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Son haberlerimiz 
beşinci sayfadadır 

HER YERDE (5) KURUŞ 

Atatürkün anl<aralılara büyük iltifatları Sihat Bakanlığının yeni teşkilat kanunu tatbikleri 

Yeni kanun tam teşekküllü 
leri doktora ve köyleri 

kavuşturacaktır 

nahiye. 
ebelere Vali ve C. H. P. llyönkurul başkanı N. Tandoğanın 

telgrafına Ulu Önderin lutuf buyurdukları cevab Memleketin srht ,artlarını ıslah, hal· 
kın sıhatine zarar veren amillerle mü· 
cadcle ve gelecek nesillerin sıhatli ye· 
tişmesi gibi birer rejim davasının ger
çekleşmesi yolunda, devletin aldığı ted
birlerin en ehemiyetlilerinden biri o
lan yeni sıhat teşkilit kanununun tat· 

Ulu Onder'in Ankara'ya ilk ayak 
bastıklan 27 birincikanun gününün yıl
dönümü münasebetiyle, Atatürk anıtı 

önünde toplanıp şehirlerinin bu büyük 
mazhariyetinden ~olayı bayram eden 
ankaralılann ve. konuımalannı bırakıp 
o tarihi dakikada oraya kopn C. H. P. 
viliyet konsreai azasının Ankara'yı ve 

yeni Türkiye'yi kuran eşsiz Şefe kartı 

duydukları tükran ve minnet hislerini 

Vali ve llyönkurul Batkanı N. T ando

ğan, dünkü sayımızda neıretmit oldu· 

ğumuz telgrafla arzetmitti. 

Y anmda Ankara'nın on yedi sene 

evelki vali vekili. Ankara Mebusu 

Bay N. Tandoğan 

Yahya Galib Kargı olduğu halde, 

Çankaya'ya giderek, bu hislere bizzat 

terceman olan N. Tandoğan'• kabul bu· 

yunıp iltifat eden Atatürk bemterile

rine dileklerinin tebliğini Vali ve llyön

kurul Batkanına ıu telgrafla emir bu
yunnuılardır: 

Vali ve C.H.P. byönkurul Başkanı 
Ankara 

21 Birincikanun tarihinin yJJönümü münaebetile muhterem Ankara halkının luJJıunJa gö•terJik
leri yülı•ek iti.fere terceman olan telgralınızı aldım. T qekkiir eJer ve •ayın he,,.,erilerime. memle
ketin yiik•elllU! ve ilerleme vaJi.inJeki çalqmalarınJa muvallakiyetle r dilerim. 

Ba,beıke 

KÖYE BAŞLARKEN 

Falih Rılln ATAY 

Umumi müfettitler Ankara'da 
iken, umumi köy baymcbrbğı için 
bir takan tedbirler bazn.lanmakta 
olduğunu gazetelerde okuyoruz. Ye
ni. çal Türkiyesinin temeli, yeni· 
çai köyüdür. 

Türk köyünde yalnız hatalıklar 
n,. teknik geriliii ile değil, adeta 
dinleten birçok göreneklerle savatla 
bulunacağız. Toplama, uyandırma 
Ye lıralrmılnma hareketlerini. devam
L ve şuurlu, terhiye tecladeri ile 
esaslandırmak lizmıdır. ilk tedaviler 
arasında ağaç davasını unutmama
lıyız. Henüz mürekkebi kurumayan 
bir fransız gazetesindeki yazısında 
muharrir diyor ki: "Teıvik kali 
'değildir. Ben aiaç tahribinin cina
yet telakki olunmannı ve öyle ce
za görme.ini üterim.,, Bu kısa 
yazıyı not olarak makalemizin al
tına naklediyonız. [ 1]. 

Orman tahriblerini menetmek için 
alacağımız tedbirler bir taraftan 
menfi, bir taraftan - köyün yakaca
Wı temin edilerek ve İnfa ihtiyacı 
fenni keamelede verilerek • müıbet 
olacaktır. Türkiye'nin linyit hartuı
lll görenler, bu memlekette köy ya

la.cağı için bir aj9Ç dalı vey. bir 
avuç sühre feda edihmt olm .. •na 
liayret edeceklentir. Kuaur ve &det, 
ıuırlar - ötesinden geliyor. Ataç lff'• 

gisini cümhuriyet duymuftur: Aiaç
mhim Türlrive ziraat topraklann
ilaki Ye su rejimindeki zararlanm da 
ancak, o, anlaımttır. ' .. 
1 Yeni göçmen köyleri yapıyoruz; 
·uzanan demiryollanmızm iki tarafı-
111 yeni köylerle donatacağız; eski 
köyleri tophyacağız ve bir arada ba-
ymdıracağız. Yeni türk köyünü, 
ağaçb köy olarak kurmak zaruretin
'\feyiz. Köylüye ataç sevgisi vermek 
için, ona, zor tedbirlerle ağaç emeği 
cektirmek, onu evinin bahçesindeki 
ağacın meyvumclan, ve bütün köy
lülerin bir arada vücuda getirecekle
ri kay koruaunmı gölgesinden İltİ
faCle etmeye ahtbrmak gerektir. Her 
köy evinin bir meyva bahçesi ve her 
köyün bir mevvuız ağaçlar korusu 
t>lmabdır. !Mim ve ıulama elverifli 
.,ı... yerlerde, bu tetebbüı, tarlalan 
ağad1trla unırlamağa kadar genifli
yebilir. 

Biz Ltanbu)• daki bahçelerimizde 
liulunan aiaçlann kıymetini, Anka
n'daki hahcelerimizde, çocuk büyü
tür gibi, ağaç Yetittirerek takdir et
tik. Devrilen bir afaç bize, öldürül
müt bir insanın cesedi ıabrabmı, A.n-

(Sonu S inci sayfada) 

K.ATATORK 

C. H. P. vilayet kongresi 
Dolayısiyle çekilen telgrafa 

başbakanımızın verdikleri cevab 
Cümhuriyet Halk Partiai vilayet kongresi reiıi B. Rifat Bör*çi 

tarafından çekilen tazim telarafına Bqbakanunız ltmet lnönü ıu kıy. 
metli cevabla mukabele buyunmq lardır : 

Rifat Börekçi 

Ankara Vilayet Kongresi Başkam 

Ankara Parti Kongre.inin yurJumuz oe uluaımuz için verimli ve 
,ok değerli çallfmtuını dikkatle takib ettim. Partimizin çok ahenkli 
ve laydalı ~alqına.ına Ankara lıonsral ııiizel blrinteldir. 

Sizi ve yük•ek talıanu.Ja kongre azalarını «ıyparla tebrik eJer, 
özden ve İçten •özlerinize tqekkürlerimi aınanm • 

B. T. R. Aras Atinada 
Selinik, 28 (A.A.) - Paristen gelen 

ve çarpmba gününe kadar Atinada ka· 
lacak olan B. Rüştü Aras bugün Selini
ğe vasıl olmuştur. B. RüftÜ Aras, gün· 
lük meseleleri ve 1937 fubatında Atina
da toplanacak olan Balkan antantı kon· 
seyi hazırlıkları hakkında yunan hükil· 
meti ile konuşmalarda bulunacağını 

söylemiştir. 

B. Menemencioğlu 
geldi 

İstanbul, 28 - Dıt bakanlık genel 
sekreteri B. Numan Menemencioğlu bu· 
gün geldi ve akşam Ankaraya hareket 
etti. 

ismet İnönü 

KAMUTAYIN 
Dünkü toplantısı 

Kamutay dün Bay Fikret Sı· 

lay'ın reisliğinde toplanmıı ve 5 
temmuz 1934 tarih ve 258 sayı. 

b kanunla Sümer Bank sermayesine 
illve olunan 42 milyon liraya 3.S00.000 
lira daha illvesine ve Tahran'da yapıla· 
cak elçilik binalariyle döşenmesine aid 
kanun liyihalanrun ikinci müzakereleri 
yapılmrt ve kabul edilmiştir. Yeni seçi
len dört mebustan B. Alaettin Tiritoğlu 
(?t{araı) bildce encUmenine, B. Cdal 
Arat (Yozgat) milli müdafaa encüme
nine, B. Hüseyin Rahmi Gürpınar (Kil· 
tabya) hariciye encilmenine, B. Fazıl 

Örkün (Çankm) Srhat ve lçtimat Mua· 
venet encümenine seçilmişlerdir. 

Kamutay yann toplanacaktır. 

Sıhat ve lrtimal Muavenet Vekilimiz 
Dr. Relik Saydam 

bikleri, verimli bir tekilde devam et
mektedir. 

Sıhat ve içtimai Muavenet Velrlle· 
tine, husuıt kanunlarla verilen srbl hiz
metlerin seneden seneye artması ve 
daimi bir inkişaf halinde olan devlet 
llhl hizmetlerinin daha teknik ve daha 

Denizyollan, Akay, 
fabrika ve havuzlar, 
İstanbul ve İzmir 

Jiman1an 
Komisyonlar, yeni büdceler üze· 

rinde tetkiklerini bitirdiler 
Deniz yollan, Akay, fabrika ve ha· 

vuzlar, İstanbul ve İzmir limanlan, Van 
gölü 937 büdcelerinin tetkikleri tcıkil 

edilen komisyonlarca bitirilmittir• 

Husu.at kanunlan mucibince bu büdcele
ri tetkik etmek lizere büdce, Divanı Mu· 
huebat ve ilrtıaad encümenlerinden mil· 
rekkeb umumi heyetler yannkl çarpmba 
günü saat onda büdce encümeni odasın
da toplanacaktır. Umumi heyetlerin ruz. 
namesinde: 

1 - Deniz yollan ifletme idaresinin 
937 yrb bildcesi, 

2 - Deniz yollan i§letme idaresinin 
936 kadrosunda deği§ildilder yapılmuı 

hakkında Başvekilet tezkeresi. 
(Sonu 2. inci sayfada,· 

Dı, bakanlık genel sekreteri gelir· 
ken ve giderken istasyonda kartılanmıt 
ve uğurlanmı~tır. 

Bugün 

Anadolu demiryolları 'irketi 
heyeti toplandı 

A 

uınuını 

İç sayfalarımızda: 
lKINCI SAYFA'DA 

Dü,ünüşler. - iç haberler 

OÇONCO SA YF A'DA 

Politika bahisleri: Manalı söz· 
ler. - Dı, haberler. 

DORDONCO SAYFADA: 
Yabancı gazetelerde okudukları

mız. - Tefrika: Cengel kitabı. -
Posta ve telgraf tayinleri. 

BEŞiNCi SAYFA'DA 
Hatay cografyasına dair. - Son 
dakika. - Radyo. 

ALTINCI SAYFA'DA 
İspanyol barbı. - Elizizde bayın· 
dırhk. 
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.Anadolu Demiryollan Şirketi Umumi Heyeti diln saat 11,JO da Ziraat Banka· 
sında toplanmı§tır. Bu toplantıda bükümet adına Maliye Vekaleti JlilsteflJrı B, 
Faik Baysal ve Nakid l§leri Umum Jlüdüra B. Halid Nazmi bızır bulunm~
lardır. Toplantıda lsviçre lrangıaın sukutu O.zerine §irlretin yeni vaziyeti eua
lıada görüşmeler yapılnu1tır1 

ilmi bir çalışmayı gerektirmesi dola
yısiyle sıhi organizmaya bu hüviyeti 
verecek olan yeni teşkilattan bugüne 
kadar şu neticeler alınmıştır: 

Yeni ıe~kilôıa bir bakıf 
Eski teşkilat kanununa göre va.zı

hın tayin ve tahdid edilmemiş olan ve
kalet merkez daire ve 'ubclerinin va
zifeleri tayin ve tahdit edilmiş ve de•• 
let sıhi hizmetlerinden halkın sıhatinı 
zarar veren amillerle mücadeleye me• 
mur olan hıfzıssıhha işleri dairesi her 
ecne genişlemekte olan trahom müca
delesi işleriyle uğrapnak lizere bir tra• 
hom tubesi ilave edilmiştir. Uyuıturu
cu maddeler ve Milletler Cemiyeti fU
besiyle sıht mühendislik ıubesl e.ıu 
kadroya geçirilmiştir. Halkı sıht ve i9-
timai yardıma ulaıtrrmak itleriyle uf• 
rqan içtimai muavenet işleri daireli 
de hususi idare ve belediye büdce vı 
kadrolariyle ve bunlara aid ırht teıld-

llt ve müeueseler işleriyle uğraşmalı! 
llzere bir mahaııt içtimai hizmetler fU

besi kurulmu!tur. Her gtln arttm.kta 
olan illç ve tıbbi ve srhl malzeme ltl.,. 

ri için bir arhl ve tıbbi malzeme ft.1be
si meydana getirilmittir. Zehirli ve bo
ğucu gazlar ve hava hücumundan k~ 
runıma işleri ıubesiyle, sıbt mimarlık 

JUbesi esaı kadroya geçirilmittir. 

İşleri genişlemiş ve artmış olan 11-
cil ve memurlar tubesi sicil ve memur
lar ve muameleler müdürlüğü adiyle vı 
muameleler, sicil, tahakkuk ve te
kaüt ve kıdem şubelerine ayrılmak su
retiyle tensik ve tevsi edilmiştir, 

Prapagan"da, neırlyaı ve 
iataıiaıikler 

Günün en ehemiyetli meselesi olan 
propaganda ve neıriyat ve tıbbt istatİloıo 
tik işlerini görmekte olan eski istati .. 
tik ve ne,riyat şubesi; cvelki devirler
de üzerinde hiç işlenmemif olan vill-

etlerimizin tıbbi topoğrafyau ve ölüm 

(Sonu 2. inci sayfada) 

Fıkta -
Türkçesizler 

Bilmem tarı,., atalarımnııı talilıf 

De, ilci kelimeyi bir araya ptlrenleriıı 

gittik~ ,. adar azaldığııu g'rft7# 
ımmuıml Bizim umaıumıza g~re dll 
dah sade .-e kolaydır. Birçok lclll etl• 
na/diktan .hfka mefhumlar daha ,.,, 
tebelllr etmi§tir. Buna rafmeıı, ba 
ekonomi. bir coğra/ya. bir feıı kitabı. 
ıu açıp da tlJrkçe he3Sbına bicruıllllllllllw 
mü pek az ma.mkün olmuftur. Bir a. 
niverslte d0t;eati ne demektir, tasavvur 
ediniz. Onlardan birinin bir kitabını 
gözden geçiriyordum; ber satırım blr.bf 
defa okuduktan soarı. f iaini ınlamü 
bile değil, ne söylemek ihtimali bul,,.. 
duğunu ancak sezebiliyordum. Bizim 
zamanımızda bir kelimeyi yaalq _..,.. 
Jemek bile. giJ.alerce. bat1rlanma111 nı
ba uab veren kusurlardandı. Şimdi 
yanlıflan gülerek yapıyoruz. Belki M 
bunu meziyet sayınlarnmz vardır. 

Bir asker. bir miJbendiı, bir kiaıya
geı, bir tarihçi, bir iktısadcı, berba, 
her pyin bBŞ1nda dilini bilir: miikem
mel bilir. Anlatma vasıtası olmıyııuıı 

anladığı ~eyden ne çıkar? Daba ileri 
gidebiliriz: ifade edemiyea tir.içe bil. 
miyor değil, ifade etmek istedili feyl 
bilmiyor. kavramıyor demektir. Anlı• 

yarak yazmıyan. yazılaıu nasıl anlıya. 
bilir! 

Her tarafta, bilmem ıimdiki adı ... 
usulleri nedir, fakat fU bizim bildifl• 
miz lcitabet derslerine olsun birinci •• 
mi bir ebemiyet vermek lbzmgeliyor, 

Fa tay 



SAYFA Z 

iki asılsız haber 
Ne canı Jiaıları de_ğ~ıi, ne de 

öl{iilii §İşeler geri kaldı 

Papbahçesi'ndeki türk cam ve şişe 

fabrika.suun şişe fiatlarını yüzde 20 art
tırdığı hakkınria f stanbulda çıkan bir 
haber, muhabirimiz tarafından gazete
mize bildirilmişti. Bizzat yerinden öğ

rendiğimize göre bu haber yalandır. Fab
rika, bilakis §işe fiatını ucuzlatmak yolu 
üstündedir. 

Gene İstanbul gazetelerinden biri cam 
ve §işe fabrikası ölçülü şişeler yetiştire
mediği için, buhusustaki kanun hükmü
nün bir sene sonraya tehir edileceğini 

yazmıştır. Bu haber de yalandır. Fabri
ka müdüriyeti, bilakis, bütün ölçülü şi
şelerin hazır ve tam vaktinde verilmek 
üzere siparişlerin kabul edilmekte oldu
ğunu bildiriyor. 

••• 
İstanbul, 28 - Beykoz şişe fabrika

sının şişe fiatına yüzde yirmi zam yap
tığı haberi yalanlanmıştır. Şişe fiatları 
934 den beri değişmemiştir. 

Matbaalar kanun projesi 
Matbaalar kanun projesi dün büdcc 

encümeninde görüşülmüştür. Encümen, 
projenin hususi bir komisyon tarafından 
t'!tkil· ccJildikten sonra müzakeresine ka
rar vermiştir. 

Kamutay çağrılan 

1 Maliye Encümeni çarşamba giinü 
saat 14 de toplanacaktrr. 

Ereğli şirketi 
lıakkında 

Asılsız bir haber 
Bazı gazeteler, geçenlerde satınalma 

mukavelesi imzalanan Ereğli şirketinin 
demirbaş ve işletme i~lerinm hükümetçe 
tesellümü için lktısad Vekaleti tarafın
dan bir heyet seçildiğini haber vermek

tedir. 
Bize verilen malmata göre, mukave

lenin meriyete girmesinden önce böyle 
bir tesellüm bahis mevzuu olamaz. Mu
kavelenin meriyet mevkiine girmesi için 
evvela Fransada bulunan şirket umumi 
heyetinin imzalanan mukaveleyi · kabul 
etmesi lazım gelmektedir. Şirketler için 
olan mevzuatı, aşağı yukarı, Türkiye 
kanunlarına benzeyen Fransa'da şirket 

umumi heyetlerinin toplanması bir ta
kım seremoniye bağlıdır. Bundan dola· 
yı zaruri olarak bir müddet beklenilc
cektir. 

