bü
yük zayiata sebeb olmuştur. 

Saat lS.30 da asilerin hücumu kırıl

mış görünüyordu. Bütün g~n top _ate~ 
durmamıştır. Denilebilir ki Madnd o
nünde şimdiye kadar bu kadar şiddetli 
topçu muharebesi cere~an ~t~e~iştir. 

Saat 16 da hükümetçıler ıkı kılom.et-

re ilerlemiş bulunuyorlardı. 
Görünüşe göre, cumhuriyetçi kıtalar 

kurmayı bugünkü taarruza az çok bir 
ehemiyet atfetmektedir. Zira bu taarruz 
Franko kıtalarmın Villaverde bölgesin
deki tehdidlerine engel olacak mahiyet
tedir. Bugün elde edilen mevziler asi
lerin daha gerideki mevzileri üzerine 
tı>pçu ateşi tevcih edilmesine imkan 
vermektedir. 

On üç asi tayyare hükümetçi mev .. 
zileri bombardıman etti 

Madrid, 27 (A.A.) - Gijon'dan bil
dirildiğine göre on üç bi tayyaresi 0-
viedo etrafrndaki hükümetçilerin mevzi~ 
!eri üzerinde uçmuşlardır. 

. Hükümet avcı tayyareleri, bomba 
atmalarına meydan vermeden kaçmağa 
icbar etmişlerdir. 

Sevil radyosunun tebliğleri 
Rabat, 27 (A.A.) - Sevilla radyosu 

~u tebliği neşretmiştir: 

"Montoro bozğunundan sonra, en
ternasyonal kolun bakiyesi, serbest san
dığı Villa del Rio'ya doğu yürümüş fa
kat orada mevcud olan Kadiz milli ala
yı tarafrndan küçük bir muharebeden 
sonra esir edilmi~tir. Tayyarelerimiz 
dün Biskaye cephesini şiddetle bombar
dıman etmiştir. 

Keza Madrid de şiddetli bombardı

man edilmiştir. 
Vasfo del Prado ve Villekas mahalle

lerinde bir kaç yangrn zuhur etmiştir. 
Hükümet kıtaatı üzerine büyük çapta 
bombalar atılmış ve mühim zayiat verdi· 
rilmiştir. 

Mevzilerimizi bombardıman eden 
düşman topçusu susır..ağa mecbur edil-
miştir. 

.... Londra komitesinin faaliyetine 
engel olan noktalann 

kalkması için 
Roma, 27 (A.A.) - Haber veril

diğine göre, Londra komitesinin faali. 
yetine engel olan noktaların bertaraf e
dilmesi ve bilhassa gönüllüler meselesi
nin tetkiki için Roma hükümeti nezdin
de iki taraflı ve ayni şekilde teşebbüs
lerde bulunulmuştur. 

Roma, Berlin ve Lizbon hüküm.et
lerinin cevab vermeden önce birbirledy. 
le danışmaları ihtimali vardır. Geçen a
ğustosta Fransa karışmazlık prı.:jesini 

verdiği zaman İtalyanın bilhassa gönül
lü ve iane meseleleri bakımından itiraz 
etmiş olduğu hatırlardadır. Bugünkü 
teşebbüsün ilk italyan tezine uyı:ı:un ol. 
duğu söylenmektedir. 

Kan.şnıazlık meselesi hakkında 
alman hükümetine verilen notalar 

Berlin, 27 (A.A.) - Fransa el~isi 

B. Fransuva Ponse ile İngiltere elçisi 
Erik Fips bugün dış işleri bakanlığına 

gelerek, karışmazlık prensipinin en ka· 
ti şekilde tatbiki meselesine müteallik 
olup esas bakımından birbirinin aynı o· 
lan iki nota tevdi etmişlerdir. 

lngiliz ve f ransız elfileri B. Ciarıo· 
yu ziyaret ettiler 

Roma, 27 (A.A.) - Fransa işgüde-
ri B. Blondel ve biraz sonra da ingiliz 
büyük elçisi Sir Drummond dış baka. 
m Kont Ciano'yu ziyaret etmiştir. 

Sanıldığına göre, Fransa ve !ngilte· 
re tarafından Bertin, Lizbon ve Roma
da İspanyada karışmazlık meselesi hak· 
kında yapılacağı italyan matbuatı tara. 
fından haber verilen müşterek demarş 
bahis mevzuu bulunmaktadır. 

PALOS VAPURUNUN 

TEVKİFİ HADlSESl: 

Alınan harb gemilerinin 
İspanyol 

gittikleri 
sularına 

sanılıyor 

Hadise Londrada bazı 
kaygılar uyandırdı 

Palos vapurunun tevkifinden 
sonra 

Bertin, 27 (A.A.) - Alman harb 
gemilerinin son süratle Bilbao'ya doğ
ru gitmekte oldukları sanılmaktadır. 

Alınan görmenleri, ispanyol hükümet 
harb gemileri tarafından Bilbao açık
larında, kara suları dışında durdurula
rak Bilbao'ya götürülen Palos adlı al
man gemisinin kurtarılması için resmi 
makamların lazımgelen te~birleri al-
ınış olduğunu söylemektedırler. . . 

Tebliğde, itimada değer şahıtlerın 
.. lediklerine göre, hiç harıb levazımı soy .. 
taşımamakta olan Palos gemisi~de uç 

1 bulunduau ilave edılmekte. yo cunun "" 
dir. 

Londra, 27 (A.A.) _ Palos hadise· 
sinin aldığı şekil Londrada bazı kaygı-

lar uyandırmıştır. . 
Ge . i kurtarmak i~in tedbırler a-

l d ~ mıy 'l"n eden Berlin tebliği ile, 
ın ıgın1 ı ö 

1 alman harb gemilerinin ispanyol ~~ a
rına hareketi hadisesi arasında muna

sebet görülmektedir. 
Buraya gelen haberlere göre, İspan

yaya giden alman filosu Doyçland ve 
Admiral Şer zırhlıları ile Köln kruv.~
zörü ve iki torpido filotillasından mu.. 
rekkeptir. Bu gemilerin Palos'un iade~ 
sini istemek için Bi1bao'ya gideceklerı 
sanılmaktadır. 

İspanyol hadiselerinin başlangıcın· 
da İspanya hükümeti ile Berlin arasın
da buna benzer bir anlaşmazlığın hal
ledilmiş olması hatırlanmamış olsa, bu 
meselenin çok vahim olduğuna hükmet
mek kabil olacaktır. Bu meselenin de 
evelki gibi halledileceği ümid edilmek
tedir. 

Alm:ın Pa los vapurunun zaptı üzerine ispanya sularrna gittikleri 
alman harb gemilerinden Doyçland kruvaz örü 

bildirilen 

B. İvon Delhos 
Dış işler komisyonunda 
Lehistana yapılan ikraz 
h~kk-rno::ı 1~ahat verdi 

Çin buhranı halloldu 
Çan l(ay Şekin haslranlıl{tan çekileceği 

' 
Paris, 27 (A. 

.\.) - P arlamen
to dış işl eri ko· 
misyonu, B. Del
bos'un finans ba-
1canına Lehistan 
lı ükümetine 

ve L ehistan de
miryollan kum
panyasına yapıla· 

cak ikrazları te
min etmek satahi-

ve yerine B. Soongun 

B. l von Delbos yetini veren ka-
nun hakkındaki etraflı izahatım dinle
miştir. 

Bundan sonra B. Delbos, birçok su
allere cevab vermiştir. Bu sualler, fran
sız - leh münasebetlerine ve A vrupada 
sulhun organizasyonuna müteallik bu
lunmakta idi. B. Delbos, Lehistanın 

Fransa ve Çekoslovakya ile olan müna
sebetlerine ve keza Lehistan dış politi
kasının vahdetine dair gereken garanti~ 
yi vermiştir. Bu projenin sah günü, hiç 
bir muhalefetle karşılanmaksızın kabul 
edilmesi ihtimali vardır. 

Komisyondaki komünist delege bu 
defa hiçbir itirazda bulunınamıştır. 

Sis yüzünden 
Londra'da münakalat 

tamamiyle durdu 
Londra, 27 (A.A.) - Londranın şi

mal varoşlarını kaplamış olan sis, mü· 
nakalatı tamamiyle durdurmuştur. Bu 
varoşların münakalatını temin etmekte 
olan otobüs servisleri durmuştur. Piya
deler meşalelerle veya elektrik lamba
lariyle yollarını aydınlatarak gitmekte
dirler. 

Görme sahası, bazı yerlerde dört 
metreye kadar inmiştir. Susseks kont
luğu dahilinde kain Diçing'de de sis 
çok koyudur. Buranın noel tatilini ge
çirmek üzere Londraya gelmiş olan hal
kı yerlerine dönememektedirler. 

Şanghay, 27 (A.A.) - Çan Kay Şek
le Çan g Sue Liang'ın aynı zamanda 
Nankine gelişleri, 12 ilkkanunda başlı
yan buhranı halletmektedir. 

Sianfu hadiselerinin siyasi akisler 
hasıl edip etmiyeceği henüz belli olma
makla beraber, salahiyetli mahfiller, bu 
akislerin biihassa dış sıyasada ehemi
yetli olmıyacağını sanmaktadırlar. 

Çang Sue Liang'ın filen bir rehine 
olarak kalacağı Nankin'e muvasalatı, 

buhranın ortaya çıkardığı bütün siyasi 
ve askeri meselelerin çabuk ve kolay 
haJli için iyi bir alamet olarak görülü
yor. 

Çan Kay Şek başbakanlıktan 

çekiliyor mu? 
Nankin, 27 (A.A.) - Israrla dönen 

bir şayiaya göre, Çan Kay Şekin yerine 
Soong başbakanlığa geçecektir. Japon · 
ya Jehol'ü işgal ettiği zaman şiddetli 

bir mukavemete taraftar olmuş olan 
Soong şimdikinden daha şiddetli bir 
dış politikaya taraftar olan mahfillerde 
büyük bir şöhreti haizdir. 

Sianfu'dan dönen ve aralarında iç 
bakanı Sü bakanı ve kurmay reisi bulu-

' 
nan dokuz şahsiyet tedavi ve dinlenme 
için hastaneye gireceklerdir. 

Çang Sue-Liang Sianfuya mı 
dönecek .•• 

Şanghay, 27 (A.A.) - İyi bir kay
naktan alınan malfunata göre, Çang Sue 
Liang, kendisine karşı müsamaha gös• 
terilmesi hakkında Çank Kay Şek tara
fından millete yapdan tavsiyeye tevfi
kan, vazifesi başma dönmek üzere ya
kında Sianfu'ya hareket edecektir. 

••. yoksa sürgüne mi gidecek? 
Paris, 27 (A.A.) - Şanghaydan Pö· 

ti Parizyene bildiriliyor: 
Çang Sue Liang'ın sürgüne gönde

rileceği ve ilk kalkacak gemi ile Avru
paya hareket edeceği sanılmaktadır. Or-
du, önce kararlaşmış olduğu gibi Yen 
Si Han'ın kumandası altrna girecektir. 

İngiliz - I talyan anlaşması 
Yalun·da Roma da imzalanacak 

Roma, 27 (A.A.) - İtalyan • ingiliz 
muvakkat anlaşması, tesbite mütealJik 
bazı noktalar bildirildikten sonra Ro
mada imza edilecektir. Halen Londra
dan gelecek cevab beklenilmektedir, 
fakat projen-in kati metni üç günden
beri konuşmaları yapanlarm elinde bu
lunmaktadır. Metin, dört veya beş mad. 
deden mürekkebtir. Bunlardan Statü
koya müteallik olanının tanzimi çok 
nazik olmuştur. 

Once, her i0ki tarafın Akdenizde kar· 
şılıklı bir muadelet kurmaları fikri ile
ri sürülmüştür. Fakat Akdenizdeki in
giliz ve italyan filolarınm teşekkülü 

biribirinden çok farklıdır. İngiliz fi. 
losu, italyan filosundan daha fazla 
miktarda zırhhya malik bulunmakta
dır Bunun üzerine bu fikir, hemen bı
rakılmış ve yerine daha elastiki olan 
Statüko fikri geçirilmiştir. Bu StatiL 
ko esası, yalnız tonajlara değil aynı za· 
manda deniz üslerine de tatbik oluna• 
caktır. Şimdiki ingiliz tonajı, italyan 
tonajından yüz, yüz yirmi bin ton faz. 

ladır. . . . 
Şimdi yapılmakta olan ışlere . ı~gı-

lizler, Hayfada italyanlar da on ıki a
dada devam edeceklerdir. . . 

Anlaşma, bu tasril:atın, şereflcrını 

bilen insanlar arasında prensip bak~

mmdan girişilmiş bir teahhüd kıyme~ı
ni haiz olduğunu zikretmemektcdır. 
Anlaşmanın bilhassa psikolojik e~emi. 
yeti vardır. Zira geçen sene dogmuş 

olan anlaşmazlığa nihayet verecek ve 
esasen salaha yüz tutmuş olan vaziyet
teki gerginliği büsbütün giderecektir. 

Muvakkat anlaşma, hiç bir devlet a
leyhine çevrilmiş değildir. Her iki t~

raf karşılıklı olarak, kazanılmış vazı-

yetleri tanımakta ve sulhu korumayı te· 
min ve teahhüd eylemektedirler. 

