
Başbctke 

PLANLAŞAN TURKIYE 

Falih Rıfkı AT AY 

lmkanlan zorlamaksızın, telaş -
mz ve hayalsiz, Türkiyemizi tam bir 
pli.nlaşma içine alıyoruz. Dün gaze· 
temiz bu planlaşmanm sıhi kısmını 
haber vermiştir. Ötekiler gibi, sıhat 
plim da, cümhuriyetin on dört yıllık 
tecrübesinden ve milli zaruretlerin 
tetkikinden doğuyor. Yeni teşıkilat
lanmanm sadece şu parolasına bala. 
mz: ''Nahiye/P.rcle lıekim, k;;yler· 
'Je ebe!'1 ve bunu İç Bakanlığın 
köyleri toplama. birleştirme ve 
baymdrrma, Kültüı Bakanlığının 
köy terbiyecisi, Nafıa Bakanlığı
nın su, Ziraat Bakanlığının top
rak üretimini teknikleştirme poli
tikası ile tamamlıyarak, hepsini, 
Bat bakanın umumi köy davası 
içine alınız. Planlaşan endüstri 
Türkiye'sinin yanında, planlı zira· 
at Türkiyeainin ana inkişaf hatla
rım görürsünüz. Bunlar ne bir, ne 
bet yılda başarılır işler değildir: 
Fakat en küçüğünden en büyüğü
ne kadar, bütün cehitleri, ıuur 
ve tasarrufla, tam yerinde kullan
mak, ve bir resim meydana gelir 
gibi, yeni zamanların Türkiyesini 
vücudlandırmak yolu tutulmuş
tur. 

Biz on dört yıldanberi acele 
hükümlerle, sonra dönülmesi güç 
olan bazı esaslara saplanmaktan 
çekinmişizdir. Partinin programı 
dahi, anayasaya dokunulmak
sızın, tekamül etti ve bütün 
münakaşalar, inkılab hareketinin 
dinamizmine halel vermiyerek, ve 
hiç bir günün iddiasını akiydeleş
tirmiyerek tabii bir seyir takib et
ti. Dogmatizm' hapsi içinde bu-
nalmaktan kendimizi koruduk. İs
tanbul üniversitesı profesörlerin -
den biri diyordu ki: "Tarlıiye için 
bahtiyarlık, acele bir karaT ver
mek zarureti içinde bulunmamak
tır. Türkiye bir miiclclet claha, bu 
%aruref içinde bulunmakta olanla
nn tecrübe neticelerini bekliyebi
lir ve bu arada bizzat keneli tec
TÜbelerini tamamlamıf ve birik
. tirmiı olur!" 

Vücud vereceğimiz eserin aza
meti ile, onun için istenecek 1nilli 
fedakarlığın derecesi arasında, 
hem işleri durdurmayan, hem de 
hayatı istırab haline düşürmeyen 
bir muvazene bulmak, sulh yüzünü 
cümhuriyetle birlekte gören bu 
milleti, bu sulhun devamı için, en 
ağır vazifelere çağırmakla bera
ber, gene ona, bu sulh ile, ~zun 
harblarm bitmiş olduğunu hı11et
tirmek lazımdll'. 

iki şey kazandık: kendimize 
itimad, ve geleceğimize iman! b?
zim manevi zaferimizin değerı, 
başardığımız maddi eserden şüp
hesiz daha büyüktür. Çünkü mille
tin içinde, daha az zamanda bu 
eserin birkaç mislıni kolaylıkla 
meydana getirmek iradesini birik
tirmiştir. Hiç bir şeye inanmıyan
lar, her şeye inanır olmuşlardır. 
l'ürkiyede rejim istikrarının asıl 
'dayanağı, zabıta tedbirlerimiz 
değil, tedavi edilmiş olan, şevk ve 
ümidin aydınlattığı bu moral'drr. 
_ Umumi planların ve müddetli 
programların vuzuhu kadar, ira
;deleri ve teşebbüsleri daha fazla 
,harekete getiren, siyi milli haysi
yet hissi ile bereketlendiren, sıkın
blara karşı tahammülü arttıran 
bir de mi•tiği vardır. 

Amerika da 
Bir tayyare kazası 

Y olculann hepsi öldü 
Burbank, (Kaliforniya), 29 (A.A.) 

- Bir ticaret tayyaresi, fırtına yüzün
den yere düşüp parçalanmıştır. İçinde
ki dokuz yolcu ile üç makinisti ölmüş
tür. 
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Son haberlerimiz 
beşinci sayfadadır 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR HER YERDE (5) KURUŞ 

C.H.P.KAMUTAY GRUPUNUN MUHIM TEBLIGI 
BaBhakanınıız, sulama, istihsal ve zirai kalkınma, orman 

ve toprak işleri için r.ıkarılacak yeni kanunlar 
hakkında mühim izahlarda bulundu 

Hükümet bu büyiik programa beş altı sene için.de 
u.mmaktadır. m.ilyon lira tahsis edebileceğini 

... 
yuz 

Haricive Vekil Vekili B. Sükrü 
' 

AI~deııi~de İtalyan · İ ııgiliz 
Saracoğlu~ Yııgoslav ·.Bulgar dostlulc anlaşması, 
anlaşması ve Sancak meselesiıii anlattı 

Ankara, 29 (A.A.) -
C. H. P. grupu başkanlığından: 
C. H. Partisi Kamutay grupu bu

gün (29-12-936) Trabzon saylavı Ha
san Sakanın başkanlığında toplandı. 

Söz alan hariciye vekil vekili Şükrü 
Saraçoğlu, harici siyaset hakkında be. 
yanatta bulundu: 

1 - Yugoslav - bulgar dostluk ve 
iyi komşuluk muahedesi müzakere ve 
temasları hakkında etraflı izahat verdi. 

2 - Akdeniz etrafında İtalyan - İn

giliz anlaşması hakkrnd:ı malumat ve
rerek Türkiye hariciyesinin bu müza
kereleri yakından ve hassasiyetle takib 
ettiğini ve şimdilik her hangi bir endi
§enin varid olmadığını anlatarak bu ınü. 
zakerelerden Akdeniz emniyetinin sağ
lamlaştırılmak neticesine varılması bek
lendiğini tebarüz ettirdi •. 

J - Bundan sonra Antakya ve ls
kenderun vaziyeti üzerine izahatını in
tikal ettiren Şükrü "araçoğlu, Berut 
başkonsolosumuz tarafından sanca~a 
yapılmıı olan tahkikat raporunun esas
lı kısımlarını birer birer anlatmış ve 
parti derin ve büyük bir alaka ile iza
hatı dinlemiştir. 

Bundan sonra cemiyeti akvamın 

Sancak hakkındaki karan ve Fransa hü
kümeti tarafından vaki olan resmi da
vet üzerine Parise giden murahhas he· 
yetimizin yaptığı müzakereleri etraflıca 
izah ederek Dr. Arasın cumhuriyet hil
kümetimizin kabülüı:~e talikan Fransa 
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Bugün 
İç sayfalarımızda: 

iKiNCi SA YF A'DA 
İç haberler 

OÇONCO SA YF A'DA 
Drf haberler ve İspanya isyant 

DÖRDONCO SAYFADA : 
Sovyetler Bir1iğinin Karadeniz do
nanması. - Yabancı gazetelerde o
kudulrlarrmız. - Tefrikamız: Cen
gel kitabı 

BEŞiNCi SA YF A'DA 
Hatay coğrafyas·na dair. - Son da
kika. - Tefrikamız: Bilinmeyen 
insan. 

ALTINCI SAYFA'DA 
Sancak hakkında fransız gazetele
rinde çıkan :nakaleler. - İç ve dış 
haberler 

-~ 

hükümetinin yapmış olduğu teklifi a
şağıda şöyle hfılasa etti: 

a - Sancağa tam istiklal 
b - Suriye - Lübnan ve müstaic'l San

cağın bir konfederasyon teşkil etmesi. 
c - Sancağın askerlikten tecridi, 
d - lskenderun limanının bir kısmı

nrn Türkiye hükümetine kiralanarak 
şimendüfer kombiner.onunun yapılması. ! 

Bu teklif uzerine her iki tarafın bü· 
tün müzakeıelerin sikletini bir nokta 

üzerinde teksif ettiğini ve Dr. Arasın 
tam istiklal teklifi israrrna karşı fransa 
heyetinin, Sancağın Suriye - Allejans 
tabiiyetini muhafaza etmesi şartiyle ge
niş muhtariyetinin konuşulabileceğini 

söylemiş olduğunu sancağın esas vaziye
tini tayin edecek olan noktada birleşil- , 

miyerek iki tarafın mütekabilen istik
lal ve tabiiyet tekliflerini katiyetle mu
hafaza ettikleri için müzakerenin kesil
diğini Şükrü Saraçoğlu beyan etti. 

Dış Bakanımız Atina.da 
B. R. Arasın ziyareti iürk ve elen milletleri 
arasındaki dostluğa yeni bir delil sayılıyor 

Ziyaret, yunan kamoyunu 
çok mütehassis etmiştir 

Ati naya yaptığı ziayret derin memnuniyetle karşılanan Dış Bakanımızın, Elen Baş
bakanr General Metaksas'Ja Atinada alınmış bir resmi (Solda: Dış işler Müsteşarı 

B. Mavrudis,· sağda: Atina elçimiz B. Ruşen Eşref Ünaydın) 

Atina, 29 (A.A.) - Türkiye Dış 

İşleri Bakanı B. Rüştü Aras'ın Atina
ya gelişini selamlıyan gazeteler, türk 
bakanının Ankaraya gitmeden evvel 
Atinadan geçerek yunan başbakanı ile 

Atatürli yeni RomenElçisini kabul ettiler 

beynelmilel vaziyet hakkında göriif
mek hususunda göstermiş olduğu dik
katten sitayişle bahsetmektedirler. Ga
zeteler, bu nazik hareketin yunan kamo
yunu çok müsait bir şekilde mütehassıs 
ettiğini yazmakta ve bu harelCetin ild 
hükümet arasındaki sıkı işbirliği ile 
her iki millet arasındaki dostluğa yeni 
bir delil olduğunu kaydetmektedirler. ... 

Dost Roman- t'i 
yanrn Ankara el

çiliğine tayin edil· 

miş ve şehrimize 

gelmiş bulunan A
leıcandre T~M

maque dün mO

tad merasim ile 

Cumhur Reisimiz 
Atatürk tarafın· 

dan kabul buyu

ru/arak itimadna
mesini sunmuş-

tur. Resimimiz yeni elçinin Çankaya köşküne girişini gösteriyor, 

8. Rüııü A.ras ıerefine ziyafet 
verildi. 

Atina, 29 (A.A.) - B. Rüştü Aras, 
öğleden sonra başbakan Metaksası zi
yaret etmiştir. Müzakere iki saat devam 
etmiştir. Başbakan dün akşam, B. RüJ
tü Aras şerefine hususi bir ziyafet ver· 
miştir. Balkan antantı elçileri bu ziya· 
fette hazır bulunmuşlardır. 

JHeıaksas - A.ras konuımal.arı 
dün de devam etti 

Atina, 29 (A.A.) - Havas ajansı
(Sonu 6 ıncı sayfada) 

Müzakereden sonra ve Paristen har~ 
ket edeceği güne kadar Dr. Aras muh
telif Fransız ricali ve başvekil M. Blum 
ile buluşmuş ve davamıza böylece sa
lahiyetli olan bir çok zatlarla görüş
müştür. Yılbaşı tatillerini nıüteakib, 

sancak meselesi hakkında yeniden t~ 
masa gelinmesi mevzuubahis olmuştur. 
Fakat gerek bu yeni temaslar ve gerelc 
onların muhtemel neticeleri hakkrnda 
Saraçoğlu ihtiyatlı vaziyetini muhafa
za etmiştir. 

Hariciye Vekil vekilinin harici siya-
set hakkındaki izahatından sonra söz 
alan Eskişehir Saylavı Yusuf Ziya Ö· 
zer ve Manisa say lavı Hikmet Bayur'un. 
yugoslav • bulgar anlaşmasında balkan 
paktı için bahsettikleri endişeye karıı 

tekrar kürsüye gelen Şükrü Saraçoğlu, 
(Sonu 2. inci sayfada) 

Fıkra 

iKI Mi SAL 
Ulus'un dünkü başbetkesinden son

ra, Cümburiyet'de ormancılık miJtebaa
srsı Profesör Tevfik Ali Çınar'ın ağaç
lama hakkında bir yazısını okudum. 

1910 da Sen nehrinin bütün balla 
heyecana düşüren tugyanıadaa sonra, 
ormancılarla diğer mütebassıılar ara• 
sında: 

- Ağaç aıı, Sed mil 
:M~ çıayor. euley1 bal· 

/etmek için toplanan komisyon ormaa. 
cılara bak vermiştir. O kadar ld biJldl· 
met ul ve tugyanları 6nlemelc ve sa
ları tanzim etmek maksadı ile ağar;la
maya 420 milyon altın lranlc, sed ve 
saire için de yalnız 22 milyon altaJ 
frank tahsis etmiftir. 

Fransızlar 1789 ihtililindeld or.maa 
tahribinin nn.icelerini on dokuzuaca 
asrın ortalar;na doğra görmiJıJer, 'l'l 
sene içinde 94,,532 hektar genişliğinde 
toprağı ağaçlamışlardır. Daba bilyDk ve 
uzun müddetli bir program. Alp. Pi~ 
ne ve Seven dağlarında 768,000 hektar• 
lılc bir ağaçlama temin etmiştir. Frao
sızlar bala ağaçsızlılr::taa şikayet etmei
tedirler. Çünkü sel ve tugyaıı tehlike.. 
sinde benüz 315/)00 hektar toprakları 

vardır. Bütün ağaçlama 1945 de nihayet 
bulacaktır. 

Bu yazıyı Türkiye ziraatçiliğiaı 
merak eden herkese okutmak isterdim. 
Aynı sütunlarda Tevfik Ali Çınar, 
ağaçlamayı bırakınız, bizde orman ta~ 
ribinin olanca hızı ile devam ettiğinl 
yazmaktadır: "Büyük harbta Adana ta• 
raflarında pek geni~ ormanlıklar tab
rib edilmiftir. Seyhan nehrinin iki ya• 
nrndaki Karsantı, Kozan ve Sarıçaııı 

ormanları tamamiyle harab olmuşlar• 
dı.'' Bugün dahi kaçak göçler gerek Ka• 
radeniz kıyılarında, gerek diğer taraf• 
/arda ormanlar içine akıyor. , 

••• 
Dünkü nüshamızda Anadolu'da bir: 

şehrimizin bayındırlığına aid resimle~ 
vardı: birkaç yeni ve muntazam binam 
bayındırlıkta ağaçın hiç bir hisse al• 
mamış olduğuna bilmem dikkat edene 
ler olmu§ mudur? Dışarda ağaç ve içer• ı 

de eşya! 
Bu, daha ileri bir kültür merha19j 

sil - Fatay. 
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C. H. P. KAMUTAY GRU
PUNUN MÜHİM TEBLlGI 

(Başı 1. lnci sayfada) 

fıu iki komşu memleketin yekdiğeriy!e 
anlaşması, Balkan paktının kuvvetini 

azaltması için bir sebeb olmadığını ve 
bilakis sulha hizmet ve Balkanda umu
ml anlaşmayı kolaylaştırmak bakımın• 

dan yeni bir unsur olması ümid edile
bileceğini cevaben söylemiştir. 

Bundan sonra Başvekil İsmet İnönü 
kürsüye geldi. 

Memleketin iktısadi ve zirai duru
mu hakkında derin bir alaka ile dinle
nen ve bu sahalarda müsbet bir kalkın
ma ve yeni yeni hamleler verecek olan 
fikir ve düşüncelerini izah etti. Ve 
Meclis encümenlerinde müzakere edil
mekte olan bu işlerle aJakalr kanunla
rın süratle intacım rica ederek aşağıda
ki noktai nazarlarım tafsil etti: 

"- Arkac'laşlar bu kanunlar ve bu 
kanunları takib edecek diğer kanun ve 
plan ve kredilerle yenı bir iktısadi ve 
zirai kalkınma devresine gireceğiz. Bir
kaç senelik tecrübe ve bizzat vaki olan 
görgü ve tetkiklerimiz göstermiştir ki, 
sanayide hem istihsalat hem gelir art
tığı halde ziraatte istihsalat artmamış
tır. YaJnrz fiat yüksekliğinden doğan 

bir gelir artması vardır. Halbuki mem
leket için ziraatin artma devresine gir
mesi, hatta sanayiinin ilerlemesi ve mü· 
dafaa kuvvetlerinin artması için de en 
sağlam yol ve başlıca şarttır. Bizim yet· 
miş kilo aldığımız bir toprak sahasın 
dan danimarkalı, holandalı 250 ye ya
kın almaktadır. 

Şimdiye kadar şimendifer ve sanayi 
işlerinde olduğu gibi 937 den itibarf!n 
ziraatimizi ve çiftçilerimizi kalkındır
mak için mühim paralar tahsis edece
ğiz. Gelecek seneyi boş geçirmemek İ· 
çin işe şimdiden başlamak Iazrm geli
yor. Bu mühim işler srra ile şunlardır: 

1- Sulama: bu meseleyi büyük, kü
çük sulama olarak iki kcsımda mütalea 
ediyoruz: 

Tahribata mani olmak ve tarlaya su 
vermelr. su işlerinin hedefidir. 

1/k seneden başlryarak memleketin 
biitün büyük sularr ele a lınacaktır. 

Küçiik sulaı üzerinde ihtiyaç kendini 
gösterdikçe işlenecektir. 

2 - Nasıl kredi ve istihlak koope· 
ratiileri kurulmuş ise istihsalin tan
zim ve teşkili için de planlı ve iştirak
li bir çalışma devresine girmek böyle

ce laZimdır. Yeni aletlerle harman ma
kinalarr, sürme ve sulama tertibleri ile 
planlı olarak tanzim edilmiş bulunan 

zira1 kombineler vücuda getirmek ısti~ 
yoruz. Bu kombineler toprağın ve muhi
tin icablarıaa göre biraz büyük, biraz 
küçük olabilecekse de herhalde her biri 
bir cüzütam şeklinde olacaktir ve bit

tabi kombineler münferit ve müşterek 
ilet ve makinalarla mücehhez buluna· 

caktrr. Bu kombinelere orta Anadolu 
ve şarkta daha çok ihtiyaç vardır. 

Düşündüğümüz ilk pl§n 1000 kombi
ne üzerine tesis olunacak ve dört se· 

nelik bir tecrübenin vereceği neticeye 
göre tamim ve teksir olunacaktır. Bu 
sistemin remzi yeni usul ve yeni alet 
olacaktır. 

Emin olunuz arkadaşlar, memleketi
mizde yeni usul ve yeni alete karşı ki
ti bir cazibe mevcuttur. Öğretmek için 
yardım ve Met tedariki için kolaylık 
yapmak, süratle karşılığrnr verecektir. 

Garbi Anaaolu ve Adana pamukla
rının cinslerini iyileştirmek ve istih
salatı çoğaltmak işi, husus1 bir itina 

ile üzerinde durduğumuz mühim v~ 
ayrı meselelerden birisidir. 