Diğer taraftan Kamutayın da muka
veleyi tasdik eden bir kanun projesini 
kabul etmesi şarttır. Henüz şirket umu
mi heyeti toplanarak mukaveleyi kabul 
etmediğinden İktısad V ckfilcti kanun 
projesini daha hazırlamamıştır. 

Bu vaziyete göre, şirket muamelele
rinin ve demirbaş cşyalannın tesellüm 
edilmek üzere bulunduğu ve bunun için 
bir heyet seçildiği hakkındaki haberle
rin t.am:unen asılsız olduğu anlaşılmak
tadır. Esasen mukavelenin kendi hüküm
leri icabmdan olarak işletme mesuliyeti 
tesellüm tarihine kadar şirkete aid bu
lunmaktadır. Bundan dolayı mukavele
nin tasdikinden önce §irkct işlerini devir 
a1ma.lrta bir fayda da görülmemektedir. 

Sihat Bakanlığının yeni teşkilat kanunu tatbikleri 

Yeni kanun tam tesekkü,llü , nahiye· 
ebelere leri doktora ve kö11leri 

kuvustu racaktır , 
(Başr 1. inci sayfada) 

doğum bakımından umumi nüfus hare
ketleri ve çocuk ölümleri, sosyal has
talıklarla mücadele teşkilatı olan mın
takaların ölüm ve doğum nisbetlcrinin 
tetkikine aid işler. bütün köy lerimizin 
sıhi fişlerinin tanzimi, sıhi filmler, mü
zeler, sergiler ve sıhi, tıbbi afişlerle 

gençliğin ve halkın sıhi terbiyesi, bil
gi ve görgüsünün artırılması gibi ehc
miyetli vazifeleriyle daha geniş ve sa· 
Iahiyetli bir suretle çalışabilmesini te
min için sağlık propagandası ve tıbbi 
istatistik umum müdürlüğü adiyle u
mum müdürlüğe çevrilmiş, teşkilatı 

genişletilmiştir. V ckaletin diğer evrak, 
ayniyat, levazım, hukuk müşavirliği gi· 
bi idari teşkilatı da ayrıca tanzim ve 
tensik olunmuştur. 

Nahiyelerde doktor, köylerde 
ebe ••• 

Vilayetler sıht teşkilatında es • 
kiden hükümct tabiblcri ve sıhat me
murları yalnız kazalarda bulunurlardı:. 
Yeni kanuna göre hükümct tabibleri ve 
aıhat memurları tam tcşckkfillü nahi· 
,,elerc de te'11'!il edilmiştir. Bilhassa 
köylülerin de doğum yardımına kavuş-

maları için köy ebelikleri adiyle ikin
ci sınıf bir ebelik kurulmuştur. Veka
lete aid ınhi işleri görmekte olan he
kimlik ve şubeleri sanatları mcnsubla
nndan sıhat ve içtim;ı.i muavenet mü

fettişleri, sıhat ve içtimai muavenet 
müdürleri, hükümet tabibleri, hastaha
neler ve ınhi müesseseler mütchassrsla
n, eczacılarr, diş tabibleri, küçük sıhat 
memurlan, hastabakıcı hemşireler, e
beler, sıhat işleri katibleri ve sair ida
ri memurlar cvelcc de sınıf ve derece
lere ayrılmışlar ve sınıflarına muhasses 
maaşla tayin edilmiştir. 

Memurların refahı 

Ancak yıllardanberi daimi inkişaf 

halinde bulunan devlet sıht hizmetle
riyle içtimai muavenet işlerinin sene
den seneye gösterdiği umumi ihtiyaçla
ra ve umumi hükümlere bu amıf vazi
yeti uymamakta olduğundan bunlara sı
nrfları ve maaş dereceleri tadil ve artı
rılmak suretile çotc ehemiyetli vazife· 
ter verilmiş olan bu mesleki memurla
rın vazifelerine bagh kalmaları ve ken-

• dilerinden faydalanılacak memur bu
lurunası temin olunmuştur. 

}
7 eni sıhi tef t4 mmtakası 

Yeni teşkilat kanununa göre mem
leketimiz iki sıhi te ftiş mmtakastna 
ayrılmış ve her mıntaka için 90 lira 
maaşh birer başmüfettişlik ihdas olun
muş ve müfettişler ü ç sınıfa ayrılarak 
birinci sınıfa 80, ikinci sınıfa 70, üçün
cü sınıfa 55 lira maaş tahsis edilmiştiı. 

Eskiden sınıf itibariyle üç sınıf ise 
de maaş itibariyle ancak 45, 55 lira al· 
makta olan vilayet sıhat ve içtimai mu
avenet müdürleri vazifelerinin ehemi
ycti ve vilayetteki diger daire şefleri 

ile sınıf ve derecelerinin teadülü dik

kate alınarak dört sınıfa ayrılmış ve 
dördüncü sınıfa 55 lira maaş tahsiııı :>· 

lunarak maaşları sırasiyle 90 liraya k.ı· 
dar çıkarılmıştır. 

Vekaletin meslek memurları arasın· 

da en çok vazifesi olan ve halkla daimi 

surette temasta bulunan ve yalnız ka

nunlarla verilen aıhi ve idari vazife

leri değil, halkın bütün tıbbi ve sıhi 

ifleriyle de her dakika uğTa,an bükü

met tabiblcri de vazifelerinin ehemi

yetiylc uygun olarak keza dört sınıfa 

ayrılmıf ve kendilerine sınıfa göre 30 

liradan 45 liraya kadar maaş tahsis o· 
lunmuştur. 

Mii.telıassıslara verilen haklar 
Eskiden hastahaneler ve sıhi mües

seseler mütehassısları için yalnız bir 

tek sınıf ve 55 lira maaş kabul olun
muş ve mütehassıslık sınıfına ilk adı
mını atan kıdemsiz bir mütehassısla 
20-25 senedcnbcri hizmet etmekte olan 
bir mütehassıs arasında hiç bir derece 
ve maaş farkı gözetilememektc ve ça
lıştıkça ilerlemek kaidesine uymryan 
bu netice, mütehassıslarm çalışma ka
biliyeti üzerinde menfi bir tesir yap
makta idi. Yeni kanunla mütehassıslar 
da bef dereceye tasnif edilmiş ve kı
demsiz mütehassıslar beşinci dereceye 
ithal edilerek 40 lira maaş ayrılmış ve 
kıdemi oldukça bir mütehassısın 80 li· 
raya terfii temin olunmuştur. 

Küçük aıhaı memurları i~in 
Eskiden azami aldıkları maaş 14 li

radan ibaret olan halbuki köyü ve köy
lüyü alakadar eden sıhat işlerinin bi
ricik kontrölörü ve hükümet tabibleri
nin yardımcısı olan küçük sıhat me· 
murlarının da sınıf ve maaşları ziya-

t! L US 

IST ANBUL TELEFONLARI : 

Şair Akif gömüldü 
İstanbul, 28 - Şair Mehmed Akif 

bugün, Edirnekapı mezarlığına ve Sil.. 
leyman Nazifin yanma gömüldü. Cena
ze töreninde profesörleriyle beraber e
debiyat fakültesi ve üniversite talebele
ri bulundular. Cenaze Beyazıddan E
dirnekapıya kadar el üstünde taşındı. 

Mezarının başında heyecanlı nutuklar 
söylendi. Üniversiteliler, Çanakkale· 
şiirini okudular ve !stikHil marşını söy
lediler, üniversiteliler şairin mezarını 

yaptıracaklardır. 

Zeytin projesi tetkik 
ediliyor 

Memleket zeytincilığinin verimini ar
tırmak ve bu ehemiyetli ziraat şubesinin 
gelişimini temin etmek üzere iki sene
denbcri faaliyette olan Ziraat Bakanlığı
nın seyyar zeytin bakım teşkilatının ida
resini üzerine almış bulunan zeytin ının
taka mütehassısları Ankaraya çağnlmı~
lardı. 

Mütehassıslar vekaletin teknik büro
su ile berabere< çalışarak zeytinciliğimi
zin kısa birzamanda inkişaf safhasına gi
rebilmesi için icab eden tedbirleri tesbit 
eden ve bugünkü vaziyetimizi gösteren 
bir proje hazırlamıpardır. 

Bu proje, mmtakalarmı yakından a
lakadar eden ve .ziraat mütehasS1111 bu
lunan mebuslaruruzm iştiraki ile Ziraat 
Vekilimiz B. Muhlis Erkmcn'in reisli
ğinde vekalette yapılan toplantıda tet
kike batlanmıştı. Dün de bu tetkiklere 
devam edilmiştir. Heyet çarşamba günü 

son defa toplanacak ve proje gözden ge
çiril :liktcn sonra alınacak tedbirler hak
kında hazırlanmı!'.? olan kanun layihası 

Başvekalete takdim edilecektir. 

Yabancı şirketlerin 

tescili 
Haber aldığımıza göre, İktısad Ve

kaleti yabancı anonim ve sermayesi es
h ama bölünmüş şirketlerin tesciline aid 
30 tC!rinisani 1330 tarihli kanun :\ zcy
lini değiştirecek bir kanun projesi hazır
ll\maktadır. 

Zonguldakıa C.H.P. il Kongresi 
çal~nıaların:ı bitirdi 

Zonguldak, 28 (A.A.) - Cümhuriyct 
Halk Partisi vilayet kongresi konuşma
ları dün de mü~ahid mebus Halid Ona
ran'm huzuru ile çok hararetli ve canlı 
bir fekildc devam etmiş, daire reisleri 
kendi dairelerini alakalandıran dilekler 
üzerinde izahlar vermişlerdir. Bir çok 
dilekler münakaşa ve kabul ôlunmuş

tur. Yeni ilyönkurul seçimi yapıldık.. 

tan sonra kongre çalışmalarına son ve
rerek dağılmıştır. 

deleştirilmiş ve kıdemlerine göre 20 li
raya yükselmeleri temin edilmiştir. 

EC""...acılar ~e elif dokwrlan 
Eskiden en çok 25 lira maaş alabi

len ve halbuki yüksek bir mektcb me· 

zunu olan ve müesseselerde ehemiyet
li vazifeleri olan eczacıların da n1aaş
ları artırılmı~ ve altı sınıfa ayrılarak 

sınıfa göre 25 liradan 55 liraya kadar 
maaş tabsis olunmuştur. Diş tabibleri 
de keza tasnif edilmiş ve maaşları tez· 
yit olunmuştur. 

Ebeler ve hem§İreler 
Tedavi müesseselerindeki vazifele

rinin ehemiyet. ve nezaketi maliim o
lan hemşcrilcr ve ebelere eskiden en çok 
14 ve 16 lira maaş verilmekte idi. Yeni 

kanunla bunların da sınıf ve dereceleri 
arttınlmış ve 20 lir& maaş alabilcıeleri 
temin edilmiştir. Katib ve sair idari 
memurlar da aynı suretle tasnif ve 
mehmaemken terfih olunmuştur. 

Vekalet, şimdi , h susi idar"' ve be
lediyelerin sıhat memurlarının yeni hü
kümlere göre derecelerinin tayini ile 
uğra7maktadır. 
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Başbakanımız ; Umumi müfettişler 
Dün Ziraat Bakanlığında 

meşgul oldular 
Ba;bakarumız İsmet !nonü dün öğle

den sonra Ziraat Bakanlığına gelerek 
bir müddet meşgul oımuşlardır. 

İnce tuz piyasaya 
çıluyor 

Gümrük ve inhisarlar vekaletinden 
aldığımız malfunata göre !zmirde Çam
altı tuzlasında kurulan ince tuz fabri
kası yakında piyasaya ince tuz çıkar
mağa başlıyacaktır. Yeni tuz kanunu 
sene başında meriyet mev~iine girecek
tir. İnhisarlar umum müdürlüğü tuz ka
nununun tatbik şeklini gösterir tali
matnameyi hazırlamaktadır. Talimatna
me projesi yakında vekalete takdim e
dilecektir. 

Memlekete girecek 
mallar 

İsviçre menşeli olupta kontenjan· 
sızlıktan dolayı gümrüklerde kalmış 

olan 25 ton •al çivisi, 324/ c güm
rük tarife pozisyonuna giren 76326 ki
lo kağid, 25000 kilo karton ve 3 sandık 
gaz ocağının memlekete sokulması Ba
kanlar Heyetince kabul edilmiştir. 

YURDDA 
Hava durumu 

Sivas'da kar 79 santim 
Meteoroloji enstitüsünden verilen ma

llımata göre dün Akdeniz kıyılarından 

başka yerlerde hava karlı geçmiştir. 

Kann toprak üzerindeki kalınlığı Şi

bin Karahisannda 72, Sıvasta 79 santi
metreyi bulmuştur. H ava d üne göre şar_ 

ki Anadoludan başka yerlerde 4-7 de
rece arasında soğmuştur. Orta Anadolu
da en düşük sühunetler sıfırın altında 
7-10 derece arasında kalmıştır. Şarki A
nadoluda ise sıfırın altında Erzurum· 
da ı, Karsda 5 dereceye ancak düşcbil. 
miştir. Dün yurdda en yüksek sıcak

lık sıfırın üstünde 20 olmak üzere Ada
nada idi. Dün Ankarada sühunet sıfı
rın altında 2 dereceden yukarıya çıkma
mıftır. 

Kar ad en izde fırtına 
Zonguldak, 28 (A.A.) - Dün ak

şamdan beri Karadenizde şiddetli kar 
fırtınası devam etmektedir. Vapurlar 

Zonguldağa uğrayamamışlardır. 

... .. .. 
Sinob, 28 (A.A.) - Dün başlıyan 

fırtına bütün şiddetiyle devam etmek
tedir. Kar, tipi halinde yağıyor, vapur
lar, limanlarda havanın düzelmesini 
bekliyorlar. 

Diifüni4ler: 

Raporun hazırlanması 
devam ediyor 

Umumi müfettişler konferansında 

görüşülen ve münakaşa edilen işler ile 

dilekler üzerindeki raporun haurlan

masına devam olunmaktadır. Bu rapo

ra Dahiliye vekaleti umum müdürlük· 
lerinin kendilerini alakalayan işler et.. 

rafında hazırlamış olduklan raporlar da 
eklenmek suretiyle baş vekalete verile
cektir. Raporun cumartesi günü akşa
mına kadar hazırlanmış bulunacağı talı· 
min edilmektedir. 

Edirne belediye reisi 
geldi 

Edimedeki yeni hal ve mezb'\hada 

soğuk hava deposu inşasiyle şehir pla

nının yapılmasını temin etmek ve borç

ların birleştirilmesi vaziyetini tetkik 
etmek üzere Edirne belediye reisi B. Fe. 

rid Çardaklı şehrimize gelmiştir. 

İsveçle yeni kiliring ve 
ticaret anlaşması 

Yeni yıl başından itibaren bir sene 

için muteber olmak üzere İsveç hükü

metiyle yapılan yeni ticaret ve kiliring 

anlaşmasını gümrükler umum müdürlil• 
ğü dün gümrüklere bildirmiştir. 

Yeni sigorta 
talimatnamesi 

Ba1;anlar lıeyetnice deği~tirildi 
Yangın ve nakliyat sigorta branş1a· 

rında akdolunan esas sigorta mikdarla. 

rının yüzde ellisi mikdarında mevcud 

mükerrer sigorta inhisannın yeni bir ka· 
rarname ile yüzde yetıni§ beşe çıkarıl-

ması dolayısiyle mükerrer sigorta tali· 
matnamesi Bakanlar Heyetince değişti
rilmiştir. 

Denizyolları, Akay, 
f abrili.a ve havuzlar, 
İstanbul ve İzmir 

limnları 
(Başı 1. inci sayfada) 

3 - A.K.A.Y. i~letme idaresinin 937 
yılı büdcesi, 

4 - Fabrika ve havuzlar idareıiniıı 
937 yılı büdcesi, 

S - İstanbul limanı iflctmeaiıün 937 
yılı büdcesi, 

6 - İzmir limanı iftetmeainia 937 
yılı büdceai, 

1 - Van gölü i§letmesinin 937 yılı 

büdcclcrinin tetkiki vardır. 

Köy ekonomimizde salah alametleri 
Tuz ve şekerden son· 

ra petrol ve benzin fiat -
larmı da ehemiyetli su
rette indirmek için hü· 
kümetin bir kanun pro
jesi hazırlamakta oldu -
ğunu öğreniyoruz. 

Türk ekonomisinin, 
buhran devresinde do • 
ğan, ve mutlaka tadili 
icab eden derdini şöyle 
ifade ediy orduk: Topra
ğa bağlı köylünün istih
sal ettiğ i maddelerle is· 
tihlak ettiği maddeler a· 
rasındaki fiat farkı bü
yük bir tez ad ifade et· 
mektedir. 

Bu vaz iyet de, buhran 
esnasında mamfıl ve ya -
bancı menşeli maddeler 
fiatlarına nazaran toprak 
m ah sullerinin ((Ok hızlı 
bir surette dfu;ımüş ahııa
smdan doğuyordu. 

Şimdi bu vaziyetin 

müstahsil lehinde düzel· 
mesine doğru iki taraflı 
müsbet bir cereyanın vü
cuduna şahid oluyoruz. 
Bir yandan hükümctin 
çok yerinde tedbirleriyle 
köylünün başlıca istihlak 
maddelerini ucuzlatma -
ya matuf bir siyaset gö • 
rülürken, bir yandan da, 
türk ihracat maddelerine 
dışarda geniş mahrcçler 
temini neticesi, toprak 
mahsullerimiz fiatlarm -
da sala.ha doğru devamlı 
bir meyil göze çarpmak
tadır. 

Müstakır gelirli hal • 
km vaziyetine gelince, 
bazı yiyecek maddele
r indeki yükselişten gör
diiğü zararı, mamul mad· 
delerinde kaydedilen fi
at azalmaları t adil ede -
cek mahiye ttedir, Asıl 
mühim olan bu zümreuen 

ziyade, geniş köylü küt -
lesinin iktısadi vaziyetin~ 
de husule gelecek deği -
şikliklerdir. 