İngiltere için Hindistan, ve l tal ya 
iç.in şarkı Afrika yolu karşılıklı olarak 
zıman altına alınmıştır. 

Londra, 27 (A.A.) - Observer ga
zetesinin diplomasi muhabiri, ingiliz
italyan anlaşmasının yılbaşından önce 
neşredilmesine ihtimal vermemektedir. 
çünkü muvakkat anlaşma metni henüz 
hazırlanmış değildir. 

B. Stoyadinoviç 
BB. Tataresko ve Anto

nesko ile mühim bir 
konuşma yapacak 

Belgrad, 27 (A.A.) - Siyasi mahfil

ler, bugün B. Stoyadinoviç ile Roman

ya başvekili B. Tataresko ve Roman· 

ya dış bakanı B. Antonesko arasında 

Romanya arazisindeki Reçize'de vuku 

bulacak konuşmıya büyijk bir ehemi

yet atfetmektedir. B. Stoyadinoviç'in 

Pariste fransız bakanlariyl.e yapmış ol

duğu görüşmeler hakkında B. Antones· 

ko'dan gereken haberleri almış oldu~u 

tahmin olu.1maktadır. 

Yunanistan 
Adisabalıa orta elçiliğini ~ağvetti 

Atina, 27 (A.A.) - Neşredilen bir 
kararname ile T ahranda b!.r orta elçi· 
lik ihdas ve Adisababa'daki orta e~çil.k 

ilga edilmiştir. 

....... . 
geçecegı şayıası var 
!tlareşal Çan Kay Şek'in 

bir mektubıı 
Şanghay, 27 (A.A.) - Mareşal Çan 

Kay Şek, Sianfudan hareket etmeden 
oııce Şang Sue Liang ve Yang Hu Şenge 

bir mektup göndermi ştir. 

Mareşal bu mektubunda ezcümle de
miştir ki: 

"Mürteciler sizlerin üzerinizde te
sir yaptılar. Fakat sizler bugün yaptı
ğınız hatayı tamire hazır bulunmaktası
nız. Bu darbenin mesuliyeti sizlere ait· 
tir. Fakat başkumandanınız sıfatiyle 

disiplinin gevşemesinden dolayı benim 
de hatam yok değildir. Bu sebebden do· 
layı millet huzurunda af taleb ederim. 
Sizlere, hükümete teslim olmanızı ve 
cezanızı beklemenizi tavsiye ederim. 
Bununla beraber hatanızdan doJayı bu
gün samimi surette teessür duymakta 
olduğunuz için sizin lehinize de tavas
sutta bulunmayı vadeylerim.,, 

Çin hadiseleri ve Japonya 
Tokyo, 27 (A.A.) - Mareşal Çan 

Kay Şekin serbest bırakılmasından bah
seden Domei ajansı, bu tahliyenin ge
neral Yen Şi Şan'm gayreti ve ehemi
yeti takdir edilmesi lazım gelen ingilil; 
- amerikan müdahaleleri neticesi oldu· 
ğunu söylemelrtedir. 

Ajans, çin - japon münasebetlerinin 
iyileşmesi bakımından fazla nikbin bu· 
Iunınamn imkansız olduğunu ilave et
mektedir. 

Nişi • Nişi (imbur gazetesinin san.. 

dığına göre, Nanlcin hükameti ve Çan 
Kay Şek Japonyaya karşı daha kati bit' 
vaziyet takınacaklardır. ~,-

Yemen hükümetinin 
resmi bir tebliği 

Sana, 27 (A.A.) - Yemen hüküme
ti tarafından neşredilen bir resmi teb
liğ, bir müddettenberi dışarda toplan
mış bulunan bir gizli komitenin, Ye
men ile onun hükümdarı ve hükümeti 
aleyhine boyuna iftiralarla dolu haber
ler uydurmakta olduğunu yabancı meınıı 
leketler kamoylarına bildrmektedir. B11 
şahıslar Yemen'de isyanlar baş göster• 
di ğini iddia etmektedirler. Yemen hU.. 
kümeti, btitün millet ve hükümetıerı. 
bu sahte ve asılsız haberlere inanma .. 
maya çağırmaktadır. Yemen hükümeti, 
kendisine dost olan bütün hükümetle .. 
rin temsil ettikleri memleket matbuat• 
lan neşriyatının, bütün dünya millet. 
!eriyle dost olan Yemen'i mutazarnr 
etmesine müsaade etmiyeceklerini um
maktadır. 

Bu tebliğ, Yemen Dış İşleri Bakanı 
Mahmud Ragıb tarafından imza edil• 
miştir. 

NOT: Yukarda.ki telgraf Yemen 
Dış lşleri Bakam tarahndan doğrudan 
doğruya Anadolu Ajansına çekilmiştir. 

YWlan kabinesinde 
değişiklikler 

Atina, 27 (A.A.) - Atina Ajansı 

bildiriyCJr: 
tç Bakanı B. Skilakakis ile Başba• 

kanlık müsteşarı B. Papahela, Başba• 
kanın işareti üzerine istifalarını verw 
mişler ve bu istifalar kırat tarafından.. 
dün kabul edilmiştir. 

lç Bakanlığına şimdiki müsteşar B. 
Mayakos ve Başbakanlık müsteşarlı~.,. 
na da B. Kosmos Burbulis tayin edil-, 
mişlerdir. 

SOVYETLER FslRLlGl'NDEı 

Yeni büdçe için hazırlıklar 

Moskova, 27 (A.A.) - Sovyetle11 
birliği icra komitesi divanı 11 ikincika• 
nun 1937 de merkezı komiteyi toP'" 

lanm:ıya çağırmıştır. Komite Sovyet~e~ 
birliği delegelerinin 1937 büdçel.e~~ 
gözden geçireçek ve Sovyetler B ırlıgı 

193 5 büdcesi tatbikatı h ak:.=ndaki rapo• 
ru dinleyecektir. 



SAYFA 4 ULUS 

AN KARANIN BUYUK GUNU 
' 

Dün Ankaranın büyük hemşerisine kavuştuğu günün 
onyedinci yıl dönümünü engin sevinçle kutladık 
(B.a§ı 1. inci sayfada) l 

llyönkurul üyelerinin ve Kurultay 
delegelerinin seçimi: 

llyönkurul üyelerinin ve büyük ku
rultay Ankara delegelerinin seçiminin 
işaıi reyle yapılmasına ittifakla karar 
verildikten sonra: birçok delegelerin 
imzalamış olduğu bir takrirle ileri sü
rülen namzedler reye konuldular ve se
çildiler. 

llyönkurul azalıklarına: 
Rifat Börekçi (Diyanet İşleri Rei

si), Bayan Belkis Baykan, Ali Rıza 

Sun (Devlet Şurası eski maliye ve na
fıa dairesi reisi), Doktor Vehbi Demir 
(Belediye meclisi üyesi), Arif Çubuk. 
çu (vilayet umumi meclisi üyesi), Ve
li Necdet Lünkitay (Ziraat Bankası 

Merkez müdürü), Hamid Eseniş (Eti 
Bank idare meclisi reisi), Nasuhi Bay
dar (Ulus gazetesi Yazı İşleri Müdü
rü); 

Yedek azalıklara: 
Hilmi Athoğlu, Fahri Tandoğan, 

Cemal Hazım Yörüker, Hayrullah Öz
budun, Hamid Osman Olcay, Veli Ulu· 
su, Hüseyin Ertuğrul Eti, Bayan Zeh· 
ra, Abdurrahman Eski er; 

Büyük Kurultay delegeliklerine: 
Rifat Börekçi, Yusuf Hikmet, Ziya 

Sıdal, Behçet Kemal Çağlar, Hayrul
lah Ozbudun, Fahri Tandoğan, Hilmi 
Atlıoğlu, Mustafa Yaşar 

Yedek olarak da: 
Fahri Daldal, Cafer Tayyar, Abdür

rahim Tanpınar, Halis Koçak, Fuad 
Kuyrukçu, Hü'Seyin Öğer, Said Kutlu, 
lsnıet Yener seç.itmişlerdir. 

A nkaranın en manalı sa.atı: 
Bu son celse zaptının da okunma

sını ve aynen kabul edilmesini mütea
kib delegelerden Behçet Kemal Çağlar 
söz istemiş ve: 

''Arkadaşlar! Şimdi oturma ve ko. 
nuşma zamanı değil; şimdi bir mim 
ibadet saatı çalıyor. Ayağa kalkınız, 

yeni Türkiyenin en mukaddes anı için· 
deyiz. Ankara'ya güneş, bir kere de, 
17 yıl önce, öğle sonu saat üçü on ge
çe doğmuştu. ldeallerimiz onun ışığın
da boy attr; onun ışığında yollarımızı 

bulduk; onun ışığında yürüyeceğiz. 

AnkaramlZl Ankl\ra yapan bir anı yaşı
yoruz. Türkiyeyi Türkiye yapan, in
sanlığa yeni yolu gösteren bir an. Hay
di, hep beraber, heykelinin huzuruna 
varalım; şükranımızı sunalrm, andımı
zı tekrarlıyalım" diye haykırmış ve al. 
kışlar arasında, salonlarını ankaralıla

rm en büyük bayramlarını kutlamak 
için doldurmakta olduğu Halkevi bi
nasmdan Ulus meydanına hareket edil
miştir. 

Ulus meydanında: 
Bütün Ankara Halkı ve onların kon-

gre mümessilleri, 17 yıl evel tam bu 
saatte A tatürk'ün geçtiği yolları dol
durmuş bulunuyordu. O sırada, Ata
türk'ün Ankaraya ilk ayak bastığı ve 
karşıland1ğı yerden Ulus meydanında
ki heykeli önüne koşan Halkevleri ko. 
şucuları görünmüş ve alkışlar arasmda 
birinci gelen Galib, ikinci ve üçüncü 
gelen Şevkiler de meydana girmiş bu

lunuyordu. 

B. K. Çağlar'ın söylevi 
!stiklal marşı, huşula dinlendi. Şeb· 

rin şükran nişanesi olan çelenkler amta 
konarken; Behçet Kemal Çağlar, anıtın 
taşları üstünden haykırdığı şu cümle· 
terle ankatalılarm en büyük bayramı
nı anlattı: 

"Dünyanın en büyük insanının hem-

şerileri, an.karalılar t 
Bugün en sevinçli günümüz. Bura-

da, bir milletin bir güneşi bağrına bas
tığı günün yıldönümü. Atatürk'e ka

vuştuğumuz günün on yedinci yıldö

nümü. 
Samsunda sarayın sırrnalarını bir 

toz gibi omU2larından silkip bir millet 

ferdi olarak Anadoluya giren Enbüyük 
17 yıl önce bu saatte de Ankaraya ayale 

basmıştı. 

Atatürk'e sarsılmaz bağlılığımızın 

ve eşsiz şükrammızm bu en güzel ve
sile ile lıir daha sunulmasını valimiz 
'Ve llyönkurul Başkanımızdan rica e· 

delim." 

jT;ri;;;~ıg;;i~~~l 
l gelen cevablar i 
! C.H.P. Vilayet Kongresinin dün- ! 
i kü toplantısında büyüklerimize çe- ! 
! kilen tazim telgraflarına gelen üç i 
i cevabın okunup ayakta dinlendiği- i 
i ni, yazdık. Büyük Ônder'le, Kamu· i 
i tay Reisinden ve lç Bakanımızdan i 
İ gelen cevabları buraya dercediy~ ! 
: ruz: ! 
: i 
: Bay Rifat Börekçi : 
i C.H.P. İl Kongre Başkanı, i 
: Ankara i 
J Partinin İl Kongresi münasebe- i 
i tiyle hakkımda gösterilen yüksek : 
i ve tem.iz hislerden mütehassis ol- i 
i dum. Teşekkür eder, muvaffakiyet- i. 
f ler dilerim. • 
f K. Atatürk i . . . . i Rifat Börekçi i 
i C.H.P. Vilayet Kongre Başkanı i 
: Ankara : 
• • 
ı: • •••• Kongrenin hakkımda izhar ettı-
i ği samimi duygulara teşekkür eder, f 
i saygılar-ımı sunarım. : 
i B.M.M. Reisi M. A. Renda ! 
: : 
i C.H.P. Kongre Başkanlığına i 
! Ankara i 
i Ankara İl Kongresinin duygula- f 
: rına te§.Ckkür ederim. Kongrenin i 
! yurd için verımli çalışma ve karar- i 
: !arını temenni eder, bütün arkadaş- i 
!: ~ ·ı . :: lara muvaffakiyet dilegi ı e ıçten 
i sevgi ve saygılarımı sunarım. i 
: Dahiliye Vekili ve C.H.P. ı 
i Genel Sekreteri Ş. Kaya l 
: ........................ - ..... _.... .................... ı 

Kalabalık, ''rica ediyoruz" diye bir 
ağızdan haykxrdı. Şair, heykele döne· 

rek devam etti: 
"Atatürk! Hepimiz o ilk günün he-

yecanı içinde, o ilk günün mahrumiyet
leriyle çevrilsek bile, ve o zaman daha 
sıkı bir safl~ seninleyiz, senin izinde

yiz. 
Bu millet, asırlarca sonrasını aynı 

heyecanla, aynı minnetle aynı yerde a· 

nacak! 
Senin davalarının, senin devrimleri· 

nin uyanık ve azimli bekçileriyiz! 
Bütün Ankaranm ve bütün türk mil

letinin hislerini ifade ettiğimi bilerek 
1 A .. k ,,, 

haykırıyorum: Varo tatur . 
En büyük ulusal dileğe coşkun al· 

kışlarla iştirak eden büyük kalabahk, 
onuncu yıl marşını da bir ağızdan söy
liyerek Halkevindeki şenliğe katışma-

ya koştu. 