3 - Orman meselesi: 

Bu mesele üç esaslı noktayı ihtiva 
eder: 

a - Mülkiyet meselesinin hallı~ 

b - lyi muhafaza teşkilatı, 

c - Ormanların yalnız devlet eli 
ile işletilmesi. 

Memleketimizde ağaç kesmek ser
bestisi bir iki sene için kabul edilmiş 
olsa üç sene sonra memlekette orman 

kalmayacağına kaniim. Orman/arı dev
lete maletmek. iyi muhafaza teşkilatiy
le teçhiz etmek ve devlet eliyle işlet
mek~ içinde buluncluğumuz buhranlı 
orman meselesini m emleket Jelı ıe hal
ledecek tek yoldur. Bu husustaki mesai 

ve ledak§rlrğr ve para sarfını esirgeme
mek JazımdıF. Bu tedbirleri alırken 

memlekette ağacı bollandırıp ucuzlata
cak çareyi de düşünmeğe mecburuz. 

4 - Toprak kanunu: bir toprak en 
çok mahsulünü yalnız bir vaziyette ve
rir. Bu vaziyet de o toprak işleyenicı 

malı olmasıdır. 

Yurdumuzda topraksız çiftçinin, sa
yrsı her tasavvurun üstündedir. En zi
yade toprağı taksim edilmiş en mamur 
yerlerimizde bile köylünün yarısına ya
kın bir mikdarr topraksızdır. Başkaları
na aid topraklar üstünde çok fena şart
lar içinde ve çok verimsiz olarak çalış· 
m;ık mecburiyetindedir. 

Hiç bir vakit hiç bir adamın malrnı 
cebren zaptetmek fikrinde değiliz. Fa
kat hiç bir surette köylüyü ilelebet top
raksrz kalmaya mahküm eden dar çer
çeve içinde bırakmaya razı olamayız. 

Toprağı köylüye dağıtmak mesP.lesi, 
medeni memleketlerin birer birer 1'çin
den geçtiği ve rejim agrer namını alan 
zirai bir ilerleme safhası olmuştur. 

Memleketimizin de bu safhadan geç
mesi bir tekamül eseri ·olacaktır. Mem· 
leketimiz diğer memleketlerin tecrübe
lerinden istifade edecektir. 

Yardımlarınızla birer birer ve süratle 
başaracağımızı zannettiğimiz bu istibsaJ 
ve zirai kalkınma işlerini etraflıca say
dnn. Bu işler için beş altı senede yüz 
milyon lira tahsis edebileceğimizi umu· 
yorum. 

Türlöye Cumhuriyeti tekamüle doğ
ru yeni hamleler yaparken Parti arka.
daş lanmın görgüleri ve bilgileri ve yar
drmları sayesinde işlerimizin kolaylaşa
cağına kaniim. 

İsmet İnönü bundan sonra ziraat 
programının esaslannx ifade eden, say
dığı kanunların, tahsisat kanunlariyle 
beraber B. Meclisin kış tatiline geçme
den ev\•el tekarrür etm~si, bize önü· 
müzdeki seneyi kazandıracağına ve 
muhtelif kısrmlann biribirile irtibatları 

büyük olduğuna, arkadaşlarının dikka
tini celhetmiştir. 

Uzun ve sürekli alkrşlarla karşılanan 

bu beyanattan sonra Ba~vekil vaki olan 

sualler yzerine, mevcud siyasi vakıalar 

üzerinde ayn ayn izahat vermiş ve Ma

nisa saylavı Hikmet Bayur'un Ziraat 

bankası ve kanunu hakkındaki sorgusu

na cevaben Ziraat bankası kanununun 

mecliste m.Uzakere edilmekte olduğunu 

ve bankanın bu yeni işlere kıymetli yar

dnnım esirgemiyeceğine emin bulundu· 

ğunu ifade etmiştir. 

G.. ük. umr tayinleri 
Galata ithalat gümrüğü müdürü 

Methi, İstanbul yolcu salonu müdürü 
Niyazi, Sirkeci gümrük 2. sınıf baş me
muru Nazif birer derece terfi ettiril
mişler ve zat işleri müdürlüğü mümey-

yizi İhsan terfian İstanbul ithalat güm
rüğü sicil servisi şefliğine, İstanbul 

gümrüğü anbar memuru Naci İstanbul 
baş.müdürlüğü muayene memurluğuna 

naklen, İstanbul gümrüğü muayene me
muru Salih terfian İstanbul başmüdür

lüğü icra takib memurluğuna naklen, 
Çubuklu patlayıcı maddeler antrepo 
merkez memuru Abdülkadir Servibur

nu patlayıcı maddeler antrepo başme

murluğuna terfian, İstanbul başmüdür. 

liığü muayene memuru Muzaffer Çu

buklu mayi mahrukat antrepo başme
murluğuna naklen, İstanbul ithalat 
gümrüğü muayene memuru Mennan E-

nez gümrük başmemurluğuna naklen, 
Galata gümrüğü katibi Hulusi, İstanbul 

başmüdürlük memurluğuna terfian, İs
lahiye gümrük katibi Remzi İstanbul 
başmüdürlüğü ambar memurluğuna ter
fian, vekalet levazım müdürlüğü mü
meyyizi Fehham vekalet zat işleri mü
meyyizliğine naklen, Galata ithalat güm
rüğü veznedarı Arif İstanbul başmü

dürlük veznedarlığma terfian tayin o
lunmuşlardır. 

Bolu defterdarlığı 
Maliye vekaleti hususi kalem müdü

rü B. Nejadın Bolu defterdarlığına ta
yini kararlaşmıştır. 

t!!.US 

IST ANBUL TELEFONLARI : 

İnkilab müzesinin 
albümü 

İstanbul, 29 - :istanbul belediyesi 
İnkılab müzesindeki eşyanın bir albü
münü yaptırmaya karar verdi. 

Avrupaya gidecek 
gençlerimiz 

İstanbul, 29 - Devlet demiryolları 
adına mühendislik tahsil etmek üzere 
Avrupaya gidecek beş talebe gelecek a
yın ortasına doğru hareket edeckeler
dir. 

Komünistlik tahrikleri 
yapanlar 

İstanbul, 29 - Zabıta birkaç giln
denberi İstanbulda komünistlik tahrik
leri yapar.tar hakkında tahkikatla uğra
şıyor. Nezaret altrnda bulunanlar 20 ka
dardır. 

Hukuk talebesinin 
istekleri 

İstanbul, 29 - Hukuk fakültesini Uç 
senede bitirmek müsaadesini alan ikin
ci sınıf talebesinden sonra birinci sınıf
ta döndükleri için tekrar okumaya mec· 
bur kalan talebe de Kiıltür bakanlığına 
müracaata karar vermişlerdir. 

Sahtekarlık tahkikatı 
İstanbul, 29 - Müddei umumilik ic

ra mlihiırlerini taklid suretiyle emlak 
sahtekarlığı yapan şebeke ile vasıta ve 
alakahları tespit etmiştir. 

istanh ıl giimrül<le
rindel<l teşl<llat 
Gümrük ve İnhisarlar bakanlığınd!J 

salahiyetli bir zat İstanbul gümrük teş
kilatı etrafında gazetemize şu maliıma
tr vermiştir ! 

"- İstanbul ve Galata gümrük bina
ları limanlar isletme idaresine terke
dilmiş ve bu gümrüklerin 'Galatadaki 
Çinili rıhtım hanına nakline başlanmış
tır. Yeni senenin başlangıcından itiba
ren bu iki gümrük tamamen birleştiril
miş olacaktır. Sirkeci ve ihracat güm • 
rükleri muhasibliklerinin varidat tahsi· 
Iatr az ve bütün işleri daha ziyade maaş 
dağıtrlmasrna inhisar ettiğinden bir tek 
muhasipliğin bütün muhasebe işlerini 
görebileceği anlaşılmış ve bu şekil ba
kanlıkaç da kabul edilmiştir. Bu suret· 
le hem memurdan tasarruf edilecek ve 
hem de işler daha çabuk yürütülecektir. 
İstanbul gazetelerinin İstanbul gümrük 
teşkilatı etrafında yaptıklan neşriyatın 
esası bundan ibarettir.n 

Paris sergisine iştirakimiz 
1937 Paris sergisine iştirak şeklimi

zi tesbit etmek üzere teşkil olunan ko
misyon çalışmalarına devam etmekte· 
dir. 

Maliyede hazırlanan 
terfi kararnamesi 

Maliye vekaleti elliye yakrn malmU
dürünün terfi ettirilmeleri için bir ka
rarname projesi hazırlamaktadır. 

Muğla'da postanenin 
kasası soyuldu 

Muğla, 29 (A.A.) - Postanın kasa· 
sı üç kişi tarafından soyulmuştur. Suç
lular hemen yakalanmış ve meşhud cü
rümler kanununa göre, duruşmaları ya
pılarak biri beş, ikisi ikişer buçuk yıl.ı 
mahkfim olmuşlardır. 

Zonguldak' da briket 
fabrikası işe başladı 
Zonguldak, 29 (A.A.) - İş banka

sının çalıştırdığı türk antrasit fabrikası
na bağlr olarak kurulan briket fabrikası 
faaliyete başlamış ve ince kömürden ya
pılan briket piyasaya çıkanlnuştrr. 

Gümrük: ve İnhi
sarlar bakanlığı 
Yenişehire taşınıyor 
Gümrük ve İnhisarlar bakanlığı ye

ni binası yapılıncaya kadar, Yenişehir· 
de Bakanlıklar mahallesinde İnhisarlar 
umum müdürlüğü için yapılan binaya 
taşınacaktır. Vekaletin bugün işgal et
mekte bulunduğu binaya yeni teşkilat 
kanununun meriyetinden beri genişle
miş olan Maliye vekaletinin bazı daire· 
leri taşınacaktır. 

YURDDA 
Hava durumu 

An tal yadan başka bütün yurdda 
dünkü suhunet, sıfırın 

altında idi 
Meteoroloji enstitüsünden verilen 

maltlmata göre dün şarki ve cenubi A
nadolu ile Karadeniz kıyılan ve orta A
nadolunun şimali garbi kısmı yeryer ya
ğışlı geçmiştir. Yağış Akdeniz kıytla
rrnda yağmur diğer yerlerde kar şeı.n
dedir. Kar dün Karadeniz kryr1 

da toprak üstünü kaplamış v~ .de 
15, Samsunda 8 santim kalını .. , cıpmış

tır. Hava suhuneti umugıt olarak evel
ki günden fazla düşmemiştir. Dün so
ğukluk yurdun her tarafına yayılmrş 
tır. 

Karadeniz ve Akdeniz kıyılan da 
dahil olmak üzere Antalyadan başka 

yerlerde suhunet sıfırın altına düşmüş
tür. Dün en düşük dereceler sıfırın al
tında Kütahya, Sıvas ve Erzurumda 12 
derecedir. En yüksek sıcaklık Dörtyol
da olmak üzere 10 derecedir. Evelki ge
ce Ankarada sıfırın altında 6 dereceye 
düşen suhunet dün bütün gün sıfınrı 
aJtrndan yukarıya çıkamamıştır. 

l{aradenizde 

Fırtına hala durmadı 
Zonguldak, 29 (A.A.) - Üç gü::ı

denberi devam eden yıldız Karayel fır
tınesı bu geceden itibaren batı karayel 
olarak şiddetli esmekte, fasılalı kar yağ
maktadır. Dün akşam İstanbuldan ge
len Tari vapuru yolcu ve postayı ver· 
meden yoluna devam etti. Fırtına de· 
vam ediyor. 

Sinob, 29 (A.A.) - Fırtına Karade
niz de ve Sinob havalisinde hala bütün 
şiddetiyle devam ediyor. Tari vapuru 
bir gün rötarla ve çok müşkülatla şim
di limanımıza gelmiştir. Karadeniz ve 
Tari vapurları fırtınadan dolayı uğraya
ma dıklan İnebolu ve Samsun iskelele
rine çıkacak yolcuları burada birbirine 
aktarma etmişlerdir. 

İnebolu' da f ırtma 
ve kar 

İnebolu, 29 (A.A.) - İki gündür 
çok şiddetlj fırtına devam etmektedir. 
Yağan kar civarda yetmiş santimetreyi 
bulmuştur. Vapurlar fırtına yüzünden 
buraya uğramadan Sinoba iltica etmiş
lerdir. 

Bolu'dakar 
Bolu, 29 (A.A.) - !ki gündenberi 

ara ile devam eden kar Bolu'da 39 san

timi buldu. Boludan çıkan İstanbul pos. 

ta-sı l? inci kilometrede kalmıştır. lstan· 

bul postası da Düzceden çıktıktan son

ra Darı yerinde kalmıştır. Bu vaziyet 

karşısında bugünkü İstanbul postası 

Boludan hareket edememiştir. Yoluna

çılması için işçi göntierilmiştir. 

!tuğlada soğuklar 
Muğla, 29 (A.A.) - Şiddetli so

ğuklar hüküm sürmektedir. Derece bu 
sabah sıfırdan aşağı sekiz idi. 

Kamutay çağrıları 
Arzuhal encümeni bugün umumi he

yet içtimamdan sonra toplanacaktır. 
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Vekalet emrine 
alınan memurların 

maasları 
' Vekalet emrine alman memurlara 

verilecek en çok iki veya üç senelik ve• 
kalet emri maaşlarının başlangıcı bazı 
yerlerden sorulduğundan bu hususta 
Maliye vekaleti vilayetlere bir taminı 
yapmıştır. Bu tamime göre: 

Hizmet müddetleri on beş seneye ka• 
dar olanlara iki sene ve hizmet müddet• 
leri on beş seneden yukarı olanlara u~ 
sene müddetle veltl\let emri maaşı veri .. 
Jecek ve maaşın başlangıcı vekalet em-. 
rine alınan tarihten başlıyacaktır. ı.ı 

mart 1936 tarihine kadar aldıkları veka• 
let emri maaşları hizmet müddetlerine 
göre iki veya üç seneye baliğ olanlara 
artık bu tarihten sonrası için vekalet 
emri maaşr verilmiyecektir. Bu t;ırih .. 
ten sonrası için vekalet emri maaşı al .. 
mış olanların aldıkları paralar iç;n is
tirdad muamelesi yapılmıyacak ve bu.ıı~ 

lara maaş verilmesine devam olunmıya• 
caktrr. 21 mart 1936 tarihine kadar a14 

dıklarr vekalet emri maaşları hizmet 
müddetlerine göre iki veya üç seneyi 
bulmamış olanlara, ilk vekalet emrine 
ahndrklan tarihten itibaren bu müddet• 
Ieri dolduruncaya kadar vekalet emri 
maaşı tediye edilecek, bu müddetleri 
ikmal edenlerin vekalet emri maa~ları 
kesilecektir. 

Ders aletlerinin iyi 
saklanılması 

Maarif bakanlığı mekteblerdeki den~ 
aletlerinin iyi saklanmasını mekteblere 
bildirmiş ve bu aletler hakkında bazt 
malfunat istemiştir. 

Bazı köyler hakkında 
malfunat 

Dahiliye bakanlığı toprağı az veya 
azmaklık, bataklık ve ormanlık hulasa 

geçim vasıtaları mahdud köyler halkı 

hakkında vilayetlerden bazı malilmat 
istemiştir. 

BUGÜN 

inlulah dersi 
Prof. M. ESAD BOZKURT 

tarafından 

Halkçvinde saat 17 .30 da 

verilecektir 

DiL KlJSESI: 

''Bu tedbirlerin iki hedefi olabilir: 
1 - Sancağı Suriyeye ilhak emelin

de olanların Türk cümhuriyeti toprak .. 
larında da gözleri vardır, ve ... mütaakrp 
emellerini tahakkuk ettirmek için as• 
keri hazırlıklar görüyorlar. 

2 - Sancağın behemehal Hatay dev• 
leti halinde kuruluşu kararında olan 
Türkiyenin icap ve lüzumunda bu ka
rarını filen tahakkuk ettirmesinden en .. 
dişe ediyor ve bunun için mukabil ted· 
birler alınıyor. 

Bizim için bu tedbirlerden ikisi de 
yersiz ve zamansızdır." 

Zamansrz vasfı bu mü!§haza!ardan 
ikincisi hakkrnda kullanılabİIİr ama bi· 
rincisi hakkınad, muharrir biraz düşün• 
müş olsaydı, bu tabiri AuJJanmaktan 
vazgeçerdi. Çünkü Türkiyeye kar§ı ta• 
arruz1 bir ihtiras bugün zamansız da, 
bir gün gelip zamanlı mı olacaktır. Ta· 
bil ki muharrir bunu kasdetmemiştir~ 

Fakat kasdetmediğini yazmamış da 
olmalı değil miydi? 

"Müteakip emeller" ibaresi yanll!;· 
tır. Sonraki emeller denilmek isteniyor .. 
sa, bu emeller şimdiden mevcud olmaK. 
icabettiğine göre "sonraki'' diye vasıf· 
Jandırılamaz. Sonra "bize göre" yerin· 
de "bizim için'' tabirinin kullanılması 

da yanlıştrr. 
Bir siyasi makalede daha dikkatli 

bir ifade kullanılmak İcab etmez mi 
der~inizi' 
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Sark - demiryolları 

Devlet idaresince teslim alındı 

Satın aldığımız şark demiryollarr üzerinde Kırklareli istasyonu 

İstanbul, 29 (Telefonla) - Şark de
miryollarının devir ve teslim işi bitmiş· 
tir. Bugün İstanbula gelen devlet de
miryolları umum müdürü B . Ali Rıza 
Eren'le Bayındırlık bakanlığı münaka· 
tat dairesi reisi şaı k demiryolları ida
resine gitmişlerdir. Hatta işliyecek ye· 

ni lokomotif ve vagonlar hatta geçiril
miş ve hususi bir katar halinde bugün 
tecrübe edilmiştir. Cuma günü İstan-

buldan Edirneye ve Edirneden 1stan· 

bula hareket eden trenler kalkarken tö

ren yapılacaktır. Umum müdürle müna

kalat dairesi reisi ilk trenle Edirneye 

kadar gideceklerdir. Hat kadrosunda 

değişiklik yoktur. Birkaç ecnebi mütc· 

hassısın vaziyeti bilahare belli olacak

tır. Hattın adı "devlet demiryolları Av· 
rupa hattı,, dır. 

FRANS.t\.DA BüDCE KONUŞMALARI 

Bir sosyalist mebus diyor ki! 
Milli müdafaa işleri parti 
kavgalarının üstündedir .. 

Fransız mali vaziyeti hakkında ingiliz tefsirleri 
Paris, 29 (A.A.) - Ayan meclisi, 

bugün masraf büdcesinin müzakeresine 
girişecek ve süratle kabul edecektir. 
Bunun üzerine iki meclis arasında büd
c:e kanunu, mutad veçhile, mekik do
kumaya ba.şlıyacak ve bu hal ihtimal 31 
birinci kanunda sona erecektir. 

Faris, 29 (A.A.) - Finans kanunu 
bnuşmalannı dün bitiren senato bu 
11abah masraflar büdcesini görüşmeye 

başlamıştır. 