I oprak mahsulleri fi· 
atlarının gösterdil!i yük• 
selme temayülü karşı
sında bize düşen vazife, 
bu yükselişten doğacak 
faydalardan en büyük 
kısmının köylünün elin· 
de kalmasına dikkat et • 
mektir. Tesirlerinden an
cak mutavassıtın fayda • 
!anacağı bir suni pahalı· 
lık milli ekonomimiz için 
bu~dan beklediğimiz 
faydaları çok tahdid e • 
de bilir. 

Bütün endeksler. köy 
ekonomisi lehinde bariz 
saliih aliimetleri kayde -
diyor. Bu vaziyet , bizi 
ancak sevindirebilir. 

Yaşar N A Bi 

, 
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politika balıislcri: 

Manalı 
Bir şarklı dostumuz, bir gün demiş

ti ki: 
_ Kapitülasyonlar'dan kurtulmak 

için ortaya koyduğunuz hukuki tez ne 

idi? 
Lausanne muahedesine aid vesi-

kalarr gözden geçirir ve bizde Lau
sanne'a dair çıkmış kitablarr okursanız 
bir fikir edinmiş olursunuz, dedim. Ve 

ilave ettim: 
_ Yalnız biz hukuki tezimizi kale· 

me almazdan önce Dumlupınar'ı yapmış 
bulunuyorduk. Zannedersem, tezimiz'in 
en kuvvetli tarafları Dumlupınar'da ya
zılmış olan sayfalardır. 

Bu böyle olmakla beraber, Balkan
lardan Cenub Amerikası'na ve Bal
kanlardan Çin'e kadar, Kemalist Tür
kiye'nin tarihinden okunacak ve ezber
lenecek sayfalar pek çoktur. Mesela, 
Kemaiist Türkiye'nin imtiyazlı yaban
cı şirketleri birer birer tasfiye etmiş 
olduğu bir hakikattir. Mesela Aydın 
hattını yahud /zmir kasaba hattını, ya
hut Anadolu • Bağdad hattını, yahud 
Zonguldak kömür şirketini, bu devlet 
ne gibi şartlar dahilinde satın almıştır 
ve niçin satın almıştır? Bu iki sualin 
cevab/arınr etraflı bir surette bilmek, 
yabancı sermayelerin bu gibi imtiyazlı 
istismar işlerine bugün dahi mevzu o
lan memleketlerin münevverleri için 
Paris yahud Berlin yahud Londra üni
versitelerinde öğrenemiyecekleri bir 

derstir. 
Denebilir ki batta, Kemalist Türki

ye'nin ekonomik politikası, bugün artık 
başlr başına tedvin edilmiş bir ilimdir. 
Ekonomi ilminin bazı şubeleri dünya• 
da.ki bütün memleketler için müşterek 
olabilir. Fakat ve nasıl geçen asır için
de, A vrupanrn "sciences politiques,, 
rpekteblerinde bir ''sömürgeler idaresi,, 
dersi teessüs etti ve bunun alimleri an
cak büyük emperyalist devletlerin va
tandaşları arasından yetişebildi ise, bu· 
gün de, Kemalist Türkiyede ''sömürge· 
likten kurtulmak,, diye bir ilmin tesis 
edilmesi pek güzel kabildir. (J) 

Bu hususta iki muhterem zatın be· 
yanatını buraya koymak ve tahlil et
mekle iktifa edeceğiz: 

1. Şark demiryo11arınr, kendi şirketi 
namına. bize satan dürüst yaradılıştaki 
lransalı, şu sözleri söylüyor: 

- Biz burada bir milletin topyekôn 
kalkınmasına şahid bulunuyoruz. Bu U• 

yanışın önderi olan Atatürk'ü hürmetle 
anarız. Onun iş arkadaşlarına hayranlı· 
ğımız büyüktür. 

" .. Bu iktısadi uyanışın kurbanları 

biz olduğumuzu burada saklamıyaca· 

ğrm. Fakat bir mİl/etin böyle blok ha
linde kalkınışı karşısında yapılması la
zım gelen iş: eğilmektir. 

Esasen yabancı unsurlann bertaraf 
edilmesi iktısadi kalkınmanın kristalize 
olması bakımından bir zarurettir. Artık, 
bundan sonra Türkiye'de yabancı ser· 
maye için ikinci safha gelmiştir: Bu 
safha tam bir i~ birliği halinde tecelli 
etmektedir. Türkiyenin ilerlemesi o ka
dar süratli oluyor ki ben, bu beyaz saç
lanma rağmen bu ikinci safhayı idrak 
edeceğime inanıyorum." 

Beyanatın iki yerini tebarüz ettire· 
rek dizmeği muvafrk gördük. Fransalı 
dostumuz, " ... esasen, yabancı unsurla· 
rrn bertaraf edilmesi, iktısadi kalkın· 

manrn kristalize olması bakımından bir 
zarurettir,, diyor. Bu, ne kendisi ne de 
kendinden önce osmanlr imparatorluğu 
ve buna benzer yarı-sömürgeler ile iş 
görmüş fransalı yahud İngiliz yahud a
vusturyalr iş adamları için asla yeni 
bir kanaat olmasa gerektir. 

Şu halde neden böyle bir sözü ancak 
Bay Devy'nin ve ancak şu günlerde ağ
zrndan işitiyoruz? 

Çünkü, Kemalist Türkiye, memle· 
keti yabancı sermayelerin istismarın· 

dan kurtarmak kararını, artık o mertebe 
kuvveden file çıkarmış bulunuyor ki, 
böyle bir sözü söylemek ile söylememek 
arasında Türkiye için hiç bir fark 
olamaz. Fark, olsa olsa, Türkiye'
nin doğru kararından dönmiyeceği
ni anlıyarsk, onun bu hareketlerini 
tasvib eden ve bundan sonra her • 

(1) Ne yazık ki bu ilmi devlet adam
larımız hergün bir başka vesile ile ted
vin ettikleri halde, Universitemiz, hata, 
onu bir hususi şube halinde tesis ede· 
,.., ........ .. +ir. 

sözler 
hangi bir yabancı sermayenin Türkiye
de ancak ve ancak "işbirliği., esası üze
rinden çalışabileceği hakikatini kabul 
ederek bize bunu teklif edecek olan ya
bancı sermaye ve bunun mümessilleri 
için mevcud olabilir. işte bu yüzden, 
Bay Devy, ilave etmektedir: 

-" Artık, bundan sonra Türkiye'de 
yabancı sermaye için ikinci safha gel
miştir: bu safha tam bir işbirliği halin· 
de teceJJi etmektedir.,, 

Demek oluyor ki, eğer türk üniver· 
sitesinin ekonomi fakültesinde Tiirki
ye'ye göre bir ''ekonomi., dersi teessüs 
ederse, bu derste, hem yabancı sermaye 
istismarrnr nasıl ortadan kaldırdığrmız
dan hem de bu ::;ermaye mümessillerinin 
mea culpa' /arından bahsedilecektir. 

Gelelim şimdi, ikinci mühim beya
nata. Bunları en kısa ve en güzel bir şe
kilde ifade eden başmuharririmiz Falih 
Rıfkı Atay'dır. Atay, 28 bu ay tarihli 
bir lrkrasında, Ankara'nın rolünden 
bahsederken, şunu söylüyor: 

Ankara ihtilalin merkezi, Ankara ye
ni Türkiye'nin merkezi, Ankara dünya
nın başlıca ıöhretlerinden biri, Ankara, 
bundan başka, milli kurtuluşların sem. 
bolüdür. 

Kemalizm, milli hürriyetler savatın· 
da Ankara mektebinin adıdır. Bu bakım
dan, Ankara, yalnız Türkiye'nin değil, 
kıtaların hududunu da atarak bütün in
sanlığa, ve zamanlar üstünden, tarihe 
malolmuftur. 

27 birincikanun, bayram olaro.k, o da 
bafka bir enternasyonaldir: milli kurtu. 
lutlar enternasyonali! 

Kemalizm, miJ/i kurtuluşların sem
bolüdür. Kültürde milli kurtuluş; eko
nomide milli kurtuluş; politikada mi/11 
kurtuluş. 

Bunların nasıl yaprldrğmr, Şefimiz 
Samsun'a ayak bastığı gündenberi her 
sahada hem kendimiz hem diğerleri için 
gösterip duruyoruz. Tarih nadir millet· 
lere bu kadar büyük bir misyon ve na
dir misyonlara Atatürk büyüklüğünde 
bir şef vermiştir. 

Burhan BELGE 

FRANSA'DA: 

Mecburi lıakenı usulii lıakkındaki 
kanun senatoca kabul edildi 

Faris, 28 (A.A.) - Mecburi hakem 

usulü 'hakkı:ıdaki kanun projesinin he

yeti umumiyesi, senato tarafından 89 

muhalife hrşr 170 reyle kabul edilmiş

tir. Kabul edilen bu metin parlamento· 

nun kabul ettiği metni bir hayli tadil et

mektedir. Senatonun ticaret ve iş ko· 

misyonları tarafından tevdi olunan maz

batalarda oldukça değişiklikler yap

maktadır. 

Hakemlerin seçiliş tarzı 

Paris, 28 (A.A.) - Mecburi hakem 

usulü hakkında senato tarafından ka

bul edilen metnin 4 üncü maddesine gö

re, Sen eyaleti için fevkalade hakemi 

divanı temyiz reisi ve öteki eyaletlerde 

de istinaf mahkemesi reisleri seçecek

lerdir. Bu fevkalade hakemler tercihan 

muvazzaf veya mütekait hakimler ara

sından seçilecektir. 

Başbakan Blum, fevkalade hakem 

seçim hakkının hükümete verilmesini 

istemiş ise Je senato bunu reddetmiş

tir. Fevkalade hakem her iki tarafın 

hukukuna ri~} et esası dahilinde iş şart

larını adila~e bir tarzda tesbit edecek
tir. 

Bir İngiliz mebusunun nutku 

Paris, 28 (A.A.) - Dükler'de radi
kal sosyalist partisinin bir toplantısında 
nutuk söyliyen mebus Mistler, İngiltere 
ile Fransa arasındaki dostluğun her gün 
daha ziyade samimi ve dostane olduğu
nu ve İspanya hadiselerinin iki memle
keti biribiriııe bağlıyan rabıtalann şü

mulünü isbat ettiğini söylemiştir. 

Mistler, Fransanın ihdas ettiği itti
faklar sisteminin genişlediğini ve bilhas
sa Fransa ile Po· ··a ve Romanya ara
sındaki dostluk münasebetlerini ehemi
yetle kaydeylemiştir. 

ULUS SAYFA 3 
s 

HABERLE 
POPOLO D'İTft.LİA'YA GÖRE· 

için\ Almanyadan ayırmak ilalyayı 
manevralar 

l\rilano, 8 (A.A.) - Gazetta del Po
polo İtalyayı Almanyadan ayırmak için 
apılan manevralar üzerine dikkati cel
betmektedir. Bu manevralar başlıca üç 
nokta üzerinde yapılmaktadır: 

1. - A!manyanın beslediği niyetler 
hakkmda kaygr vcr~ci haberlerin yay.1-
ması, 

2. - İtalyanın Streza cephesine dö
neceği iddiasının musır bir şekilde i
dame ettirilmesi 

3. - İspany; işleri hakkında diplo· 

yapılııjormuş 
matik bir adım atılacağı haberi. 

Gazete fransız ve ingiliz gazeteleri
nin şimdi Almanyaya atfettikleri ni
yetleri bundan bir müddet önce İtalya
ya karşı da atfetmiş olduklarına işaret 

etmektedir. 
Bu itibarla bu iddialar yalanlarını 

bile değiştirmesini bilmiyen bir basın 
tarafından idare edilm~ktC'dir. Alman 
italyan anlaşması, hiç kimseye çevril· 
miş olmayıp komünizm müstesna her· 
kesle işbirliğinde bulunmaya müsaittir. 

İspanya işlerine ka rışmazlı.k lı.akkın
daki ingiliz - fr ansız teşebbüsü 

ve Almanıja 
Berlin, 28 (A.A.) - Havas A1ansın

dan: 
İyi haber almakta olan mahfıller, 

!"ührer'in memleketini lberik yarımada
sında askeri bir hareket yapılması yolu
na sevketmekte tereddüd etmekte olma
sına rağmen, kendisinin general Franko
nun davasına yardım etmekten vaz geç
miş olduğuna dair ortada hiç bir emare 
bulunmadığını bildirmektedirler. Bunun
la beraber aynı mahfiller, B. Fon Rib
bentrop ile Almanyanm Burgos'da ata
şemiliteri general Faupel'in bir taraftan 
İngilterenin İspanyadaki hattı hareketi
ne, öte taraftan İtalya ile İngiltere ara
sında Akdeniz hakkındaki raporlarının 

Führer'in karan üzerinde mühim bir te
sir yapabileceğini ilave etmektedirler. 

Herhalde B. Hitler, fransız ve ingi
Iiz notalarım müstacel mahiyette sayar 
görünmemektedir. Ne kendisi ve ne de 
B. Fon N oyrat, bu notaları gözden ge
çirmek için kıtalarına fasıla vermiş de
ğildirler. Bu notaların bugün drş bakan
lığı kalemlerinde tercüme edildikten 
sonra B. Hitlere verilmesi ihtimali var
dır. 

.4..lmanyaya yapılan teklifler hak
kında jransız mahfillerinin 

söyledikleri 

Paris, 28 (A.A.) - Salahiyettar mah
filler, Almanyaya temin edilmesi düşü
nülen ekonomik menfaatlerin fransı:ı:lar
la ingilizlerin Almanya tarafından İs-

panyaya gönüllü gönderilmesi meselesi 
hakkındaki teşebbüsüne alman hüküme
tinin vereceği cevabın karşılığını teşkil 
etmiyerek ancak A vrupamn vaziyeti 
hakkındaki konuşmaların son merhale
sini teşkil eyliyeceğini bildirmektedirler. 

Bu mahfiller, Almanya tarafından 

fransız - ingiliz tekliflerinin kabulü key
fiyetinin mevcud gerginliği gidereceği

ni ve umumi konuşmaların açılmasını 

kolaylaştıracağını ilave etmektedirler. 

lld tekzib 

Berlin, 28 (A.A.) - Havas ajansın
dan: 

Yarı resmi mahfiller, Führer'in )'"eni 
bir darbe hazırlamak üzere dış işler• ve 

ekonomi bakanhkları ileri geleıılt:ri ile 
ordu şeflerini Berhtesgaden'de toplan· 

mağa çağırmış olduğu haberini tekzib 
etmektedir. B. Hitler, Noel tatillerini 

pek hususi bir surette geçirmiş ve ya· 
nında politik veya resmi hiç kimse bu· 
lunmamıştır. 

Londra, 28 (A.A.) - İyi haber alan 
mahfiller, İngiltere ve Fransanın Al· 
manyaya mali yardımda bulunmak ni
yetinde oldukları, fakat bunun için İs-

panyadaki alman gönüllülerinin geri 
çekilmesi şartını ileri sürdükleri hak
kındaki şayiaları yalanlamaktadırlar. 

Böyle bir yardımın, ancak Almanya
nın silahlanma politikasını gödmemek 
hususunda kati vaidler vermesi ile 
mümkün olacağı işaret edilmektedir. 

--------------------·· .... -------------------
PALOS VAPURU HAKKINDA 

Bask hükümetin in resmi heyanab 
Bayon, 28 (A.A.) - Bayondaki Bask 

hükümetinin resmi heyeti tarafmdan 
Havas mümessiline yaprlan resmi beya
nata göre, Palos alman gemisinde harb 
kaçakçılığı teşkil .. den eşya bulunduğu 
teeyyüd etmektedir. 

Beyanatta hüviyetini isbat edemi· 
yen ispanyol tebaasından bir adamla, 
içinde Fasta giyilen Melila adlı bir es
vab giyen bir alman kadınının gemide 
bulunduğu ilave edilmektedir. Bu ıki 

şahıs Sevil'e gitmekte idiler. Beyanat, 
Plaos gemisi kaptanının k~tumiyetini te

barüz ettirmektedir. Hükümet harb ge

mileri yaklaştıktan sonra vapurun yl.i· 

kü hakkında hiç bir malCımat vermek 

istemiyen kaptan, geminin durdurulma 

sı ile limana girişi arasındaki zamandan 

istifade ederek elinde mevcud olabile · 

cek bütün vesikaları ortadan kaldırmı~ 
tır. 

I(ısa dış haberler Baltık denizinde kar 
• Berlin, - Başlarında münakalat ba

kanlığı muavini bulunan Polonya devlet 

demiryollarının idare erkanından mürek

keb bir komisyon alman devlet demir

yolları idaresini ziyaret maksadiyle bu 

sabah Berline gelmiştir. 

* tstokholm, - Valansiya hüküme. 

tinin hveçde madam lzabella Palenzia 

tarafından temsil edileceği İsveç hükü

metine bildirilmiştir. 

* Varşova, - Polis, evlerinde komü
nist beyannameleri bulunan 30 kişiyi 
tevkif etmiştir. 

* Budapeşte, - Jinekoloji enstitüsün

de bulunan ve 100 bin pengö kıymetinde 

225 miligram radyomu ihtiva eden bir 

kasa noel şenlikleri esnasında çalınmış

tır. 

fırtınası 
Kiel, 28 (A.A.) - Baltık denizinin 

şark kısmrndan gelen gemiler mürette· 
batının söylediğine göre, buralarda şid
detli kar fırtınaları hüküm sürmektedir. 
Altı gün önce Finlandiya ve Memel'den 
hareket ettikleri bildirilen birkaç gemi 
henüz Kiel'e varmamışlardır. 

İBNİSİNA · 

Doğumunun yılllöniinıü 

kutlanacak 

Tahran, 28 (A.A.) - Enternasyonal 

trb alemince tanılan büyük alim ve filo

zof İbnisinanın doğumunun bininci yıl 

dönümü münasebetiyle Kültür bakanlı· 
ğı 1937 senesinde İbnisinanın jubilesi
ni kutlamaya karar vermiştir. 

Mahatma Gandi 
10.000 kişilik bir halk 
kütlesi önünde nutuk 

verdi 

Mahatma Gandi 
Londra, 28 (A.A.) - 2 senelik bir sü

kuttan sonra Mal-.atma Gandi dün. hint 
milli kongresinin toplanmış olduğu 

Fezpur yakınında, 10 bin kişilik bir din· 
leyici kütlesi önünde bir nutuk söyle
miştir. Gandinin nutku Hindistanın 

şimdiki inkişafı hakkında neticeler çı
karmağa elverişli hiçbir noktayı ihtiva 
etmemekte idi. 