Halkevinde: 
Atatürküıı Ankaraya geuşinin 17 in

ci yıldönümü münasebetiyle halkevi dil, 

edebiyat, tarih komitesi Dumlupınar °" 
cağı ile birlikte heyecanlı bir kutlama 
günü yaşanuşlardır. 

Bu törene Atatürkün Ankaraya gel
diği saat üçü on geçe başlanarak, halk 
hep bir ağızdan İstiklal marşım söyle· 
miştir. Ondan sonra dil, tarih edebiyat 
komitesi başkanı Enver Behnan Şapol
yo, Atatürkün Ankaraya geldiği güne 
aid hatıraları anlattıktan sonra, bugü
nün bir (Atatürk edebiyatı) günü ola
rak da kabul edilmesini ileri sürmüş, ve 
bu teklifi müdafaa ederek sözlerini bi· 
tirmiş tir. 

Enver Behnan Şapolyodan sonra şa. 
ir Şahab Gürses de, edebiyatın inkilab 
üzerindeki tesirlerinden bahsetmiş, türk 
edebiyatının, türk inkilabma bir şey 
vermediğini, bilakis inkiJabcı milli türk 
edebiyatının Atatürk çağiyle başladığını 
anlatmış ve inkişaf edeceğini söylemiş
tir. Şair Şahab'tan sonra muallim İhya, 

Atatürkün Ankaraya gelişine aid heye

canlan canlandırmıştır. Daha sonra şa· 

irlerden P.ziz Eryalaz, Bozkır, Şahab 

Gürses ve Vecdi birer şiir okuyarak, şid

detli alkış toplamışlardır. 

Bundan sonra Ankaranın milli kıya

fetindeki efeleri sazlariyle gelerek hı.. 

çak oyunları ve zeybek ve misket oyun

ları oynamışlardır. Aralarda da caz
band çalarak gençler dans etmişler, 

bugünün gündüzünü kutlamışlardır. 

Geceki coşhun tezahürler: 

Gece, saat 8.30 da büyük salonun 

her tarafı dolmuştu. Heyecanlr, coşkun 
bir kalabalık günü manalandıran sözle
ri, piyes ve şiirleri uzun uzun, duya du· 

ya alkışladı. Soğuğa ve kara rağmen 

sevinç çatıların altından sokaklara taş. 
tı. Ankara, eşsiz gecelerinden birini da
ha yaşadı. 

Vilayetlerde 
Muğla C.H.P. il kongresi 

işini bitirdi 
Muğla, 27 (A.A.) - C.H. Partisi il 

kongresi bugün de toplanarak hesab en
cümeninin raporu ile ilçe ve il parti 
büdcelerini tasdik etmiş ve yeni idare 
heyetini seç.tikten sonra çalışmalanna 

nihayet vermiştir. 
Kongreden sonra Parti tarafından 

delegelerle devair rüesasına ziyafet ve~ 
rilmiştir. 

Manisa C.H.P. il kongresi açıldı 
Manisa, 27 (A.A.) - Manisa il kon· 

gresi bugün saat 10.30 da müşahid Kon
ya saylavı Hazım Okay huzuriyle ve 
büyük törenle açıldı. Kongre ve Parti 
Başkanı ilbay Lütfi Kıtdar'ın çok kıy
metli söylevi büyük intibalar bırakmış· 
tır. Büyüklerimize, kongrenin saygıları· 
nı sunan telgraflar pek beliğ idi, Her 
taraf bayraklarla süslenmiştir. Memle
ket heyecan ve sevinç içinde bayram 
yapmaktadır. 

Zonguldak C.H.P. il kongresi 
açıldı 

Zonguldak, 27 (A.A.) - C.H. Par

tisi il kongresi mü§alıid Burdur say• 
lavı Halid Onarın ve ilçelerden gelen 
delege ve bütün rüesa ve müessese mü· 
dürlerinin iştirakiyle ilbay ve parti baş.. 
kam Halid Aksoy'un çok önemli bir 
söyleviyle açıldı ve genel sekreterliğin 
kongreler hakkındaki genelgesi okun
du. İki yıllık ilyönkurul raporu~ kong
renin ve vilayet balkınn saygılarının ve 
Kamalizm ülküsüne sarsılmaıZ bağlılık
larının büyük Önder Atatürk'e, Kamu
tay başkanlığına ve başbakan lsmet 1n
önüne ve parti genel sekreterliğine bil
dirilmesi alkışlarla beraber kabul olun· 
du. 

Bll§betke 

SANCAK VE ZlliNtYETLER 
(Başı 1. inci sayfada) 

en küçük vaka ile, en büyük hadise 
arasında fark görmeyiz. Türkiyede 
osmanh tavizcilerinin hatırası, sene
lerdenberi, hiddet ve nefretle titren· 
meksizin, anrlmaz. 

Y arm öbürgün, Cenevreden, veya 
daha önce, neler geçeceğini bilmiyo
ruz. Kati emniyetimiz olan bir şey 
varsa, o da, Sancak davasının hak ve 
abd esaslarından ayrılmaksızın ve 
onların yeni zaruretlerine tamamen 
uygun olarak, halledilmesi mukad
der olduğudur ve yukardan beri bah
settiğimiz menfi zihniyetin bu hal ve 
tesviyede asla işe yaramıyacağıdır. 

Fransa • Türkıye dostluğunun, 
halledilmemek için bahane olarak 
kullanılacağı değil, halledilmek sure
tiyle temelleşeceği nazik bir mesele 
karşısındayız. 

Falih Rıfkı ATAY 

Kütahya'da meyvacıhğa 
ehemiyet veriliyor 

Kütahya, 27 ( A.A.) - Toprağın ve. 
rim kabiliyeti bakımından meyvacılığa 
pek çok elverişli olduğu fenni tecrübe
lerle tezahür etmiş bulunduğundan şeh
rimizde mevcut fidanlığın tevsii sure
tiyle meyvacılığa önem verilmesi ka
rarlaştırılmıştır. 

Günlerce devam eden şiddetli so
ğuklardan güzlük ekinler, bilhassa af
yon mahsulü zarar görmüştür. 

Muğlada bir kamyon 
kazası 

Muğla, 27 (A.A.) - Dünkü gün 
Aydın'a giderken bir kamyonÇam mev
kiinde devrilmiş ve şoför arıtalyalı Meh
met altında kalarak ölmüştür. 
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Evelki geceki ziyafette 

Söylenen değerli nutuklar 
Vali ve Parti llyönkurul Reisi B. 

Tandoğan'ın cumartesi akşamı kongre. 
delegelerine verdiği ziyafette Dahiliye 
Vekili ve Parti Genel Sekreteri B. Şük
rü Kaya'nın söylediği nutku dünkü sa· 
yımıza yetiştirmiştik, 

Bu nutkun bazı yerleri iltibasa ma· 
bal bırakacak .şekilde çıkmış olduğun
dan bugün bu noktaları, itizarla, düzel· 
tyioruz: 

Sekizinci paragrairn son iki cümlesi 
şu şekilde olacaktır: 

En büyük hakikat büyük milletlerin 
asırların teakubiyle nesilden nesile 
yaptıkları büyük tecrübedir. Tarihte 

bu tecrübeyi yapan ve yaşatan milletler 
de çok değildir. 

Dokuzuncu paragrafın ilk iki cüm
lesi §U şekilde olacaktır: 

Türk milleti bu mliletlerin nadirle
rinin başında gelir. On binlerce sene 
pek ~ok rejim inkı1abları geçiren türk 
milleti, ve Büyük Önderi tarihin en 
müşkül devrinde tutacağı yolu, kurtu· 
luş yolunu gösterdi: Halk için, halk 
i1e ..• 

Aynı paragrafın son cümlesi şu şe
kilde olacaktır: 

Atatürk inkılabı her nevi diktatör· 
lüğü reddeden bir rejimdir. 

On beşinci paragraf şu şekilde ola
caktır: 

Eğer Büyük Millet Meclisi karar· 
lannda isabet ediyorsa ve bu memleke
ti daima ileriye doğru götürüyorsa o
nun sırrını memleketin en ücra köşe
lerinden aldığı dilek ve düşünceleri bir 
araya toplıyarak bununla hareket etme
sinde aramalıdır. 

On altıncı paragrafrn son iki cümle
si şu şekilde olacaktır: 

Biz yalnız milletimizin amaline ve 
ihtiyaçlarına muvafık düşüncelerde 

reylerine müracaatla yapılan işlerle ik
tifa etmiyoruz. Biz istiyoruz ki millet 
muayyen meseleler üzerinde reyin; ver
miş olmakla beraber yapılan işlerin de 
birer, birer bütün safahatiyle reyine 
uyup uymadığını bizzat görsün ve her 
frrsatta mürakabe etsin, millet her za
man hakiıniyet mesuliyet şerefini taşı. 

sın. 

Yirmi dördüncü paragraf da şu şe

kilde olacaktır: 
Biz bütün milletlerin müstakil, mü-

reffeh, mesut ve hür olmalarım istiyo• 

ruz ve buna çalışıyoruz. 

B. Görkmen'in nutku 
Evelki geceki ziyafette Ayaş dele· 

gesi avukat Cemal Hazım Görkmen de 
bir nutuk söylemişti. Vaktin geç olma
sı dolayısiyle dün yetiştiremediğimiz 
bu nutku da bugün dercediyoruz: 

"- Sayın arkadaşlar, 
Partimizin kıyı ~etli genel sekreteri· 

l{ısa dış haberler 
* Marsilya - B. Dumerg, buraya 

gelmiştir. Yarın Mısır'a gitmek üzere 
Sfenks vapuruna binecektir. 

* Londra - Valide kıraliçe Mari, 
hafif bir nezleden muztariptir. 

* Kahire - Gazetelerin bildirdiği
ne göre, harb bakanlığının yapm~kta 
olduğu projelerin bir tanesi hava kuv· 
vetlerine aid bulunmaktadır. Hava kuv
vetlerine 300 bin Mısır lirası sarfedile
rek beş sene içinde halen elli tayyare· 
den mürekkeb olan Mısır hava filosu i
ki misline çıkarılacaktır. 

* Paris - Eko dö Pari gazetesi ta
rafından İspanyaya Fransadan tayyare 
gönderilmiş olduğuna dair neşredilmiş 
olan haberler dolayısiyle Sen adliyesi 
istintak hakimi B. Kombo'yu mezkCir 
gazetenin mesul müdürü B. Piyer Lö· 
rua ile sairleri hakkında tahkikat icra
sına memur etmiştir. 

nin çok kıymetli, tarihin derinlikle
rinden alınmış hakikatleri ihtiva eden 
beyanatından sonra benim söz söyleme .. 

ğe kalkışmamın yerinde olmıyacağını ~ 
dir etmez değilim. Fakat hepinizin kalb-
lerinde kaynayan parti aşkının, kıymet
li genel sekreterimizin bu sözlerinin ce
vabsız bıralalınamasıru istediğine iti· 
mad ettiğimden buna cüret ediyorum.. 
Ben burada söz söylerken yalnız sizle.. 
rin, Ankaranm dört köşesinden gelen 
delegelerin, kalblerine, duygularına de
ğil, bütün Türkiyede toplanan parti de
legelerinin, hatta bütün türk milletinin 
kalbine tercüman olduğuma kanilm.ı 

Sizlerin bile kalblerinizdeki parti aşkı• 
na ter.cüman olmanın ne büyük biıı 

kudrete sahib olmağı istilzam ettiğini 
düşünürken bütün bir milletin coşkun 
kalblerine tercüman olmak iddiasının 

büyüklüğünü de takdir ederim. Fakat 
türk milleti herkeste biri ve birde her .. 
kesi gören milli duygular ile bağlı bir 
millet olduğumuzdan benim sözümün 
bütün milletin sözü olduğunu iddia et .. 
mek cesaretini kendimde buldum. 

Genel sekreter emin olunuz ki• 
kalbinizde hiç bir tereddüd bulundurma
dan inanınız ki, partinin bütün delege. 
lerl, bütün ti.irk milleti partinin anaca~ 
mim duygulara, vatan ihtiyaçlarına uy .. 
gun her adrmda sizin arkanızdadır. 

Emin olunuz ki türk milleti keneli 
duygusuna, kendi idealine, keneli men
faatine uygun gelmiyen her adımı da 
nereden gelirse gelsin kırar; böyle biıı 

tecavüze karşı lcırılmaz bir çelik kesilir .. 
Partimizin Ulu başbuğu sevgili Atatili'
küıniizün bu inkiıablarda bu kadar az 
bir zaman ~de muvaffak oluşu, ya~ 
tığımız her işin milletin milli varlığına 
uygun, hakiki duygularına muvafık 

düştüğü içindir. 
Arkadaşlar, 

Türk milleti öyle bir millettir ki, heıı 
devrin hakim olduğu silfilılariyle derhal 
silahlanmış ve o silahlar ile her milletin 
önüne gemiştir. 