JUilli. miidafaa büdcesi 
Faris, 29 (A.A.) - Büdce müzake

,rui esnasında ordu için yeni kışlaların 
inşası hakkında iki milyarlık bir kredi 
konulmasına dair olan 92 inci maddenin 
kabulünden evvel ayan meclisinden sos
yalist Brugier demiştir ki: 

"- Şimdi pek mühim bir askeri ted· 
biri reye koyacağız. Halk cephesi kabi
nesi tarafından istenilen bu büyük feda
karlığı hiç bir parti münakaşa edemez. 
Çünkü partiler milll müdafaa hakkında
ki ihtiyaçları kendi kavgalannın üstün
de tutmaktadırlar. Fransız milletinin 
sulhcu idaresi herkesce malUnıdur. Fa
kat herkesin şunu da iyi bilmesi l&
sımdır ki her bir fransız, istilaya ve hü
riyetinin elinden gitmesine müsaade et
miyecektir. 

Bununla beraber biz, geleceğe aid 
ilınidlerimizi kaybetmiş değiliz. Lazım 

gelen kredileri bir kül halinde kabul e
dip emniyetimizi böylelikle temin ettik
t~n sonra, silahların tahdidi için yapıla
cak müzakerelerin muvaffakiyet tali1ı· 
leri artmıf olacaktır.,, 

Parla, 29 (A.A.) - Mebusan mecli
si, 590 reyle ve ittifakla Polonya istik
razı hakkındaki kanun projesini tasvib 

eylemiştir. 

Fransanın ekonomik vaziyeti ve 
ingiliz mali mahfillerin fikirleri 

Londra, 29 (A.A.) - Mali mahfil· 
ler, Fransanın ekonomik vaziyetini dik
katle takib etamekte ve bu vaziyeti nik
binlik ile derpiş eylemektedirler. 

"The Economist,, Fransa büdcesi a
çığmm normal olduğunu yazmaktadır. 

Bu mecmua diyor ki: 
"Deflasyon politikası iflas edip de 

yerine para kıymetinin tenzili ve enfi

lasyon politikası ikame edildiği zaman 
mühim bir büdce açığının bir müddet 
için devam etmesi önünden kaçınılmaz 
bir haldir; 

Hele silahlanmaya aid bir takım 

masraflar ihtiyarı mecburi olduğu za-
nıan .•• '' 

Bu mecmua, Fransada i_şlerin yoluna 
gireceğine dair bir takım emareler gö
rülmekte olduğunu ve sermayelerin ya
vaş yavaş geri döneceğinin anlaşılmak
ta bulunduğunu yazmaktadır. 

Alman dış politikası hakkında 
'Clans Diplomatik ga zetesiııin 

Korespon
bir yazısı 

Berlin, 29 (A.A.) - Korespondans 
Diplomatik gazetesi, Almanyanm hare
ket tarzı hakkında dışarda intişar eden 
telaşa düşürücü şayialar hakkında yaz· 
<lığı makalede diyor ki: 

"Alman siyaseti hakkındaki yalan
lar son haddini buldu. Almanya, İspan
yada hiç bir zaman emperyalist amaclar 
gütmemiştir. Alman menfaati, İspanya
nın istiklal ve bütünlüğünün muhafa
.ı:asındadır. İspanya üçüncü enternas
yonal için bir ils olmıyacaktır. Alman
ya karışmazlık t<>raftarıdır, ve Alman
ya için bir gönü~ meselesi mevcud de
ğildir. 

Diğer bir mesele de ingiliz - İtalyan 

münasebetlerindeki satahtır. Almanya 
bu salahı daima arzu etmiştir. Çünkü 
bu suretle ufuk aydınlanmıştır. Fakat 
şimdi görülüyor ki Almanya aleyhdan 
bazı gazeteler bu anlaşmayı diğer bir 
cihetten suitefehhümler takibedeceği ü
midine düşmüşlerdir. İtalya - İngiltere 

anlaşmasının Almanya aleyhdan bir 
blok teşekkülüne müncer olacağı ümi

dini bu kadar açık bir surette gösteren
ler pek garib bir ruh haleti göstermek
tedirler. İtalyan gazeteleri de Alman· 
ya - İtalya işbirliğinin, Avrupa kültürü

nün müdafaası demek olduğunu kaydet
miş ve bloklar ve muhalif cepheler arzu 
eden bumahfillerin tefsirlerini red:let
miştir.'' 

lral{ta İngiliz hava 
üssü yaılıldı 

tl!-<se 5000 askn nakledilecek 
Londra, 29 (A.A.) - Irakta bulu

nan İngiliz hava kuvvetleri için Dibban'
da yeni bir üs yapılmıştır. Bu üs, ev\rel

kilerin yerini tutacak ve beş bin zabit 
ve asker buraya nakledilecektir. Bu na
kil masrafı 400 bin ingiliz lirasıdır. 

ULUS 

ingilterenin Paris 
l1üvül{ el~isi 

"' 
değişecek 

Londra, 29 (A. 
A.) - Deyli Te
legraf gazetesi, ln
gilterenin Paris 
büyük elçisi Sir 
Corc Klark'm, te
kaüd yaşına geldi
ği için martta te
kaüd edilmesi ve 
yerine ya dış ba
kanlığı müsteşarı 

Sir Aleksandr Ka
dogan'ın ve yahud 
Roma büyük elçi- Sir Corc Klark 

si Sir Erik Drummond'un tayini muhte· 
mel bulunduğunu yazıyor. 

Mısırda 
Kapitülasyonların ilgası 

konferansı nisanda 
toplanıyor 

Londra, lB (A.A.) - Deyli Telgraf 
gazetesine göre, Mısır kapitülasyonla. 
rınm ilgası ve muhtelit mahkemeler 
meselesiyle meşgul olacak olan enter
nasyonal konferans 19 nisanda Montrö
de toplanacaktır. 

İngiliz - İtalyan 
anlaşması 

Milano nutku prensiplerini 
değiştirmiyecek 

Roma, 29 (A.A.) - Salahiyetli mah
filler, ingiliz - italyan anlaşmasının ı. 

talyan - alman münasebetleri üzerinde 
tesir icra edeceğine dair fransız gazete
leri tarafından verilen haberleri yalan
lamaktadır. ve B. Musolini'nin Milano 
nutkundaki prensiplerde hiç bir deği
şiklik vücuda getirilmiyeceği tasrih e
dilmektedir. 

Nevyork' da grib 
salgınından ölenler 

var 
Nevyork, 29 (A.A.) - İki günden

beri Nevyork·da bir grip salgını vardır. 
Biltiln hastaneler dolmuştur. Polis sihi 
imdad kifayetsizliğinden bazı mahalle· 
lerde, griplileri taşımak için yardımda 
bulunmak mecburiyetinde kalmıştır. 

Bir çok kişi gripten ölmüştür. 

ÇtN HADtSELERi 
--------------~--------

Çan - Kay-Şek 
işe başladı 

Çang - Süe - Liyang 
muhakeme edilecek 
Nankin, 29 (A.A.) - Siyasi merkez 

konseyi mareşal Çan Kay Şek'in baş· 
vekillik ve ordu baş kumandanlığı vazi 
felerine yeniden başlamış bulunduğunu 
bugün bir tebliğ ile bildirmiştir. 

Şanghay, 29 (A.A.) - Nankin'den 
öğrenildiğine göre, politik konsey Çan 
Su Liang'ın askeri komite tarafından 

muhakemesini kararlaştırmıştır. 
Daimi komitenin toplantısı esnasın

da mareşal Çan Kay Şek, askeri komi
te başkanlığından ve başvekaletten isti
fasını takdim etmiş, fakat komite bu is
tifayı kabul etmemiştir. 

Japnn)·a Çine yardım edecekse de. 
Tokyo, 29 (A.A.) - Kuang • Tung 

ordusu, Nankin hükümeti komünizme 
karşı bütün kuvvetiyle mücadeleye gi
riştiği takdirde, bu mücadelesinde Çin'e 
yardım etmeğe hazır bulunduğunu bil
dirm;ştir. 

Fakat Çin, Japonya aleyhine döndü
ğü takdirde Kuang • Tung ordusu Man
çuko'nun müdafaasrnı temin etmek 
mecburiyetinde kalacaktır. 

:1 ....... 

SAYFA 3 

HABERLE 
ISP ANY A ISY ANI 

Cephelerdeki son vazivet .. 
Palos vapuru serbest bırakıldı 

İspanya hakkındaki yeni İngiliz - f ransız 
teşebbüsüne hiç bir devlet cevab vermedi 

Avila, 29 (A.A.) - Havas ajansı
nın hususi muhabiri bildiriyor: 

Madrid'in garb cephesinde Eskoryal 
sarayı karşısında yeni bir faaliyet baş
lamıştır. Mevkilerini kuvvetlendirmek 
istiyen asiler yer yer harekete geçmiş
lerdir. General Frank o ve general Mola, 
Avila'da konferansa iştirak etmeden ön
ce cepheyi teftiş etmişlerdir. 

Madrid cephesini teftiş eden general 
Varela ve Oragaz müstakbel hareketle· 
ri hazırlamışlardır. Çok mühim askeri 
hareketlerin arifesinde bulunulduğu sa
nılmaktadır. 

Milislerin bir muval/akiyeti 
Madrid, 29 (A.A.) - Müdafaa ko

mitesi, dün öğle vakti aşağıdaki tebli
ği neşretmiştir: 

Asilerin Madrid cephesinde yapmış 
oldukları taarruz tamamiyle durdurul
muştur. Milisler, Madridin şimal gar· 
bındaki Carcogne yoluna karşı yapılan 
bir çok şiddetli taarruzlan püskürtmüş
ler ve sonra mukabil taarruza geçerek 
bu yolu kurtarmışlar, Aravaca, Pazuelo 
ve Humera ile muvasalalan temin eyle· 
miş ve beş tank zabtetmişlerdir. 

Muhtelif cephelerde vaziyet 
Madrid, 29 (A.A.) - Guadalajora 

bölgesinde hükümetçiler Sealices köyü· 
nü işgal etmiş ve yeni taarruzlara karşı 
koymak üzere ikinci derecede bazı mev
kileri tahkim etmişlerdir. 

Dün şafak sökerken, Teruel vilaye
tinde bulunan Sarion bölgesinde, dört 
hükümetçi kolu kumanda heyeti tara
fından tesbit edilen mevkileri işgal et· 
mişlerdir. 

Bu sabah saat 8 de ve hüküm süren 
koyu sise rağmen ilerleme hareketine 
devam edilmiş ve yeniden bazı mevki· 
ler işgal edilmiştir. Asiler, mitralyöz a• 
teşi ile bu ilerlemeyi neticesiz bir şekil
de durdurmağa teşebbüs etmişlerdir. 

Jaen cephesinde askeri hareketlerin 
inkişaf etmekte olduğu haber verilmek
tedir. Yeni gelen yardımcı kuvvetler, 
son muharebelerde bırakılan mevzilerin 
işgali ile meşguldür. 

Asi tayyare kuvvetlerinin tesirli yar
dınnna rağmen 5siler geri çekilmeğe 
mecbur olmuşlardır. 

Sarrion'dan bildirildiğine göre, Tc
rucl mezarlığına hfilcim bir vaziyette o
lan Conond, hükümet kuvvetleri tara
fından işgal edilmiştir. Hükümetçiler, 
bundan başka Ogea de Albarracin kö
yünü işgal etmişlerdir. 

Asilerin resmi tebliği 
Salamanka, 29 (A.A.) - Resmi bir 

tebliğ, asilerin Endülüs cephesinde i
lerlemeğe devam ettiklerini haber ver
mektedir. 

Kordoba cephesinde bu ilerleyiş 60 
kilometreyi bulmuştur. Şimal ardusu da 
muvaffakiyetler kazanmıştır. Teruel 
cephesinde dÜfmanın tanklarla yaptığı 

. 

bir taarruz pü~kürtülmüş ve tankların 
beşi tahrib edilmiştir. General Franko 
kuvvetleri mukabil taarruza geçerek hil
kümetçileri kaçmağa mecbur etmiş ve 
yabancı tebaasından bir çok esir almış
lardır. 

Palos vapuru hadisesi 
hallolundu 

Berlin, 29 (A.A.) - Alman Paloe 
vapurunun serbest bırakılması hakkın
da son alınan haberlere göre, Bilbao 
makamları vapur yükünün bir kısmı ile 
vapur içinde ve binnetice alman topra
ğında bulunmakta olan bir İspanyol te
baasını alakoymuşlardır. Buna göreme
sele kati surette halledilmemiş demek
tir. 

Paris, 29 (A.A.) - Bask hükümeti
nin Paris habcralma bürosu bildiriyor: 

Bilbao radyosu Palos vapurunun 
Bask hükümeti tarafından tesbit edi
len şartlar altın<!a serbest bırakıldığını 
ilan eylemiştir. 

Ceuta limanında araştırılan 
Bulgar vapuru 

Londra, 29 (A.A.) - Cebclüttarık· 
tan bildirildiğine göre, Balkan ismin
deki bulgar vapuru, Cebclüttarık boğa
zında tevkif edilerek Ceuta limanına gCS. 
türülmüştür. Gemi, burada ara.ttırıldık
tan sonra yoluna devam edebilmiştir. 

Gönüllüler meselesi 
Hakkında ingili~ notasına 

cevab vermiyenler 
Londra, 29 (A.A.) - İngilterenin 

müstacel mahiyette olduğu noktasında 
israr etmiş olmasına rağmen Berlin, 
Roma, Lizbon ve Moskova hükümetleri 
İngilterenin İspanyaya gönüllü gönde
rilmesi meselesi hakkında vermiş oldu
ğu notanın cevabını göndermemişler• 
dir. 

fspanyada harbin durdurulman 
tavassutuna I tal.ya ne vakit 

cevab verecek? 
Roma, 29 (A.A.) - Burada aalahi· 

yetli bir kaynaktan öğrenildiğine göre, 
İtalya, lngiltıcre ve Fransanın 1apanya 
meselesi hakkında yaptığı teşebbüae 

daha bir cevab Yermemiıtir. Mesele he
nüz tetkik olunmaktadır. İtalyan ceva• 
hının ne zaman verileceği hakkında da 
hiç bir sarih tarih tcsbit olunamaz. 

Amerikadan ispanyaya harb 
malzemeıi gönderiliyor 

Vaşington, 29 (A.A.) - Dıf işleri 

bakanlığının haber verdiğine göre, U.. 
panyol hükümetine 2. 777 .000 dolarlılC 
kıymette 18 tayyare ve 150 tayyare mo
törünün gönderilscmi iç.in bir tayyaııe 
komisyon evine müsaade verilmi§tir. 

(Sonu 6. rncı sayfada) 

-.. . ...... ~ -

Madrld civarında General Frankonun topçuları bir kar fırtınası 

esnasında mevzi alırlarken 
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Denizcilik bahisleri: 

Sovyetler Birliğinin 

Karadeniz donanması 
General Frankoya yardım Fölkişer Bcobahter gazetesi, "Sov

yetler Birliğinin Karadeniz donanması 
ve bu donanmanın Akdeniz için olan 
ehcmiyet" başlığı altında yazdığı uzun 
bir makalede, Avrupadaki ve hususiyle 
Akdeniz havzasındaki son hadiseleri e
le almaku ve bu münasebetle, Sovyet • 
ler Birliğinin Karadcnizdeki donanma
sının ehemiyetini tebarüz ettirmekte -
dir. Bu makelede ezcümle deniliyor ki: 

Sovyetler Birliğinin elinde, şimal 

denizine çıkan biricik kapı, yalnız Fin
landiya körfezinin iç taraflarında bu
lunan Leningrad'dır. Bundan başka ka
pısı yoktur. Halbuki, ülkesinin oenu -
bunda, hinterlandta, endüstri merkezle
rine, hammadde sahalarına, demiryolla
riyle, kanallariyle mükemmel bir su • 
rette bağlanmış geniş sahilleri ve do -
layısiyle açık denizlere çıkmak imkan
ları vardır. Bundan başka, cenub kısmı
nın, bilhassa elverişli bir vaziyeti daha 
vardır ki, o da, buralarda alınacak olan 
ve daha sulh zamanında gizli tutulma
aı icab eden tedbirlerin, yabancıların 

gözünden tamamiyle saklanabilmesi 
kı:yfiyetidir. 

Sovyttlcr Birliğinin, Amiral Koşa
nof'un kumandasında bulunan Karade -
niz donanmasının belkemiğini. "Pariş
kaya Komuna" adında 23,016 tonluk 
muillırebe kruvazörü te~kil etmektedir. 
Bu gemi, her ne kadar çarlık devrin
den kalmış bulunuyorsa da, geçenlerde 
esaslı bir surette tadilata uğramış ve 
modern bir şekle sokulm~tur. Bu ge • 
minin 12 tane 30,5 luk, 6 tane 12 santim
lik topu ayrıca tayyaretopları ve gü
vertesinde tayyareleri de vardır ki, bu 
kuvvetli haliyle, hiç de küçük görüle • 
cck bir muharebe kuvveti değildir. 

Bundan iOnra gelen en büyiik ünite 

8030 tonluk ''Krasni Kav.kas., adındaki 

kruvazördür. Bu kruvazör de, 1932 de 

baştan aaşğı değ1ştirile~k 18 untimlik 

son sistem toplarla ve 12 tane terpido 

kovanı ile techiz edilmiştir.Bu iki nrh
lıdan sonra, "Çerono Ukraina'' ile "Pro
fintern,. kruvazörleri gelmektedirler. 
Her iki kruvazör de 7000 tonluktur; teç
hizatını 13 santimlik toplar teşkil et -
mek1e benber, "Krasni Kavkas" da ol -
duğu gibi he:- ikisinin de ıoo mayn al
mak ve dökmek İÇİT' tertibatı vardır. Bu 
iki gemi tle yakmia ~o::lern bir hale 
sokulııır:ık daha ~üyük toplarla teçbiz 
edittteklerdir. 

Karadenizde1d Sovyet donanmasın

da asıl büyük ölçüde tutulan denizal
tı gemi filosudur ki, en az 30 parçadır. 
Bunların yamız, 1918 de inşa edilmiş o
lan dört tanesi eskidir. Denizaltı filosu
nun büyük bir k•snr 1932 den sonra 
inşa edilmiştir ki. çoğu 600 - 1000 ton
luk olduğuna göre, muhtelif suretlerle 
uzakta ve büyük c;aldmşlara girişecek 
kudrcttcdirln. 

Her biri 1300 tonluk ~ş tane destro
yer ~ birkaç tane de donanma refakat 
gemisi ile birlikte, dünanmaya lazım 

olan mayn dökme ve tarama · gemileri, 
karakol gemileri, tamirhane gemileri 
ilh ... de vardır. Şimdiki vaziyet bu 
merkezde olmakla beraber, her sınıftan 
yeni gemilerin insa vr. ilavesini de he • 
saba katmak gerektir. 

Karadenizdeki Sovyet tezgahlan, 

her türlü harb gemisi yapacak kabili -
yettedirler; nitekim., bu kabiliyetlerini 
son yıllarda isbat etmiflerdir. 