Royter ajansı delegesi ile görüşen 
Gandi, bu nutkun yakında siyasa ale
minde yeniden faal bir rol oynamak ar
zusunu beslediği şeklinde tefsir edilme· 
sinden müteessif olduğunu söylemiştir. 

B. Stoyadinoviç 
Belgrada döndü 
Bükreş, 28 (A.A.) - Yugoslavya 

Başvekili Dr. Stoyadinoviç üç gün sü

ren bir ikametten sonra bugün öğle ü

zeri, Belgrad'a dönmek üzere Romanya

yı terketmiştir. BB. Tataresko, Antones

ko'nun da iştirak eyledikleri bu av top· 

lantısı sonunda hiç bir tebliğ neşredil
memiştir. 

Finlandiya 
bakanları 

ve İsveç dış 
Moskovayı 

ziyaret edecekler 
Varşova, 28 (A.A.) - İyi bir kay• 

naktan öğrenildiğine göre Finlandiya 
ve İsveç dış bakanları sonkanun ayın• 
da Moskovayı resmen ziyaret edecek
lerdir. 

Bu ziyaretler aynı zamanda yapıl

mıyacaktır. 

Varşovanın siyasi mahfilleri, bu zı. 

yaretlerin Baltık denizi kıyılarındaki 

memleketlerle Sovyet Rusya arasında

ki münasebetleri normalleştirmek bakı

mından büyük bir ehemiyeti olacağır11 

bildirmektedir. 

B. Hitler, Fon Sektin 
cenaze alayında 

bulunacak 
Bertin, 28 (A.A.) - B. Hitler, yU.. 

başı tatilini yarıda bırakarak general 

Von Sektin milli cenaze merasiminde 
bulunmak üzere 30 ilkkanunda Berline 
dönecektir. 

Bertin, 28 (A.A.) - B. Hitler gene
ral Von Sekte milli cenaze alayı yapıl. 

masmı emretmiştir. Bu tören yakınd• 

yapılacaktır. 

Bir milyonerin çocuğu 
kaçınldı 

Nevyork, 28 (A.A.) - Vaşington hQ.. . ' kümetindeki Fakomadan maskeli bı.ı: 

haydud, elinde rovelver olduğu halde vt 

hizmetçileri tchdid etmek suretiyle 
Milyoner Vilyam Makonun şatosuna 

girerek milyonerin 18 yaşındaki oğlunll 

alıp bir kano otomobille k;:ıçmıştır. Ha~ 
dud, bahçede bıraktığı bir k;;ğıc.IJa. 
18.000 dolar fidyei necat iskmektc ul• 

c1uğunu bildirmektedir. 
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YENİ TEŞKİLAT KANUNUNA GÖRE 

P. T. T. memurlarının 
Terfi listesi yüksek tasdil,ten geçti 

HARBA KARSI MlTCADELE 'ANKARA'DA : 
Telefon memuru B. İhsan, müdür 

muavini B. Mümtaz, baş makinist B. 
Bestami, tahakkuk memuru B. Azmi, 
kablo memurı.ı B. İbrahim ve B. İhsan, 
posta baş memuru B. Nuri. 

AYDIN'DA : 
Söke müdürü B. Fehmi, Nazilli 

müdürü B. Faik, Kocadı şube memuru 
B. Ali Fehmi. 

AFYON'DA : 
Ödemiş müdürü Kftzxm, Sandıklı 

Müdürü Arif, 

ANTALYA'DA : 
Antalya müdürü B. KemaL 

AÔRl'DA : 
Beyazıd müdürü B. Zihni, Karakö· 

ıe müdürü B. M. Nuri. 

AMASYA'DA : 
Amasy:ı müdürü B. İbrahim, Mer

zifon merkez şefi (Trabzon müdürü sa· 
bık1) •. 

BOLU'DA 
Bolu müJürü B. Abdurrahman, Düz· 

ce müdürü B . Hüseyin Tahsin, Gere· 
de müdürü B. Ahmed Hamdi. 

ÇANAKKALE'DE : 
Biğa müdürü B. Behçet, Lapseki 

müdürü B. itli Rıza. 

ORDU'DA : 
Ünye müdürü B. Rüştü, Fatsa mü

dürü B. Süleyman, Vona şube memu· 
ru B. Abdullah. 

ER:ZINCA N'DA : 
Erzincan müdürü B. Numan, Refa· 

biye müdürü B. M. Cemat 

BURDURDA : 
Burdur müdürü B. Mustafa, Tefen· 

ni müdürü B M. Raif. 

ÇORUM'DA : 
Çorum müdürü B.Salih. 

KIRSEHIR'DE : 
Kırşehir müdürü B. Ömer. 

GAZIANTEP'DE: 
Kilis müdürü B. Sıddık. 

KARS'DA : 
Sarıkamış müdürü B. Nusret, Kars 

müdürü B. Hüseyin Hüsnü. 

GIRESUN'lJA : 
Şarki Ka1ahisar müdürü B . Şakir, 

Tirebolu müdilrü B. Ali Rıza. 

Sl!RT'DE : 
Siirt müdüı·ü B. K.adrL 

ISPARTA'DA : 
lsparta müdürü B. Fikri. 

BITLIS'DE : 
Bitlis miidürü B. Fahrettin, Ahlat 

müdürü B. Yusuf. 

TUNCELl'DE : 
Hozat müdürü B. Mahmud Nedim. 

SlNOP'DA : 
Boyabad müdürü B. Hüseyin Avni 

KÜTAHY A'DA : 
Kütahya müdürü B. Vehbi, Uşak 

müdürü B. Yakub, Ta~nh müdürü 
B. Yunus. 

ELAZ]Z'DE: 
Elaziz mi.idürü B. Lütfi, maden mü

dürü B . Faik. 

1 
MARAŞ'DA: 

Maraş müdürü B. Hamdi, 

GÜMÜŞHANE'DE : 
Bayburt müdürü B. Ramiz, Gümüş· 

hane müdürli B. Necib .. 

KIRKLARELIN'DE : 
Babaeski mildürii B. Şükrü, Pinar

bisar müdüc;.t B. Necib, Kırklareli mer
kez şefi B. Ziya 

HAKKARl'DE : 
Gevar müdürü B. Ali, Çölemerik 

müdürü B. M. Nuri. 

ÇORUH'DA: 
Artvin müdürü B. Rahini, PorcP

ka müdürü B. Galib. 
ESKIŞEHIR'DE : 

İstasyon müdürü B. Hikmet, Miha· 
liççık miidürü B. Süleyman. 

TOKA1"DA : 
Tokat müdürü B . Nazım, Turhal 

müdürü B. Rıfkı, Zile müdürü B. Hü
seyin Hüsnü, Niksar müdürü B. Abdül
ahad. 

NICDE'DE: 
Nevşehir mi.:dürü B. Cevdet, Niğde 

müdürü B. Mustafa, Konya Aksarayı 
müdürü B. ibrahim. 

MUŞ'DA : 
Bulanık müdürü B. Tevfik, Muş 

müdürü B. İhsan. 

KAYSERl1DE : 
Kayseri müdürü B Muhiddin, Pi

narbaşı müdürü B. Fikri. 

VAN'DA: 
Van müdilıü B. Sadettin, Çaldıran 

müdürü B. Hakkı, Erciş müdürü B. 
Cemil, Van memuru B. Ali ve B. İbra
him Remzi, Saray müdürü B. Yusuf. 

TEKIRDACilN'DA : 
Çorlu müdürü B. Nadir, Malkara 

müdürü B. Salfilıaddin. 

MARDIN'DE: 
Mardin müdürü B. Zülfi, Derik 

müdürü B. Nureddin, Cizre- müdürü 
B. Abdülvahab. 

ÇANKIRI'DA : 
İlgaz müdürü B. Tevfik. 

lÇEL'DE: 

Mersin memuru B. Ali Muzaffer, 
Silifke müdürü B. Hasan Remzi, Ye
nice müdürü B. Nuri. 

BlLEClK'DE : 
Bilecik müdürü B. Arif. 

MUGLA'DA : 
Muğla müdürü B. Mazhar, Milas 

müdürü B. Hilmi. 
Yeni tayin olanan müfettiş ve müf~ 
tiş muavinlerı : 

Müfetişler : 

Posta işlerinden B. Taceddin, Na
ha vekaleti muhabere ve mürasale müşa
virliğinden B. Osman, Posta işlerinden 
tetkik memuru B. Kamil 
Müfettiş mua-vinleri : 

P.T.T • .iıukuk müşavirliğinden B. 
Şerif. İstanbul telgraf memurlarından 
B. Celfileddin. posta i~erinden B. Sü
ley:nan. İstanbul posta memurlarından 
B. İhya ve B. Reşad. 

....:. 
Raylışspost gazetesi Milletler Cemiyetinin ıslahı fikri et

rafında yazdığı bir yazıda diyor ki: 
Avrupa'nm ileri gelen kültür devletleri harbı resmen lanet

ledikleri günden beri üç harb yapıldı. Habeşistan ve Şako top
raklarının bir kısmı silah zoruyla ilhak edildikten sonra, büd
celerin silahlanma fasılları beş buçuk milyar dolardan fazla 
yükseldi ve bu fasla konan paralar gittikçe daha büyük bir ye• 
kfina varmaktadır; çünkü, dünyanın her tarafında hummah 
bir silahlanma faaliyetine devam edilmekte, bütün dünya, 
cihan harbından daha büyük, daha korkunç bir harbı 
beklemektedir. Hasılı, hakiki vaziyetin kısaca izahı, işte bu 
merkezdedir. Fakat, işler, günün birinde Paris'te veya her 
hangi bir yerde toplanıp, bundan böyle artık harb olmıyacak • 
tır kararını vermekle. düzelecek kadar sade değildir. Bu gibi 
karar veya protokollar ergeç kağıd sepetine atılmak talisizli • 
ğine mahktimdurlar. 

Her harbın kendine has bir endividüalitesi olduğundan, 
kendine mhasus metodlarla muamele ve mücadeleye tabi tu • 
tutması lazımdır. Bu mücadele bir defada bitecek bir mücade
le değildir; bilakis, biribiri arkasından teker teker, yahud va
ziyetinin icabı birkaçı ile birden uğraşılmsaı lazım gelen feri 
hadiselerden mürekkeb bir seridir. Bu mücadele, ardı arkası 
gelmiyen bir boğuşmadır ki, onun metodları, bildiğimiz genel 
hükümler ve ahlak kaideleri olamazlar; bu metodların azami 
ve en aktif bir devlet kiyasetine ihtiyaçları vardır. 

Ancak bu da, kiminle ve nerede olursa olsun, bütün harb • 
lan ilelebed yasak eden bir vesikanın kaleme alınmasiyle kı -
yas kabul etmez derecede güç olan bir keyfiyettir. 

*. * 
Harba karşı açılacak olan mücadelede galib çıkmak, için 

iS PA NYADA 
Faşistlere taraftar olan ingilizce "Deyli Meyi" gazetesi 21 

ilkkanun 1936 tarihli nüshasında "İspanyada altı ay" başlığı 
altında yazdığı bir baş makalede diyor ki: 

"İspanyol sivil harbı altıncı ayına girmiş bulunuyor. Bütün 
bu müddet zarfında ingilizlerin görebildikleri bütün hadise
ler ateşten harflerle yazdmıştrr. Bizim politikamız, İspanya 
mücadelelerinden uzak durmak olmal:dır. Bu iş, hiç bir suret· 
le İngiltereyi davet etmiyor; İngiltere de hiç bir behane ile 
bu işe burnunu sokmamalıdır. 

Bundan altı ay evvel, İspanyada bir ekalliyet hükümeti ve 
Sovyet Rusyanın kuklası olan halk cephesi hükümeti, vatan · 
ıever ceneralleri silaha aanlrp milletlerini müdafaa etmeğe 
mecbur eylemiş.ti. 

Kı:ııl bir zulüm, bütün İspanya tarihini tozlar, topraklar 
içinde yere seriyordu. 

Bütün vatansever ispanyollar, General Franko'nun bayra
ğının arkasına toplandılar. Kınllar ise on dört yaşına kadar ço
cukları silablandıraark müdafaava giriştiler ve papaslara, ra -
hibelere ve toprak sahiblerine karşı geniş ölçüde k.ıtalkrc, me
zalime giriştiler. 

Altı ay sonra Franko orduları, ktnlları Madridde sıkıştır· 

ilk şart, manivelanın yerleştirileceği noktayı iyice takdir ve 
idrak etmektir. 

Klavzevits'in klasik ifadesine göre, harb, sadece "politika· 
nm, başka vasıtalarla bir devamıdır" bu itibarla, o, sadece po
litikanın bir devamıdır ve resmen harb ilan edildiği yahud res· 
men harb vaziyetine girilerek askeri tedbirler alındığı, ileri 
yürüyüş ve ateş açıldığı günden itibaren başlamaz; onun baŞı
langıcı, çıkmasına saik olan şartların meydana geldiği daha 
önceki safhalarda aramk lazımdır. 

Bir harbın asıl sebebleri, bir ağaç kökü gibi, daima birçoli 
taraflara kol salmış, yayılmış bir vaziyettedir. Harb, yıllarca 
müddet politik vasıtalarla yapılabilir ve ondan sonra, açıktan 
açığa ister istemez çarpışmak şeklini alır. 

Bir harbın önüne geçilmek isteniyonnu, bu takdirde, bu gibi 
feri hadiselerin inkişafını, durdurulması nisbeten daha kolay 
olan kökte bastırmak icab eder. 

Tel'in ve mücadele edilmesi lazım olan harbm sebebleridir. 
Yoksa doğrudan doğruya tehdid eden ve batta başlamış olan 
harb değildir. Bunun için de, manivelanın, en büyük mukave· 
meti gösteren yere değil, en az mukavemeti gösteren noktaya 
yerleştirilmesi lazımdır. 

Halbuki. harbta, harbın filen başlama anı, en zayıf değil, 
en kuvvetli noktadır. Bu nokta, barba sürükleyen tekmil ener
jilerin en gergin noktasıdır. Yalnız seri ve tam bir ~libiyet 
günü bu noktadan daha kuvvetlidir. 

Açıktan açığa ve filen harbm başlamasının önüne en ko • 
lay geçilebilecek an harbm ilk safhasıdır. Bu anda, bütün kuv
vetleri, inkişaf halinde olan anlaşmazlığın üzerine temerküz 
ettirilmeli ve mevcud gerginliği düzeltmek, hasımları aynı yo
la getirmek, haksızlığı azaltmak yahud büsbütün ortadan kal· 
dınnalı: için, büyük bir azimle çalışmak zarureti vardır. 

AL TI AY 
mış bulunuyorlar. Fakat dışardan gelen yardımlar ve enternas
yonal kıtalar sayesinde hükümet merkezinin düşmesi daha 
gecikecektir. 

Nasyonalistler, üç sebeb dolayısiyle kazanacaklardır. 
1 - Çünkü arkalarında bütün asil ve Allahtan korkan İs

panyollar vardır. 
2 - Çünkü, askerleri kudretli ve kumanda heyetleri muk• 

teclirdir, 
3 - Nihayet, İtalya ve Almanya hükümetleri. İspnyada kı· 

zıl bir hükümetin bulunmamasına esaslı sarette karar vermiş
lerdir. 

İngiltere, Fransa ve öteki hükümetler de bu lüzumu ne ka
dar çabuk idrak edecek olurlarsa o kadar çabuk İspanya çekio
meleri ve Avrupa gerginlijti ortadan kalkacaktır. 

Madrid etrafındaki harblar, nasyonalistlerin istedikleri gi
bi cereyan etmektedir. Madridi çepeçevre çevrierek müdafaa 
etmekte olan kızıl kuvvetler, General Franko'nun ku11andığy 
taktik sayesinde, onun arzusu dairesinde muharebeler kabul 
etmeğe mecbur kalmışlardır. 

Madrid, her ne kadar, vatanperverlerin sandıkları gibi an• 
sızm düşmemişse de eninde sonunda, muhakkak, dü!iCcektir. 

Hindistan da 
İngiliz askerleri mağaza

ları yağma etmişler 

Yortu günü de İngiliz askerleri cebren 
içki tedarik e~ek için bir taknn dük
kanlara girmişlerdir. 

gazetesinin yazdığına göre, İngiltere, 

önümüzdeki ay tezgaha koyacağı be'in· 

ci J orj ve Gal prensi adındaki iki drid

nottan başka Londra ve Vaşington ile· 

niz anlaşmalarının bit'lmında bir büyüli 

zırhlı daha yaptıraca!<t · ~. Bu .,ırhlı dün· 

yanın en son sistem -.;: en ku•vetli ge· 

misi olacak ve sekiz milyon ingiliz lira
sına çıkacaktır. 

Londra, 28 (A.A.) - Deyli Telegraf 
ga.:etesi, "ingiliz kıtaları hind m:ığaza
lannı yağma ediyor,. başlığı altında 

Bombaydan aldığı bir haberi neşret· 
mektedir. Bu habere göre, Viltsayr ala· 
yınm birinci taburuna mensub 300 ingi· 
liz askeri 30-40 kişilik gruplar halinde 
noel yortusunun arifesinde ve yortu gü
nü hind mağazalarına tecavüzlerde bu
lunmuşlardır. 

Bunlardan bir grup Funell oteline 
girerek otel sahibine hücum etmişler ve 
mobilyelerin bir kımunı tahrib eylemiş · 

terdir. O tel sahibi tele!<'nla yardnn is
temi,, fakat gelen küçük bir kıta bir 'ey 
yapamayınca polis i'e karı§tllıf ve mü
tecaviz askerleri sopa ile dağrtmıştıT. 

Askerlik mecburi olacak mı? 
Londra, 28 (A.A.) - Askeri şOra, 

ordu için asker bulmanın güçlüğü kar
şısmda. gençlerde askerlik hevesini U• 

yandırmak için kabineye bir takım tek
liflerde bulunmuştur. Mecburi askerlik 
hizmeti mevzuubahs e1ilmektedir. 