İlim ve irfanın hakim olduğu devir· 
de ilim ve irfan ile cihazlanmış ve kılıç 
devrinde kılıçla silahlanmış ve gene ge. 
ride kalmıyarak öne geçmiştir. 

İlim ve irfanın, sanat ve fennin b~~ 
kim olduğu bu devirde de türk milleti~ 
baş döndürücü bir süratle kendini ha .. 
zırlamakta ve milletlerin başına geçme-< 
ğe hazırlanmaktadır. 

Yakın bir mazi içinde bütün dünya
ya hayretler veren inkılabımız bizi 
yakın bir Stide türk milletinin kanında 
taşıdığı asalet sayesinde bütün millet .. 
lerin başına geçeceğine inandırmakta .. 
dır. Türk milleti bugün buna iman et .. 
miş ve bu iman He durmadan istikbale 
doğru koşmakta bulunmuştur." 

General Fon Selct 
öldü 

Berlin, 27 (.AA.) - Mütekait gene· 

ral Fon Sekt, kısa bir hastalıktan sonra 

burada ölmüştür. 

1920 den 1926 ya kadar başkuman

danlık vazifesi gören general Sekt 71 

yaşında ve yeni alman ordusunu başlı• 

ca tensik ve teşkil edenler arasında idi• 

Kamutay çağrılan 
Dahiliye Encümeni 28-xıı-1936 pa

zartesi günü saat 10 da toplanacaktır. 

" ,, ,, 
28-xu-1936 pazartesi günü saat 10 

da Gümrük ve lnbisarlar Encümeni toP'" 
]anacaktır, 

" ,, ,, 
Kamutay arzuhal encümeni bugün 

saat onda toplanacaktır. 

* Tokyo - Tokyo vilayeti içinde 
Miijina adasında mer.ıre:zi Pasifi\ denı
zinde bulunan şiddetli bır zelzele hisse 
dilmiştir. Birkaç ev yıkılmıştır. Muha
bere inkıtaa uğradığından tafsilat alı· "D1Bm~D11S!'iı.!m!mmmazs•~~ı:ıı,..,~~~,.,!l':~~.i~~~ 

namamıştır. Kulak, hunın, boğaz mütehassısı~~ 
* Londra - Tokyodan bildirildiği· D Zi N ki ~1 

ne göre japon imparatorunun kardeşi r. ya a ~ 
~ .. 

prens Şişibu, İngiltere kıralı altmcı lstanbuldaki muayenehane- '{,~ 
Corcun taç giyme merasiminde hazır sini Yenişehir, lsmetpaşa cad- ~ 
bulunmak üzere mayısta buraya gele· desi, No. 78 e nakletmiştir. Mu- J 
cektir. ayene saati 10-14. 

* Şam - Parlamento, Fransa • Suri· Telefon: 3626 
ye andlaşmasmı ittifak ile tasdik et-

miştir. 
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Hatay Coğrafyasına Dair 

İstiklal savasına gı· rmis olan İsl~enderun • 
' ' Antakya havalisini yakından tanımak için 

• 

yapmak, tabii ve Buraların coğrafi bir tavsif ini 
be§erl hususiyetlerini araştırmak icab eder 

Suriyenin bu.günkü idare taksimatı
na göre lskenderun sancağı Antakya ve 
Kırıkhan kazalarından ibarettir. Bu şe
kil 1924 de verilmiştir. 1921 de Sancak 
daha büyüktü. Bugün Haleb vilayetine 
bağlı olan Harim ka;ası ile Lazkiye h,ü
kümetine verilmiş olan Bucak, Bayır 

nahiyeleri de İskenderun Sancağından 
sayrlryordu. 1918 de türk idaresindeki 
Antakya Sancağı ise daha genişti. İsken
derun, Kırıkhan, Reyhaniye, Cisrişugur 
kazalannı ihtiva ediyordu. 

Görü:ayor ki idare taksimatı kısa 

zamanda birçok değişikliklere uğramış
tır. Bu sebeble mıntakayı tabii bir reji
on olarak almamız daha doğrudur. Zaten 
coğrafi tetkiklerde idari taksimattan 
ziyade coğrafi taksimat esas tutulur. 
Avarız ve iklim gibi tabii unsurlarla 
beraber beşeri ve iktısad1 hususiyetler 
buranın ayrı bir coğrafi mıntaka olma
sını icah ettirmiştir. 

Yalnız lstrabon gibi eski coğrafya -
cılar değil, bugünkü muasır coğrafya -
cılar da Antakya mmtakasmı ayrı bir 
rejion olarak mütalaa ve tetkik eder. 
fstrabon buraya Tetrapolis, Dörtşehir, 
islam coğı:afyaları da aynr manaya 
yakın bir şekilde Avasım yani Asıme 

.(Metropol) ler admr vermişlerdi. 

Bugün biz daha eski bir tabiri can
landırarak Antakya mmtakasına Hatay 
admı veriyoruz. Hatay esasında bir be
şeri coğrafya tabiridir; Hata türkleri • 
nin ülkesini ifade eder. Bununla bera -
ber ekseriya tabii mıntakalarm milli sa
halara tevafuk ettigi görülür ki burada 
da biz aynı hale şahid olmaktayız. 

Anadolu yarımadasının cenubundan 
geçen 36 mcı şimal arzın iki tarafında 
uzanan Antakya mıntakasr tabii ve be
şeri şartlar bakımından Suriyeden ziya 
de Anadoluya benzer. Buranm coğrafi 

vaziyetinde görülen en mühim hususi
yet Anadolunun cenup kapılarını teş
kil etmesi pek eski zamanlardanberi yu
karı Elcezire ile Akdeniz arasında bir 
ıgeçid yeri olmasıdır. 

Arazi şekilleri. 
Antakya mıntakası avarız itibariyle 

üç büyük kısma ayrılır: 

1 - Amar.us dağları, Türkiye top· 

raklarmdan başlıyarak Asi ırmağı ağzı

na kadar uzanan dağlar, 2 - Çukur ova

lar, Kara su vadisi, Amık ovası, Asi va· 

disi gibi çoküntü sahaları. 3 - İç silsi

le Kurt dağı, Kası dağx. 

Haritada göriildüğü üzere, şimali şar· 

kiden cenubu garbiye doğru uzanan a
rızlar Torosiarın dış kavsidirler. Ay
nı istikametteki çöküntü vadileri ve Çu

kur ovalarla biribirinden ayrılmıştır. 

İskenderun Körfezi kenarında uzanan 
ve Kızıl dağr, Elma dağı, Gavur dağı, 
gibi münferid isimler taşıyan birinci 
sıraya Amamus dağlan denir. 

Amanus dağları cenubi Anadolunun 
çok ehemiyetli bir arızasıdır. Türkiye 
dahilinde demiryolu bu dağları 5 kilo· 

Hatayda aran şekiJlerl 

ro to J o •O t<"' 

metre uzunluğunda bir tunel ile kate • 
der. Fakat en mühim geçid Antakya 
mıntakasındaki Bilan • İskenderun şo· 
sesidir. Jeolojik bünyeyi birinci ve 
ikinci zaman kalker ve şistleri ile bun
ların arasına sokulmuş olan eski indifa· 
lar teşkil eder. 

İkinci siisile daha cenubtan başlar. 
Eskilerin Kasius adım verdikleri dağ· 
lar üzerinde Akra dağr 1750 metreye 
kadar yükselir. Yeşillik bir saha üzerin
de sivrilen bu çıplak dağa yerliler aynı 
manada Kel Tepe adını verirler. Bucak, 
Bayır ve Kuseyr yaylaları da bu mın -
takada dır. 

Kasius dağları Amxk deprseyoniyle 
kısa bir inkıtadan sonra şimali şarkide 
Kurt dağı, Havar dağr adıyla tekrar 
meydana çıkar. Bu dağlarda Amanus -
larla aynı teşekküle maliktir. Daha 
şarkta, Sam'an ve Baışa dağları Antak· 
ya mmtakasmı H::ı.leb ovasından ayırır. 
Her iki silsile gibi arada uzanan dep • 
resyon sahası Anadolu içlerine kadar 
sokulur. Karasu vadisi, Amık ovası, Ası 
vadisi, Gab sazlığı aynı hat üzerinde 
sıralanır .• 

Amık çukur ovası 60 metre derinliğe 
kadar inen toprak tabakası kil, marn 
ve kumdan müteşekkildir. Ovanın orta
sında denizden 140 metre yükseklikte az 
derin bir göl uzanır. 

Arazinin kuruluşu Suriyeden büs • 
bütün başkadır, arızalar Suriyede oldu
ğu gibi bir çöküntü Dislokation netice
si meydana gelmemiştir. Buranın dağ • 
lan Toroslar grupuna mensup iltiva 
dağlandrr. 

Sahil şekillerine gelince umumiyet
le dik sahiller göze çarpar. Yalnız İs -
kenderun Arsuz civarında, Ası ağzın
da çok geniş olmıyan sahil düzlükleri 

bulunur. Amanusların ucu demek olan 
Hınzır bumu da çok diktir. Kasius dağ
ları eteklerindeki Basit, lbnihanı, bu • 
runları denize doğru küçük düzlükler 
halinde ilerler. 

Akar sular - göller. 
Mıntakarun büyük bir kısmı Ası 

(Orontes) ırmağının aşağı havzası ü -
zerinde bulunur. Akgöle dökülen Kara
sı ve Afrin ırmakkrı da bu havzadan 

sayılır. Lazikiye yakınında denize dö • 
killen Kebir nehri de cenup kısmının 

sularını kendinde topiar. Akar suların 
cereyanı o kadar muntazam değildir. 
Yazın küçük ırmakların suları azalır, 

bazıları büsbütün kurur. 

450 kilometre uzunluğunda olan Ası 

ırmağı mıntakanın dışında doğar Lüb· 

nan topraklarından geçerek Humus = 
(Homs) ve Hama şehir ve ovalarını 

sular. Gab ovasında Antakya mıntakası

na dahil olur. Cisrişugur kasabasından 

geeçrek şimale doğru bir vadi içinde a

karak Amık ovasına gelir. Burada Ak

gölün fazla sularını Karadere denilen 

bir ayakla alır. Cenubu gcı.rbiye d0ğrn 

dönerek Antakya ova ve vadilerini su • 

ULUS 

ladıktan sonra denize dökülür. Bu ır
mak pek çok ta§ ve toprak taşıdığından 
deltasını mütemadiyen genişlettiği gi
bi, Antakya ile Suveydiye arasındaki 

kısım kumlarla dolduğundan eskisi gi
bi seyrüsefere elverişli değildir. 

Amık çukur ovasının ortasında çok 
derin olmzyan bir göl uzanır. Akgöl ve
ya Antakya gölü adını taşıyan bu göle 
birçok ırmaklar dökülür. Membaı Tür
kiye hududlan dahilinde olan Karasu 
göle yaklaştığı yerlt'rde rata~mdan ta
şarak bir takrm bataklıklar meydana ge· 
tirir. Bu sebeble gölün vüsatini tesbit 
güçtür. Gölün suyu tatlıdır, balrkları 

mütenevvidir, yılan balığı meşhurdur. 

Fakat asrl gölün şimali garbisinde kil· 
çük "balık gölü" balı\( serveti bakımın
dan bilhassa ehemiyetlidir. 

Gölün fazla suyu bir ayakla Ası rr
mağma karışır. Karadere adını taşryan 
bu ayağı temizlemek suretile bu ovada· 
ki bataklklan azaltmak ve arazi kazan
mak imkanı vardır. Etraftan gelen ır

maklar Akgölün zeminini doldurmakta 
ve gölün seviyesini yükseltmektedir. 

Akar sular cereyan tarzı mmtaka -
nm iç kısınma büyük bir inkişaf kabi • 
liyeti verdiği gibi buranın müstakil bir 
mıntaka olmasında müessirdir. 

iklim ve nebatat 
Antakya mıntakası iklim bakımın -

dan da bir takını hususiyetler gösterir. 
Burası Suriye toprakları gibi kurak ve 
çıplak değildir. Yağış nisbcti ziyade ol
duğu gibi arazinin büyük bir kısmı 
çalrlrk ve ormnalarla örtülüdür. Bu mm· 
takayı yakından tanıyan alman coğraf· 
yacılarından Banse: 

"Suriyenin şimalindeki iltiva dağ -
lannrn Klora bakımından Anadolu dağ
ları ile o kadar sıkr bir münasebeti var• 
dır ki Suriyenin çıplak topraklarından 
gelenler Anadoluya dahil olduklarına 

dair reddedilmeı bir intiba elde eder· 
ler. Die Türkei 326" diyor. 