Büyük ölçüde nakliyeleri başarmak 

hususunda da ellerinde vasıtaları vardır; 

çünkü Sovyetler Birliği ticaret donan

masının en büyük kısmı Karadeniz 1i • 

manlarındadır. Akdenize Sovyet nakli

yelerinin sevkedilişi ve harb donanma· 

sının inkişafı bakımından, 20.7.1936 da 

akdedilmiş olan Montrö andla~sının 

çok büyük bir ehemiycti vardır. Daha 

bu andlaşm2\ etrafında görüşmeler ya

pılırken, Fransa ile Sovyetler Birliği

n.in arzusu, Almanya ile bir harb takdi

rinde, karşılıklı yardım imkanlarının, 

her ne suretle olursa olsun aksamaması 

üzerinde toplanıyordu. Hatta bu nokta

da inad ve ısrar edilmesi neticesinde, 

az kalsın müzakereler akamete uğru • 
yordu. 

Her iki devlet de, esas itibariyle 

maksadlanna vardılar. Montrö andlaş

masında asıl kazanan Türkiynein yanın

da, Sovyetler Birliği de bulunmaktadır. 

Çünkü, önceleri, batı devletlerinden bi· 
riyie bir barba tutuştuğu takdirde, bil -
yük bir değerde olan Karadeniz sahil -
leri düJlll<Ul donanmasınm saldırışına 

maruz bulunuyordu; halbuki §imdi, 
Türkiycnin bitaraflığı ka~ıgnda. böyle 
bir tehdide artık imkin kalmamıştır. 

Böyle bir tehlike, olsa olsa, Millet -
ler Cemiyetinin Sovyetler Birliğine 

karşı harekete geçmesi gibi ihtimali ol
mıyan bir vaziyette akla gelebilir. 

Diğer taraftan, rejional pakt ai•te• 
mine dayanan Sovyetler Birliği, Sov
yet • fransız askeri ittifakının hedefi o
lan Almanya ile bir harb takdirinde, 
donanmasına hareket serbestisi, askeri 
kuvvetlerini taşryan gemilerine geçid 
imkanını temin etmiş bulunuyor. 

Boğazların tekrar tahkimi ve and • 
laşmanın yeni hükümleri dolayısiyle, 

Karadenizde1d Sovyet topraklarına ar • 
tık taarruz etmek imkanı kalmadığın -
dan, bu sahayı korumak için bağlanmış 
olan Sovyet kuvvetleri, hiç tereddüdsüz 
olarak ba~ka harb cephelerinde ku11am
labilir, yahud, Akdenizdeki fransız kuv
Tet1erini istihlaf eder. 

osua ........... ssaauva .., 

Prof. K. KOMORCIANIN 
Modem ve beı-kese elzem kitaplan 

Kr. 

Amelt ve tatbiki kambiyo 

Yeni muhasebe usulü 

Ticarl maliimat ve bankacılık 

lktısad i1mi 

İhtisas muhasebeleri (Şirket, 

sanayi. ziraa~ banka) 

Ticari ve mali hesap 1. ci kısmı 

Zihnt hesap kaideleri 
Logaritma cetvcllen 

{yeni rakam) 
Yeni hesabı ticari {mufassal 
eser) 
Mali cebir (istikraz ve 
sigorta hesapları) 

35 

122,50 

105 

87,50 

175 
70 

20 

56 

200 

100 
Başlıca satış yeri: lkbal Kitap evi 
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Radikal partisine mensup Fransız muharrirlerinden Pierre 
Dominique, ispanyadan dönüşünde General Frankoya yardım 
etmemiş olduğu için fransız hüL.iimetini itham edt:n sağcı mu
barrirlerden B. de Kerilis'e hitaben a~ğıdaki açık mektubu 
neşretmektedir: 

Mösyö, dostlarınızdan bir kaçıyle birlikte !spanya'dan dön
dünüz. General Franko'yu, hükümetinin azalarını. nasyonalist 
orduyu gördünüz. Bur)?os hükümetinin kontrolu altında bu • 
lunan memleketi dolaştınız ve dönüşünüzde şöyle yazıyorsu
nuz: 

''Bask ülkesi boyunca veya eski Kastil yaylasında yaptığı
mız seri do/aşmada, evlerin duvarlarında büyük harflerle "ya
şasın Almanya!'', "yaşasın ltalya!'' yazılarını gördük. Ekseri
ya balkonlarda ve pençerelerde alman bayrakları dalgalanmak· 
radır. Ve sayısız siviller ve askerler, göğüslerinde gamalı haç 
işaretini ta!jımaktadırlar." 

Bütün bunlardan çıkardığınız hüküm nedir? General Fran· 
ko'ya yardım etmemiz icab ettiğL 

Size göre, daha harbın başlangıcında bunu yapmalıydık, ve 
bu, yiğit Generalı Başbakan Hitlerin elinden kurtarmak için 
hakiki metod olurdu. Fakat madam ki bir defa bu İli olmuştur, 
onu o ellerden kurtarmak için kendisine vardım edelim. Ona 
tanklar, tayyareler, cephaneler, gönüllüler yolhyalım, ve tabi
idir ki bu hususta almanlardan daha cömert davranalım.. 

Çünkü, öyle değil mi Mösyö Kerilis, Frankonun galib gel
diği farzolunursa, yarın, Madridde, hesab görmeye gidecektik 
ve elde cakamlar, diyecektik ki: 

- General, Almanya, size iki fırka gönderdi. Fakat biz si
ze üç fırka gönderdik. Tabii bedava tarafından. Ve İspanyanın 
bu müzayedeli satışında, kazanan biziz. 

Bu neviden düşüncelerin, kör doğmuş ve gözleri hiç açıl • 
mıyacak olan muhafazakarların hoşuna gitmesinde şaşacak bir 
taraf yoktur. Siz de bizim gibi bilirsiniz ki Mösyö, dostlarınız 
siyasi hakikatlere karşı mutlak surette empermcabldırlar. Ve 
hakikat, onların omuzlarından, ördeğin tüyleri üzerinden su 
gibi, kayar gider. Fakat Fransanın muhafuakar olmadığını 
tasavvur edersiniz, bilhassa sağduyu sahihi olduğunu tasavvur 
edini~ 

Size şurasını hatırlatmama müsaade ediniz ki, eğer 'Gene -
ral Sanjurjo'nun 18 temmuzdan önce, bir Hamburg Bankasın· 
dan 500 milyon aldığı doğru ise biz derhal General Fnnkoya 
600 milyon hazırlamahyu.. Bunu Fransa köylülerine söyledi
niz mi? Burgos hükümetinin güzel hatırı için ne kadar mem
nuniyetle ellerini ceblerine götüreceklerdir. 

Sizi iyi anhyorsam,Almanyadan daha cömert davranmak 
için en seri vasıtalarla İspanyaya göndermemizi istediğiniz üç 
fırkadan da onlara bahs açdmız mı? Fransız köylüleri si%e o• 
ğullarını vermekten ne kadar sevineceklerdir 1 

meselesi 
Kırk bin fransız, bu bir rakamdır da Kırk bin fransız ki, 

Mösyö Kerilis, kimbilir kaçı ölecektir. Tabii bu ölümlerin me
suliyetini kendi üzerinize alıyorsunuz-ur, ve sonra. bu ma.. 
sumların döktükleri kanlardan ellerinizi yıkamaya kalkışım .. 
yacaksınızdir; ve bu kırk bin adama, sevinçle, neşeyle öldür • 
melerini tavsiye ettikleriniz, karşı saftaki fransrzlardır. 

Çünkü karşı safta fransızlar vardır. 
Ve bugün, 1936 ilkkanununun son günlerinde, karşı safta 

birkaç bin fransızın mevcudiyetini bilerek, öteki safa da o ka· 
dar ve hatta daha fazla fransızm geçmseini istiyorsunuz. Ta ki 
bugüne kadar komünistler tarafından irtikap edilmiş olan fra.n
aız kanını dökmek cinayetine, sizin tarafınızdan bu kanı fran .. 
sızlar tarafından döktürmek cinayeti eklensin. 

Bir an için düşünmediniz ki, oraya atmak istediğiniz krrıi 
bin adam Ren sınırımızda bir gedik açacaktır. Bir an için dü .. 
ş.ünmediniz ki Burgos'da veya başka bir yerde fransızlarla al .. 
manlar arasında vahim bir hadise çıkabilir ve bu bir harb se
bebi olabilir. Bir an için düşünmediniz ki alman genel kurma• 
yı müdafaamızda açtığınız bu kırk bin adamlık gedikten is .. 
tifade edebilir. 

Hayır, hayrr, bütün bunların sizin indinizde bir ehemiyeti 
yoktur. Sizce, her şeyden daha ehemiyetli olan Frankoyu bir 
sürü yardnnlarla elde etmek hususundaki bilmem hangi ihti .. 
maldir. Hem sanki nankörlük hatta asiler tarafından kurulmuş 
bile olsa, hükümetlerin bir 7:ayıf noktası değilmiş gibi. Pek 
sarih olarak, fransızlarr kanlarını dökmeğe davet etmekle kal• 
mıyor, fakat onlara mukabilinde hiç bir şey vermeden, yalnız 
para değil, asker de vermeğe kalkıyorsunuz. Bu fransız kanına 
pek az kıymet vermektir. 

Her halde, tamamiyle antinasyonal olan bu tavrı takındığı· 
nız için size teşekkür ederiz. Komünistler gibi siz de harb is· 
tiyorsunuz; sizi de onlarla aynı torbaya sokmamıza müsaade 
ediniz; orada, kediler gibi biri birinizle istediğiniz kadar bo .. 
ğuşursunuz, ne siz, ne de onlar Fransa'ya rehberlik etmeğe 
layık değilsiniz. 

18 temmuzdan beri, hiç durum değiştirmemi~ olan bizim bir 
an için endişeye düşmüş olduğumuzu itiraf etmeliyim. Bu, si· 
zi bizimle aynı fikirde sandığımız zaman oldu. Sağın siyasi ik .. 
tıdars12lığını bildiğimiz için. yanılmış olmamızdan korktuk. 