Kom ünizm aleyhinde bir n utuk 
Londra, 28 (A.A.) - Kanterburi baş 

piskoposu, radyo ile neşrolunan bir nut
kunda komünizme hücwn etmiş ve ye
ni krralın zamanm1" lngilterede purl· 
tanizm'in tekrar revaç bulacağını söy
lemiştir. 

İngiltere dünyanın en k u vvetli 
gemisini yaptıracak 

Londra, 28 (A.A.) - Deyli Ekspres 

Kulak, burun, boğaz mütehassısı 

Dr. Ziya Naki 
l.tanbaldaki muayenehane

sini Y eni!dıir, .l.metpaşa cad
desi, No. 78 e naJdetmİflir. Mu
ayene saati 10-14. 

Telefon: 3626 
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i KiNCi 

CEN~.~L~ ~!;,~,AB I 
Rudyard Kipling Nurettin ARTAM 

Gemicilerden bir tanesi gülümsedL Ve 
bunların içinden küçük bir köpekten daha 
büyük olmıyan bir parçayı ayırdı. Ve bana 
doğru fırlattı. Ben de, bizim bütün soyumu
zun adeti olduğu gibi, hiç bir şey düşünmek
sizin atılan şeyi yuttwn. 

Birden bire midemde başlıyan bir üşüme 
topuklarıma kadar yayıldı. Hiç ağzımı aça
mıyordum. Gemici gene bana bakıyoı ve gü
lüyordu. Ömrümde bu kadar üşümemiş Lmı. 
'Boyuna tepiniyor, haykırıyor ve bu dünya
nın kötülüğüne lanet ediyordum. İşin en tu· 
hafı nedir, bilir misiniz, bu sene, beni bu 
kadar üşüttü, dondurdu ya; benim feryadım 
kesildikten sonra midemde hiç bir şeycikler 
yoktu! 

Bahk<;ıl Kalküta'da bir zamanlar, Ven -
ham g ölü suyundan buz yapan amerikan buz 
gemisinden atılan yedi okkalık buzu Y\ltun
ca ne gibi duygular duyduğunu elinden gel-

diği kadar güzel anlatmıştı. Fakat Balıkçıl, 
buzun ne olduğunu bilmediği, çakalla tim
sahın da bu hususta ondan daha az fikirleri 
olduğu için hikaye hararetini kaybetti. Mug
ger, sol gözünü tekrar kapayarak dedi ki: 

- Nasıl olur da bir gemiden üç Mugger 
- got büyüklüğünde bir şey çıkar. Benim 
köyüm o kadar küçük değ-ildir. 

Bu srrada köprüden doğru bir düdük sesi 
duyuldu. Delhi postası, bütün vagonlarında 
ışıkları parhyarak ve bunların gölgesi nehre 
düşerek gidiyordu. Tren, biraz sonra gene 
karanlıklara dalmış, gitmişti. Fakat Mugger 
ile çakal buna o kadar alışmışlardı ki başla
rını bile çevirip bakmadılar. 

Kus, yukarıya doğru bakarak: 
- Bu, Muggeı Got'dan üç defa daha bü

yük olan gemiden daha fazla hayrete değ -
mez mi? Diye sordu. 

- Ben bunun yapılışını gördüm çocuk, 
taş üzerine tas konarak bu köprü ayaklarının 
nasıl yükseldi~ini gördüm. Üzerinden insan
ların düştüğü zaman (onlar ayaklarım sağ
lam basarlar; öyle kolay kolay dü~mezlcr 
ama, düştükleri zaman) ben oradaydım. Bi
rinci ayak yapıldıktan sonra düşen adamı 
bulup yakmak için rrmağa bakmağı akılla -
rmdan bile geçirmediler. Bir köprü yapmak
ta garib görünecek hiç bir taraf yok. Dedi 
Mugger 

Balıkçıl tekrarladı: 
- Fakat Üzerleri damlarla örtülü araba

ları çekerek koşup giden şu nesne garib ! 
- Şimdi bir ka.raca gibi sektiği muhak

kak; fakat günün birinde koprü onu çekemi
yecek ve o da adamlar gibi ırmağa yuvarla
nacak. O zaman gene yaşlı Mugger orada 
hazır bulunacak. 

Çakal, Balrkçıl' a, Balıkçıl da Çakara bak
tı. İkisinin biribirinden daha iyi olarak anla
dıkları bir nokta varsa o da bu lokomotifin 
bu büyük dünya içinde bir karacadan çok da
ha dehsetli bir şey olduğu idi. 

Çakal bunu, tarife levhasının yanından 
bakarken görmüştü. Balık<;ıl da Hindistan
da ilk tren işlediğ-i zamandan beri bunu bili
yordu. Halbuki Mugger, daima buna alttan 
baktığı için bunu bir karacaya benzetmekte 
beis görmemişti. 

Mugger, daha emin olabilmek için: 
- Gerçekten bir karaca gibi bir şey! dedi. 

Cakal derhal tasdik etti: 
· - Evet, aynen bir çakal. 

Mugger: 
- Gene bu böyle olabilir. Deyince Çakal 

da cümlenin bitmesini beklemeden: 
- Muhakkak, muhakkak diye tasdik etti 
B~ kalannm kendisinden daha fazla ma

lfım~ t- sahibi olmasını çekemiyen Mugger, 
öfke ile: 

- Ne? dedi, ne olabilir? Daha sözümü 
bitirmedim. O bir karaca idi dedin. 

- Y oksullann koruyucusunun hoşuna 
nasıl giderse öyle. Ben onun uşağryım; neh
rin üzerinden geçen şeyin uşağı değilim. 

Balıkçıl : 
- Ne olursa olsun, bu beyaz yüzlülerin 

işidir. Bana kalrrsa ben, bunun parmaklıkla· 
nna bu kadar yakın durmayı doğru bul.m.am. 

Mugger: 1 
- Siz benim kadar İngilizleri tanmıazsı

mz, dedi, bu köprü yapılırken burada beyaz 
yüzlü bir adam vard~. Akşamları kayığına 
biner ve "o burada mı? o burada mı? getirin 
benim silahımı!'' diye seslenirdi. 

Onu görmeden sesini duyardım. Onun 
homurdanmasını, konuşmasını, silahını ha -
.zırlamasım. hepsini duyardım. Ben, onun iş
çilerinden birisini kaparak onları birçok o
dun tedarik edip yakmak zahmet ve masra • 
fmdan kurtardığım için o, nehre iner ve be
ni avlayıp bütün nehri benden kurtaracağım 
bağıra bağıra söylerdi. Beni! Mugger-Got'un 
Muggerini ! çocuklar, halbuki ben, saatlerce 
onun kayığının altından yüzerdim. Onun at
tığı silahların sesini duyardım. Artık yorul
duğunu ve kurşunu bittiğini anlayınca su -
yun yüzüne çrkar, yüzüne karşı ~enelerimi, bi.ı 
ribirinden ayırırdnn. Köprü bitince o da bu-
radan gitti. Sonu var) 
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Hatay Coğrafyasına 
il 

Dair 

tslcenderun geçen asırda türlderin 
kurduğu yeni bir şehirdir. 

islcenderun Akdenizin Trabzonudur. 
İskenderun kıyılan: 

Payastan Hınzır burnuna kadar kör
fez kıyılar ılık bir iklime ma1iktir. Yaz-. 
lar çok sıcak geçer. Yeryer portakal 
bahçeleri göze çarpar. Snriyeden Ana
doluya giden tarihi Amanoslar üzerin
den gelerek bu sahillerden geçer. Bu se
beble kıyı boyunca birçok kale harabe
lerine rast gelinir. Kadim devirlerde 
Antakya ve Selu~ya'nın ifa ettiği ka
pılık vazifesi son devirlerde bu kıyılara 
intikal etmiş, böylece buraların ebemi 
yeti de son derece .arbnıştır. Yelken ge· 
mileriyle nakliyat yapıldığı zamanlarda 
Payas, vapurlarla münakalat başladıktan 
sonra İskenderun mıntakanın en büyük 
limanı olmuştur. 

Cenub düzgarlarına karşı kapalı o
lan lskenderun !imam yalnız bu mmta· 
kanın değil, cenubi Anadolunun biricik 
limanıdır. Buraya Akdenizin Trabzonu 
diyebiliriz. Yarımadanın karaya bitiş
tiği yerde bulunan İskenderun limanı 
coğrafi vaziyet bakımından Triyeste ve 
Cenovayı hatırlatır. 

İskenderun 12000 nüfuslu küçük bir 
9ehir halini almıştır. Bir asrr eveline 
gelinceye kadar burada ~ehir denecek 
bir şey yoktu. Abbasiler zamanında ve 
osmanlılar devrinde burada bazı tesisat 
vücuda getirilmek istenmişse de bir tür
lü şehir kurulamamıştır. Yakın vakte 
kadar Payas buraya rekabet etmiştir. 

1840 dan itibaren vapur münalralatı bu
ranın inki~fma yardım etti. Cihan har
bından evel elli sene içinde buranın ih· 
racatı 20 misli arttı. 59 kilometrelik bir 
hatla Bağdad demiryoluna bağlandı. 

Hulasa İskenderun geçen asırda tUrk
lerin kurduğu yeni bir 'ehirdir. 
İskenderun Türkiye bududlan dıfm

da kalmamıf olsaydı daha ziyade büyü
yecekti. Burası yalnız bu mıntakanm 
ve Haleb'in değil aynı zamanda Mardin, 
Diyarbekir, Urfa, Anteb, Maraş havali
sinin de tabii iskelesidir. Burada mü
kemmel bir Ilınan inp edildiği takdir
de Hinterlandın daha genişliyeceği §Üj."

hesizdir. Hiç bir zaman Türkiye için 
Mersin İskendenınun yerini tutamaz. 

İskenderun kıyılan karşı sahiller gi· 
bi türklerle meskttndur. 

Bütün şehirler gibi İskenderund~ rla 
ticaret maksadiyle gelip yerleşmiş türk
kün gayrı unsurlar vardır. Bununla be
raber nüfusun üçte ikisinden ziya1esi 
türktür. Üçte birini de ecnebiler, rum
lar, ermeniler ve aleviler teşkil eder. 
Sancak merkezi oL'llak dolayısiyle ya
bancı idarenin memurları da bura•fadır, 

Sahil boyu yazın çok sıcak olduğu 
için ekseri köyler yamaçlardadır. Şi
malde eski Beşoluk nahiyesi köyleri 
hep türktür. Merkezi Sarıbey olan Bc'1-
oluk nahiyesi son zamanlarda lağvedil
miştir. Sincan, Sanseki, Güzelli köyle
ri, İskenderunun şimalinde Karaağaç. 
Hanum, cenuba ~iü~er. 

Cenubda Kızıldağı eteğindeki Ar
suz eski bir merkezdir. Etrafında~i 

düzlükler üzerinde iyi bakılmıf bahçe
ler, bostanlar uzanır. Şark ve cenubun
oalrl sırtlar çam ormanlarile örtülüdür. 
Burası da 40 asırlık bir türk ilidir. Son 
zamanlarda buraya yerleştirilmi!J erme
ni muhacirleriyle, bahçelerde amelelix 
eden alevilere bakarak mıntakanm tilrk
lüğünde ~üpheye dü~emeli, civar yerli 
köyler baştan başa türk:tür. 

'.Amanos dağlan: 
İskenderun kıyılarmm geril!inde hu

auddan Asi ağzına kadar vasatı 1000-
1500 metre yüksekliğinde dağlık bir kı
sım uzanır. Anadolu içerlerine kadar 
sokulan bu dağlara eski coğrafyacılar 
Amanos adını vermişlerdir. Toroslarla 
aynı zamanda fakat ayrı bir kavis halin
de vücuda gelmiş bir iltiva silsilesidir. 
Şimali ~kiden cenubu garbiye doğru 
uzanır. Şark ciheti daha sonraki devir
lerde yarıntı ve çöküntüye uğramıştır. 
Her iki tarafı dik yamaçlarla iner. Bu 
dağların bir hususiyeti de demir ma
denlerini ihtiva etmesidir. Bir kısmı 
Türkiye hududu dahilinde bulunan bu 
madenlerde demir nisbcti yüksek ve kü
kürt mikdarı az olup her türlü demir 
sanayiine elverişli bulunduğu anlaşıl
mıştır. 

Asi ırmağı mansabına kadar uzanan 
bu dağlar Anadolu için çok ehemiyetli 
olan bir arızadır. Bu dağları aşan büyük 
ve tarihi cadde Bilandan geçer. 670 met
re yüksekte olan Bilan geçidinin şima
linde kalan kısma Elma dağı, cenubdaki 
parçaya da Kızıldağ denir. 

Payas çayı ile Bilan geçidi arasında 
Amanoslar hem daralır ve hem de alça
lır. İskenderunun şarkında Elma dağı 
1835 metreye kadar yükseldiğinden bu 
kısım bu dağın adıyle anılmaktadır. 

Çam ve meşeliklerle örtülü bu dağlar 
çok sulak ve mümbit yerlerdir. Her ta
rafta güzel yaylalar göze çarpar. Mmta
kanın bu adlarından da anlaşıldığı üze
re burası baştan başa türk köyleriyle 
doludur. 'Garb cihetindeki köyler İsken
derun merkezine, şark cihetindeki köy
ler de Hacılar nahieysiyle Kırıkhan ka
zasına bağlıdır. 

Cenubda Bilan caddesi üzerinde Bi
lan yaylası, İskenderun körfezine nazır 
Souksu ve Nergislik yaylaları pek meş
hurdur. Buralarda güzel oteller vardır; 
yazın Haleb, İskenderun ve Lazikiye
den birçok ziyaretçi gelir. Bilan çok 
eski bir türk kasabasıdır. Evelce kaza 
merkezi idi. Şimdi köy olarak idare e
dilmektedir. Burada sakin olan rum ve 
erıneniler bile türkçeden başka dil bil
mezler. 

Amanoslarm cenub kısmına Arsus ve 
yahut Xızıldağ silsilesi denir. Bilan ge
çidinden Asi .ırmağı ağzına kadar uzanan 
bu dağların tepelerin• serpantin ve bil
luri şistler, garb taraflarını tebeşir ta
bakaları, şark yamaçlanm da Miosen 
kalkerleri örter. Bu dağlar nebat örtüsü 
bakımından çok zengindir. Meşe, çam 
aedr ormaları ve çalılıklar her tarafı 
örter.Denize bakan yamaçlar çok yağmur 
alır. Burada Kmldağ tepeleri arasında 

Atik yaylası ısulariyle meşhurdur. Yazın 
buralara pek çok ziyaretçi gelir. 

İskenderun kıyılariyle, Elmadağı ve 
Kızıldağı havalisi idareten İskenderun 
merkez mutasamflığına bağlıdır. Fran
sız menbalan burada 15000 i lskende
nın'da olmak ii?ere 22000 nüfus göste
rirler. Hakikatte buranın sekenesi bu ye
ktınun iki mislidir. Scnelerdenberi fran
srz mandası altında bulunan SuriyeJe 
henüz nufus savımı yamlmadığından ha
kikl mikrlan öarenmek k;ıhil olmııvor. 

Ankara Radyosu 
Öğle Neşriyatı 

Saat: 
12.30 Plak: Halk şarkıları 
12.50 Dahili ve harici haberı.:r. 
13.00 PLik: Hafif musiki. 

Akşam Nc!Jriyatı 
Saat : 
19.00 Türk musikisi ve halk şarkıları 

(Makbule ve arkadaşları). 
19.30 Türk musiki ve halk şarkıları 

(Servet ve arkadaşları). 
20.00 Konferans: Dr. Remzi Günenç 

(Nezle; sebebleri ve korunması). 
20.20 Plak: ·Dans musikisi. 
20.40 Ajans haberleri. 
21.00 Stüdyo salon orkestrası. 
22.00 Yarınki program ve İstiklal mar. 

fI· 

İstanbul Radyosu 
Öğle Neşriyatı 

Saat : 
12.30 Plakla türk musikisi. 
12.50 Havadis. 
13.05 Plakla hafif müzik. 
13.25 14.00 Muhtelif plak neşriyatı. 

.... Akşam Neşriyatı 

Saat : 
18.30 Plakla dans musikisi. 
19.30 Konferans: Dr. İbrahim Zati 

tarafından 

20.00 Vedia Rıza ve arkadaşları tara
fmdan türk musikisi ve halk şar
kılarL 

20.30 Cemal Kamil ve arkadaşları ta
rafından türk musikisi ve balk 
şarkıları. 

21.00 (Saat ayarı) • Şehir tiyatrosu 

1 

ULUS 

KÖYE BAŞLARKEN 
(Başı I. inci sayfada) 

kara'dan sonra verdi. Ağaç tahribci
si parazit köyleri ormanlardan ova
lara indirirken, ormanlarımızı dev
let kontrolu altında tahrib etmiyerek 
isletirken, bir kelime ile onnam mü
dafaa ederken ve memlekette veni 
ormanlama kısımlan aymrken: 30 
küsur bin türk köyünde ağaç yetiş
tinne terbiyesine, ilk bayındırlık te
şehl..üsü ile yanyana başlamalıyız. 

Bir ke.nş bo, toprağı olan her 
mekteb, bos birkac arsası olan her 
belediye, nihayet hepsinin kılavuz
ları. valiler, kaymakamlar ve nahiye 
müdürleri ağaclama davasına meau
liyetlerle iştirak ettirilmelidirler. 

Falih Rıfkı ATAY 

[1] Yazının başlığı "Babamız a
ğaç'' dır: "I nsanrn tarihi ağaçların ta
rilıi ne bağlrdır. Çünkü ağacın bulun
madığı yerde insan yoktur. 

Ormanların tedricen ortadan kalk
ması, yalnız bir memleketin sular re
jimi ve iklimi üzerinde değil, aynı za
manda medeniyetin ritmi ve inkişafı 

üzerinde de tesir yapar • 

"A tina üniversitesinin eski profe
sörlerinden Plıilippe Negris, şimali Af. 
rika medeniyetlerinin durmasını ve 
sonra gerilemesini bu mmtak.ada or
manların tahrib edilmesine atfederdi. 
Bu kadar uzağa gitmeden, artık teslim 
edilmektedir ki zaman zaman Fransa
mn bazı bölgelerini tahrib eden su bas
malarının sebebi, "milli ormansız/aş.. 
ma,, adınr verebileceğimiz ifratlardır. 