Bir taraftan denizle diğer taraftan 
çöl ve istep sahalariyle çevrili olan bu 
mıntakanm iklimi Akdeniz iklimi tipi
ni göstermekle beraber sahilden dahile 
doğru değişir. lskenderundan İbniham 
burnuna kadar uzanan sahil ikliminde 
kı~ar çok mutedil geçer. Subtropik ne· 
batların yetişmesine elverişli olduğun • 

dan bu iklime narenciye iklimi de de -
nebilir. Aynı iklim şartlarına malik o-

lan Dörtyol da senelik yağış mikdarr 
130 santimetredir. En çok yağmur şu· 
bat, mart ve nisan aylarında düşer. Bu
ralara kar düşmez, don nadirdir .. 

Sahil gerisinde uzanan dağlarda mu

tedil bir yayla iklimi hüküm sürer. Bu 

dağları ve yaylaları örten çam ve me • 

şe cinsleri cenubi Anadoludakilerin ay

nıdır. Dağlar ve yaylalar çok yüksek ol

madığı için hemen her tarafta zeytin -

tiklere ve bağlara rastgelinir. Bu kısma 

zeytin iklimi diyebiliriz. Sahillerde ya

şayan halk yazın yaylalara çıkar. 

Dahildeki çukur ovalarda yazları sı· 

cak geçen bir istep iklimi hüküm sü • 

rer. Etrafta çayırlara ve çalılıklara rast

gelinir. Yaz kuraktan esnasında tarla ve 

bahçeleri sulamak icab eder. Ağaçlık 

yerler daha ziyade su boylarında topla

nır. Karasu vadisindeki bataklıklarda 

pirinç yetiştirilir. Akgöl etrafındaki ba

taklıklar çayır ve sazlıklarla örtülüdür. 

Dahile doğru gittikçe kuraklık artar. 

Hulasa avarız ve iklim gibi tabii hu· 

susiyetler buranın müstakil bir coğrafi 

mmtaka olduğu Suriyeden ziyade Ana

doluya benzediğini bıze vazıh surette 

göstermiştir. Asıl bu mıntakanın Ana

doluya bağlılığı nüfusunda ve kültü • 

ründe görünür. Bura halkı en ufak bir 

lehçe farkı göstermeden Anadolu türk
çe~ıyıe konu9ur. J:iuyu!t munaceret yol
ıarı uzerınae uuı.unan bu mmta.1.<aya ge
ien turı<Jer oz varugmı daıma munara-

za etrruşleroır. J:iuraoan dana cenuoa, 
Surıye topra.1.<!arına aa peg çok tuu 
ku~1e1eri ın.nuşse de bunıarın ouytik bır 
kısuıı arabıa:;;.ı.ıııştır. liuradakı dıl ve 
kuıtur huduuu arazının bunyesıyle o 
kadar büyuk bir uygunluk gosıerır lu 
tabıatle kültürün bu kadar vazıh bir 

Dünkü At Yarısları 
..:. 

Ankara at koşularının onüçüncü 
sonuncusu dün karlı ve güzel 

ve 

bir havada yapıldı 

Dünkü koşular dan bir görünüş 

Sonbahar at yarışlarının on üçüncü
sü ve sonuncusu dün yapıldı. Havanın 
soğuk olmasına rağmen yarışlar olduk· 
ça kalabalıktı. Yeryer yakılan mangal· 
ların etrafı, atlar üzerindeki münakaşa
ların en hararetli yeri idi. Halkın at ya
rışlarına karşı gün geçtikçe fazlalaşan 
alakası nisan ayında başlayacak olan ilk 
baha at yarışlarının çok büyük bir rağ
bet göreceğini şimdiden tahmin ettir• 
mektedir. Dünkü at yarışlarının tafsi
latını bildiriyoruz: 

Birinci koşu (Taşpınar koşusu) 
Mesafesi 2,400 metre olan bu koşu 

Uç yaşındaki yerli yarım kan İngiliz 

erkek ve dişi taylara mahsustu. İkra
miyesi birinciye 500, ikinciye 100, üçün
cüye 50 lira olmak üzere 650 lira idi. 
Bu koşuya Mareşal F. Çakmağın Bay· 
burdu (B. Filips, 58 K.); B. Atanın 
Montanikosu (B. Yakup 58 K.); S. Te
melin Gülizan (B. Bayram 56,5 K.); 
gene B. Salih Temelin Mahmuresi (B. 
Davud, 56,5 K.); B. Kazımın Kontesi 
(B. Şandor 56,5 K.) ve B. Fahri Atlmm 
Rabodini (B. Mecid 56,5 K.); olmak ü
zere 6 at iştirak etti. 

Netice: 
Birinciliği Bayburd, ikinciliği Güli

zar kazandı. Ganyan 105, plaseler 100· 

105 kuruştu. Bu ko~uda yapılan ikili 
bahiste 1/2 oynayanlar 250 kuruş aldı
lar. 

ikinci koşu (I<aracabay koşusu) 

Mesafesi 2800 metre olan bu ko~u üç 
ve daha yukarı yaştaki yerli halis kan 
ingiliz at ve kısraklara mahsustu. İkra
miyesi birinciye 650, ikinciye 180, üçün
cüye 50 lira olmak üzere 800 lira idi. 
Bu koşuya B. Akifin Tomrusu (B. Hor-. 
vat 62 K.); B. Nihal Atlının Başkanı 
(B. Davud 56 K.); B. Salih Temelin 0-
nisarı (B. Bayram 54,5 K.) olmak üze
re 3 at iştirak etti. 

Netice: 
Birinciliği Tomru, ikinciliği Başkan 

kazandı. 'Ganyan 135 kuruştu. 
Üçüncü koşu ( Anafartalar koşusu) 
Mesafesi 1800 metre olan bu koşu iki 

yaşındaki baliskan ingiliz erkek ve dişi 
taylara mahsustu. İkramiyesi birinciye 
1000, ikinciye 150, üçüncüye 50 lira ol
mak üzere 1200 lira idi. Bu koşuya B. 
Salih Temelin Girgini (B. Paul 58 K.); 
ve Taşpınarı (B. Filips 58 K.) B. Ah
med Atmanın Dafyasr (B. Davud 56,5 
K.); ve B. Fethi Yamanm Baylanı (B. 
Bayram 56,5 K.) olmak üzere 4 at işti· 
rak etti. 

Netice: 
Birinciliği Dafya, ikinciliği Girgin 

aldı. Ganyan 625, plaseler 115-150 ku-
ruştu. 

Dördüncü koşu (Kocaçimen koşusu) 
Mesafesi 4000 metre olan bu kofU 

Uç ve daha yukan haliskan İngiliz at ve 
kısraklara mahsustu. İkramiyesi birin
ciye 650, ikinciye 100, üçüncüye 50 lira 
olmak üzere 800 lira idi. Bu koşuya B. 
Akifin Betyarr (B. Davud 62 K.); B. 
Sevid Ahmedin Markizi ( B. Şandor 62 
K.); B. Behç.etin Barcsı (B. Mecid K. 
62), yüz.başı B. Nurinin Flör d'Amu

ru (B. Yakup 60,5 K.) ve Prens Said 
Halimin Sun and airi (B. Horvat 60,5 

K.) olmak üzere beş at iştirak etti. 
Netice: 
Birinciliği Sun and air, ikinciliği 

Betyar aldı. Ganyan 110, plaseler yüzer 
Kuruştu. 

Beşinci koşu (Meriç koşusu) 
Mesafesi 3,500 metre olan bu koşu 

dört ve daha yukarı ya§taki yerli yarım 
kan İngiliz at ve kısraklara mahsustu. 
İkramiyesi birinciye 450, ikinciye 75, 
ilçüncüye 25 lira idi. Bu koşuya B. Şa
banın Bozkurdu (B. Şandor 60 K.), v. 
Kıvandmrn Ceylanı (B. Davud 58,5 K.) f 
B. Feketenin Selteni, (B. Paul 58,S K.); 
B. Salih Temelin Alemdarı (B. Bayram 
58 K.); B. Nazüin Mavzik:ası (B. Hakkı 
56,5 K.); ve B. Örücü Yusufun Semi· 
ramisi (B. Pola 56,S K.) olmak üzere 6 
at iştirak etti. 

Netice: 
Birinciliği Alemdar. ikinciliği Boz· 

kurd aldı. Ganyan 190, plaseler 165-410 
kuruştu. 

Çiftebahis üçüncü ve beşinci koşu• 
Jar arasında idi. 3/4 oynayanlar 730 ku· 
ruş aldılar. 

Dünkü av bini§i 
Dün Atlıspor kulübü azaları ile bir• 

likte Muhafız alayr subaylarından birçolC 
atlılar güzel bir av binişi yapmı~ardır~ 
Athspor kulübü azaları B. Ahmed At· 
manın idaresinde olarak saat dokuz bu· 
çukta kulübden hareket etmişler, telsis 
istasyonu civarında katılan Muhafız a-4 
layı subaylariyle birlikte av köpekleri .. 
nin takib ettiği iz üzerinde tam kar ya• 
ğarken güzel bir av binişi yapmışlardır~ 
Bugünün ele geçmez bu fırsatına kavu• 
şan ve bu av binişine iştirak eden az& 
ve subaylarnmz ç•. k: ıremnun kalmış~ar .. 
dır. 

Muhafız alayı ile karşılıklı devam e• 
den ve beraberce yürüdükleri bu spo• 
run bugünkü karlı havada da köpekle-4 
rin arkasında hiç şüphesiz zevkine do
yulmamıştır. Gelecek hafta alayın ter• 
tib ettiği 'Gölbaşı yürüyüşü yapılaca!C 
ve iştirak eden atlılar öğle yemeğini 

Gölbaşı telsiz istasyonunda yiyerek öğ .. 
leden sonra avdet edeceklerdir. 

Atlı ., 
1 

ıntıbakma pek nadır tesadüf edilir. A- ~ 

' 
~ ~- ., nadolunun devamı olan iltiva mıntaka • 

siyle beraber türkçe biter ve Suriyenin 
inşikak sahasında aıabça b::ı.şlar. 

Bundan sonra Hatay ilinin muhtelif 
köselerini dolaşarak yapacağımız tet -
kikler bize bu ülkenin halk ve kültür 
bakımından tamamiyle bir türk ili oldu· \ 
ğunu katiyetle gösterecektir. 

Hamit Sadi SELEN 

~ 
;>'.. -"~ 

Dünkü av koşusun 

! 

~ 

'$<-,.. 
f~ -

~ • tfi 
§gug.ın~ nq uep 

• 



SAYFA 6 

Birinci Ankara Koş us ti 

Atatürkün on yedi yıl önce şehrimize 
ıeref verdiği yollarda dün gençlerimiz, 

on iki kilometrelik muvaff akiyetli 
bir koşu yaptılar 

Yuhtda: Halini Bqhm B. Ferid Ce1'1 Giivea birinci gelen sporcuJ• hediye 
verlrlr.ea. Aplıda: kOfacıılar Ulus meydamaa ıelirlerlr.ea 

(Bqı ı. iaci sayfada) 
demeti cibi beraber kofuyorlardı. Me
afe madıkça bu demet dağılclı. Önde 
idiçük Şevki ile Galib 100 metre ara ile 
büyük Şevki pdiyorlardı. Kotınalan 

80jula, derin kara rağmen çok düzgün 
'ft bilhuaa çok yumupktı. 

İlk kilometrede teesaU. eden bu va
ziyet yolda değipedi. Ve ıehre giril· 
eliği zaman gene önde Şevki, Galib .••• 
"100'' metrede Şevki geliyorlardı. 

Muvaaalit noktaaına yaklaştıkça yol
da biriken halkın kesafeti de artıy')r· 
du. Ankaralılar evlidlannı alkıtlamak 

isin bütün yollan doldurmuşlardı. Ulus 
meydanında Atatürk: anıtı önünde, bat 
tlserinde tqıdıklan bayrakları ile kotan 
aporculan yürekten gelen takdirler ve 
·alkı§lar lrarpladı. 

Gali.b rakibini kolayca geçmiı, birinci 
ediyordu. 

Yarqm bitim noktaamda atletleri An
kara balkevinin değerli batkam Ferid 
CeW Güven kartıladı. Koşup gelen 3 
&enci bağnna basıyor, kendisine yaratan 
eunhnf tefbti ile okıuyordu. Yanşa 
bqlayan 12 gençten ancak ikiai yolda 
blmııtr. 

Bu büyük ve zorlu Jrotuyu bapran 
Jiiit çocuklar Atatürkiln ilk durduğu 
noktada toplandılar. Ferid Celil ço
cukları birer birer tebrik etti: .. •.• Ata
tllrk çocukları onun büyWdiiğiine ya
rqır bhramantıklara azenmelde ıurur 
duyar •.• '" Dedi. 

Halkevi tertib ettip bu kotunun ıa
liblerine birer saat vadetmifti Bu bedi. 
yeleri orada kOfuyu buırlayaıı arkadq
lar gtlnün plibi olan Galibe, Şevkiye, 
ft büyük Şevkiye verdiler. 