Fakat işte caniyane hatanız ortaya çıkıyor. Mösyö, vicda • 
nm:ıızı rahata kavuşturdunuz. Bu iki hata arasından hakikat 
~~~ferane ~eçebilir. Biri Franko'nun menfaatiyle alakalı, 
dıgerı Largo Kaballero'nu.n menfaatini güden bu iki muhake
me tarzı arasında. müsaade ediniz de biz sadece memleket metl4 
faatlerinden endişede olan bir 2'ihniyet teıis edelim. 

Siz, Mösyö de Kerilis, anti bolşevik misiniz? Komünistler 
de bize antihitleriyen olduklarını söylüyorlar tasavvur edin 
ki bi% de fransınz. 

ALMANYA'NIN UYANDIRDIGI ENDİŞELER 
La Republique'de ]ean - Pierre Gerard yazıyor : 

Almanyadan aldığımız haberler iyi deği~dir. Bu b~yült mn
letin bugün içinde bulunduğu maddi ve manevt vazıyet son 
derece endişe verici bir mahiyettedir. 

Evvela iktısadi bakımdan, Almanyanın durumu kötüleş
mekten hali kalmıyor. Tahdidler her r.ün biraz daha fazla art· 
maktadır. Yağ ve yumurta o kadar nadir maddeler haline gel
miştir ki, gıda maddeleri için vesika usulünün ihdası düşünül
mektedir. 6 aydan beri yağ tevzi edilmemiştir. 

Fakat a1man evolüsyonu bilhassa manevi bakımdan endişe 
uyandırıcı görünüyor. Biliyoruz ki bir zamandan beri orada 
artmakta olan bir amele ajitasyonu vardır. Renötesi işçilerinin 
son derece aşağı olan ücretleri bir sefalet ve hoşnudsuzluk ha
li idame etmektedir ki bunun ani bir şekilde, faşist diktatör
lükte mevcud olmıyan, grevlerle tezahür ettiği görülmüştür. 

Güçlükler artmakta devam ederse - ve beklenmedik bir de
ğişiklik olmadıkça bunlar artacaktır. - Alman hükümctinin ya
rın şiddetten başka bir bal çaresi mevcud olmıyacak bir vazi
yet bqısında kalmasından korkulabilir. Doktor Şaht ''yeni 
muhasara politikasına" devam olunduğu takdirde böyle bir 
infilakın önüne geçilmez bir hale geleceğini söylemiştir. 

Sistematik bir tarzda alınanlara muhalif olmryan ingilizlc· 
rin gitgide daha bariz endi~eler ir.har ettiklerini müşahede e • 
diyoruz. Uzun zaman "fransız korkusu., na gülümsedikten son
ra, şimdi de ingiliz matbuatı büyük kaygular göstermeye baş-

lamıştır. Yorksehire Post, Manc.heater Guardian veya News 
Cronicle gibi muhtelif zihniyette gazeteler dün ddden tel.iş 
Terici makalelerle doluydular. 

Bedbinlere hale nrdirecek: mahiyette olan şey, Berlin hü • 
kümetinin almakta olduğu hayret verici tedbirler serisidir. Bir 
kaç gündenberi genç zabitlerin toplanmasını hızlandırmak 
için, liselerin son smıflarmı ilga etmiş ve ''harb bakaloryası~ 
usulünü ihdas etmiştir, Evvelki gün, Führer'in endüstriyeller 
konferanslarını ve genel kurmay toplantılarını arttırdığı kayd 
ediliyorou. Nihayet dün, Almanyanın seferber edilebilir va • 
tandaşlara pasaport vermeyi kaldırmış veya hiç olmazsa son 
derece tahdid etmiş olduğu öğreniliyordu. 

Almanya hiç bir zaman muvazeneli bir memleket olmamış
tır. Toprağının fakirliği ile nüfusunun mikdarı arasında mev
cud o1an tezad bu memleketin bütün dramı, belki de Avrupa .. 
nın bütün dramıdır. Hitler rejimi ''alman milletini manen yük· 
~itmekle" ırkın büyük kusuru olan gururu çok tehyiç etmiş
tir. Çalışkan, daima disipilnli, namuslu olan alınanın kali
teleri arasında ne itidal, ne de ölçü vardır. Santimantal. heye
canlı ve hatta saf olan alman, bütün fedakarlıklara bütün şid
detlere amadedir. Tenkid hassasından mahrum oluşu, otorite
ye tapı,ı, onu mükemmel bir insan materyeli haline koymakta
dır. Almanyanm kıymeti, şeflerinin kıymetiyle ölçülür. 

Almanya dalına meçhul peşinde görünüyor. Daimi karar· 
sızlığr dünyanın mukadderatı üzerine ağır çöken bir tehlike 
yaratmaktadır. 

Halkevinde yılbaşı eğlenceleri 
Geliri Kızılay Kurumunun şefkat yurdunda barınan 

yavrulara sarf edilecektir 
Halkevinde 31 Birinci kanun tarihinde yapılacak olan bu eglencelerin bi
let ücreti yalnız 1 liradır. İki cazband - Ucuz büfe -Milli oyunlar - Sürprizler 

Mugger'in karada yaptığı seyahate bir par
çacık bile alaka göstermiyen Çakal: 

iddia etti. Bunun gerçek derecesini nasıl tak
dir edebilirim? Maamafih, biz aynı yiyeceği 
yeriz. o da bunu söyledi. 

CENGEL Ki TABI 

dim. Çünkü kendisi balık yiyen amcamın oğ
lu, pek o kadar iyi ile kötüyü biribirinden 
ayrrdedemezdL Fakat akşam üzeri bizimki • 
ler de oradan bahsediyorlardı; onları duy
duldan sonra emin olum. 

Çakal sordu: 

- Yollarda ne yediniz? Diye sordu. 
Mugger, her kelimeyi teker teker çeke -

rek: 
- Ele ne geçirdimse amcamın oğlu, dt:dL 
Hindistanda sizinle ge~ekten akrabalı

ğınız olmıyan bir kimseye ',amcamın oğlu'' 
diye hitab etme.zsiniz. Fakat peri masalla -
rında bir Timsahın bir Çakalla evlendiği~ 
dair bir efsane vardır. Çakal ondan dolayı 
kendisine Timsahın akrabası imiş gibi hitab 
ettiğini biliyordu. Kendi kendilerine olsalar 
mesele yoktu. Fakat şimdi yanlarında Ba
lıkçıl da vardı ve kuşun gözlerinde acaib bir 
parıltı oldu ve çirkin bir jest yaptı. 

Fakat bu sözler. bir çuval inciri berbad 
etmişti. Çünkü bununla Çakal, Mugger gibi 
kendini beğenmiş büyük bir hayvanın tıpkı 
onun gibi ne bulursa onu yediğini sö~lemiş 
oluyordu. Hele nehir boylarında birisinin 
"taze et" yediğini söylemek büyük bir tah
kir sayılırdı. Ancak yamyamlardan böyle 
bahsolunurdu 

Ya%aa: Çeviren: 
Rudyard Kipling Nurettin ART AJI 

Bütün ingilizler, kendileri avlanmadıkça 
bu yolda av avlarlar. 

Çakal heyecan içinde sordu: 
- Bu beyaz yüzlüleri kim avlar? 
Balıkçıl, gagasını manalı manalı takırda-

tarak dedi ki: 
- Ben bu adı biraz hatırlarım; o zaman 

gençtim. 
- Ben burada gayet iyi yerleşmiştim. Ha

tırımda kaldığına göre köyiım üçüncü defa 
kurulmustu ki amcamın oğlu Gavial, bana 
Benarcs'in yukarısında zengin sular bulun
d1, -." haberini getirdi. Önce gitmek isteme-

- Ne diyorlardı? 
Mugger - Got'un Mugger'i: 
- Beni suyu bırakıp karadan yürütmeğe 

yetişecek sözler söylüyorlardı, dedi, gecele
ri, ufak akıntılardan ve çaylardan istifade e
derek yoluma devam ettim. Fakat sıcak ha
vaların başladı~ zamandı ve bütün ırmak
lar, ziyadesiyle alçalmıştı. Tozlu yollardan 
geçtim. Uzun otların arasından dolaştım. Ay 
ışığında tepelere tırmandım. İyi düşünün ço
cuklar, hatta kayalara tırmandığım bile oldu 
Hatta suyu çekilmiş olan Sirhind eteklerin
den dolanarak beni Gunga'ya doğru ulaştı -
racak ırmakları buldum. Bildiğim bu yerler
den oraya varmak için bir ay yollarda kal· 
dım. Bunun ne kadar harikulade bir şey ol
duğunu düşünün. 

Aklı daima ufacrk midesinde olan ve 

Çakal : 
- Sahiden bunu bilmeli idim baba! dedi. 

Bir Mugger, bir Çakalın kendisine baba diye 
hitab etmesine aldırış etmezdı. Hele Mug
ger Got, Muggeri. Bunun üzerine Mugger, 
burada tekrarına lüzum olmıyan birçok taf
silat verdi. Çakal da dedi ki: 

- Yoksulların koruyucusu bir akrabalık 

Balıkçıl sakin sakin : 
- Bu yemek otuz mevsim önce yer .. ilirdi, 

dedi, eğer otuz mevsim daha konuşsak gene 
o geriye gelmez. Şimdı, bize söyleyi-
niz, bu kadar kara seyahatinden sonra ıyı 
sulara ulaşınca ne oldu? Eğer biz, boyuna 
Çakalların havlamasını dinlemekle vakit ge· 
çirecek olursak, o zaman, hani meşhur ta
birdir, şehrin biitün i&leri durur. 

Mugger de bu sözleri cana minnet bilmiş 
olmalı idi ki hemen sözün~ devam etti: 

(Srn•• ·~r) 
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Antakyayı değil, bugünkü Yalnız tarihi 
Antakyayı da tanımak lizımdır 

Antakya her baknndan Anadolu şehirlerini 
hatırlatan bir türk şehridir. 

Antakya ~elıri: 
Kızrldaiı ile Antakya dağları a

rasında Asiırrnağı dar ve derin bir va
di içinde kıvrımlar yaparak Akdenize 
dökülür. Sahildeki delta tedrici suret
te büyümektedir. Antakya tehri sahil
den 25 kilomere içerde, Asiırmağı'nın 
38 metre genişlik peyda ettiği bir nok
tadadır. Antakyanm §arkında vadi A
mık ovasına doğru açılır ve genişler. 

Vadi zemini mümbit ve sulaktır. 

Antakya çok eski bir şehirdir. Bir 
zamanlar ön Asyanın birinci derece 
de büyük bir merkezi olmuştu. Sonra
lan şehir eski mevkiini kaybettiği gi
bi ehemiyec1i bir güzergah olmaktan 
da çıktı. Evelce Antakya'nın gördüğü 
işleri şimdi Berut ve İskenderun gör
mektedir. Bugün Antakya suyu ve ha
vası güzel bir meyva ve çiçek şehri

dir. Her taraf eski ihtişam devirleri
nin hatrraiarmr taşıyan kıymetli abi
delerle doludur. 

Bugünkü Antakya Asiırmağmın ke
narındaki düzlüklerden başlıyarak Ha
bib Neccar tt"pelerine doğru yükselir. 
Ekseri An.ıdolu şehirleri gibi sırtını 

bir dağa y.ıslamrştır; önünde şarka 

doğru genişliyen, bahçelerle dolu yeşil 
bir ova uzanır. Yenişehir ovaya doğru, 
ırmağın iki tarafına yayılmaktadır. 

Bugünkü şehirden on misli geniş 

olan eski Antakya Asiırmağımn cenu
bundaki tepelere kurulmuştu. Artık 

tarihe karışmış olan eski binalar ve e
seı ler zamanla barab olup gitmiştir. 

Meşhur surun bakiyeleri elan durmak
tadır. Habib Neccar tepesindeki hisar 
ve saray da harab bir haldedir. Sırt

lardaki eski su yolları o zamanki tesi
satın azametini bize gösterir. 

Asiırmağının iki tarafında uzanan 
yeni Antakya 40.000 nüfuslu bir türk 
şehridir. Bütün servetini tabiatten, etra

fındaki bahçelerden temin eder. Vaktiy-
le pek ileri giden ve buralara kazanç 

getiren kozacılık, zeytincilik ve sabun
culuk bugün pek zavallr bir vaziyette-

dir. Franstz işgaline kadar son bir asrr 

zarfında Antakya seri bir inkişaf gös- ı 
termişti. 1880 de şehrin nüfusu 17.500 

idi. 1890 da 25.000 ni, 1900 de 28.000 ni 
bulmuştu. Cihan harbı arifesinde de 
40.000 ne yaklaşmrş bulunuyordu. 

Fakat fransız işğalindenberi şehir ge
rilemiş vaziyettedir. Birçok yerli sanatlar 

bu meyanda dokumacılık sönmüştür. 

Şehir pazar yeri olmaktan çıkmıştır. Ev

velce Sancak merkezi iken bugün kaza 
merkezi olmuştur. 

Antakya ziraat mahsulleri bakımın

dan da Anadolu şehirlerini hatırlatır. 

Elma, erik, şeftali, kaysının en güzel ne

vilerini yetiştirir. Aynı zamanda porta

kal, limon ve mandalina da eksik değildir. 

Irmak üzerindeki dolablarla sulanan bah

çeler ve bostanlarda büyiik emekler sar

fiyle mütenevvi sebzeler yetiştirilir. 

Halk tabiatin zenginliğinden pek iptidai 

şekilde istifade eder. Teknik vasıtalar
dan devlet kudretinin yaratıcı yardımın

dan mahrumdurlar. 
Antakya havasının güzelliği, civarda

ki sayfiye yerlerinin şirinliği ve bir çok 
tarihi eserleri ve hatıraları ihtiva etmesi 
dolayısiyle her taraftan ziyaretçi çeker. 
İskenderun, Uzkiye ve Haleb balkının 
bir kısmı yazı buralarda geçirir. Yaz kış 
dünyanın her tarafından seyyahlar gelir. 
Mesire yerlerinden Defne eskidcnbcri 
meşhurdur. 

Encamus bahçeleri türk devrinde 
şöhret almış sayfiye yerleridir. Şehre 9 

kilometrelik asfalt bir şosa ile bağlı o

lan eski Defne ile Harbiye yeşillikler i
çinde akar sular ve şellalelerle dolu bir 
yerdir. Burası koyu gölgeli yüksek a
ğaçlarla daima bahar içinde bir çiçek 
yurdudur. Zaten bütün Antakya dağlan, 
yaylaları güzel kokulu rengarenk çiçek
leriyle tanınmıştır. Şeftali ve portokal 
bahçeleri de buraya ayrı bir hususiyet 
verir. 

Şehirden Harbiye mevkiine giden 
yol bir kaç kilometre sonra ikiye ayrıla
rak biri Encamus'a gider. Burada hafif 
meyilli sırtlar üzerinde zeytin, portokal 
ve daha bir çok meyva ağaçları sıralanır. 

Bahçeler içinde kaybolan beyaz köşkler
den Asi ırmağının kıvrıla kıvrıla akışı 
seyredilir. Burası da yeşillikler içinde 
güzel bir mesire ve sayfiye yeridir. Da
ha cenubta Caksma civarındaki ziyaret 
dağı da tanınmış bir gezinti yeridir. 

Hasılı Antakya tabiatin bütün güzel

liklerini kendinde toplamış bir türk yur

dudur. Yalnız tarihi Antakyayı değil bu

günkü Antakyayı da tanımak lbrmdır. 

Hataların bu eski yurdu bir zamanlar 

Selösid'lerin merkezi olmuş, zaman za

man eski İranlılarla, bizanslıların isti· 

tasına uğramış, la tinler burada hükümet 

sürmüş, haçlılarla islfunlar burada çar

pışmışlar. 

Bütün bu hadiselerle beraber eski 

Antakya da tarihe karışmış, on asır· 

danberi eski şehrin yerine yeni bir An

takya, mümbit bir ziraatin merkezi 

olarak küçük bir türk şehri kaim oldu. 

Evvelce Asi ırmağı seyrüsefere el

verişli idi. Sahildeki Selukya limanı ile 

sıkı bir irtibatı vardı. Frattan, Akdeni

ze, Anadoludan Suriyeye giden yol ü

zerinde idi. Zamanla bu vaziyet değişti. 

Irmak mecrasının dolması, sahilde 

deltanın genişlemesi dolayısiyle Seluk

ya limanı harab oldu. Orta zamanlarda 

bunun yerine Suneydiye tesis edildi, 

Fakat o da bir şey temin edemedi. Ar

tık Asi ırmağı eskisi gibi kayıklarla 

seyrüsefere elverişli değildir. Eski An
takya yalnız siyasi ve dini hakimiyetini 

kaybetmekle kalmadı. Hiç eksilmiyen 
zelzeleler de onu barab etti. Onun ye
rine mıntakanın öz evlfülları türkler ta
mamiyle başka esaslar üzerine yeni An
takyayı kurmuşlardır. 

Hamit Sadi Selen 

ULUS 

HA VA TEHLlKESINE KARŞI 

İngiliz cephane 
f abrikalan başka yerlere 

naklediliyor 
Londra, 29 (A.A.) - Deyli Telgraf 

gazetesinin yazdığına göre, Londra ya
kınında Wolwich'de bulunan cephane 
fabrika ve depolarının büyük bir kısmı 
!skoçya'da lrving'e, Lancaster kontlu· 
ğunda Şarley'e ve şimali Gal de Brıd· 
gend'e nakledilmiştir. 

Wolwich'in yukarıdaki mevkilerden 
daha fazla tayyare hücumlarına maruz 
bulunması lıu tedbire sebcb olarak gös
terilmektedir. 

lngilterc, silalılanma programını 
hızlandırmayı diişiiniiyor 

Londra, 29 (A.A.) - 1937 senesi baş
langıcından itibaren tekrar silahlanma 
programı hızlandırılması düşünülmek

tedir. Bu program, 193€ programına nis
beten yüz milyon fazla masraf gerekti
recektir. 

Hükümetin bilhassa beş kruvazör, 
bir tayyare gemisi, on sekiz torpido 
muhribi ve altı tane denizaltı inşası i
çin tahminen otuz milyonluk siparişte 
bulunacağı söylenmektedir. 

1937 senesinde 2.000 tayyare inşa e
dilmesi, yedek stoklar vücuda getiril
mesi ve memleketin harb halinde en
düstri kifayetinin temin olunması da 
göz önüne alınmıştır. 

SOVYETLER'DE: 

Nişanla taltif edilen fabrikalar 
Moskova,, 29 (A.A.) - Tas Ajansı 

bildiriyor : 

Sovyetler birliği merkezi icra komi

tesi, süratli avcu tayyarelerinin inşa

sında gösterdiği muvaffakiyetten dola

yı, 21 numaralı fabrikayı Lenin nişanı 

ve bu fabrikaya mensup bir çok işçiyi 
de muhtelif nişanlarla taltif etmiştir. 
Komite bunlardan başka tayyare motö. 
rü imal eden 19 numaralr fabrikaya ve 
bu fabrika işçilerine muhtelif nişanlar 

vermiştir. Bu fabrika, 1935 - 36 randma
nmı tesbit edilen tarihten evvel temin 
etmiştir. 

ALMANY A'DA: 

Sovyet • alman bcaret anlaşması 
uzatıldı 

Berlin, 29 (A.A".) - Dün doktor 

Şaht ve Berlindeki sovyet ticaret dele

gasyonu şefi arasında bir protokol im

zalanmış ve bu protokol mucibince al
man - Sovyet ticaret muahedesi bir se. 
ne daha temdit edilmiştir. 

Münzam bir protokol, 1937 senesinde 
mühletleri inkiza edecek olan sovyet 
Rusya ile münakid muahedelerin tanzi
mi us'ullerini tesbit etmektedir. 

!r4iılrdl~~~ ,.,.~ ,., ,., ,., ~l 

Kulak, burun, boğaz mütehasaısı~: 

Dr. Ziya Naltl ~: 
1stanbu1daki muayenehane- ·l 

sini Y enİ§ehir, lsmetpa§a cad- ~,. 
desi, No. 78 e nakletmİ!lİr. Mu- ~ 

~ 

~ Telefon: 3626 ~ 
,., " 

SON ·DA iKA 
FRANSIZ - İNGİLİZ TEŞEBBÜSÜ ETRAFINDA 

İtalya, müshet cevah vereooge benzemiyor 

Sovyetler birliği esas itibariyle mutabık 
Roma, 29 (A.A.) - Dış Bakanı Kont 

Ciano bugün alman ve Portekiz elçile
rini kabul etmiştir. 

Konuşma, cumartesi günü tevdi olu· 

nan fransız ve İngiliz notalarına İspan

yaya gönüllü gönderilmesinin meni 

hakkında verilecek cevab etrafında ce

reyan etmiştir. Yarı resmt tek söylenen 
§ey Fransa - ingiliz isteğinin geçen a
ğustosta karışmazlık hakkında Fransa 
tarafından yapılan teşebbüs sırasmda 

İtalyanın istediğinden başka bir şey ol· 
madığıdır. Ancak siyasi mahfillerde o 

zamandanberi şartların değişmiş oldu
ğu ve bugün fransız - ingiliz talebinin 
isafı komünistlere yanyacağı söyleniJ.. 
mektedir. 

Sovyeı Ru6Ya eMU iti.baTiyle 
mutabık 

Londra, 29 (A.A.) - Röyter ajan
sının Moskovadan aldığı haberlere göre 
Sovyet hükümeti İspanyaya gönüllü' 
gönderilmesinin meni hakkındaki fran .. 
sız - İngiliz notasını esas itibariyle ka· 
bul ettiğini fransız ve İngiliz elçile.ri .. 
ne bildirmiştir. 

Alınan - İtalyan münasebetleri hakkında 

B. Cianonun bir alınan gazetesine beyanatı 
İngiliz - İtalyan anlaşması ikind kanundan önce imzalanmıyacali 

Berlin, 29 (A.A.) - Fölkişer Beo
bahter gazetesi muhabirine beyanatta 
bulunan B. Ciano demiştir ki: 

"- Benim İtalya ile Almanya ara