'' Onun içindir ki, özünü çıkarmak 
için, her ı:ünün havadislerini gözden 
geçirdigim bu sütunda, son günlerde 
Pariste toplamn1ş olan 11F.ransız orman 
Jı:omünleri,, kongresinden bahsetmeyi 
faydalı görüyorum. 

"'Söz aramızda, matbuat bu kongre 
etrafında fazla neşriyat yapmadı. Hal· 
buki bu bfidise, Madmazel Mistinguett'
in Amerikaya hareketinden, Yeya ca
te d' Azur ekspresinde, bir cikolata sa
tıcısı k:ıdınm öldürülmesinden daha 
büyük bir ebemi.-eti b:.izdi. 

''Gazetelerdeki h.a.vadislerin değeri, 

tahkiye parlaklığı ile neğiJ de, halcilti 
kıymetleri ile müteııasib olaC'ağı gün, 
bu gibi tezahürleri taki~ için Parisin 
en iyi muhabirleri gönderilecektir. Ve 

Louis Roubaud'larrn, ]. ]. Tharaud'Ja. 
rıa, Aadre VioIIis'lerin, O. P. Gilbere. 
]erin, fransız ormancılığı meselesine 
karileri alilalandıcmak için bütün ma
haretlerini harcadıkları görülecektir. 

"Benim ne bu kadar yüksekde gö
züm, ne de bu kcıdar bilgim var. Ben 
da!Jd. ziyade tohum ekicilik vazifesini 
ifa ediyorum. Yani iyi fiii.rleri gösteri
yor, ve bunları istifade edebilecek/ere 
hediye ediyorum. 

"Ne de olsa, orman komünleri kon· 
gresi yeniden ağ.ıçlanmanın teşvik e
dilmesini istemiştir. 

Teşvik kafi değildir: ben ağaç tah
rı0binin bir cinayet telakki edilmesi ve 
öyle ceza görmesini istiyorum.,, 

Nicolas Lerouge (La Republique) 

Muğlada kar yağarken ... 
Bademler ele çiçek açıyor 

Muğla, 28 (A.A.) - Şiddetli bir so
ğuk hüküm sürüyor. Derece sıfırdan a
şagı dörde düştü. 

Geceden beri şiddetli bir fırtına da 
hüküm sürmektedir. Dündenberi yılan
lı ve gökten balkanlarına çok kar düş
müştür. Kar Muğla çevresindeki dağla. 
rm eteklerine kadar inmiştir. 

Datcada bademler çiçek açmıştır ya
kında çağlalar olacaktır. 

NİŞAN 
Mülga harbiye nezareti esbak Müs

teşarı Behzat İyidoğanın kızı ve Kars 
valisi Akif İyidoğan'ın kardeşi Reşide 
İyidoğan ile eski gazeteci arkadaşları
mızdan Şükrü Çelik; 26-12-936 günü 
Ankarada aile ve dostları arasında ni
şanlanmışlardır. Yeni nişanlılara saadet
ler dileriz. 

operet kısmı tarafından bir tem
sil. 

22.00 Ajans ve borsa haberleri ve erte• 
si günün programı. 

22.30 Plakla sololar. 
23.00 Son. 

1 

SAYFA 5 

SON DAKiKA 
B. Tevfik Rüstü 

;# 
Aras 

Elen zimamdarlariy le günün meseleleri 
ve Atinada toplanacak Balkan konseyi 

ruznamesi hakl{ında Jconuşacak 
baya kadar kalacaktır. Kendisi Büyük 
Britanya oteline inmiı ve Başvekil B. 
Metaksas, mumaileyhi otelinde ziyaret 
eylemi,ştir. 

B. Metaksas yarın akşam Türkiye 
Hariciye Vekili şerefine büyük bir ziya
fet verecektir. 

Atina, 28 (A.A.) - Atina Ajansı bil- 1 
diriyor: Türkiye Hariciye Vekili Dr. 
Tevfik Rüştü Aras bugün buraya gelmi§ 
ve istasyonda Elen Başvekili B. Metak
sas, Dış İşler Daimi Genel Sekreteri B. 
Mavrudis, protokol şefi B. Viklea.s, Tür
kiye Elçisi B. Ruşen Eşref, Roman}"\ 
Elçisi B. Hrihtiş ve daha birçok zevat 
tarafından karşılanmıştır. Dr. Tevfik 
Rüştü Aras'a hususi kalem direktörü 
refakat etmektedir. 

1 

Dr. Tevfik Rüştü Aras, Türkiye Ha
riciye Vekilinin her ziyaretinde olduğu 
gibi bu sefer de kendisine aynı samiınl 
ve iyi kabulü gösteren Atina'da çarşam-

Dr. Tevfik Rüştü Aras, gazetecilere 
beyanatında, çok sevdiği Atina şehrini 
bu kısa ziyaretinden bilistifade elen zi
mamdarları ile bugünün meseleleri üze
rinde görüşmek ve yakında Atina'da 
toplanacak Balkan Antantı konseyinin 
ruznamesi hakkında mutabık kalmak fır-~ 
satını elde edeceğini bildirmiştir. 

daiıni dostluk Bir yugoslav - hulg ar 
paktı yapılması hakkında gö~üşmeler~ 

Belgrad, 28 (A.A.) - Havas muha
biri bildiriyor: Sanıldığına göre, Yu
goslavya hükümeti, diğer küçük antant 
ve Balkan antantı memleketlerinden, 
bir bulgar - yugoslav daimi dostluk 

paktı fikri hakkında diplomatik yolla 
istimzacda bulunmuştur. Prag ve An
kara buna derhal muvafakatlerini bil· 
dirmişlerdir. Bükreş ve Atina ise ha
kiki itiraz teşkil etmiyen bazı mülfilıa
zalar ileri sürmüşlerdir. 

Sofya, 28 (A.A.) - Havas bildiri• 
yor: Muhtemel olarak biı: bulgar - yu
goslav dostluk ve ademi tecavüz paktı· 
nın imzalanacağı hakkında, bulgar ma
hafili tekzibde bulunmamakla beraber, 

gayet muhteriz davranmaktadır. Bu ke
tumiyet, Yugoslavyanın muvafakatleri
ni istihsal etmek üzere diğer Balkan 
paktı akitleri ile bu hususta nazik mü
zakerelere girişmeye mecbur olduğu 
keyfiyetine atfedilmektedir. 

Madriddeki ingiliz elçiliği ve ingiliz 
tebeası V alens iyaya gidiyor 

Madrid, 28 (A.A.) - İngiltere işgü
deri, büyük elçilik memurları ile 250 İn
giliz tebaasının Valanciyaya hareket e· 
deceklerini bildirmiştir. Madridde yal
nız ingiliz konsolosu ile şehri terket
mek istemiyen birkaç ingiliz kalacaktır. 

Londra, 28 (A.A.) - Bütün ingiliz 
tebaaları, Madridi terketmek emrini al
mışlardır. 120 kadar İngiliz şehri terkc· 
decektir. 

Londra, 28 (A.A.) - Röytcrin bil· 
dirdiğine göre, ingiliz hükümetinin ken
di büyük elçiliğini Valenisyaya naklet· 
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mesinin sebebi, İspanyol hükümetinin 
yakında Madride dönebilmel!i için or• 
tada hiç bir emare bulunmamasıdır. B. 
Gilby Forbel!'e Maôrldde kalmakta, en 
ehemiyetli siyasi makamlarla yakın:faa 
teması muhafaza edememektedir. Öte 

taraftan nakliyat ve ia~e güçlükleri Va
lensiyada çok daha azdır. Zira, Valen· 

siyada İngiliz harb gemileri, yiyeceli 
nakli meselelerinde ife yarıyabilecek

lerdir. Büyük elçilik Valensiyaya ne su
retle nakledileceği tamamen B. 'Gilbey 
Forbese bırakılmıştır. 

Yeni Berlin metropoliteni ndeki yangın söndürüldü. 
Berlin, 28 (A.A.) - Berlinin yeni 

metropoliteninin in~aat tezgfilılarınd:ı 

dün çıkmış olan yangın, bir gecelik 
gayretlerden sonra söndürülmüştür. Fe
laketin sebeblerini araştırmağa memur 
olan hususi komisyon, bütün gece ça-

bşmıştır. Komisyon, henÜz fikirlerini 
bildirmiş değildir. Bununla beraber 
yangının tünelde bulunan bir sobanın 
fazla kızmış olmasından ileri gehnit ol· 
mas1 muhtemel addedilmektedir. 

B. Soong'm Çin Başbakanı olacağı asılsız 
Şanghay, 28 (A.A . . ) - Salahiyetli ı le Çan Kay Şeke halef olacağı ~yiasx .. 

mahfiller, B. Soong'm ba_şvekil sıfatiy- nı tekzib etmektedir. 

B. Fon Papen amiral Horti ile konuşmalar yapacak 
Budapeşte, 28 (A.A.) - Naip Hor

ti bu saha.h B. Fon Papcni kendi oto
mobilile otelden Gödöllö f2to6una gö
türmüştür. l'ırl gün sürecek av esnasın· 
da naibin Fon Papen ile uzun uzadr,·a 

görüşmesi ihtimali vardır. Şimdi A vus
turyada bulunan B. Dranyi ile Balaton 
gölünde bulunan B. dö Kanyanm ko
nuşmalara iştirak etmiyeceklcri kayde. 
dilmcktedir. 

talihe komanda etmek "' ins.ının kendi gemisini islediği hedefe yüriitebıı. 
nıektir. Saklarıı sinirler müth iş hayat mücadelesinde mu\·afiakiyetiıı en i).f 
teminatıdır. Uıııaenale) h sıııirleıinizi 

Bromural .1eno11 .. 

. ne \..ııncflendirinİ7, bıınıın müsekkin \'(: nıuka\'\'l tesiri her iste göriı1ür. 
Hıç bır zararı )Oktur ve alışıklık vermez 

l(ı \'f 20 ı.onırırimr\ i lıa,·i tlip· 
lrr dt raauclttdr rrçrlt' •it ut ılır. 

Knoll A.-G .. kimyevi maddeler fabrikaları. Ludwigsh:ıfrn c: '"'' : n 



SAYFA 6 

ISPANYOL ISY ANI 

iki tarafın pazar günkü kanlı 
çarpışması nasıl oldıı ? 

Madrid, 28 (A.A.) - Havas Ajansı

ıun muhabiri B. Jan Rollen, dün Madrid 
önünde vukua gelmiş olan muharebeler 

hakkında aşağıdaki tafsilatı vermektedir: 
Dünkü muharebe, hükümet merkezi

nin kuşatılmasından beri yapılmış olan 
muharebelerin en şiddetlisi olmuştur. 

Asiler, Kaza del Kampo yakınında kain 
Manzanares'i aştıktan sonra şehrin gar
bına doğru ilerliyorlardı. Hükümet kuv
vetleri ise Useta mevkiinin cenubuna iki 
kilometre mesafedeki bir noktadan iler
liyorlar ve bu suretle asi kuvvetlerin sağ 

cenahını tehdid ediyorlardı. 

ı U.tUf UZ· '"" vıu.u 
.&sııerın \..tarı u.ı;u anı omıu~ ve bu ta-

arruz hükümet ıı:uvvetierinin şıddetli su
J:ette bombaraıman edıımesı ue başlaınış

tır. tiukumetın topçu KUVveuerı, havan 

topları ve mıtralyv.::ıt:r, auşmarun atc~ı
ne mukabelede gecikmenuşur. Her ııti 

taraf da agır zayıat vermiştır. Biraz son
ra milisler, asilere karşı mukabil bir ta

arruz yapmışlardır. Bu muharebe, Fran
ko'nun faslıları ile enternasyonal müf
Jezenin efradı arasında göğüs göğüse 

yapılan çetin bir muharebe olmuştur. Sa
at 18.30 da hükümetçiler, asilerin taar

ruzlarını durdurmağa muvaffak olmuş
lardır. Asilerin Kaza del Kampo'ya taar
ruz ettikleri zamanda hükümetçiler de 
Manzanares'in cenubunda olup Matiride 
Puenta de la Princesa ile bağlı bulunan 
Barrio de U el"Saş'ya doğru bir tarruz 
yapıyorlardı. 

El.ükümeıçilerin mukabil taarruzu 
Saat 17 .30 da başlıyan şiddetli bir 

bombardıman muharebenin ilk işareti 

olmuştur. Milisler, sıperlerinden fırla

ıruşlar ve yanları mitralyöz ateşinin hi
mayesi altında olduğu halde yavaş ya
vaş ilerlemişlerdir. Saat 16 da milisler, 
iki kilometre ilerlemişler ve Usera-Alto'
ya varmışlardır. Hükümetin kuvvetleri 
bu noktadan Kasa del Kampo'daki asi
lerin mevzilerini bombardıman edebil

mektedir. 

Şiddetli topçu bombardımanı 
Öte taraftan asilerın topçu kuvvetle· 

rinin dün saat 3 den saat 10.30 a kadar 
Madridin en kalabal[k yeri olan Latina 
mahallelerini aral[ksız olarak bombardı
man etmiş olduğu haber verilmektedir. 
Bakkal dükkanlarının önünde sıra bek

lemekte olan halkı dağıtmak ve günde
lik yiyeceklerini almadan evlerine dön

mekten ise hayatlanm tehlikeye atmağı 
tercih eden kadınları hususi sığınaklara 
ginneğe mecbur etmek için m•lislerin 

müdahalelerine mecburiyet hasıl olmuş

tur. 

A.~ilerin resmi tebliği 
Selamanltd, 28 (A.A.) - Rcsm1 teb

liğ: 

"'Madrid cephesinde milislerin bir ta
arruzu püskürtülmüştür. 72 kızıl, öl-

l 

Madrid r.ephesinde general Frankonun 

müştür. 

Aragon'.ia düşmanın tanklar iane
aiyle yapmış olduğu taarruz akamete 
uğramıştır. Birçok cümhuriyetçiler öl
müş veya esir edilmiştir. 

Endülüa'te ileri hareketimiz devam 
etmektedir. Lopera mevkiini işgal et
tik." 

TP.bliğde Asruri'de yağmacılık yü-

zünden milisltı· arasında mücadele çık· 
mış olduğu ilave edilmektedir. Traban
ka ve Karaspera'da marksistler arasın
da mücadelede 50 kızıl telef olmuştur. 

Hükümetçilerin resmi tebliği 
Madrid, 28 (A. A.) - Madrid ve 

Guadalajara cephelerinden milisler, ku
mandanlık ~arahndan gösterilmiş olan 
hedeflere varmışlardır. Topçu, büyük 
bir faaliyet gostermiştir. Cümhuriyet
çilerin bataryaları, düşmanın toplanmış 
olduğu noktc1ları bombardıman etmiştir. 

Bir 1ıükiimetçi general azledildi 
Salamanka, 28 (A.A.) - Hükümet 

radyolarının ilan ettiğine göre, cenup 

cephesindeki Madrid kuvvetleri ku
mandanı general l'.ıiartinez Moye azle
dilmiştir. Bu azil, biıkümet kuvvetleri
nin Kordeb:ı'da Franko kıtalarının son 
taarruzları karşısında uğradıkları ağır 

bozgunlara atfolunmaktadır. 

Altı tane asi tankı Manzanares 
nehrine düştü 

Madrid, 28 (A. A.) - Dün altı tank 
ile Manzanares'i geçmiye teşebbüs et
miş olan asi kuvvetler, milisler tarafın
dan Kasa del Kampo'ya kadar sürül
müşlerdir. Asilerin çekilişi esnasında 

tanklar ırmağa düşmüştü!'. 

Asiler, luikümetçı kuvvetlerin 
taarruzlarını püskürtmüşler 

Avila, 28 (A. A.) - Madrid cephe
sinde hükümet kuvvetleri, dün sabah 
Varela ordusunun sağ cenahına karşı 

ani bir taarruz hareketi icrasına teşeb

büs etmişlerdir. Rurada, Villaverde Ö· 

nünde kain El Basurero mevkiinde bu-
iur -~kta id>. 

Taarruz, pıyadelerin siperlerden çık· 
malarına har:et kalmaksızın püskürtül

müştür. Tayyare kuvvetleri, hükümet
çilerin MadriC'in garbında Pozuelo'nun 
ilerisinde bulunan mevzilerini bombar-
dıman etmiştir. 

Dünkü gün, topçu düellosu da olmuş
tur. Bilhass.:!. Madrid'in şimalinde kain 
Madrid • Barselon yolunun bombardı· 
manı çok şiddetli idi. 

Öte taraftan hükümetçilerin batar· 
yalan, sabahleyin Madrid'in cenubun

daki bir çok mahalleri topa tutmuş

lardır. 

I ngilıere elçiliği V alensiya' da 
yerleşıyor 

Madrid, 28 (A.A.) - Royter Ajansı 

bildiriyor: 
İngiltere Büyük Elçiliği mümkün ol

duğu kadar çabuk bir şekilde Madrid'i 

terketmek emrini almıştır. Elçilik Valen
siya'ya yerleşecektir. Bütün mülteciler 
gelecek çarşambaya kadar elçiliği bo
şaltmış olacaklardır. 

Palos gemisinden yeni bir 
haber yok 

Harnburg, 28 (A.A.) - Alenburg kum-

faslı askerlerı hücum <>rTe· Terken 

panyası, Bilbao'ya gotı.i .- ü m;.iş olduğu 

söylenilen Palos gemisinden yeni hiç bir 
haber almanuştır. Palos'un Sevilla'ya 

gitmek üzere 17 kanunuevelde Ham
burgdan hareket etmiş olduğu beyan e
dilmektedir. 

Alman mahfillerinde İspanya ile ya
pılan ticaret ile a1akalı olan deniz nakli
yatı ku'l"'panyalarının kaçakçılık gibi te-

ULUS 

Eiazizin çalrşkan valisi 

Elaziz, .<\r.adolunun doğusu illeri

nin çeşitli, tabiat güzelliklerini kuca
ğında topl:ımış bulunan bir şehridir. 

Şehir son biı kaç yıl içersincle daha çok 

Yurd postası: 

ELAZlZDE BAYINDIRLIK 

Tiirkivede ilk demiryolu anıtı 
Elô'7izde dikildi - Hastahane 

binasının insası bitti 
ve bunların eı'l başında, halkevi mües
sesesi yer tutar. Bu müessese, Ankara 
Halkevinden sonra, denilebilir ki, Tür· 
kiyenin - bina ve ltonfor itibariyle • en 
midern bir halkevidir ... 