BOyük ve uiz batınya kanpn bu 
eerimli apor günü g&ıWlerinde derin 
bir iz ve apor tarihinde değerli bir yap
rak açarak kapandL 

Yerıtm teknik netice.ı tudur: 
Galib (Demir Spor) 41.08 
Şevki II. (Ankara Güc:.ü) 42.18 

Şevki I. (Ankara Gücü) 42.35 
Hüseyin (Ankara Gücü) 42.40 
Ket Mıntafa (Muhafız Gücü) 44.03 
B. Ali (Muhafız G.) 45.23 
Hüanil (Muhafq G.) 45.35 
Kazan (Ankara Oilcü) 46.57 
llmtafa (Ziraat Enst.) 48.14 

Bu mesafenin bu bava tartları al
tında bu derecelerle bqarılmıt olması 
lpol' bakımından çok büyük bir değer
dir. Sporcalarmuzı ve bu faal ıpor ha. 
reketini buırlayan evimizin spor ko
miteaini tebrik ederiz. 

Dü12kü koşunun birincisi koşuyu 
bitirirlr.ea 

Küçükler arasında 
Dün •bah küçük sporcular araaın

da da bir sokak koşusu yapıldı. 12 ko

ıucunun ittirak ettiği 2800 metrelik bu 

yarıtın teknik neticeleri şudur: 

Mahmud (Ankara Gücü) 9.14 

baan (Demir Spor) 9.26 

Muzaffer (Ankara Gücü) 9.34 

Adnan (Demir Spor) 9.42 

Kotu güzel olmut ve küçük sporcu

ların hemen hepsi muvaaalat yerine ka

dar gelerek kOfuyu muvaffakıyetle bi-

tirmitlerdir. 

Bisiklet yarışı yapılamadı 
Dün yapılacağını bildirdiğimiz bisik

let mUaabakaaı, yolların karlı ve bisik· 

lete binmeğe müsaıd olmamasıpdan do

ltyı geri bırakılmıştır. 

Avcrlarunız iyi bir gün 

geçirdiler 
Dün ankaralı avcılardan kalabalık 

bir kafile, başta türk spor kurumu ikin
ci batkanı B. Halid Bayrak olduğu hal
de, Ankara • Polatlı arasında avlanmıı· 
lar ve akpma kadar güzel bir spor gü. 
nü geçirerek tehre dönmüılerdir. 

ULUS 

ı Lik maçları 
Gençler Birliği Demir 
Spor'u, Muhafız Gücü 
Altın Ordu'yu yendi 

Dün, bir gün evvel yağan kara rağ
men, Muhafız gücü sahasında lik maç
larına devam edildi. Karlan mümkün 
mertebe temizlenen sahaya ilk önce De
mirspor ve Gençler birliği takımları çık
tılar. Maçın hakemi Nuri idi. Takımlar. 

Demirspor: - Cihad, Refik, Bur
han, Kemal, Yusuf, Şemsi, Salih, A. 
sım, Suad. 

Gençler birliği: - Hüseyin, Asım, 
Ahmed, Ahmed, Hasan, Keşfi, Selim, 
Rasim, Niyazi, İhsan. 

Her iki takrm da noksandı. 
İlk golü demirsporlular yaptılar. 

Gençler vaziyetin fena olduğunu görün· 
ce biraz gayretlendiler ve mağlub vazi
yetten kurtularak maçı 2 • 4 kazandı
lar. 

Dünkü maç Demirspor için bir terak
ki sayılabilir. Takım halinde antrenman· 
larına devam etmelerini ve nefes kabi
liyetlerini yükseltmelerini tavsiye ede
riz. 

İkinci maç hakem Ömerin idaresin
de Altınordu - Muhafız gücü arasında 
yapıldı. Ekserisi ikinci takım oyuncu
larından mürekkeb olan Altmordulular 
2 • 3 yenildiler. Takımda yeni yer a
lan genç futbolcuların canlı ve düzgün 
oyunları nazarı dikkati celbedecek ka
dar güzeldi. Muhafız gücü takımını ge
çen haftalara nazaran daha yüksek bul
duk. Her halde bir kaç zaman sonra 
güç takımı Ankara likinde eski yerini 
almıt bulunacaktır. 

Takımlar: 

Altınordu: - Mahmud, Rauf, Meh
med, Nihad, Jerfi, SaWıaddin, Halid, 
Reıad, Sedad, Repd, Hasan. 

Muhafız Gücü: - Natık, Sabri, Saf
fet, Ahmed, Cihad, İbrahim, Cemal, ls
mail, Naim, Celil, Adnan. 

İzmirde lik maçları ve 
Kros Kantri 

lmıir, 27 (A.A.) - Lik maçlarına 
bugün de devam edildi. Hava rilz&irlı 
ve soğuk olduğundan lik maçlarının en 
mühim baftaaında daha tenha idi. Öil• 
den evvel yapılan maçlarda Buca Ordu
spor'u 4 • 3, ve Güzeltepe Demirapor'u 
2-1 mağlılb ettiler. 

Öğleden sonra ılk maç Altınordu-K. 
S. K. arasın:la yapıldı ve Altmordu 2-1 
kazandı. Son karşılaşma Altay • İzmir 
apor arasında oldu. Maç bqladığı za
man hafif kar da atıştınnağa bafladı. Bu 
yıl oyuncuların başka bir kulübe geç
meainden dolayı zayıf düıen lzmirspor 
1 • 3 bu maçı kayb~tti. 

P .ıfün S.000 metre üzerinde bir kroa 
kantri kotuau yapıldı. Pek çok atletin 
ittirak ettiği bu koıu, havanın çok so. 
ğuk ve rüzgarlı olmasma rağmen, he-
yecanlı oldu. Neticede Altınordu'dan 
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sporu 
Muhafız Gücünün metodlu ve verimli çalışmaları 

ismet lnönü Muhafız Gücü kayakçıları arasında 

Denizsiz Ankara, yaz sporlarına kı· ı 
sırdı. Bilgili ve inanlı çalışma, barajı 
yarattı, bu kısırlığı ortadan kaldırdı. 

Fakat bol karı ile kış, Ankara genç. 
liğine geniş spor imkanları bağışlamak· 
tadır. Bu imkanlardan faydalananların 
günden güne çoğalması cidden sevin· 
meğe değer. Bundan başka gençliğin 

kayak sporunu göstermeğe baıladığı 

rağbet, bu sporun yurd korunmasında 

oynadığı önemli rolden dolay, büyük 

bir kazanç olmaktadır. 

Bu sabah Muhafız Gücü sporcuları

nın metodlu bir çahşmalar1.11a f&hit o

luyoruz. Gücün altmıt aporcu~u Çan· 

kaya'da kış kampı kurmuşlardır. Mev
sim sonuna kadar muayyen kamp dev
releri ile üç yüz kayakçı yetittirile. 
cektir. 

Zaman zaman değitik iıtikametlerde 
yürüyüfler yapan Muhafız Güçlüler 
geçen gün, çalıttnalarmda bizzat bulu
narak kendilerine memnuniyetlerini 
beyan eden Başbakan İsmet fnönüniln 

teşviklerinden büyük bir ıeref kazan
mıtlar ve daha çok ça1ztmak için hız al
mışlardır. 

Muhafız Gücünün progra.-nlı çalıt· 
masını takdirle karşılayan sayın Baıba· 

Rıza Maksut 18 dakika S saniyede bi
rinci, Karııyakadan İbrahim ikinci ve 
Altınordu'dan Besim üçüncü geldiler. 

Denizlide koşu 
Denizli, 27 (A.A.) - Bugün fede

rasyonca tertib edilen beş kilometrelik 
kır koıuau yapılmıştır. Hava karlı ve 
aoğuktu. Buna rağmen koşuya 20 genç 
girmiştir. Alınan netice çok iyidir. 

İkinci kanunda yapılacak koıu için 
şimdiden hazırlık başlamıştır. 

kanımız kendi çocuklarının da Güç 
sporculariyle beraber kayak sporu yap• 
malarına izin vermişlerdir. 

Resimlerimiz çalışmalardan bazı in· 
tibaları ve Başbakanı sporcular arasında 
göstermektedir. 

T. S. K. azalarmm kayak 
faaliyeti 

Dünkü güzel havadan ietifadeye ko.. 
şan yüzlerce kayakçı Elmadağı etekle
rinde ve Dikmen sırtlarında sabahtan 
akşama kadar spor faaliyetinde bulun• 
muflardır. 

Türk Spor Kurumuna dahil muht~ 
lif •por kulüblerine menaub olan genç
lerin, tetkilitın yardımlarından fayda• 
!anarak, kafile kafile kırlara açılıtlaıı 
çok güzel bir manzara tefkil ediyordu.. 
Akıam üstü kayakları omuzlarında ıe· 
bire dönenlerin aayıaı pek çoktu ve bu. 
Avrupanın dağ sporları yapılan tanın• 

mıt tehir ve kaaabalarında görülen hal. 
birçok ankaralıları kayak sporu yap .. 
mağa tetvik edici bir hareket oldu. Be• 
yaz karlar altında tirin bir hal alan 
Ankarada ·gelecek tatil gUnlerlnde da· 
ha çok kayakçı göreceğimiz muhakkak• 
tır. ı 

İstanbuldaki lik maçları 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Bugün 

de lik maçlarına devam olundu. Neti. 
celer şunlardır : 

Altın Ordu Ortaköyü S-1 ; Galatasa• 
ray Topkapıyı 12·1; Güneı Anadoluyu 
4-0; Beykoz Hilali 3-1; Fenerbahçe ı .. 
tanbul Sporu 2-0; Kaaımpaşa Davudpa. 
ıayı 10-0; Vefa Süleymaniyeyi 3-0, Be
fiktaı EyilbU ı 1-2 yendi. 
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~ Türk Hava Kurumu Büyiik Piyangosu § 
== = == -
~ Büyük ikramiyesi ; 

J00,000 liradır ı 
Aynca: 200,000, 150.000, 100.000, 70.000, =: 

e 60.000, 50.000, 30.000, 20.000, 15.000 liralık -

==

-_i ikram;yelerle ( 400.000 ve 100.000) liralık ~ 
iki adet mükafat vardır. 5 

5 Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. 1 
Biletler: (2,5) (5) ve (10) liradrr •. 

Vakit kaybetmeden hemen biletlerinizi a1ıruz. 
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Ziraat Vekaleti Satın Alnıa 
Komisvonundan: 

1. - K .. -.,y. ?i'r! 11<-•111-ı~ :sıı::z ~·a ar3e:ıık miir~kkı-~t:11dan 50 to!' 
;r- ~-•'...i•·.-~i rassas silezva (arseniate de ,phmb = Bleıarse~t __ sı
lezya) ve fare öldürülmesinde ku!lanımak uzere 100.000 bora fışegıy· 
le 1.000 hora aleti satın alınacaktır. 

2. _ Arscnikiy~ti rassasın muhammen bcd~li ~-000 lir~, hora fi
şeklerinin tüfekleriyle birlikte muh~men bed.clı 24,000 lıra. ~r~. • 
nikiyeti rassas için ilk teminat 1.500 lıra. hora fışek ve tüf eklen ıçın 
a.irlikte 1.800 liız.dır. 

3. - İhale 18-1-937 de saat ıs de Vekllet binasınö.& yapıl~ca~tır. 
4. - Muhammen bedelleri ayrı ayrı yazdan bu maddel~nn iha • 

leleri de ayn ayn yapılacağından taliplerin teklif mektuplarını ona 
göre komisyona vermeleri. 

5. - Şartnameler Ankarada Ziraat Vekaleti satın alma komisyo
nundan İstanbulda Ziraat Müdürlüğünden parasız olarak verilir. 

6. ~ İsteklilerin teklif mektuplarım teminatlariyle birlikte mu• 
ayyen günde 2490 sayılı kanunun 2 inci .c 3 üncü maddesinde ~ik· 
redilen vesikalarla eksiltme saatinden bir saat önceye kadar komıs • 
yona vermeleri. (1937) 2-5773 

Harita Genel Direktörlüğünden: 
ı - Muhammen bedel 1396 lira 50 kuruş Harta Genel Direktör

lüğü matbaası için aşağıda yazılı (5) kalem malzeme açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. 

2 - İstekliler şartnameyi görmek için her gün ve eksiltmeye gi
receklerin de 104 lira 74 kuruş teminatı muvakkate makbuzlariyle 
6-1-937 çarşamba günü saat (10) da CeJecide Harta Genel Direktör
lüğü satın alma komisyonuna gelmeleri. (2121) 

Su fanilası (kadife) 30 ınetre 
Porselen bilva 10000 adet 
Alaminvom map 230 ,, 

Ofset çinko levha 100 ., 
Adhesif kağıdı 2000 tabaak 

2-6057 

İzmir ili Daimi Encümeninden: 
Hususi idareye aid Ağamemnun ılıcalarmda yeniden yapılacak 

asri ve fenni bina ve tesisatın İzmir Bayındırlık Direktörlüğünde 
mevcud şartname ve krokide gösterildiği üzere projenin tanzimi mü· 
nakasaya konulmuştur. 

İstekliler krokisi ve şartnameye göre tanzim edecekleri plan ve 
projeyi 4.1.1937 pazartesi günü İzmir Bayındırlık Direktörlüğüne 
teslim edecektir. 

İstenilen şerait dairesinde tanzim olunacak projelerden Bayın
aırlık Direktörlüğünce intibah kılınacak ve Bayındırlık Bakanli
ğinca da tasdik ve kabul edilecek proje sahibine 500 lira mükifat 
verilecektir. 