sında sıkı bir irtibat kurmaktan ibaret 
olan planım, her halde tahakkuk saha
sına isal edilecektir. 

Memleketimiz Avrupanın sulhçu bir 

surette kalkınmasını temine yarıyacak 

vaziyetleri ihdas için birbirlerine yak

laşıyorlar. Şimdiki halde, vaziyet iyi 
değildir. İspanyaya bakınız, Çine bakı
nız. Çinde tek açık yürekli ve sözlü a-

dam olarak Çan Kay Şek'i görüyorum. 
Onu tanıyor ve takdir ediyorum... 

Roma, 29 (A.A.) - İngiltere ile 1-
talya arasındaki "Gentlmen Agreement,, 
projesi Londrada tesbit edilmiştir. Şim
di İtalyanrn statüko hakkındaki fıkrada 
tahrire aid istediği tadilata Londranm 
cevabı beklenmektedir. Anlaşmanın i -

kinci kanundan önce imzası muhtemel 
değildir. 

ltalya, Roman)·anın Adi.~balmda 
konsolosluk kurmak talebine 

mii.spet cevu.b verdi 
Bükreş, 29 (A.A.) - Rador ajansı 

bildiriyor: DıJ bakanı Antonesko Ro

manya hükümetinin Adisa.babada bir 

konsolosluk ihdas etmek arzusunu ital· 

yan elçisine bildirmesi ve bu babda İ

talyanın muvafakatini memnuniyetle 

istemesi üzerine italyan elçisi 28.12 ta· 

rihli notası ile bükümctinin bu muva
fakatini memnuniyetle vermekte oldu
ğu cevabını vermiştir. 

Bu konsolosluğun ihdası, Romanya
nın İtalya ile en samimi münaseebtler 
idame etmek hususundaki arzusunun 
mantıki bir neticesidir. 

bölgelerdeki 
son haberler 

ispanyada, 
çarpışmalara 

muhtelif 

Madrid, 29 (A.A.) - Öğrenildiğine 
göre Guadalajara hükümet kuvvetleri, 
Bustilles, Villares ve Basquena kasaba
larına girmişlerdir. 

Aranjuez mmtakasmda cumhuriyet
çiler, mühim mikdarda harb malzemesi 
za btetrnişlerdir. 

Madrid, 29 (A.A.) - Dün akşama 
doğru topçu duellosu tekrar başlamış
tır. Cumhuriyetçiler, bir taarruz icra 
etmişler ve Portekize giden demiryolu
nu k~ek istemi§lerdir. Muharebe de
vam etmektedir. 

Buraya gelen haberlere göre asilerin 
pazar günkü taarruzlarından sonra mu
harebe meydanında bir çok alınanların 
cesedleri bulunmuştur. 

Madrid, 29 (A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: 

Dünkü gün sükunet içinde geçmiş-
tir. 

aid 
Cumhuriyetçilerin tayyareleri asile

rin Casa del Kampo'daki mevzilerini 
bombardıman etmişlerdir. Pazar günü. 
bu mevkide müthiş muharebeler olmuş
tur, ancak bu muharebelerin neticeleri 
henüz malumat değildir. 

Üsera mmtakasında cumhuriyetçiler, 
pazar günü elde edilmiş olan mevzileri 
tahkim etmişlerdir. 

Salamanka, 29 (A.A.) - Bir tebliğ
de düşmanın Teruel cephesindeki taar

ruzun akamete uğramış olduğu bildiril
mektedir. 300 milis ölmü.§ ve beş tank 
za bte dilmı~tir. 

Malaga cephesinde cumhuriyeçilerin 
bir taarruzu püskürtülmüş.tür. Cumhu
riyt tçiler, muharebe meydanında 2~ 

maktfıl bırakmışlardır. 

Cordoba, mıntakasmda ileri hareka
tırnıza devam ettik. Milislerin bir taar
ruzu tardedilmiştir. 70 milis telef ol
mu~tur. 

Papa'nın sıhi vaziyeti vahimleşti. 
Roma, 29 (A.A.) - Bir müddettenbe ri hasta olan Papa'nın sihi vaziyeti bu 

akşam vahimleşmiştir. 

• 

Tefrika: No: 114 

BiLiNl\llYEN iNSAN 
Kuvvet ve isticlad, hiç bir zaman görünme

miş oldukları ailelerde birden bire zuhur edebi
lirler. Hayvanlarda ve nebatlarda olduğu gibi 
insanlarda da bir takım istibdaller vukua gelebi
lir. Hatta proleterler arasında yüksek inkişafa 
müsteid süjelere rastlanabilir. 

derebeylerinden, uzvi ve dimaği bakımdan, da
ha zayıf kimselerdi. Birinciler esir olarak, ikin
ciler ise kıral olarak doğmuşlardı. 

ka, çocuk sahibi olmağı da istememektedirler .. 
Bunların noksaru aldıldan terbiyeden, komÜ• 
nizmden ve yanlış telakkilere dayanan bencil
liklerinden gelmektedir. Bu halin sebebi, aynı 
zamanda, ekonomik şartlardan, evlilikteki istik
rarsızlıktan, asabi muvazenesizliklerinden ve 
çocukların ana babalanna tahmil ettikleri va "' 
kitsiz zaaf ve ahlak bozukluğundan inbias et "' 
mektedir. iyi cinsten çocuk sahibi olabilecek ve 
bunları en makul bir tarzda yetiştirebilecek olan 

Yazan: Dr. ALEXIS CARREL 
Türkçeye çevıren: NASUHi BAYDAR 

Malum olduğu üzere canilik, şayed akıl zaa
fiyle ve diğer dimağ ve zihin noksanlariyle bir
leşmemiş olursa, irsi değildir. Mesleklerinde ta
lii olmamış, iyi işler yapamamış ve yahud bü
tün ömürlerince madun vaziyetlerde kalmış 
namuslu, zeki, ciddi adamların oğullarında, pek 
nadir olarak, büyük kudretlere tesadüf olunur. 
Asırlardanberi aynı çiftlikte oturan ailelerde bu 
kudretler ekseriya mevcud değildir. Bununla be
raber, bu gibi muhitler hazan artistlerden, şair
lerden, maceraseverlerden ve azizlerden zuhur 
eder. Azası parlak vasıflariyle tanınmış Nev
york 'Iu bir aile, Fransa·nm cenubunda Charle
magne'dan Napoleon devrine kadar aynı toprak 
parçasında ziraat etmiş olan köylülerden gel
mektedir. 

Fakat bu hadise sık tekerrür etmez. Filvaki, 
bir memleket halkının türlü sınıflara inkısamı 
ne tesadüfün ve ne de sosyal uyuşmaların eseri
dir. Bunun biyolojik derin bir esası vardır. Zi
ra ferdlerin fiziyolojik ve dimaği hassalarma 
bağlıdır. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa 
gibi hür memleketlerde herkes, geçmişte, teshi
re müsteit olduğu mevkie yükselmek hürriyetine 
malik olmuştur. Bugün proleter olanlar bu vazi
yetlerini vücudlannm ve akıllarının noksanlanna 
borçludurlar. Bunlar gibi köylüler de ortaçağdan 
beri toprağa istiyerek bağlı kalmışlardır, çünkü 
on lan bu hayat tarzına müsaid · kılan cesaret, 
muhakeme, muhayyele eksiği ve cüret vardır. 
Bu meçhul çiftçilerin hırsla toprak aşıkı, anonim 
asker, Avrupa milletlerinin sarsılmaz esası olan 
cedleri, büyük vasıflarına rağmen, toprağı feth
etmiş ve bütün müstevlilere karşı korumuş olan 

Bugün, sosyal sınıfların gittikçe birer biyo • 
lojik sınıf haline gelmesi laznndır. Ferdlerin, ne
siclerinin ve ruhlarının cinsine göre taayyün e .. 
den seviyeye inmeleri veya çıkmaları gerektir. 
En iyi uzuvlara ve en müsteid akla sahih olanla
rın yükselişini kolaylaştırmak lazımdır. herkes 
kendi tabii yerini işgal etmelidir. Modern millet
ler kuvvetlileri geliştirerek kendilerini kurtara
bilirler; zayıflan himaye etmekle değil... 

vu 
Güzidelerin inşası. - Gönül nzasiyle öjenizmi 

-İrsi bir aristokrasi. 

Güzidelerin bekası için öjenizm elzemdir. 
Bir ırkın en iyi unsurlarını teksir mecburiyetin • 
de olduğu besbellidir. Halbuki en medeni mil -
letlerde doğum azalmakta ve dun cinsten ferd
ler meydana gelmektedir. Kadınlar, isteye is
te-ye kendilerini alkol ve tütünle harab etmekte, 
hatlarını inceltip uzatmak maksadiyle tehlikeli 
bir tegaddi rejimine uymaktadırlar. Bundan baş-

en eski ailelerden gelme kadınlar hemen hemen 
akimdirler. Avrupa'nm en iptidai memleketleri· 
nin köylü ve proleterlerinden yeni gelme kadın .. 
lar çok çocuklu aileleri meydana getirmektedir öt 

ler. Fakat bunların çocuklarında, şimal Ameri .. 
kasma ilk yerleşmiş kolonicilerin çocuklarında_. 
ki kıymet yoktur. Milletlerin en asil unsurlan 
arasında doğum nisbetinin fazlalaşması hakkm"' 
da - yaşama ve düşünme itiyadlannda derin bir 
inkılap vuku b•Jlm<l-t,' .,.A. ve ufukta yeni bir ide
al yükseln-.ec1~:.çe - Ü ı. ıid beslemeğe mahal yok4 

tur. J .. ' .. ) 



SAYFA 6 

S.ı.~NCAK HAKKINDA 
Fransız gazetelerinde çıkan makaleler 

Sancak meselesi hakkında Paris'de delegasyonumuzla Fransa 
hükümetinin alakalı memurlan araS1.nda yapılıp bildiğimiz şekil. 
de neticesiz kalmı§ olan görüşmeler hakkında Fransız gazetele
rinden bazılarının neşrettikleri makaleleri hulasa olarak yazmış
tık. Bu yazıların çıktığı gazeteler gelmeğe bQ§lamış olduğundan 
vesika mahiyetinde telakki ettiğimiz bazı makaleleri tercüme edi
yoruz: 

Sabık Fransız E.rkanıharbiye 

'Reisi General 1' eygand Suriyeye 
liman, Fransaya iissiibalıri 

ol.arak Trablusşamın verilmesi 
lüzumunu isbat ediyor 

(Cumhuriyet gazetesinin Faris mu
habiri gazetesine telefonla bildiriyor:) 

25 kanunuevel tarihli Journal des 
Debats gazetesinde 'General Veygand 
imzasiyle şarki Akdeniz başlıklı bir ma
kale intişar etmiştir, Veygand malfım 
olduğu üzere Fransanxn son zamanlara 
kadar Erkanıharbiyei umumiye reisliği
ni etmiş, askerlikte büyük şöhret sahi· 
bi generallerdendir. Umumi harbdan 
sonra Suriyede de fransız komiserliği 
vazifesini görmüştür. 

Debats'nm makalesı, muharririn yük· 
sek şahsiyeti ve mevzuu bahsettiği me
selenin ehemiyeti itibariyle üzerinde te
vakkufa şayandır. Makalede General 
Veygand Fransanın şarki Akdenizdeki 
alakalarını zikrettikten sonra memleke
ti için bu havzada bir üssübahriye ma
lik olmanın hayati ehemiyetini tebarüz 
ettiriyor. Bu üssübahrinin neresi olabi
leceğini tetkik eden General İskende
run limanının kara rüzgarlarına karşı a
çık olmasını ve dahille muvasalasını 

kesen Amanus dağlarının vaziyeti dola
yısiyle bu limanın maksadı temin ede
bilecek evsafı haiz olmadığını anlat
makta ve esasen İskenderunun türkler
le elyevm bir ihtilaf mevzuu olduğunu 
da hatırlatmaktadır. 

Generala göre yeni teşekküJ eden Su· 
riye devleti için en tabii liman Trablus· 
pm limanıdır. Burayı Lübnandan ayı
rarak Suriyeye raptetmek, bir serbe.5t 
mıntaka ile Fransanın da bahri ve havai 
ihtiyaçlarını tatmir. edecek hale getir
mek lazımdır. 

Muharrir Trablusşamın Lübnandan 
ayrılmasile bu memleketin kaybedeceği 
küçük bir arazi parçasrndan ibaret ol
duğunu ve buna mukabil Lühnanın Be
rut gibi nıiikemmel bir lim..,nr bulundu
ğunu anlatmakta ve Trablus§amın 

Suriyeye verilmesi suretiyle Suri
ye ile Lübnan arasındaki münasebatın 
atisi korunmuş ve islam ve hıristiyan 

unsurlar arasında hayırlı bir muvazene 
teessüs etmiş olacağın• öslyemektectir. 

General Veygand'ın makalesi. !sken· 
derunun Suriye için hiçbir lüzum ve fa
idesi olmadrğını ve Fransa menafii için 
de oralarda korunacak alaka mevcud bu
lunmadığını, bilhassa şu esnada salahi
yetli bir lisanla tebarüz ettirmis olmak 
noktasından hakikaten ehemiyeti haiz 
bulunmaktadır. 

I skenderım sancağı 
23-XII-1~36 tarihli Journal'dan: 

İki gün devam etmiş olan mü
zakerelerden sonra iskenderun mese· 
lesi hakkında Fransa ile Türkiye ara
sında aktedilmiş olan konferans öyle . 
bir muvafakıyetsizliğe maruz kaldı ki 

dün akşam neşredilen tebliğde bunun 

tesirini aza • tınak zahmeti bile ihtiyar 

olunmadı. Tebliğde: "Görüş teatileri 

neticesinde bir anlaşma husulüne im ... 

kan bulunamaması üzerine her iki ta

raf mümessılleri bu meseleyi, rapor

tör ile tem~sta devam ederek ve Mil
letler cemiyetinin gelecek celsc,,ı.den 
vel, diplomısı yolu ile görüşmeleri im
kanını derpi;> eylemektedirler" denili
yordu. 

Bir nevi yazış tarzı. Bu suretle u
mumi bir şckılde alınmış olan vaziyet
ler muvaffakıyetsizliği mucib olduk
tan sonra gelecek görüşmelerin daha 
iyi bir neti.:eye ulaştırabilecekleri na
sıl tasavvur olunabilir? 

Tezlerin biribirine tamamen zıd ol
dukları daha Ankara ile Faris arasın
da 10 ila 17 sonteşrin tarihli notaların 
teati edildiği zamanlarda tezahür et
mişti. 

Tezler arasındaki bu mutabakatsiz
lik, konseyın ıs ve 16 birincikanun ta
rihli mü:r:ıkerelerinde de tebarüz etmiş 

ve bu müzakereler neticesinde Türki
ye ile Fransa, bir anlaşma ve uzlaş
ma yolu bulmaya davet edilmişlerdi. 

Bu anlaşmanın husulü için ise İsveç 
Hariciye Nazırı Sandler tayin edilmiş 
ve o da raportör rolünü ifa etmek üze
re Berne'deki İsveç nazın Westman'ı 
Paris'e murahhas olarak yollamıştı. 

Bu diplomat elinden gelen her şe
yi yaptı. Fakat biribirine tamamiyle 
zıd olan iki görüşü nasıl telif etmeli? 

Türkler, İskenderun sancağında bu
lunan 85.000 türkün suriyeli nasyona
list arablara itimadları olmadığı nok

tasından hareket ediyorlar; ve bu top
rakların Smiye'den ayrılmasını ısti

yorlar. 
Türkler bu husustaki taleblerinden 

vaz geçmek şöyle dursun, daha dün 
bir Suriye dtvletleri konfederasyonu 
teşkil edilmesi ve İskenderun sanca
ğının da bu konfederasyona Suriye ve 
Lübnan' m ıstiklallerine müsavi bir is
tiklal ile iştirak etmesi fikrini ileri 
sürdüler. 

Milletler Cemiyeti tarafından tas
dik edilmiş olan 1922 tarihli beynel
milel statü Suriye'de yalnız iki müs
takil devlet bulunacağını ve bunların 

da Suriye ile Lübnan olacağını, diğer 
azlıklar için de garantiler verileceğini 
tesbit ettiğine göre Fransanın bu türk 
talebini kabul etmesine nasıl imkan 
bulunabilirdi? 

Bu hususta bir şey yapabilmek yal
nız Milletler Cemiyeitnin elindedir; 
MiJietler Cemiyeti 17 sonkanun tari
hinde açılacak olan gelecek celsesinde 
umumi bir revizyon yapmak hususunu 
4.:etkik edebilir. Bu ise Suriyeli nasyo
nalistleri avaklandıracaktır. 

Hadiselerın neticesini beklerken, 
Fransanın kendiliğinden tadil etmesi
ne imkan mevcud Glmıyan bu mesele
de türkleri~ mütemadiyen fransızlara 

kızmaktan vaz geçeceklerini ümid et
mek arzusu11u ızhar eylememize mü
saade olunsun. 

Saint - Brice 

lskenderun sancağından doğan 
Fransız - Türk meselesi 

Le Peuple gazetesinden: 

Bu mesele pek basit bir şekilde izah 
edilemiyecek kadar karışık ve bilhassa 
müthiş değildir. 

Ankara bükümeti 1921 de imzalan
mış, Lozan muahedesiyle teyid edilmiş 
olan türk - Suriye smırlarının tahdidi 

muahedesini öne sürüyor. Ehemiyetli 
bir türk azlığının ya§adığı İskenderun 

sancağına hususi bir statü verileceği 

zikredilmişti. Son fransız - Suriye an
laşmast böyle bir şeyi gözetmiyor, An
kara girişilmiş teahhüdleri hatırlatıyor, 
bunların tahakkuk etmemesinin millet
lerarası iyi münasebetleri bozacak ne
viden olduğunu söyliyerek protesto e
diyor ve ihtiyat tedbirleri alınmasını 

teklif ediyor. 

İtiraf etmek lazımdır ki fransız tezi 
oldukça müşkül mevkidedir. Bu tez 
fransız - türk anlaşmasını inkar etmi

yor, fakat Suriye üzerinde Fransaya ve
rilmiş olan mandanın hükümlerini öne 
sürerek Sancak meselesinin bir fransız • 
türk ihtilafına mevzu olamıyacağıru, 

bunun tama.men mandayr vermiş ve ta
rif etmiş olan, tatbikini kontrol ve 
milletler cemiyetini alakadar eden bir 
iş olduğunu iddia ediyor. 

Fransız tezi ta ...,amiyle yanlış değil
dir; yalnız Quai :i'Or.,ay Baylan tara
fından fazla şişir:ım:.,tir. 

Manda hükümleri 1921 fransız • 
türk muahedesinden sonra tesbit edil
miştir. Fransa, girişmiş olduğu teahhüdü 
bilerek unutmuş olmakla itham edilmi· 

yor, fakat Suriye muahedesinde bu te
ahhüdün zikre:iilmemiş olması veya hiç 
değilse iki şeyin tasrihine ve ahenk
leştirilmesine çalışılmamış bulunma
sı oldukça nahoştur: Fransız • türk uz
laşması ve milletlerarası manda. Hatta 
son zamanlarda akdedilmiş olan fran-

ULUS 

YOLLARI 
1 

DENiZ 
A.K.A.Y. fabrika ve ha
vuzlar İstanbul ve İzmir 

limanlan büdceleri 
Bugün hüdce, Divanı muhasebat 
ve lktısat Encümenlerinden mü

rekkep umumi heyette 
görüşülecek 

Dünkü sayımızda yazdığımız gibi, 
denizyolları, A. K. A. Y., fabrika ve ha
vuzlar, İstanbul ve İzmir limanları ve 
Van gölü işletmelerinin 937 senesi büd
celerini, bu idarelerin hususi kanunla
rı mucibince tetkik edecek olan büdce, 
divc:m muhasebat ve iktisad encümen
lerinden mürekkeb umumi heyetler, bn
gün saat onda Kamutay büdce encüme
ni odasında toplanacaklardır. 

Umumi heyetler, sıra ile denizyo11a
n işletme idaresinin 937 büdcesini, de
nizyolları işletme idaresinin 936 kadro
sunda değişiklikler yapılması hakkında 
başvekalet tezkeresi, A. K. A. Y. işlet
me idaresinin 937 yılı büdcesini, fabri
ka ve havuzlar idaresinin 937 yılı büd
cesini, İstanbuJ, İzmir limanları ile 
Van gölü işletmesinin 937 büdcelerini 
tetkik edeceklerdir. 

Konyada tazyikli su araş 
tırmalar iyi netice verdi 

Konya, 29 (A.A.) - Arteziyen ku
yuları için tazyikli su bulmak üzere dört 

aydır süren çalışma müsbet netice ver-
di Karamanda 184 üncü metre-de su bulun
du. Her giın binlerce halk sondaj yeri
ni ziyaret ederek, f[şkıran suyu görmek

te ve ovanın kuraklıktan kurtulacağı

nın bu müjdesi karşısında hakiki bay
ram yapmaktadır. Vilayet suyu bulmuş 
olduğu için şimdi arteziyen kuyularını 

çoğaltmak için esaslı tedbirler almakta

dır. 

Ruam savaşından 
alınan neticeler 

Birinci teşrinin birinde başlayan 

Trakya ve İstanbul vilayetleri ruam 
savaşının ikinci teşrin içindeki netice
leri Ziraat bakanlığı tarafından tesbit 
edilmiştir. 

Buna nazaran dört vilayet merkezi 
ile 21 kazasında 1413Cı hayvan mallein
den geçirilmiş ve bunun 173 ü öldürül
müştür. Ayrıca Bileciğin OsmaniJi ka
zasında 503, Diyarbekir merkezinde ve 
Erganide 843, Çoruhta 865 ki ceman 
2249 hayvan malleinden geçirilmiş ve 
bunlardan yedisi öldurülmüştür. 

Hastalık noktai nazarından yayladan 