Demiryol arııtı 
Yurdu en çabuk bir yoldan bayın· 

dırlrk ve retaha kavuşturacak olan de
miryolunun E•azize gelişinin ölmez 
bir hatırası olarak şehrin istasyon mey
danında bir (Demiryolu anıtı) dilkil
miştir. Bu anıt, Türkiyede ilk dikilen 
demiryolu anıtıdır. 

Eserin ter tib ve ortaya konması 

işi Elaziz vilayeti tarafından yapılmış 

ve anıtın dıkildiği meydan mükemmel 

_, 
memleket hastanesi, şehre hususi gÜ· 

zellik veren bir mtiec;sese halinde va· 

tandaşlarm faydası önüne konulmuş 

bulunmaktadır. Bir çok pavyonlardan 

müteşekkil bulunan bu hastanenin ~
tak mevcudu şimdilik (50) olarak tes~ 

bit ôlunmuştuı'. İleride görülecek ihti

yaçlara göre kadronun genişletil

mesi imkan ..... . ..!.. temin edilmiştir; bu 

suretle ilk hamlede daha on beş yatak 
ilave edileouecektir. 

Hastaner.m ameliyathanesi, doğum 

koğuşu, eczaneler, laboratuvar ve ront· 

ken daireleri de mevcud olup her 

türlü tesisatı en modern bir surette dü· 

Elaziz istasyon bulvarr 1 km. uzunluğunda bir bulv!lrdrr. - Elazizde Türkiyenin ilk demiryolu amtr dikilmiştir. 

gelişmiş, dd..lla çok bayındırlaş.mrş ve 

daha çok güzelleşmiş bulunmaktadır. 

Şeh.rin bu çeşidli güzelliklerini artıran 
sebebler arasında, büyük bir imar faa

liyetiyle kurulan yeni ve muhtelif iş

lere mahsus müesseseler göze çarpar 

lakıtl edi.ebilecek hiç bir yükü kabul et
memel: emrini almış oldukları bildiril

mektedir. 

Açık denizde cesedler 
Cebelüttarık, 28 (A.A.) - Cebelüt

tarık'a varan Oronts gemisi yolcuları, 

Kartajer.. açrklannda deniz üstünde bir· 
c;ok ceset görmüş olduklarrm söylemiş
lerdir. 

Öte taraftan Balkan adlı bulgar gemisi

nin de müsellah @<ıi çatanaları tarafından 
durdurulduğu, fakat bilahare gemiye yo
luna devam etmek izninin verildiği söy· 
lenmektedir. 

f nl(iliz frcınsız nuıası ve Almanya 
Berlin, 28 (A.A.) - Havas Ajansı 

muhabirinden: 

rlJ.ıncın haoeraımd ı.>ı.ırosunun oır teo. 
hg1uae rcausız ve ıngııız notaıarının aı

mcııı hancıye nt:zare.ıut. tevdı edilmes1 

keyfiyetinın Lonara ı.<vıruteı:ıinın çaıış

maıarının netıcesı oıan normal biı hadı 
seden lbaret butUnduğu bildirilmektedir. 

Bu mesele hakkmd;ı yabancı mahfil

lerı alman kamoyunun lspanya işleruıde 
bil.hassa gönüllü sevki meselesinden pek 
az malümatı olduğunu söylemektedirler. 
Filvaki gazeteler her gün bir takım tel

grafları neşretmektedirler. Bu telgraf
larda Valansia'ya frans[zların ve sovyet
lerın gönü=ıü ve malzeme sevkettiği 

haber verilmekte, Almanyanın general 
Franko'ya yardımının ise manevi bir 
sempati göstermek maksadiyle yapılmış 
alelade bir diplomatik tanımadan ibaret 
bulunduğu beyan edilmektedir. 

bir surette tanzim edilerek ayrıca da 
ağaçlandırılmıştır. 

Bu amt S(Jh yıllarda Elazizi süsli
yen, zengin ve o derece manalı eserler 

arasında husuı;i' bir ehemiyet •e ı.t.çkin· 

liği haiz bulunmaktadır. 

MemlPket lıasıalıanesi 
İç ve dış ınşaatı bitmiş o!an Elaziz 

t 

şünülmüş ve her şey ihtiyaca göre yer

li yerine korımuştur. Bundan başk.ı has· 

ta koğu:jları ile idare büroları biri
birleriyle münasebetleri olmıyacak bir 
şekilde tanzim edilmiş bulunmaktadır. 
Hamam, çamaşırlık, mutbah kısımlan 

iç•n hastaları rahatsız etmiyecek, idare 
ile alakası c.,lmıyacak şekiJde ayrı bir 

surette mahaller ayrılmıştır. 
J 

Elazizde Halkevi binası ve bitmek üzere olan hastahane binası 
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Valiliğinden: 
1 - Keşif bedeli 11715 liradan ibaret bulunan Ankara Stadyum 

~e İpodrom su tesisatının tevsii kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 
~_Eksiltme 11.1.937 pazartesi günü saat 15 de Ankara Viliiyet 

binasında daimi encümende yapılacaktır. 
3 _ İsteklilerin teklif mektuplarını ve 878 lira 62 kuruşluk te -

tninatı muvakkate makbuziyle ticaret odası ve fenni ehliyet vesika
larını aynı günde saat 14 de kadar daimi encümen reisliğine ver-
tneleri. 

4 - 1stiyenler şartname ve evrakı kcşfiyeyi her gün vilayet na-
fıa müdürlüğünde görebilirler. (2157) 2-6112 

Jandarma Genel l(omutanlı~ 
'-• 

An kar~ Sabnalma 
Komi"vonundan: 

Bir tanesıne sekiz yü% yirmi beş kuruş fiyat biçilen dokuz yüz
den bin altmış altıya kadar Battaniye 4. ikinci Kanun 937 pazar
tesi oünü saat 10 da kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Şartnamesi parasız olarak komisyondan alınabilecek olan bu 
eksiltmeye girmek isteyenlerin 659 lira elli dokuz kuruşluk ilk 
teminat mcı'dJuz veya Banka mektubu ile kanun ve şartnamede 
}'azılı -nsikalar içinde bulundurulacak teklif mektuplarını belli 
\raknndan bir saat evvel komisyona v rmiş olmaları. (2075) 2-6030 
....__ -

Nafia \ 7 ekaletinden : 
12. Şubat. 937 cuma günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekaleti 

Malzeme Eksiltme Komisyonu odasında 104.000 lira muhammen be
delli 2000 ton kreo:r:otun kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Şartname ve mukavele projesi 520 kuruş mukabilinde Vekalet 
Malzeme dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 6450 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını Resmi gazetenin 7.5.936 tarih ve 

3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye göre Nafıa Vekaletin
den almmış vesika ile birlikte 12. Şubat. 937 cuma ~ünü saat 14 e ka
dar Vekalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. (2184) 

2-6175 

Anl{ara Valiliğinden: 
Keşif bedeli 1571 lira 30 kuruştan ibaret bulunan Stadyum hafif 

atletizm antrenman sahası içindeki uzun atlama mahallerinin hari
ce çıkarılması ve antrenman sahasının da aynı zamanda futbol saha
sı olarak kullanılması işleri ll-1-937 tarihine rastlıyan pazartesi gü
nü saat 15 de vilayet encümertin de ihalesi yapılmak füıere açık ek
siltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 117 lira 85 kuruştur. İsteklilerin teminat mek
tubu ve ticaret odası ve fcnniehliyct vesikalariyle birlikte aynı ~ün
de daimi encümene gelmeleri. 

İstiyenler şartname ve evrakı keşfiyeyi her gün vilayet nafıa 
müdürlüğ~nde ~örebilirler. (2156) 2-6111 

Jandarma Genel Komutanlığı 

ı\nkara SabnalmaKomisyonundan: 
Bir tanesine yüz yirmi bes kurt.~ baha biçilen on bir bin matra 

teahhüdünü yapamıyan müteahhid hesabına 30 - B. Ka. - ~36 çar
şamba günü saat onda pazarlıkla satınalınacaktır. 

Şartnamesi parasız komisvondan alınabilecek otan matra pazar
lığına girmek istiyenlerin y ukarda yazılı gün ve saatm da (1031) li
ra (25) kuruşluk ilk teminat makbuz veya banka mektubu ile ko-
m isyona başvurmaları. (2067) %-GOOS 

Aıık~a ·a Mektehler Sabnalma 
l(omisyonu Reis~Oiııden: 

Siyasal bilgiler okulu talebesinin çamaşır ve yatak takımlarının 
yıkanma, ütülenme işleri a!fık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
1. 1. 937 perşenbe günü saat 14 de Ankara Mektebier Muhasebe· 
ciliğinde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

İlk teminat 307 lira 50 kuruştur. Şzrtnamesi parasız olarak 
her gün mektebde görülür. Mayıs gayesine kadar yıkatılacak ça
maşır ve yatak takımlarının miktarı ve fiat tahminleri aşağıda 
yazılınt,ştır. 

Parça başına tahmin 
Nevi Mikdarr edilen fiat 

Büyük parça 40000 
(Yatak ve battaniye ça~fı, fa-
nila, don, pijama ve emsali) 

Orta parça 
(Yatak yüzü, havlu ve. emsali) 

Kiicülı: parça 
(Mendil, çorap ve emsali 

(2097) 

15000 

1500() 

8 kuruş 

4 .. 
2 " 
2-6031 

P. T. T. Levazım 
l\lüdürlüğünden: 

Ulus ve Kurun ~azetelerinin 22-12-936 tarihli nüshalarında eli -
ıiltme müddetinin on gün uzatıldığı ilan edilen 16:l90 metre 5 M/ M 
askılık tel ile 51500 metre çelik askılık halata gene talip çıkmadı .. 
ğından 25-12-936 dan itibaren bir ay iç.inde pazarlıkla alınacaktır. 

Muhammen bedel 3195, teminat 240 liradır. 
İsteklilerin Ankarada P. T. T. U. Müdürlü~ü satın alma komis-

yonuna müracaatları. (220I) 2-6179 

Al ara Valiliğinclt~n: 
CİNS t 

Fort kamyonu 
933 Modeli Fort otomobili (Beş 
adet yedek malzemesiyle) 
Fort otomobili 
Buik markalı otomobil 
Benz Mersedez markalı otomobil 
Buik markalı kapalı otomobil 
Fort markalı otomobil {Yedi 

Muhammen 
bedeli 

Lira Kr. 
150 00 

300 00 
200 00 
3.50 00 
300 00 
3SO 00 

Depozito 
Miktarı 

Lira Kr. 
11 25 

22 50 
15 00 
26 25 
22 50 
26 25 

adet yedek malzemesiyle) 500 00 3? so 
Etüv makinesi 100 00 7 50 

Yukarda yazılı sekiz kalem emvalin ihalesi 15-1-937 cuma günü 
saat 14 de yapılmak üzere açık arttırmaya konmuştur. 

Bedeli nakten ve peşinen alınacaktır. İsteklilerin hizalarında 
gösterilen depozito makbuzlariyle sözü geçen gün ve saatte Def -
terdarhkta kurulan satış komisyonuna müracaatları. (2196) 2-6178 

Bakanlı~ n dan: 
1j ı-ültür 
! , 1. Bu yıl hükümet hesabına okumak üzere yabancı illere gönderi

lecek ta~ebe sayısı, bu ta lebenin okuma konan, h:ıngi memleketlere 
ve hangı I'.akanhk veya genel d irektörlük hesabına gönderilecekleri 
aşağıca gösterilm~ir: 

1 LAN 
Hastaneleı için iki bin adet çe1ik :somyalı demir karyola 31. 12. 

936 perşembe l{iinü saat 15,30 da lstanbul'da Toph~necle Lv. amirliği 
satın alma komisyonunda kapalı zarfla ek.siltmesi yapılacaktrr. Tah· 
min bedeli 48.000 liradır. İlk teminatı 3600 liradır. Nümun~si ko • 
misyonda görülebilir. Şartr.amcsi iki yüz kırk kuruş nıul:abilinde 
komisyondan alınır. lstci::Hleıin kanuni vecikalariyle teklif mektup
larını ihale S.°iatinden bir Sdat evvel komisyona ·.rermeleri. ('2085) 

2-6017 

İLAN 
Hastaneler için 31. 12. 936 tarihinde kapalı zarfta alınaca~ı ilan 

edilen iki bin karyolanın münakasası yıl başı tatiline tesadüf etti -
ğinden kapalı zarfla eksiltmesi 4 ikinci kanun 937 pazartesi günü 
saat 15,30 da İstanbulda Tophanede satın alma komisyonunda ya· 
pılacağı. (2175) 2-6121 

İLAN 

1 - Ankara yollama memurluğunca muhtelif istikametlere yap
tırılacak 2000 ton eşyanın nakliyesi kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Eksiltme 15.1.1937 cuma günü saat 15 de Levazım amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Raptırılacak nakliyatın tutarı 5351 lira 50 kuruş olup mu
vakkat teminatı 401 lira 36 kuruştur. Şartname her gün komisyonda 
parasız görülür . 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü mdadelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlarını havi teminat mektuplarını beUi gün ve saat
ten bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. (2211) 2-6183 

İLAN 

1 - Çanakkale müstahkem mevki krtaatı ihtiyacı için kapalı 
zarf ile 412 bin kilo yulaf satın alınacaktır. 

2 - Yulafın beher kilosuna 6,5 kuruştan 26812 lira 50 kuruş 
biçilmiştir. 

3 - ihalesi 14.1.937 perşembe günü saat 15 de Çanakkale müs • 
tahkcm mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat ak~eleri olan 2109 li
rayı ve ihale kanununun 2 ve 3üncümaddelerindeki vesaik ile ko • 
misyona müracaatları. (2210) 2-6182 

İLAN 

ı - Çanakkale müstahkem mevki kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarf
la 363 ton yulaf satın alrnacaktrr. 

2 - Yulafın beher kilosu 6,5 kuruştan 23595 lira biçilmi~tir. 
3 - İhalesi 14.1.937 tarihine müsadif perşembe günü saat 10 da 

Çanakkale müstahkem mevki alım satmı komisyonunda yapılacak
tır. 

4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat akçeleri olan 1770 
lirayı ve ihale kanununun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaik ile bir 
saat evvel komisyona müracaatları. (2209) 1-6181 

İLAN 

Beher kilosunun 
muhammen fiatı Teminatr Tutarı Miktarı 

Krş. San. Lira Lira Tona 
Edirne 12 ()() 4262 60240 502 
Krrklareli 12 00 7250 120UOO 1000 
Çorlu 15 50 2070 27600 240 
Lüleburgaz 11 65 4745 69900 600 
Vize 12 00 6452 104040 867 
Tekirdağ 11 64 4369 62390 536 

29148 444170 3745 
ı - Üçüncü kolordu birlikleri ihtiyacı için yukarda gösterilen 

3745 ton ekmeklik unun 23. birinci kanun çarşamba günü yapılan 
kapalı zarfla münakasasında t alip zuhur etmediginden i~bu 3745 ton 
un pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Yukarda yazılı miktarların ber biri hizasında gösterilen un 
miktarı o mmtakadaki birliklere teslim edilecek unun yek unu olup 
bu mıntakalarda gene ayrı ayrı garnizonlara un teslim edilecektir. 
Bu garnizonların mahalli şartnamelerde yazılıdır. 

3 - Şartnameler, İstanbul, Ankara levazım amirlikleri satın al
ma komisvonluklarında, Edirne garp hudud K. satın alma komisyo
nunda Kırklareli tümen satın alım., Çorlu kor, Lüleburgaz. Vize -.e 
Tekirdağ tümen satın alma komisyonlarında 22 lira 21 kuruş mu • 
kabilinde alınabilir. 

4 - ihalesi 14 kanunusani perşembe günü saat 16 c!a yapılacaktır. 
5 - Pazarlığa i~tirak ·edecekler 490 numttralı kanunun ikinci ve 

üçüncü maddelerindeki belgeleriyle birlikte yukardaki cetvelde her 
mmtakaya nazaran yazılı teminatları ve yahut 3745 ton unun bep~i
ne birden talip çıkacaklar gene her mıntakaya nazaran ayn ayrı fıat 
venceldcri gibi kanunun 16. ıncı maddesi mucibince teminatlarlllJ 
kor muhasebeciliğine yatırmış bulunmalan. (2214) 2~1&4 

iLAN 
1 - Kapalı zarfla münakasaya konula.n 150 bin kilo fabrika unu· 

na talip çıkmadığından kanunun 40. mcı maddesi hükmüne &Öre bir 
ay içinde pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İlk pazarhk 4.1.937 pazartesi günü saat 10 dadır. 
3 -Tahmin bedeli 11500 lira ilk teminatı 1463 liradır. 
4 - İsteklilerin me~kiir gün ve saatte lılidyat piyade alayı satın 

alma komisyonuna müracaatlarr. (2.188) Z--6176 

İLAN 

1 - Ankara garnizonu kıtaat ve müessesat hayvanatı için 675700 
kilo arpa veya yulafın kapalı zarfla eksiltmesi 14 ikinc~ ~~~un 937 
tarihine miisadif perşembe günü saat 15dc leyazım. im.idıgı satın 
alına komisyonunda yapılacaktır. . 

2 - Arpanın tutarı 25338 lira 75 kuruş olup muvakkat temınatı 
1900 lira 41 kuruştur. Yulafın tutan 33785 lira olup muvakkat tc • 
minatı 2533 lira 88 kuruştur. 

3 - Arpanın şartnamesi 127 kuruş yulafı:ı şart.namesi 169 kuruş 
mukabilinde komisyondan verilir. . . . 

4 - İsteklilerin 2 ve 3. üncü maddelenndeki vesika ve temınat 
makbuzlarını havi teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat 
evveline kadar komisyona vermeleri. (ZI94) 2-6177 

PEK YAKINDA :=! 
T O P H A T 

Ginger Rogers - Frede Astaire 

KARPIÇ 
Yılbaşı Gecesi Hazırlığı 

BU SENE 

Lokantamızda 
l\lasalan 30 Kanunuevvel 

1\leshur Balo Bandı 
" 

936 ya kadar tutunuz! 