Fazla bilgi edinmek istiyenler İzmir • Ankara - İstanbul Bayın· 
aırhk Direktörlüklerine baş vurmaları (2159-1517) 2--6130 

TOP - HA! ::1 
Ginırer Ro~eres - F. Astaire -----------

Muğla Vilayetinden : 
1 - 10-12-936 ı;inü pazarlıkla ihale edilmek Uzere ilan edilen 

'13348 lira 33 kuru, keşif bedelli Köyceğiz yatılı ilk okul,µna istekli 
çıkmadığından tekrar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - Muvakkat teminat 1001 lira 12 kuruştur. 
3 - Eksiltme 11.1.937 pazartesi günü saat on altıda daimi encil

tnende kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
4 - İstekliler eksiltme, fenni ve bayındırlık itleri genel ı,artna

tnelerini ve buna mütcferri diğer evrakı Muğla nafıa müdürlüğün
den görebilirler. 

5 - Eksiltmeyt> girmek istiyenlerin Nafıa Vekaletinden alınmış 
ehliyet vesikası göstermeleri ve ticaret odasına kayıtlı bulunmaları 
lazımdır. 

6 - Teklif mektupları 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde 
hazırlar.arak yukarda vazıh ihaleden bir saat önce makbuz mukabi
linde Muğla llbayhğına vereceklerdir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet, üçiincü maddede ya· 
zılı saate kadar gelmiş olması, dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmaın lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3634) 2-6084 

Jandarma Genel Komutanlığı 
An .kara Satınalına 

Komisvonundan: 
ol 

Bir taneaiııe sekiz yüz yirmi beş kuruş fiyat biçilen doliuz yüz
tien bin altmı' altıya kadar Battaniye 4. ikinci Kanun 937 pazar
tesi günü saat. 10 da kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Şartnamesı parasız olarak komisyondan alınabilecek olan bu 
eksiltmeye girmek isteyenlerin 659 lira elli dokuz kuruşluk ilk 
teminat m~kbuz . v;ya Banka mektubu ile kanun ve şartnamede 
yazılı vesık~lar ıçınde bulundurulacak teklif mektuplarını be11i 
vaktından bır saat evvel komisyona vermiş olmaları. (2075) 2-6030 

P. T. T. Levazım 
l\lüdürlüğünden: 

1 - 24 k/m uzu."'luğunda kurşunlu kablo ve teferruatı kapalı 
zarfla eksiltneye konulmuştur. 

2 - Muhanımcn bedeli 13200. muvakkat teminatı 990 liradır. 
3 - Eksıltme (7) ikinci kanun (937) tarihinde saat 15 de An • 

karada P. T. T. Umum Müdürlüğünde toplanacak alım satım ko • 
misyonunda 'liapılacaktır. 

4 - Talipler t~minatların: idaremiz veznesine teslim ve alacak
ları makbuz veya kanunen muteber teminat mektuplarını ve şartna· 
mede yazılı belgelerle teklif mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
ve mühürlü zarflar kanunun tarifatı dairesinde mezkur tarihe mü
sadif perşembe günü muavverı r.aatut. bir saat evveline kadar komis
yona teslim edilcl.ektir. 

5 - Tc..iipler, resmi ~azetenin 7-5-936 tarihli ve (3297) sayılı 
nüshasm<ia çıkan talimatnameye göre müteahhitlik ehliyet vesika· 
sını haiz olacaklardır. 

6 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım Müdürlüğünden, 
lstanbulda Beyoğlunda Levaz.:m Ayniyat muavinliğinden paarsız 
verilir. (1804) 2--5586 

ANKARA LEVAZIM Al\ıl1RL1Gl 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 
Kırklareli tüm komutanlığı birlikleri ihtiyacı için kapalı zarf. 

la 2317000 kilo odun satın alınacaktır. Muhammen fiyatı 75 santim 
olub tutarı 17377 lira 50 kuruştur. İlk teminatı 1303 lira 31 kuruŞ
tur. Şartnamesi Kırklare1inde tüm. satın alma komisyonunda her 
gün görülebilir. İhalesi 15. 1. 1937 cuma günü saat 15 dedir. İstek· 
lilerin kanunun 2 ve 3üncü madelerindeki vesaik ve teminat mak
buzlarını havi zarflarını belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Tüm. Satın Alma Komisyonuna vermelerL (2176) 2-6122 

İLAN 
1 - Çanakkale müstahkem mevki kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarf. 

la 98500 kilo sığır eti satın alınacaktır. 
2 - Sığır etinin beher kilosuna 25 kuruştan 24625 lira biçilmit

tir. 
3 - İhaleai 11. 1. 937 pazartesi günü saaat 11 de Çanakkale müs

tahkem mveki alım satım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İstekliler ihaleden bir saat evvel teminat akçaları olan 1847 

lirayı ve ihale kanununun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaik ile bir 
aaat evvel komisyona müracaat etmeleri. (2173) 2-6119 

l LAN 
1 - Eksiltmede olan iş: Pınarhisarın 600000 kilo yulafı. 
2 - İhalesi pazarlık suretiyle Vizede yapdaca~tır. 
3 - Yulafın bedeli 37500 liradır. 
4 - İlk teminatı 2813 liradır. 
5 - İhalesi 29-12-936 sah ~ünü saat 15 efedir. 
6 - Şartname her gün Vize satın alma komisvonuııda arzu eaeu• 

tere gösterilmektdeir. (2092) 1~012 

Cumhurivet Müddei .. Konya 
lTmumiliğinden: 

1. 1. 1937 gününden 1937 aenesi mayıa nihayetine kadar Konya 
ceza evi ekmegi kapalı zarf usuliyle yertiden münakasaya konulmuş 
olduğundan talihlerin 14. 12. 1936 dan 31. 12. 1936 gününe kadar 
Konya C. M. U. liğine usulen müracaat eylemeleri. 

(2116) 2~047 

ID. D. Yolları Ve Limanları umum müdürliiğü S. ı 
A. Komisyonu !ianJarı: 

İLAN 
Muhammen bedeli 16660 lira 81 kuruş olan 617,264 metre mik§bı 

çam tomruk ve azman 6-1-937 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1249,56 liralık muvakkat •eminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 G. ve 3297 
No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış 
vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kaa.ar komisyon reisliği· 
ne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız· olarak Ankara.da Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden Eskişehir ve İzmirdc 
idare mağazalarından dağıtılmaktadır. (2132) 2-6076 

1 MiLLi MÜDAFAA VEKALETİ 
::ATIN ALMA KOMİSYONU lLANLARl 

BİL İT 
1 - Her bir kilosuna biçilen ederi 130 kuruş olan 16.500 kilo pa

muk çorap ipliği kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini 107 kuruşa almak ve örneğini görmek istiycn· 

lerin hergün komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat mikdarı 1608 lira 75 kuruştur. 
4 - İhalesi 11-1-937 pazartesi günü saat 11 dedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kan unun 2 .c 3 llncU 

maddeler111de yufu vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif mek
tuplarım ihale saatmdan en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al, Ko, 
na vermeleri. (2166) 2-6113 

BİLİT 
1 - Her bir tanesine biçilen ederi 340 kunıf olan 2.200 tane yün 

fanila kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek isteyenlerin 

bergün komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat mikdan 561 liradır. 
4 - İhalesi 7. ı. 1937 pertenbe günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye girecekelerin 2490 &ayılı kanunun 2 ve 3 üncU 

maddelerinde yazılı belgelerle ilk teminatlannı teklif mektublan 
ile birlikte ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. SA. AL. 
KO. na vermeleri. (2151) 2-6098 

BtLIT 
Aşağıda yazılı malzeme ayn ayn pazarlıkla satın ahnacaktır. 

Pazarlığı 29-12-936 sah günü aaat 10 dadır. Pa-rarlığa gireceklerin 
belli gün ve aaatında komisyona gelmeleri, (2197) 

Cins ve miktarı 
21 Kalem sandık imalı için malzeme, 
10 Metre mikabı anbalaj tahtası, 
4 Adet iç ve dı:ş binek otomobil lastiği, 

400 kilo mazot. 2-6162 

1 ANKARA BELEDiYE REISUCI ll.ANLARI 
t LAN 

1 
Her nevi baskUl, hassas ve adi terazi, kantar gibi ölçU ve tam 1&• 

hiplerinin nazarı dikkatine: 
Üzerinde 1935 senesi damgasını tqıyan bütün ölçü ve tartıların 

senelik muayenesi yapılacağından ellerinde 1935 senesi damgalı öl· 
çü ve tartı aleti bulunanların aletlerinin cins ve mikdarını ve kaç ki

lo çeker olduğunu ve boylarım, üz erlerinde numaraları varsa nu
maralarını da bildirir birer pullu beyannameyi l.l.937 tarihinden 
31.1.937 tarihine kadar belediye ayar memurluğuna vermeleri ve bu 
tarihin hitamında beyanname vermeyenler hakkında damgasız ölçü 

8019-Z (E9IZ) ·.munno u~n !.ıapıa:»a.ıg~ ua:> !q!~ .I'l?IU'l?U'l?Iln:ıı ıu'l?ı ~A 

Kültür Balınnlığın dan: 
1 1. Bu yd hükümet hosabma okumak üme yaban" Hhe gönd«i· 

lecek talebe sayısı, bu talebenin okuma kollan, h:ıngi m::mlekctlcrc 
ve hangi Bakanlık veya genci direktörlük heaabına gönderilecekleri 
aşağıda gösterilıni~tir: 

Gönderilecek 
Talebe adedi 

okuma kolları 
Gidecekleri Hangi bakanlık 
memleketler veya genel di. 

rektörlük hesa-
bına okuyacakları 

İsviçre Tüze bakanlığı 3 Hukuk 
4 P.T.T. Mühendisliği Paris P.T.T. genel direk-

Almanya Kültür bakanlığı 
Almanya ., ., 
Almanya ,, ,, 

3 İnşaat Mühendisliği 
4 Makine mühendisliği 
S Elektrik mühendisliği 

19 
2. Hukuk kolundan tahsile gönderilecekler İstanbul veya Ankara 

Huku fakültelerinden P. T. T. Mühendisliği için gidecekler ise İs· 
tanbul Fen Fakültesinden umumi fizik sertifikasını da alarak mezun 
olanlar arasından inşaat, makine ve elektrik mühendisiliğine gönde
rilecekler de liselerin fen şubeleri olgunluk mezunlarından sınavla 
ıeçilece klerdir. 

3. Seçme sınavı hukuk m~unlan için İstanbul ve Ankara hukuk 
fakültelerinde, fen fakültesi mezunlan için İstanbul fen fakültesinde, 
11-1-1937 de, lise fen şubesi olgunluk mezunları için de Ankara'da 
Gazi lisesinde, İstanbulda Vefa lisesinde 20-1-1937 tarihinde başlaya
caktır. 

4. a) Hukuk mezunlarından sınava gireceklerin 7 senelik idadi 
veya lise tahsilini yaptıktan sonra hukuk tahsilini bitirmiş ve bakim· 
ler kanununun ikinci maddesinin iki numaralı bendinin hükümlerine 
uygun evsafı haiz bulunmaları ve bunlardan askerlik!erini yapmamış 
olup ta tecil edilmiş olanların 25 yaşını ve askerliklerini yapanların 
30 yaşını geçmemiş olmaları lazımdır. 

b) Hukuk kolundan gönderilecek 3 talebe.zönderilecekleri mem• 
lekette dört yıl içinde lisans tahsilini bitirece~erdir. 

c) Hukuk tahsiline namzed olanlar, medeni hukuk, ceza hukuku, 
hukuk muhakemeleri usulü, ceza muhakemeleri usulü, hukuku düvel. 
hukuku hususiyei düvel, hukuku idare, hukuku esasiye ve yabancı 
dilden sınav geçireceklerdir. 

S. a) P.T.T. genel direktörlüğü heubma Paris'e gönderilecek ta
lebelerin Iııtanbul üniversitesi fen ıubesinden 19~4 • 1935 ve 
1935 • 1936 ders yılla.nnda mezun olmaları, aakcrliklerini yapmayıp 
ta tecil edilmİJ olanların 25 yafUU geçmemeleri gerektir. 

b) P.T.T. mühendialiği nemzedleri umWQJ fizik ve yabancı dil· 
den sınava tabi olacaklardır. 

6. a) Kültür bakanlığı hesabına intut miihcrJdiai, makine mühen· 
disi ve elektrik mühcnaiai olarak yetiştirilmek üzere yabancı illere 
gönderilecek talebelerin liselerin fen ıubelrinin 1934-35 ve 1935-36 
ders yıllan olgunluk mezunlarından olma.lan prttır. 

b) Liselerin fen ıubeleri olgunluk mez~ seçme smavlan 
riyaziye, fizik, kimya, yabancı dil ile türkçe (Wm.pozisyon) den ya• 
pılacaktır. ~; ! -

7. Sınavlara istekli olan hukuk ve fen ffklPteleriyle lise fen fU" 
besi olgunluk mezunlarının talili olaca.klan ~ koluna göre han• 
gi fakülte veyali9ede sınava eireceklerae o fai&ıte veya liseye sınav 
gününden üç gün evvel başvurmuı ve kendilerini ıehadetname ve sa• 
ir belgelerle yukarıda yazılı §artlara göre tamtarak adı geçen müesse
selerde sağlık heyetince muayeneden geçmiş sınava girebilmek için 
gereken belgeyi almış bulunmaları lazımdır.'> 

Milas Belediye Reisliğinden: 
Milas kazasının hali hazır haritası 10.12.,1936 tarihinden iti.. 

haren yirmi gün müddetle açık ek9i!tmeye kom,lmuştur. 