kışlaklarına dönen aşair hayvanlarından 
Siird vilayetinde 35138, Kütahya vila
yetinde 3358 baş muhtelif hayvan mu
ayene edilmiş ve sağlam görülmüştür. 

Balıkesir' de C. H. P. 
Kongresi 

Balıkesir, 29 ( A.A.) - C H. Parti
si vilayet kongresi parti başkanı Etem 
Aykut'un bir söyleviyle açılmıştır. 

Kongrede ilyönkurulun bir yılda yapı
lan işlerini bildirir rapor okundu. Muh
telif dilekler üzerine açık konuşmalar
da bulunuldu. Kongre bugün de top
lantılarına devam edecektir. Gece aza
lar şerefine parti tarafından bir ziya. 
fet verilmiştir. 

lzmir C. H. P. il kongresi 
çalışmaları 

1zmir, (A.A.) - Dün halkevinde 

toplanan C. H. P. il kongresi bugün de 
toplantısına deYam ederek encümenle
rin hazırlıkları raporları dinlenmiş ve 

yarın toplanmak üzere dağılmıştır 

sız - Suriye muahedesinin bunu nazarı 
itibara almamış olması ve bizzat B. Vi
enot olan bunun mesulü Fransanın, hal
letmek iddiasında olduğu ve kendi he
sabına büyük reklamlar çıkardığI işlere 
bu kadar az vakıf görünmüş olması da
ha nahoş bir şeydir. 

Görüldüğü gibi hiç mübalağaya lü
zum yoktur. Türkiye Sancak üzerinde 
toprak hırsı olmadığına yemin ediyor; 
Fransa Türkiyenin canını sıkmak iste
miş olmadığrru ve fransız - türk dost
luğunu muh;:ıfaza etmek istediğini söy
lüyor. Demek oluyor ki bu dostça halle. 
dilmesi lazım gelen bir meseledir, ve 
bunda güçlükler aramaya mahal yok· 
tur. 
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Dış Bakanımız Atinada 
(Başı ı. inci sayfada) 

mn hususi muhabiri bildiriyor: Türkiye 
hariciye vekili Rüştü Aras başbakan Me
taksas ile bugün de konuşmalarına de
vam etmiştir. Siyasi mahfillerde bu ko
nuşmalara büyük bir ehemiyet atfedil
mektedir. 

Rüştü Aras yarın Ankaraya hareket 
edecek ve hareketinden önce kırat ta
rafından kabul olunacaktır. 

Bütün yunan basını Dr. A.ras'ı 
selamlıyor 

Atina, 29 (A.A.) - Atina ajansr bil
diriyor: bütün gazeteler istisnasız Rüş
tü Arası hararetle selamlamaktadrrlar. 

Proia Rüştü Arasın, Paristeki görüş
melerinden ve enternasyonal politika
dan yunan hiikümetini haberdar etmek 
üzere Atina'da duruşunun gayet tabi1 
olduğunu çünkü Türkiye ile Yunanis
tanın dış politikada tek bir direktifle 
hareket ettiklerini yazarak diyor ki: 

"Balkan antantının anahtarı." 
"Yunan kamoyu mümtaz türk diplo

matının bu ziyaretini en derin bir sa
mimiyetle karşrlar. Bu ziyaret iki mem
leketi bağlryan rabıtaların kuvvetini 
bir kere daha isbat etmiştir. Esasen 
Balkan antantl gibi çok kuvvetli bir 
müessesenin anahtarını da işte bu rabı
talar teşkil etmektedir." 

Elefteron Viına gazetesi de şöyle ya
zıyor: 

'~Rüştü Arasın Atinayı ziyareti iki 

hükümetin dış politikalarım idarede 

gösterdikleri sıkı temasrn devamlılığını 

göstermektedir. Ve Rüştü Arasın, "An

karadan Avrupaya giden yol Atinadan 

geçer,, yolundaki eski beyanatının bü

tün kıymetini muhafaza etmekte oldu

ğuna bir delildir. Rüştü Aras ile Me

taksas Balkan antantı konseyinin ya

kında yapacağı toplantı hakkında görüş 

teatilerinde de bulunacaklardır. Kon

sey ihtimal ki bütün Balkan devletle

rinin antanta gerekirse iki taraflı pakt· 

larla alınmasını da tetkik edecektir.. 

Rüştü Arasın bu ziyareti bir taraftan 
türk • yunna bağlarını daha ziyade sı
kılaştırmak ve öte taraftan Balkan sul
hunu en geniş bir tarzda teşkilatlandır
mağa yaramak gibi iki bakımdan tesiri 
olacaktır.,, 

Diğer gazetelerin yazdıkları 
Katimerini gazetesi de bütün enter

nasyonal kaygılar arasında türk. yunan 
ittifakının sağlam ve sarsılmaz bir hal
de bulunduğunu memnuniyetle müşahe
de ederek diyor ki: 

"İşte A tinayı kendi memleketi gibi 
telakki eden Rüştü Arasın ziyaretinden 
hasıl olan intiba budur.,, 

Diğer bütün gazeteler de aynı me
alde ve aynı samimiyetle yazılar yaz
maktadırlar. 

lSPANYOL İSYANI 
(Başı J. üncü sayfada) 

Bu, ispanyol harb sahası için müsa
ade edilen ilk amerikan ihracatıdır. 

Dış işleri bakanlığı, amerikan bita
raflık kanununnun hüküm.ete bu gibi 
müsaadeleri menetmediğini kaydetmek

tedir. Hükümet şimdiye kadar, İspanyaya 
harb levazımı ihracı iç.in yapılan müra-

caatları ancak ikna suretiyle retetme
ğe muvaffak olmuştu. bununla beraber 
gayri resmi bir menbadan bildirildiği
ne göre, bunlar eski tipte ve kullanıl
mış tayyarlerdir ve ilk irsalat iki ay
dan evvel vaki olmıyacağı için o zamana 
kadar kongre bu kabil teslimatı da men
eden karar verdiği takdirde şimdiki mü
saade geri ahnabilecektir. 

H ükümet, tayyare ve motörlerin 
ihracına izin verdi 

Vaşing-ton, 29 (A.A.) - Hariciye ne
zareti, Bilbao yolu ile İspanya hükü
metine 18 tayyare ve 441 tayyare motö
rü ihraç edilmesi ıçin ruhsat vermiştir. 
Bunlar kullanılmış tayyare motörleri o
lup iki ay tamire muhtaçtırlar. 

Bu esnada kongrenin iç harblere 
tatbik edilecek olan bitaraflık kanunu
nu kabul etmesi ihtimali vardır. Böyle 
bir şey, bu ruhsatiyelerin ilgasına yol 
açacaktır. 

Haıııhurgda bir 
fabrikası 

Viyana, 29 (A.A.) - Der Morgen 

gazetesinin bildirdiğine göre, alman hü

kümeti Hamburgda bir şubesi olan 

Nevyork Grace konsorsiyomunun iştira

kiyle Hamburg:la bir mühimmat fabri

kasının vücuda getirilmesine muvafakat 

etm:ştir. Bu müessesenin sehimlere ay· 

lspnya, Milletler cemiyetinden 
yardım istiyor 

Cenevre, 29 (A.A.) - İspanya miilet 
ler cemiyetine bir memorandum gönde
rerek cemiyet mütehassıslarmm, Mad
ridin sivil ehalisi~ yardım işine ve macl 
riddeki büyük ve orta elçiliklere iltica 
etmiş olan kimselerin şehirden çıkarıl
maları hususunda yapılacak çalışmalara 
iştirak etmelerini istemişlerdir. 

Basklarla asiler arasındaki rehine.. 
lerin mübadelesi için 

Cenevre, 29 (A.A.) - Bask ta.rafı 
ile asi taraf arasaında 4000 rahinenin 
mübadelesi için entarnasyonal kızılhaç 
delegeleri tarafından ispanyada yapılan 
tavassut hakkında gazetelerde birbirle
rini tutmayan haberle çıkmıştır, 

Doktor Junod konu~larm devam 
ettiğini ve elverişli bir neticeye varma
ları umulabileceğini cenevreye bildirmit 
tir. 

i tal yani.ar Baleardan 
çıkıyorlar mı? 

Roma, 29 (A.A.) - Havas ajans .n
dan: iyi haber almakta olan mahfiller 
kont Rossi'nin bir çok tayyarelerle Si
cilyaya doğru Baleares adalarından ay
rılmış olduğunu haber vermektedir. 

mühimmat 
liuruluvor 
nlmış olan sermayesi 30 milyo:ı mark 
olacaktır. 

Bu müessese, 25 sene sonra devlete 
intikal edecektir. Müessese, sermayeye 
altın olarak yüzde dört faiz temin et• 
mektedir. Hamburg fabrikasında mü
himmat imaline 1-7-937 tarihinde başla
nacaktır. 

Büyük bir mühimmat fabrikası nın kurulacağı haber verilen 
Ilamburg'un um uml görünüşü 



30 ILKKANUN 1936 C.ı\RŞAMBA ULUS 
~--~~------------------------------------.....:... 

r 
Aktif 

Cumhriyet Merk:ez Bankasının 
26 BİRİNCİ KANUN 1936 VAZİYETİ 

1 

Pasif 

---------- - ' LiRA 

17.092,7691 ~42.347,02 Kasa: 
Altın safi kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler: 
Türk lirası 

Haritekiç muhabirler: 
Altın safi kilogram 5.709,046 
Altına tahvili kabil serbest 
döpizler 
Diğer dövizler ve borçlu 
kliring bakiyeleri 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
karşılığı 

Kanunun 6 ve 8 inci rr.adde
lerine tevfikan hazine tara
fından vaki tediyat 

Senedat cüzdanı: 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 

Esham ve tahvila t cüzd.llnı: 
Deruhte edilen evrakı 
naktiye kar ılığı esham 
ve tahvilat (itibari 
kıymetle) 

Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar: 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

7.812.664,-
804.038,78 

447.158,89 

8.030.229,64 

68.775.91 

33 .620.113,0~ 

158.748.563,-

12.064.611,-

430 281,67 
27.277.995,18 

3 7 .170.340,23 
_ 3.979.648,.::_I 

2.008. 705,63 
7.205.577,81 

Yekun 

LİRA 

32.6 ~9 049,80 

447.158,89 

41.719.l18,59 

146.683.952,-

27. 708.276,85 

41.149.988,58 

9.214.283,44 
4.500.000,-

11.153.260, 71 
315.235.088,89 

LiRA LiRA 

15.000.000,-
1 Sermaye: ---------,-------!·-----

İhtiyat akçesi: 
Tedavüldeki banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan hazine tara
fından vaki tediyat 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
bakiyesi 
Karşılıg-ı tamamen altın ola
rak ilaveten tedavüle 
vazedilen 
I~eeskont mukabili ilaveten 
ted. vazed. 

Türk Irası mevduatı: 

Doviz teahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer döv izler ve alacaklı 
klirin" bakiyeleri 

Muhtelıf: 

1.551.182,53 

158. 7 48.563,-

12.064.611,-

146.683.952,-

19.000.000,-

13.500.000,- 179.183.952,-- --
14.756.303,78 

6.507,94 

22.239.505,87 22.246.013,81 

82.497 .636, 77 

Yekun 315.235.088,89 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: lskontc haddi o/o 5 1/<J altın üzerine avans % 4 1
/ 2 

MlLLl MUDA.FAA VEKALET! 
\TIN ALMA KOM i ') YOi" U İLANLA 

BİLİT 
1 

1 - 30.000 metre kanat bezinin şartnamesindeki yapılan deği
şiklik dolayısile yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 21.000 türk lirası olub ilk teminat pa
rası 1575 liradır. 

3 - İhalesi 15. ı. ı<l37 cuma günü saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 

maddelerindeki belgclerile ihale gün ve saatincen bir saat eveline 
kadar teminat ve teklif mektublarrnı M.M. Vekaleti Satın Alma Ko-
misyonuna vermeleri. (2208) 2-6186 

BİLİT 
Bir bobin izolasiyonlarının tecdidi pazarlıkla yapxlacaktır. Bedel 

keşfi (124) liradır. :ı:azarh~ı ~.1.1937 cu~artesı günü saat o.ndadır. 
Pazarlrğa gireceklerın belh gun ve saatınde satın almakomısyonu-
na gelmeleri. (2219) 2-6192 

BİL İT 
1 - 815 adet arka çantası ve 1450 adet ekmek torbası kapalı zarf

la eksiltmeye konmuftur. 
2 _ T ahmin edilen bedeli 7121 lira 70 kuruş olup ilk teminılt pa-

rası 534 lira 15 kuruştur. 
3 - İhalesi 18.1.937 pazartesi günü saat 15 dedir. 
4 _ Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gününden en geç bir 
saat eveline kadar teminat ve teklif mektuplarını M.M.V. satın al-
ma komisyonuna vermeleri (2221) 2-6193 

BİLİT 
Madeni barometre: 37 adet madeni baromt-tre açık eksiltme ile sa. 

tın alınacaktır. Hepsinin tutarı (2960) liradır. Evsaf ve şartnamesi 
komisyo:ı.ian parasız verilecektir. İhalesi : 18-1-937 pazartesi günü 
saat on birdedir. llk teminatı: (222) liradır. Eksiltmeye gireceklerden 
ilgili bulunanlı!r 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde istenen 
belgelerle birlikte eksiltme gün ve vaktinda M. M. V. satın alma 
komisyonuna gelsinler. (1943) 2-5775 

BİLİT 
1 - Hava ihtiyacı için 80 metre mikabı amerikan çamı kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur, 
2 - Tah:nin edilen bedeli 43.200 lira olup ilk teminat parası 3240 

liradır. 
3 - İhalesi 4.1-937 paazrtesi günü saat 15 dedir. 
4 - Şartnamesini 216 kuruş mukabilinde M. M. Vekaleti aatm 

alma komisyonundan bizzat alabilirler. Muhabere ile şartname 
gönderilemez. .. .. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 uncu ma~
delerindeki belgelerile birlikte ihale gün ve saatinden en geç hır 
saat evvelin kadar teminat ve teklif mektuplarını M. M. V. Satın al-
ma komisyonuna vrmeleri. (1748) 2-5506 

İLAN 
Koş.um takımı: 30 arabalık yani 60 çift sıhhiye arabası koşum 

takımı kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Hepsinin tutarı (6000) 
liradır. Evsaf ve ş.artnamesi komisyonumuzdan verilecektir. !hale
si: 11-1-937 paazrtesi günü saat on beştedir. İlk teminatı: (450) 1i • 
radır. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanu
nun 2, 3 üncü maddelerinde istenen belgelerle birikte t eminat ve 
teklif mektuplarını havi zarflar en geç saat ona kadar M. M. V. sa· 
tın alma komisyonuna vermiş bulunacaklardır. (2183) 2- 6141 

l\fanisa Vilayeti Da imi 
Encümeninden : 

1 - Mnnisa - Turğl.ltlu yolu üzerinde pclis daiıesinden bükü • 
met konağına kadar (456) metrelik kısımda parke taş kaldırım ya -
pılması ve hükümet konağından itibaren yedi metre arzında bir ki· 
lometre tulde taş şose inşaatı (31178) lira 05 kuruşluk keşifnamesi 
üzerinden eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bl! işe aid şartname, keşif ve buna müteferri diğer evrak 
(156) kuruş mukabilinde Manisa Nafıa Müdürlüğünden alınabilir. 

3 - Eksiltme Birinci kanunun 31 inci perşembe günü saat on 
birde Manisa Vilayeti Daimi encümeni önünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
5 - Muvakkat teminat (2338) lira 3~ kuruştur. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alınmış ehli • 

yet vesikası ve 936 yılına aid ticaret odası vesikası ve muvakkat te
minata aid makbuzu kapalı zarfın içine koymaları ve kapalı zarfın 
ihzarmdn 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine riayet etmeleri la
zımdır. 

7 - Bu eksiltmeye girecek olanların kapalı zarflarını 31-12-936 
s aat ona k· dar Vilayet daimi Encümeni reisliğine vermeleri ve pos
ta ile göndereceklerin 2490 sayılı kanunun 34 üncü maddesine riayet 
etmeleri ilfin olunur. (2101) 2-6022 

1 ANKARA BELEUJYE REISLIGJ ll.ANLARJ 1 
İLAN 

l _ Mezbahanın üç senelik et nakliye işi on beş gün müddetle 
kapalı zarfla artırmaya konulmuştur: . . 

2 - üç senelik muhammen bedelı doksan hın lıradır. 
3 - Muvakkat teminatı (6750) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isteyenlerin hergün yazı işleri kale

mine gelmeleri ve ihale 15 Kanunsani 1937 cuma günü saat on birde 
Belediye Enciimeninde yapılacağından isteklilerin o gün saat ona 
kadar teminatlarile teklif mektublarmı Belediye Encümenine ver-
meleri. (2227) 2-6197 

İLAN 
1 - Cankaya belediye zabıtası memurları tarafındarı başı ~ş ola

rak yakalanıp satılması tekerrür eden (6) adet tavuk açık arttırma 
ile s:ı.tılacaktır. 

2 - Bu tavuklar 19-1-937 carşamba günü saat tam sekizde Ak
köprüde h avvan pazarında bir komisyon huzurunda ııatılacaktır. 

( 2 129 ) 2-6064 
İLAN 

1 - Zabıtayı belediye memurları arafından başı boş olarak ya
kalanan satılması tekarrür eden ( 1) kır donda kısrak (15) tavuk ho
roz ile (3) hindi (1) ö rdek açık arttırma ile satılacaktır. 

2 - Bu hayvanlar 19-1-937 çarşamba günü saat tam sekizde Ak· 
köprüde hayvan pazarında bir komisyon huzurunda satılacaktır. 

(2130) 2-6065 

1 ANKARA LEVAZIM Al\ıl1RL1Gl 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

lLAN 
fl-ı rbiye okulunun açık bulunan 60 lira maaşlı fenni vesait makinist· 

liğine aşağıdaki şartları taşıyanlardan müsabaka ile bir kişi alı
nacaktır. İsteklilerin 1. 1. 1937 gününe kadar Ankara Harbiye O
kulu Komutanhğına müracatla:ı. 

1 - Askerliğini yapmış olacak 
2 - Orta mckteb mezunu olacak, 
3 - Makinist ehliyetnamesi bulunacak 
4 - Otomobil, motosiklet, bisiklet tamiratını yapmağa muk-

tedir olacak. (2174) 2-6120 
İLAN 

1 - Ankara garni%onu kıtaat ve müessesatının ihtiyacı için 400 
ton buğday öğütülmesinin kapalı zarfla eksiltmesı 11-1-937 pazar
tesi günü saat 15 de levazım amirli~i satın alına komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Öğütülecek buğdayın tutan 7000 lira olup muvakkat temina
tı 525 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarını belli gün ve saatten 
bir saat evveline kadar komisyona vermiş bulunacaklardır. (2189) 

2-6149 
Pli 

KREM BALSAMIN 

Kumral, Sanım, Esmer her tene tevafuk eden yegAne sıhhi 
kremlerdir. Cildi besler, Çil. Leke ve sivilceleri kimilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan· 
dıkları sıhhJ güzellik kremleridir. 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem balsamin yağsız gündüz için beyu renkli 
3 - Krem Balaamin acı badem gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için penbe renkli. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. 
Beyoğlu • İstanbul 

\ 
S YFA 

Çanl{aya ikinci Mıntaka 
Tapu Sicil Muhafızh!!ından: 

Ek. . h.. O 
1 

s ~ vergı ta ~~rı-~~~ (Karaso_I Panayot) adına ve yeni tahrird 
(Kaıemı mahsus muduru Necmettın Sahir) namına kayded"I · ı 
Ç nk k. · d k. ı mış o ar a aya mev ıın e ı (şarkan Siirt mebusu Mahmut ve 1 be 
Şefik Al. · 1 T f"k yo , gar r . ve ı~ şı~ en ev ı , cenuben Vehbi) ile çevrili beş dönü 
mı~darındakı bagın Karasol Panayottan metruk oldug·undan b h ·ı 
ha d t ·1· · · a Si zıne a ına escı ı ıstenılmektcdir. 

.. ~.u yerin. tapu sicillerinde kaydı bulunamamı~tır. 12.1.1937 sal 
~nu mahallınde tasarrufu ve fenni vaziyeti tesbit edilecektir. Bi 
a~akası olanların muhafızhğımıza ve yahut berkiştirilen günde e 
nnde bulunacak memurumuza baş vurmaları lüzumu bildirili.,r. y 