Zigan Orkestrası 
Tel. 2038 

Gönderilecek 
Talebe ade:ii 

okuma kolları 
Gidecekleri 
memleketler 

Hangi bakanlrk 
vey:ı genel di. 

rektörlük hesa-

3 
4 
3 
4 
5 

Hukuk 
bına okuyacaklan 

İsviçre Tüze bakanlığı 

19 

P.T.T. J'fü1:ıendi Jiği 
İnşaat Mühendisliği 
Makine mühendisliği 
Elektrik mühendisliği 

Paris P.T.T. genel direk-
Almanya Kültür bakanlığı 
A lmanya •t n 

Almanya • .. 

2. Hukuk kolundan tahsile gönderilecekler İstanbul veya Ankara 
Huku fokül telerinden P. T . T . Mühendisliği için gidecekler ise İs
tanbul Fen F akültesinden umumi fizik sertifikasını da alarak mezun 
olanlar arasından inşaat, makine ve elektrik mühendisiliğine gönde
rilecekler de liselerin fen şubeleri olgunluk mezunlann1an sınavla 
seçileceklerdir. 

3. Seçme sınavı hukuk mezunları i~in İstanbul ve Ankara hukuk 
fakültel erinde, fen fakültesi mezunları için İstanbul fen fakültesindet 
11-1-1937 de, lise fen şubesi olgunluk mezunlan için de Ankara'da 
GaZ'i lic:esinde, fstanbulda V efa lisesin1e 20-1-1937 tarihinde başlaya
caktır. 

4. a) Hukuk mezunlarından sınava gireceklerin 7 senelik idadi 
veya lise tahsilini yaptıktan sonra hukuk tahsilini bitirmiş ve hakim
ler kanunun un ikinci maddesinin iki numaralı bendinin hükümlerine 
uygun evsa_fı h~z ~mlunmaları ve bunlardan asker]ik!erini yapmamış 
olup ta tecıl edilmış olanların 25 yaşını ve askerliklerini yapanların 
30 yaşını geçmemiş olmaları Iazımdır. 

b) Hukuk kolundan gönderilecek 3 talebe gönderilecekleri mem
lekette dört yıl içinde lisans tahsilini bitireceklerdir. 

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

5. a) P.T.T. genel direktörlüğü hesabına Paris'e gönderilecek ta
lebelerin J.stanbul üniversitesi fen §Ubesinden 19~4 - 1935 ve 
1935 - 1936 ders yıllaıında mezun olmaları, askerliklerini yapmayıp 
ta tecil edilmiş olanların 25 yaşını geçmemeleri gerektir. 

b) P.T.T. miiliendi:>liği nemzedleri umumi füik ve yabancı dil
den sınava tabi olacaklardır. 

6. a) Kültür bakanlığı hesabına İn§aat mühendisi, makine mühen
disi ve elektrik mühenoisi olarak yetiştirilmek üzere yabancı illere 
gönderilecek talebelerin liselerin fen şubelrinin 1934-35 ve 1935-36 
ders yılları olgunluk mezunlarından olmaları şarttır. 

b) Liselerin fen şubeleri olgunluk mezunlarının seçme srnavlan 
riyaziye, fizik. kimya, yabancı dil ile türk!ie (kompozisyon) den ya
pılacaktır. 

7. Sınavlara istekli olan hukuk ve fen fakülteleriyle lise fen şu
besi olgunluk mezunlarının talih olacakları okuma koluna göre han
gi fakülte veyalisede sınava gireceklerse o fakülte veya liseye sınav 
gününden üç gün evvel başvurmuş ve kendilerini şehadetname ve sa
ir belgelerle yukarıda yazılı §artlara göre tanıtarak adı geçen müesse
selerde sağlık heyetince muayeneden geçmiş smava girebilmek için 
gereken belgeyi alımş bulunmaları lazımdır. 

I{apalı zarf usulü ile eksiltme ilanı 

Tunceli Nafia . .. . . ....., .. 
ı ·e i.lor ugun en: 

1 - Eksiltmeye k onulan iş: (Dör~üncü Umumi Müfettişlik 
mıntakası dahilinde t akriben 100 kilometre uzunluğundaki Mazgirf 
• Pülümer yolunun t esviyei türabiye. sınai imalat inşaatıdır.) 

Bu işlerin t ahmin edilen bedeli (200.000) liradır. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele proicsi, 
C - Bayındırlık İşleri Genel~esi, 
İ> - Tesviyei türabiye, şose ve kargir inşaata dair fenni şartna-

me, 
E - Hususi şartname, 
F - Silsilei fiat cetveli, 
G - Ta!i kum su grafiiti. 
1stiyenler matbu bayındırlık i~leri genel Ş,artnamesini ve fenn1 

şartnameyi dairede tetkik ve mütalaa ve diğer şartnameleri ve evra· 
kı 5 lira bedel mukabilinde Ankara Nafra Vek5leti Şoseler idaı-esin· 
den ve Elaz.izde Tunceli Nafıa Dairesinden alabilirler. 

3 - Vahit fiatlannda zcmı ve hususi şartnamede tadilat yapılan 
inşaatın eksiltmesi 11-1-937 pazartesi saat 14 de Elazizde Tunceli 
Nafıa Müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

_. - Eksiltme kapalr zarf usulivle yapılacalıctu. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 11250 lira muvakkat 

teminat vermesi ve bı;ndan başka ticaret od.ası vesikasmı ve Nafıa 
Vekaletinden istihsal edilmiş yol ve teferriiatı müteahhi~ği ehli -
yet vesikasını haiz olup gösterm~si ve müteahhit bizzat mühendia 
olmadığı takdirde in$labıı bütün devamı müddetince işin fenni hu
susatını sevk ve idare için İ$ başında müstemirren bir müben· 
dis lrunanacağına dair noterden musaddak teahhütnamc vermesi li-
zımdrr. • 

E -: Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar EHizizde Tunceli Naha Dairesinde getire
cek eksiltme komisyonu reislii:_ine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Poeta ile göıiilerilen mektupların nihay~t 3 üncü maddede yazılı sa
ate kadar ıetirilmi~ olması ve dıı zarfın iyice kapatılmış olması ıa. 
zımdrr. 

Postada olacak gecilm:ıcler kabul edilmez. (2114) 2-6051 

Türkiye Büyül{ l\lillet l\leclisi 
idare Ileyetindeıı : 

1 - Doksan bin litre benzin alınacaktır. 
2 - Şartname her gün Büyük Millet Mecliı-i Daire Müdürlüğün

den bedelsiz olarak alınabilir. 
3 - Eksiltme 7-1-937 perşembe günü saat 15. de Büyük Millet 

Meclisi İdare Heyeti odasında olacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile olacaktır.• 
5 - Muvakkat teminat (877) lira (50! kuruştur. 
6 - Teklif mektupları 7-1-1937 perşembe gtinü saat 14. de kadar 

İdare Heyetine verilecektir. Bu saatten sonra 11 mektuplar kabul 
edilmez. 

7 - Şartnamenin 4. üncü maddesinde istenilen vesikalar temi· 
natm konduğu zarf içerisine konulmuş olacaktır. (2126) 2-6075 

Valoflar Umum 1'1üdürlüğüııden: 
Ankarada Çrkrrrkçrlar yokuşunda ~ıkırıkcılar vakfından arsa

nın teslb gününden 3 . 5. 1937 gününe kadar icraı on gün m ücL 
detle açık artırmaya konulmuştur ihale ı. 1. 1937 cumartesi ~aat 
12 de vakıflar varidat müd~lüğünde yapılacaktır. T u tmak ıstc.. 

yenlerin bu müdürfüğe müracaatları. (2170) 2-6118 
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bizde ay HALİL NACİ Anafartalar caddesi No: 111 Telef. 1230 

Kavaklıdere Şarapları 
ucuzladı! 

Dört senelik olgun ban dero l~u 

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

Tokay ) 85 
Tatlr sert 

KURUŞ 

Etilietli 70 Stl. ho~ şişeınizi 
gf'tİrene 

Sah~ Mağazalarımızda 

1 O kuruş ödenir 

Açık Sarap Litresj_ 

25 litreden aşağı olmamak üzere ,, 
40 
35 

Kuruş 

,, 
CenapAnd 

l(avak.lıdere Şarap Fabrikası 

Ankara 
Ankara -GENEL iS BüROSU ., 
Nizami Atacan 

Emlak - Arazi alım, satımı; İcar, İsticar ve idaresi 
Tapu muamelatı ve ticari it takibatı. Tel: 1475 

Hacıbayram icra dairesi karşısı No. 2 
Ankat"a 

~rnıı~~~~V..N~~~rııt.lli'llZNSml~.~ 

Adana BPlediye Riyasetinden: 
Belediyemiz fen hey'eti müdürlüğü ._e yollar mühendisliği 

nıünhaldir. lstekliıerin aşağıda yazılı vesaik veya tasdikli suretle-
riyle müracaatları ilan olunur. (2147) 

1 - Kısa hal tercümesi 
2 - Nüfus teskeresi ve bulunduğu işlere aid bonservis vesi. 

kalan. 
3 - Diploma sureti 
4 - Bir tane boy ve iki tane vesika fotografı. 
S - Şimdiye kadar yaptığı eserlere aid vesikalar. 2-6094 

Kapalr zarf usuliyle eksiltme ilanı 
l(odya ili Daimi Encümeninden: 
1 - E:ksiltmeye konulan iş: 
Konyanın Ereğli kazasında (16365) on altI bin Uç yüz altmış beş 

lira (75) kuruş bedeli keşifli ilk okul binası inşaatı. 
2 - Su işe aid evrak. Eksiltme şartnamesi, m:.ıkavelename, mü

nakasa şartnamesi, keşif defteri, proje fenni'şartname tesviyei tura• 
biye şose ve kargir inşaat fenni şartnamesi, Bayındırlık işler~ ge. • 
nel şartnamesidir. lstekllier bu evrakı Konya Bayındırlık Dırek
törlüğünde görüb izahat alabilirler. Ve istiyenler genel şartname ve 
tesviyei turabiye şartnamesi hariç olmak üzere (82) se~sen iki ku. 
ruş mukabilinde Konya Bayındırlık Direktörlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 2490 numaralı kanuna göre 6. ı. 1937 çarşanba gü
nü saat on beşte 11 Daimi Encümeninde kapalı zarf usuliyle yapı· 
lacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin% 7.5 yüzde yedi bu· 
çuk nisbetinde teminat akçesi olan (1227) lira bin i~i yüz yirmi ye-· 
di lira (45) kırk beş kuruşu vermesi ve asgari bir taahhütte (10000) 
on bin liralık işi hüsnü suretle ikmal etrr:iş olduklar-na dair resmi 
tasdikli vesikayı ve Nafia Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesi• 
kasını vermesi lazımdır. 

5 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 
evetine kadar Konya İli Daimi Encümeninde toplanacak ihale ko
misyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektubların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate ka· 
dar gelmiş olması ve dıf zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış 
olması lhımdır. Postada olacak ~ecikmeler kabul edilmez. 

(2148) 2-6095 

1 
MlLLl MÜDAFAA V ;KALET;•••ı 1 

:ATIN ALMA KOMISYONU İLANLAR 
ASKERi FABRlKAl.AR UMUM MODORLOCO 1 

SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

Kilo 
BİL1T 

1 - 1200 metre Gedikli Erbaşlar için kışlık elbiselik kuma~a ta
lip çıkmadığından yeniden pazarlığa konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 7800 lira olup ilk teminat para5ı 585 
liradır. 

3 - İhalesi 2 • ikinci kanun - 937 cumartesi günü saat 10 dadır. 
4 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü madde· 

!erinde istenilen belgeleriyle birlikte iha~e günü ve saatinde M. M. 
Vekaleti satın alma komisyonuna gelmeleri. (2168) 2-6115 

B1L1T 
1 - Şartnamesinde cins ve mikdarları yaz:!ı elektrik ölçme alet

lerine talip çıkmadığından yeniden pazarlığa konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 2500 lira olup ilk teminat parası 187 

liradır. 

3 - İhalesi 2 - ikinci kanun • 937 cumartesi günü saat 11 dedir. 
4 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad • 

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale günü ve saatında M.M. 
Vekaleti satın alma komisyonuna gelmeleri. (2167) 2-6114 

!LAN 
1 - 2200 adet palaska kayışı ile 109 adet Süngülük a~ık eksilt· 

me ile münakasaya konmuştur. 
2 - Tı-.hmin edilen bedeli 2254 lira olup ilk teminat parası 169 

lira 10 kuruştur. 
3 - İhalesi 30-12-936 çarşamba günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad· 

delerinde istenilen belgelcıiyle ihale günü ve saatında M. M. Ve. 
kaleti satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(2079) 

Ifualıl< Daire 
Havuzbaşında Kazımpaşa 

caddesinin methalindeki Mü-
kerrem apartımanmda beş bü· 
yük oda ve bir salonu havi da
ire kiralıktu. Kalörif er, sıcak 
su ve bütün konforu vardır. 

Telefon: 1350. kapıcıya 
müracaat. 2-5684 

Fransızca Ders 
Bir fransız Madam müsaid fi. 

atla hususi fransızca ders ver • 
mektedir. ''Ankara" gazetesi G. 
A. rtimuzuna müracaat. 

2-6139 

2-6009 

Bedia Terzihanesi 
ANKARA 

Yılbaşı tuvaletlerini çok u
cuz fiatlarla satmaktadır. Mev
simin en güzel elbise ve manto· 
larını yünlü ipekli kumaşlarını, 
garnitür ve sentürlerini şapka ve 
korselerini en ucuz fiatlarla te
min edebilirsiniz. 

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

lLAN 
Şimdiye kadar kullandığım 

Saffet mühürümü iptal edip ye
ni S. Yurda Bak tastikli mühü
rümü yaptırdığmıdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Saffet Yurda Bak 
2-6185 

500 Krom] u Kösele 
200 Salmastralık kösele 

Tahmin edilen bedeli (2400) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 20-1-937 tarihinde çarşamba günü saat 14 de açık ek • 
siltme ile ihale edilecekti•:. Şartname paarsız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan ( 180) lira ve 2490 numara• 
lı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve sa-
atte komisyona müracaatları. (2205) 2-6180 

İLAN 
5-2-937 tarihinde ihalesi yapılacağı ilan edilmiş olan 500 asit nit-

rik hakkındaki itanın hükmü yoktur .. (2180) 2-6174 

1000 METRE MİKABI CEVİZ TOMRUGU 
Tahmin edilen bedeli ( 40500) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko: 
misyonunca 14-1-937 tarihinde perşembe günü saat 15 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. 

Şartname (iki) lira (3) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (3037) lira (50) kuruşu havi tek· 
lif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar kcmisyona vermele
ri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (2160) 

2-6157 -

Müteahhit nam ve hesabına 31.5.937 gününe kadar 
yevmiye asgari 40 azami 50 kilo ekmek ~ 

Tahmin edilen bedeli 630 lira olan yukarda yazılı ekmek asken 
fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 11.l.J937 ta· 
rihinde pazartesi günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale edilec.:k· 
tir. Şartname parasız olarak komi.>yondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan 47 lira 25 kuruş ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
maddelerinde yazılı vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mü· 
racaatları. (2179) 2-6136 

ID. D. Yolları Ve Limanları umum müdiirliiğii S. ! 
A. Komisyonu lfanları: 

lLAN 

3-1-937 tarihinden itibaren Ankaradan pazar, çarşamba ve Çatal· 
ağzından pazartesi, perşembe günleri kalkan doğru yolcu trenleri
ne bir yataklı ve bir yemekli vagon ilavesine başlanacağı sayın hal• 
ka bildirilir. (2200) 2-6166 

t LAN 
Muhammen bedeli (1400) lira olan (100) ton sönmemiş kireç 

(31.12.1936 perşembe) günü saat (10) da açık eksiltme ile Ankarada 
2. ci işletme binasında satın dınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 
(105) lira muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
verecekleri kireç nümunelerini hamilen mezkür saatte hazır bulun
maları lazımdır. Şartnameler komisyonumuzda isteklilere parasız 
olarak gösterilmektedir. (2088) 2-6000 
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Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve ke

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

L1N1MANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdüril 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarmda 
Ulus Basımevinde basılmıştir. 

ANKARA PALAS SALONLARINDA 

YILBAŞI GECEs· 
Püyük 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 

11 
ARTİSTİK NUMARALAR 

MENU 

Hors d'Oeuvrc Riches 

Delices de Bar au Chamhertin 

Filet de Boeuf a la Broche Nouvel An 

Petits Pois d' Adana au Ileurre 

de la Ferme 

Chaud • Froid de Volaille a 1' Ancienne 
Salade Japonaise 

Rochers de Glace Uludağ 

Friandises 

Corbeilles de Frui ts 

BU YILBAŞI 1 
Yemek Adam Başına 

5. - Lira 

Yerlerin 30-12-936 
akşamına kadar makbuz mukabili 
Reception' d~n kiralanması rica 

olunur. 
Evvelce bedeli verilip kira1anmı yan yerler ic:in otel idaresi hiç 

bir tealılıiid altına girmez HAKİKİ FRANSIZ 

ŞAMPANYALAR! 
lLE NEŞENİZİ BİR KAT DAHA ARTIIRAB1L1RS1NlZ 

İNI-~İSAR MAGAZALARINDA 

Perakende sisesi 5 Lira , , 

HEİDSİECK ET Co. MONOPOLE 
Markasını arayınız. 
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YENt SiNEMA LAR ll AL 1( 
BUGÜN BU GECE 
KALYENTE 

Oynıyanlar 

Dolores del Rio - Pat O'Brien 
Göz ahcı zengin dekorları, eglenceli 

mevzuu ile seyircilerine çok tatlı 

bir seans geçirtecektir, 

Programa ili ve ten: 
PARAMUNT JURNAL 

BUGÜN BU GECE 
STENKA RAZlN 

Rus kazaklarmm hıiriyet ve istiklal 
mücadelelerini tasvir eden muazzam 

bir film 
ilave olarak: CANLI RESiMLER 

Dikkat: Matineler; 4.30 - 6.JO - gece 9 da 
Halk matinesi saat: 12 ve 14 de 

GONAHIM A-5KTJR 
Fiyatlar eskisi gibi; ballcon20 salon 10 kr. 