1 - Kasabanın meskün kısmı 100 hektar gayri meskün kısmı da 
100 hektar olarak tahmin edilmiştir. 

II - H~r iki kısmın muhammen bedeli 3300 liradır. 
III - Harita nafia meclisinin 29 sayı ve 13. 3. 1936 tarihJi ka .. 

rariyle tasdik edilen şartname hükümlcric~ göre yapılacaktır. 
IV - Muhammen bedelin % 7,5 ğu olan 247,S lira teminat ak• 

çası alınacaktır. 
V - İhale 31-12-936 perşembe günü saat 15 de Milis beiediyd 

encümninde yapılacaktır. 
VI - İhale eksiltme ve artırma kanununun hükümleri dairesin• 

de yapılacaktır. (2107) 2-6040 

Muğla Vilayetinden : 
1 - 10-12-936 günü pazarlıkla ihale edilmetc lizere ilan edilen 

13348 lira 33 kuruş Keşif bedelli Marmaris yatılı ilk okuluna istekli 
çıkmadıgından tekrar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur, 

2 - Muvakkat teminat 1001 lira 12 kuruştur. 
3 - Eksiltme 11.1.937 pazartesi günü saat on bqte daimi encU• 

mende kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
4 - İstekliler eksiltme, fenni ve bayındırlık işleri genel şartna• 

melerini ve buna müteferri diğer evrakı Muğla naha müdürlüğün• 
den görebilirler. 

5 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin Nafıa Vekaletinden alınmıt 
ehliyet vesikası göstermeleri ve ticaret odasına kayıtlı bulunmaları 
lazımdır. 

6 - Teklif mektupları 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde 
hazırlanarak yukarda yazılı ihaleden bir saat önce makbuz mukabi• 
linde Muğla hbaylığma vereceklerdir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet, UçUncU maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olması, dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılması lazımdır. J ... 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmer. (3633) 2-6085 

Adana Belediye Ri y~setinden : 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konııJ3.!' işı 100.000 adet par

ke taşı, (taşların nereden çıkarılacağı ve t~lim teraiti tartnameaiD-O 
de yazılıdır.) 

2 - Eksiltmenin yapılacağı yer ve tarih: U. İkinci kinun 37 pa• 
zartesi günü saat on beşte Belediye daimi endimcninde. 

3 - Bu İ§e aid şartname Belediye yazı İıflm kalemindedir. lati• 
yenlere parasız verilir. 

4 - Muhammen bedeli 9650 liradır. 
5 - Muvakkat teminatı: 723,75 liradır. 
6 - Teklif mektuplarının ihale günü saat (14) e kadar Belediye 

Riyasetine verilmiı olması lazımdır. 
7 - Bundan aonra verilen veya posta ile gelen mektuplar hüldiJD.. 

&üzdür. 2-6171 

R EVU E Saat•· 

80 aenellk bir tecrübe mahaulüdQr. 

Her nevi kol ve cep aaathırl 

Kontörler, Kronosraflar 

Spor eaatl• rl 
Baflıctt ... tçllerde aatılır. 

AIZA TBVFb<. Saat Ticarethaneel. Aftkara. 8&1\kalar C&d. 8 



:SAYFA 8 uı;us 28 ILKKANUN 1936 PAZARTESi 

radyo arını bizden arayın HALİL NACİ Anafartalar caddesi No: 111 Telef. 1230 

inhisarlar Umuın 

Müdürlüğünden : 
1 - İdaremizin Afvonkarahisarında yaptıracağı 21735 lira 57 

kuruş keşif bedelli müdürlük binasının inşaatı kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. 

2 - ·t!.kı;iltme 30 • xu - 936 tarihine rastlıvan çarşamba günü sa
at 15 de Kabatcısta Levcuım VP. mübavaat şubesindeki alım komisyo-

nunda vap:lacaktıı. 
3 - Muvakkat teminat 1630 lira 17 kuru~tur. 
4 - İ:;teklileı ih:ılede:ı en a:z. üç gün evvel inhisarlar in~aat şu: 

besine gelerek bu gibi işleri muvaffakiyetle yaptıklarına daır resmı 

vesaik gösterdikten son.-a ehliyet vesikası almalıdırlar. 
S - Şartname ve projeler 109 kuruş mukabilinde inhisarlar le • 

vazım ve mübavcıat şubesinden ve Ankara başmüdürlüğü ile Afvon· 

karahisar '.l'lüdürlüğünder alına'Jil;r_ 
6 - Miıhür ı ü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni vesikaları ihti

va e decek olan kapalı zarflar en geç ihale günü tam saat 14 de kadar 
yukarm: adı geı;en :ılını :Comisyonu reisliğine verilmiş olmalıdır. 

(3500) 2-6013 

l\Iu O-la Vilav~tinden : 
!""' 

ı . _ ::!-li-936 gi.ınü pazarlıkla ihale edil~ek üzere ~Hin .edilen 
13318 lira :;3 kuruş keşif bedelli Ula yatılı ılk okuluna ısteklı çık -
maüı gınran tekrar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konu!muşt~r. 

2 - Muvakkat teminat 1001 lira 12 kuruştur. . • .. 
3 _ Eksi ltme 7-1-937 perşembe günü saat on beşte daımı encu -

mende kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. . . 
4 - İstekliler eksiltme, fenni ve bayındırlık ışlerı ge.~e-~ ~-r-t~a

melerini ve buna müteferri diğer evrakı Muğia nafıa mudurlugun-
den görebilirler. . -

s __ Eksiltmey e girmek istiyen!erın Nafıa Vekaletınden alınmış 
chl i yet vesikası göstermeleı i ve ticaret odasına kayıtlı bulunmaları 
lazımdır . . d · · d 

6 _ Teklif mektupları 2490 sayılı kanunun tarıfatı aıresın _c 
hazırlanarak yukarda yazılı ihaleden bir saat önce makbuz mukabı· 
tinde Muğla İlhavlı~ma vereceklerdir. . .. .. .. 

Posta ile gönderilecek mektupların nıhayet. uçuncu m~dded~ ya-
zılı saate ka·lar gelmiş olması. dış zarfın mühür mumu ıle ıvıce 
kapatılması lazımdır. _ 

Postad:. olacak ~ecikmeler kabul edı1mez. (3635) 2-6086 

Kiralık Apartıman 

Ankarad2 Y -:nişetıirde Emnivet abidesi sağında kfiin müdafaa 
caddesin-.le 8 n.ımarah Bay Mehmet Cevat Açıka~ın apartımanının 
iiçüncil -;lairesi kiralıktır. KiimileI" müşa?1ba döşelı alt~ odası ve ze
min ı ~a t ında bir odasr daha vardır. Kalorıfer. su, elektnk, hava gazı, 
tele fon u, banv :.ca havaga:z.ı tesisatı ~aı:ndır.. .. _ . 

Görme!• ve "kiralamak istivenler ıçındekılere muracaat edebılır-
Jer. 2~5987 -

J(aı·alıallu Beledi vesinden: 
ı - Uravımızın 12838 lira keşif bedelli elektrik tes~satı N:'fıa 

Vekalet;nre m usaddak proje dahilinde kapalı zarf usulıyle eksılt -
me ye k:mmuştur. 

2 - Eksil tme 8-2-93i pazartesi günü ı;aat 15 de Karahallı Urayı 
Dairesindeki daimi encümenince yapılacaktır. 

3 - M uvalck"lt t em inat 962 lira 85 kuruştur. 
4 - 1stektiler münakasa evrakını beş lira mukabilinde Gal atada_ 

Setanik bankası ü zerinde elektrik mühendisi Hasan Haletten alabı-
lir ve urayımızda görebilirler. . .. .. 

S - Teklif mektuplarım havi kapalı zarflar ıhale gunu tam saat 
14 de kadar adı geçen encümen reisliğine makbuz mukabilinde ver· 
mis olmalıdıı . (2177) 2-6123 

Kavaklıdere Şarapları 
ucuzladı! 

Dört senelik olgun ban dero llu 

70 Stl. şişe Sofra Şarabı: 60 Kuruş 
70 Stl. şişe Tatlı Şarapları: 

Tokay ) 85 
Tatlı sert 

KURUŞ 

Eti~ ... c i 70 Stl. llo~ şişeınizi 
gt-tirene 

s~ )~ l\'lağazalarımızda 

1 liuruş ödenir 

Açık Şarap Litresj_ 

125 litreden aşağı olmamak üzere ,, 
40 
35 

Kuru~ 

,, 
CenapAnd 

Kavaklıdere Şarap Fabrikası 

Ankara 

Kiralık Daire 
Havuzbaşmda Kazımpaşa 

caddesinin methalindeki Mü· 
kerrem apartımanmda beş bü
yük oda ve bir salonu havi da• 
ire kiralıktcr. Kalörifer, sıcak 

su ve bütün konforu vardır. 
Telefon: 1350. kapıcıya 

müracaat. 2-5684 

Bedia Terzihanesi 
ANKARA 

Yılbaşı tuvaletlerini çok u
cuz Hatlarla satrr.aktadır. Mev
simin en güzel elbise ve manto
larını yünlü ipekli kuma~larmı, 
garnitür ve sentürlerini şapka ve 
korselerini en ucuz fiatlarla te-
min edebilirsiniz. 

Ankara Yenişehir Ali Nazmi 
ap. D. 14. T. 3837 

Kiralık Daire 
Çocuk Sarayı caddesi kurşun

lu cami karşısında No. 84 B. 
Alim apartımanının birinci katı 
üç odalı bir daire kiralıktır. Su 
havagazı, banyo ve sair teşkilatı 
son sistemdir. Kapıcıya müra
caatla h<"r vakit görebil:rsiniz. 

2-6143 

Erı hoş meyva tuzudur. lnki
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka
raciğeı den mütevellit rahatsız

lıkları önler. Hazmı kolaylaştırır. 
lngiliz Kanzuk eczanesi 

Fransızca Ders 
Bir fransız Madam müsaid fi. 

atla hususi fransızca ders ver • 
mektedir. "Ankara" ~azetesi G. 
A. rümuzuna müracaat. 

2-6139 

Daima tabii 

ln~iliz kanzuk eczanesi l!bo
ratuvarlarında hazırlanan Juvan
tin saç boyaları muzur ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
siyah olarak iki tabii renk üze
rinde tertib edilmiştir. 

İmtiyaz sahibi ve Ba~mu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çanlurr caddesi civarında 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 

ÇlLEK 
AHUDUDU 
VİŞNE 

YILBAŞINDA 

Likörleri 
~N MAKBUL İKRAM ve HEDİYEDİR 

{KAY Si PORTAKAL 
MUZ 
BECENDlK 

- ,,; . . "' . ·. ". "' .. ... ~ .. V.S. V.S. V.S. 
ÇT1T1T1x1T1x1T1x1T1T1x1T1ı=tx1x1x1T1T1x1TJrLxLxLTıxıxıxıxıxıxıTıTLxLTLtıxıxıxıTıtJB 

ANKARA PALAS SALONLARINDA 

YILBAŞI GECE 
Füyük Gala Dines: 

KOTİYON 

Liste 

Mütenevvi Çerez 

Şaraplı Salçalı Levrek 
Filetosu 

Sığır Filetosu Rosto 
Tereyağlı İç Bezelye 

Paris Usulünde Soğuk 

Piliç 

Japon Salatası 
Dondurma Uludağ 

Bisküvit 
Meyva 

Yemek Adam Başına 
5. - Lira 

1 ı Hors d 'Oeuvrc Riches 

Delices de Bar au Chambertin 

Filet de Boeuf a la Broche Nouvel An 

Petits Pois d'Adana au Bcurre 

de ta Fermc 

. 
Chaud • Froid de Volaille a 1' Ancienne 

Salade J aponaise 

Rochers de Glace Uludağ 

Friandises 

Corbeilles de Fruits 
f. 
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..,. Yeııi SİNEMALAR Halk 
BU GECE 

Zengin ve muhteşem dekorlar 
arasında çok nefis ve eğlenceli 

bir mevzu 
KALIENTE 

(La Muçaça) 
Oynıyanlar 

Dolores del Rio ·Pat O'Brien 
Ayrıca: Paramunt Dünya Haberleri 

GÜNDÜZ 
YEŞiL DOMiNO 

BUGÜN BUGECE 
Nefis bir musiki çerçevesi içinde 
canlandırılan muazzam bir RUS 

şaheseri 
STENKA RAZIN 

· Ayrıca: CANLI RESiMLER 
Halk matinesinde: saat 12 - 2 

GÜNAHIM AŞKTIR 
liatlar: balkon 20 - salon 10 kr. 

Normal seanslar: saat 4.30. 6.30 
Gece 9 da 