(2217) 2-6190 

----------------~--
ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ M 

l\ıH.ı.t<Luuu.NDAN : 
. l - lzalei şuyudan dolayı satılmasına karar verilen Tapunun sa 

h.ıfe 7 ve luu paıta_ 595 ad~ 1 parsel nwnan.sında kayıtlı Ankara'nı~ 
Ozbeyler mahallesınde kaın bır ev aşagıdakı şartlar dairesinde açık 
.artırmaya konulmuştur. 

. 2 - Ev 287 m2 bir bahçe içinde ve Haraptır. Alt katta iki od<\ 
bır matbah üst ka~ta büyiık bir sofa iki odadan ibarettir. Ve heyet· 
mecmua::.ına 730 lıra kıymet takdir edilmiştir. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere ı. 2 • 1937 tarihine müsad 
pazartesı . günu ı>aat 14 - 16 ya kadar icra dairesi gayri menkul sat 
memurlugunda yapılacaktır. 
. ~ - Talipl~r ta~dir edilmiş olan yukardaki muhammen kıyme 

tın % 7,5. gu nısbetınde pey akçası veya nıilli bir bankanın temina 
me~tubu ı~e kanunen teminat olarak kab:.ıl edilen hazine tahvilller 
getırecektır. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin ~ 75 in 
bul~uktan üç defa nida ettirildikten sonra mezkur günüa 

0
15 m 

saatınde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 
6 .-. Işbu tari~teki art.uma teklif edilen muhammen kıymetinin % 

75 ını bulmadrgı takdirde 16. 2. 937 tarihine müsadif salı gün~ 
saat 14 - 16 ya kadar yapılacak ikinci artumada en çok artırana iha 
le olunacaktır. 

_7 - ~!:inci ~e ık~_nci _'.lrtırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakib 
v:rılme?ı.gı takdırde uzerıne ihale edilenin talebi üzerine ihale tari
hın~er:. ıtıbaren ken?isine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi için 
>:edı gun kadar mehıl verilecektir. İ~bu müddet zarfında ihale bede
lı yatırı~madığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evci en yük
sek teklıfte bulunan tal.i~e tekl_ifi veçhilc almağa razı olup olmadığı 
sorulduktan sonra teklıfı veçhıle amağa razı ise ihale farkı birinci 
t~libten t~hsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. Teklifi veç
hıle alm~ga razı olmazsa gayri menkul yenid..!n 16 günlük ikinci ar
tırmaya çıkarılacak en çok artıran talibine ihale edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu harciyle dellaliye resmi mü,teriye ve ihale taril:ııine ka 
olan muterasim veı gı ve resim ise borçluya ahdr. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alikadarların bu gayri menkul 
üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dahil olan iddi~ 
larını evrakı müsbitlerilc yirmi gün içinde Jdairemize bildirmeleri 
liizım~ı~. Aksi takdirde haklan tapu sicilil~ sabit olmadıkça aatı 
bedelının paylaştırılmasından hariç tutulcıcaktır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler 20. 1. 1937 tarihinde 936 • ı 
numara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şart-
namemizi okuyabilirler. 2-6195 

Türkiye ts , Banlqtsından: 
Yeni yıl dolayısiyle Bankamız gişelerinin 31, 12, 1936 perşenbo 

günü öğleden sonra ve 1. 1. 1937 cuma günü akşama kadar kapalr 
bulunacağım sayın müşterilerimize bildirıriz. 2-6189 

Belediye Reisliğinden: 
Don ve karlı havalarda resmi, hususi ve tak1ai otomobilleriyle bil· 

tün kamyonların tekerleklerine zincir takılması mecburidir. Bunu 
yapmayan alakadarların cezalandırılacağı bir kerre daha ilan olu-
nur. (2228) 2-6198 

Balıkesir Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

ı - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan iş: 
Balıkesir - Edremit y0lunun 75 + 000 - 82 + 476 ıncı kilomet• 

releri arasındaki şosenin tamiratı esasiyesidir. 
2 - Keşif bedeli (14652) lira ('8) kuruş muvakkat teminatı 

(1098) lira (~4) kuruştur. 
3 - Bu işe aid prtname ve evrak şunlardtr: 
A - Ekııiltme şartnamesi, 
B - Fenni şartname 
C -Keşif cetveli, 
D - Mukavele örneği. 
H - Nafıa itleri şeraiti umumiyesl. 
İsteyenler bu şartname ve evrakı Balıkesir nafıa mOdtir!Uğün -

de veya daimi encümen kaleminde gör~bilirler. 
4 - İhale 7- kanunu sani - 937 tarihine rastlıyan perşembe ~ntl 

aaat ıs de Vilayet Daimi encümeninde yapılacaktır. 
5 - İsteklilerin yukarda 4 üncn maddede yazılı muayyen za " 

mandan bir saat evvel teklif mektuplarını encümene tevdi etmeleri 
lazımdır. Teklif mektuplarının postada ~i tehiri nazarı dikkate 
alınmaz. 

6 - Eksiltmeye bu i,lerle uğraştığına dair Nafıa VekAletinden 
verilmiş elinde bir ehliyeti fenr.iye vesikası ib:-u etmesi lizımdır. 

4 - İstekliler muvakkat teminatlarını ıualsandığına yatırdılt• 
larına dair makbuz veya banka mektupları muayyen zamanda en • 
cümene ibraz etmeleri lazımdır. 

8 - Muvakkat teminat malsandığına yltırılır. Encümende tta • 
ra ve tahvilat kabul edilmez. (2144) 2-6087 

Ankara Valiliğinden: • 
Taşhan karşısında hususi idareye aid Kiremitli dükkinlann ta• 

mirine ilan edilen müddetler zarfında talip çıkmadığından mezkilr 
dükkanların tamiri bir ay müddetle pazarlıga konulmuıtur. 

Keşif bedeli 753 lira 10 kuruştur. 
Pazarlığa girmek için 56 lira 48 kuruşluk muvakkat teminat ita

aı lazımdır. 

İsteklilerin her pazarteai ve perşembe günleri saat 15 de vilayet 
daimi encümenine şartnamesini görmek istiyenlerin hususi muha .. 
sebe müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (2185) 2-614'l

1 

Ankara Valiliğinden: 
Keşif bedeli 27150 lira tutan Çubuk baraj yolunun mebdeinden 

es mcı kilometreye kadar kısım banketlerinin parke taşlariylc kaplan
ması işi 4-1-937 pazartesi günü saat ıs de Ankara nafıa müdürlüğtl 
eksiltme komisyonu odasında ihalesi yapılmak üzere kapalı zari U• 

sulile eksiltmeye konmuştur. 
Muvakkat teminatı 2036 lira 25 lı:uru§tur. 
Eksiltme şartname ve teferrüatı Ankara nafıa müdürlüğünden 125 

kuruş mukabilinde verilecektir. 
İsteklilerin teklif mektubları ve ticaret odası vesikası ve muvak. 

kat teminatları ve nafıa vekaletinden alınmış müteahhidlik vesikasile 
birlikte 4-1-937 pazartesi günü saat 14 de kadar eksilt.ne komisyonu 

reisliğine müracaatları lazımdır. ( 2055) 2-5989 
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!{avaklıdere Şarapları 
ucuzladı! 

Dört senelik olgun banderollu 

70 Stl. fİ§e Sofra Şarabı: 60 Kurut 

70 Stl. fİ§e Tatlı Şarapları: 

Tokay ) 85 KURUŞ 
Tatlı sert 

Etiketli 70 Stl. llOŞ şişeınizi 
gf>tİrene 

Satış l\'lağazaları mızda 

1 O kuruş ödenir 

A~ık Şarap Litresi 4 O Kuruş 
l15 litreden apğı olmamak üzere f f 3 5 f f 

CenapAnd 
Kavaklıdere Şarap Fabrikası 

Ankara 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Artırma ve Eksiltme 

Komisyonundan: 
- Muhabere şubesi laboratuvarı için lüzumu olan bazı aletler 
lı arf usuliylc eksiltmeye konulmuştur. .. .. 

~ - Eksiltmesi 17. 2. 1937 çarşanba günü saat 15 de Gumuş su
da mekteb binası içindeki komisyonda yapılacaktır. • 
3 - Muhammen bedcii "18000,, ve ilk teminatı "1350,, lıradır. 
4 - isteyenler şartnamesini mekteb idaresine müracaatla para-
alabilirler. . 
.s - Teklif mektubları ikinci maddede yazılı s~~ten bıı ~t 

evveline kadar komisyon reisliğine makbuz. muka?ı~ınde verıle
cektir. Posta ile gönderilecek mektubların nıhayet ıkınci ~d~~de 
yazılı aaate kadar gelmif olması ve dış zarfın mü.hür mumu ıle ıy~ce 
kap tılmış bulunması şarttır. Postada olacak gecıkmeler kabul edıl-

(3756) 2--6188 

Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Banl{asından.~ 

.rstanbufda Vanıköy 86 No.da B. Mehmet Şükrü adına yazılı 
O sınıfından bir hisselik 29356 numaralı bankamız aksiyonu kaybe
dildiğinden artık hükmü kalmadığı ve sahibine başka numaralı yeni 
aksiyon verileceği bildirilir. 2-6199 

Niğde Belediye Reisliğinden: 
Niğde şehrinin nafıa vekaletinden mu~adda~. proje mucibince ya

pılacak elektrik tesisatı kapalı zarf usulıyle munakasaya ko~~lmuş 
Cumhuriyet gazetesinin 18.22.26.11.9~6 ve Son posta gazete~ın.ın .~4. 
28.11.936 ve 3.12.1936 ve Ulus gazetesınin 2.7.12.17.11.936 tarıhlı ~u_s
halarında ilan ettirilmiş ise de talip z~h~r etm_e~iğinden_ evel~e .ılan 
olunan Ş:Crait dairesinde 18.12.193~ tarıhınden ıtı?~arcn bır ~y ıçınde 
pazarlıkla ihale edileceğinden talıp olanların Nıgde beledıye rıya-
setine müracaatlarx ilan olunur. (2222) 2--6194 

Susehri 
' 

Sulh Hukul{ 
l\lahl{emesinden: 

Su şehrinin aşağı mahallesinden dervış pehlivan oğlu Lltif 
Suşehrinin Karşıyaka mahallesinde_n Kör ~'!1-er oğullarından 

Osman tarafından 136 lira alacak talebıle aleyhınıze açılan davada 
namınıza yazılan dava zabtile teblig ilmühaberi dört se~ne evel M.a
nisaya gidip balen ikametgahınızı? ~cçhul b.~lundug~ A beyanıle 
iade edildiğinden müddeinin talebıle bır ay m~ddetle. ılanen te~
liğat ifasına karar verildiğinden mahkemenın t.alık . kılmdı~ı 
25. ı. 1937 tarihinde Suşehri sul.~ hukuk ~hke~esınde ısbatı vu
cut etmeniz veya kanuni vekil gondermenız teblıgat makamına ka· 
im olmak üzere ilan olunur. (2213) 2--6187 

- BalıkYağı
Taze Kıl. 85 K. Taze 

Bu senenin 
SAKARYA ECZANESİ 

Ankara Müdafaai Hukuk 
caddesi 

Kiralık Daire 
Çocuk Sarayı caddesi kurşun• 

lu cami karşısında No. 84 B. 
Alim apartımanının birinci katı 
üç odalı bir daire kiralıktır. Su 
havagazı, banyo ve sair teşki.~atı 
son sistemdir. Kapıcıya mura· 
caatla her vakit görebilirsiniz. 

2--6143 

Kiralık Oda 
Yenişehir İnklıab sokak: 4 

2--6196 

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 Hatlarla te-
min edebilirsiniz. 

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

KARPIC 
...:a 

Yılhaf41 . Ge~0"i llazır lıfi-ı 
BU SENE 

Lokantamızda 
Ma~aları 30 Kanunm•vvt·l 936 }'a kadar· tutunuz I 

l\?c~hur Balo Bandı Zigan Orkestrası 
Tel. 2038 

P. T. T. Levazım l\lüdürlüğiinde 
1- İdare ihtiyacr için ( 10) kalemde muhtelif tip ve miktaı 

kablo tevzi kutusu kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. 
2- Bu malzemenin muhammen bedeli (15361 ) muvakkat te 

natı ( 1153) liradır. 

3- Eksiltme 18/ 1/ 937 tarihbe müsadif Pazartesi günü saat 
de P. T. T. Umum müdiırlüğünde toplanacak alım komisyonun 
yapılacaktır. 

4- İsteklilerin teminatlarını idaremiz veznesine yatıracaklar 
alacakları makbuzu veya kanunen muteber teminat mektuplarını 
2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla !leraber 3297 No. 7 / 5/ 936 t 
rihli resmi gazetede neşrolunan talimatnameye tevfikan müteahh 
lik vesikası ile te:Clif mt.ktuplarını mezkür kanunun tarifatı dı:. i 
sinde hazırlayarak ihale günü saat (14) e kadar komisyona vere 
ceklerdir. 

5- Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazrm Müdürlüğünd 
İstanbulda Beyoğlunda P. T. T. Levazım Ayniyat muavinliğind 
parasız verilecektir. ( 1959) 2-5793 

(.ankaya İkinci Mıntal{a 
Tapu Sicil l\'Iuhafızhğından: 

Köyü: Kayaş 
Mevkii: Ağıl ardı 
Hududu: tarik ve Emin oğlu ve Ali ile çevrilidir. 
Cinsi: arsa ve söğütlük. 

Köy ve mevkii ve hududu yukarda yazılı arsa ve söğütlük Don 
oğlu Milkon mahdumu Onniğin malı iken hazineye kaldığında 
bahsile tesbiti ve tescili taleb olunmaktadır. Tapuda kaydı olmay 
bu gayri menkullerin 8.1.1937 cuma günü saat 11 de mahallen cihe 
hukukiye ve fenniyeleri tetkik edileceğinden bu gayri menkulle 
üzerine bir hak iddia edenlerin bu tarihe kadar Ankara üçüncü mı 
taka tapu sicil muhafızlığına ve yahut berkiştirilen günde mahallin 
de bulunacak tapu memuruna müracaatları lüzumu ilan olunur. 

(2218) 2--6191 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri MUdUrü 
Nasuhi BAYDAR 

ANKARA PALAS SALONLARINDA 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 

TILBAŞI OICESI 
P üyük Gala Dinesi 

YILBAŞINDA KOTİYON 

Liste 

Mütenevvi Çerez 

Şaraplı Salçalı Levrek 
Filetosu 

ARTİSTİK NUMARALAR 

MENU 

Likörleri 

ÇiLEK 
AHUDUDU 
ViŞNE 

EN MAKBUL İKRAM ve HEDİYEDİR 

jKA Y Si 
v:s. V. S. V. S. 

PORTAKAL 
MUZ 
BECENDIK 

Sığrr Filetosu Rosto 
Tereyağlı İç Bezelye 

Paris Usulünde Soğuk 

Piliç 

Japon Salatası 
Dondunna Uludağ 

Bisküvit 
Meyva 

Yemek Adam Başına 
5. - Lira 

Hors d'Oeuvrc Riches 

Delices de Bar au Chambertin 

Filet de Boeuf a la Broche Nouvel An 

Petits Pois d'Adana au Beurre 

de la Fenne 

Chaud • Froid de Volaille a l' Ancienne 
Salade Japonaisc 

Rochers de Glace Uludağ 

Friandises 

Corbeilles de Fruits 

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

Evvelce bedeli veriJip kira1anmı yan yerler için 
bir tealıhüd altına girmez 

olunur. 
otel idaresi hiç 

YENt StNEMALAR HALK 
BUGON BU GECE 

KALYENTE 

Dolorea del Rio • Pat O'Brien 

Zengin ve muhteşem dekorlar arasında 
nefis müziklerle süslenmiş eglenceli 

bir mevzu. 

ilaveten: 

PARAMUNTJURNAL 

BU GECE 
K 1 Z iL K O R S A N 

( Kaptan Blud ~ 
BUGUN GONDUZ 

STENKA RAZIN 
Halk matinesinde (saat 12 ve 14 de) 

GÜNAHIM AŞKTIR 
Fiyatlar eskisi gibi; balkon 20 ·salon 10 

kuruştur. 

Dikkat: normal matineler 16.30 da başlar 

1 



• 
~ulitika bu iti.deri: 

«Şiddet» yeri.ne «krymet» 
Harb sonrasınrn "basın" hakkında 

>rta ya koyduğu iki sual şunlardır: 
- Basın serbest mi olmalıdır? 
- Basın dirije mi olmalıdır? 
Tıpkı "sanat'' meselesinde olduğu 

ribi : 
-· Sanat sanat için midı'r? 
- Sanat cemiyet iç;n midir? 
Ve tıpkı daha birçok meselelerde 

olduğu gibi: 

- lndividüalist bir esasa dayanan 
Fiberalizm mi? 

- Otoriter bir esasa dayanmakla be
raber aralarında derin farklar bulunan 
cemiyetçi görüşler mi? 

Bu suallere , dünyamız, katr cevab • 
larım vermiş değildir. Böyle olmakla 
beraber her yeni günün getirdiği yeni 
hO.dise, zıd fikirlerle bunları temsil et• 
mekte olan büyük camialar arasmda 
kompromis'ler devrinin başladrğrnı 
göstermektedir. Öyle ki, " zaman" fak
törü, fikirlerin de, camiaların da üze -
rine çıkmışa benzemektedir. Yani, zıd 
fikirlerle zıd camialartn her lıangi bir 
meselede yahud davanrn heyeti umu -
miyesinde ne dereceye kadar "hak'' lı 

olduklar;nı "kuvvet'' değil, "zaman" 
gösterecektir. Ve bu itibarla, fikirlerle 
camialar arasındaki ''mücadele'', gün 
geçtikeç, "şiddet'' esasından ayrrlarak 
"kıymet'' cssaına dönmek istidadında
dır. 

Bugün Fransa'da yapılmakta olan 
tecrübe, bunun en büyük delillerinden 
biridir. Blum hükümetini taşıyan "halk 
cephesi'', bazılarına başlangıçta gayet 
zayıf ve hayatı her gün tehlikede bir 
teşekkül gibi gözükmüştü. Halbuki bu. 
tün, "halk cephesi'' ni Amerika ve ln
giltere'nin tutmasından ve sistemli bir 
surette methetmesinden sarfınazar, biz
zat Fransa'da, ortada duran yani sağ ile 
sol arasında çalkalanan kafalar ve kuv
vetler dahi tutmaktadır. Fakat bu, zıd 
noktalar arasında duran kanaatlere bir 
seyyaliyet geldiğine ve ( +) ile (-) 
kutublardan ortaya doğru bir akışın 
başladığına del§let eder • 

Çünkü "Halk cephesi" tecrübesi, 
mevcud cemiyete mevcud nizam daİre
sınde ileriye doğru bir istikamet ver -
mek işinden başka bir :ŞC'Y dr::f:ildlr. No.

sıl ki Roosevelt'in ''New dear' i de bu 
manada bir harekettir. Ve nascl ki, in· 
giltere'de ••i1ı.,:rJar'' 1 temsil eden hükü
met reisi ile "kontrol,, u temsil eden 
muhalefet reisi arasında Kıral VIII. 
Edvard'rn tahttan feragatr meselesine 
varıncaya kadar her hususta ve bilhas-

Maarif Vekili Merhum Necati 

Yam~. Maarif Vekili merhum Ne
cati'nin ölümünün dokuzuncu yıldönü-

. müdür. Her yıl olduğu gibi, yarın da, 
Necati'nin dostları ve Necati'yi seven
ler, mezarı başxna giderek, değerli 

memleekt çocuğunun vakitsiz ölümü
nün uyandırdığı acının unutulmadığı
nı gösterecekler ve N ecati'nin temiz 
hatırasını anacak1ardır. 

İzcilik talimatnamesinde 
değişiklik 

Maarif bakanlrğı beden terbiyesi mü
d ~· rlüğü evvelce bakanlıkça hazırlattı

rılmış bulunan izciler talirnatnamesini 
tc 1dk ettirmektedir. Mü:lürlük bugünkü 
ir · yaçl ara göre talimatnamede tazım 
P-

1 "n ~c· · ,:ıdP:l e ri yapacaktır. 

sa drş politikada gozumüze çarpmakta 
olan ''işbirliği'' de, aynı şekilde değil
se bile aynı zaruretlerin icabr olarak 
ortaya çıkmış olan bir usuldür. 

Büyük demokrasilerin, bilhassa bu 
bakımdan son yıllar içinde gösterdik -
/eri kabiliyet, üzerinde durulması lazım 
bir noktadır. Denilebilir ki hatta, gös
terdiklerı' bu "souplesse" ile, büyük de
mokrasiler, ''otoriter" rejimlere ve bun
ların kendi lehlerindeki propagandala
rrna karşı iyi hazrrlanmış bir taarruza 
geçmişlerdir. Üç demokrasinin üç pa -
rası arasında yapılmış olan anlaşma ile 
"barrş" ın müşterek müdafiliğini üç de
mokrasinin aynı nisbet ve aynr ehemi -
yetle üzer/erine almaları bu taarruzun 
taktik esaslarını teşkil eden iki mühim 
noktadır. Asıl stratejik gaye ise, "de
mokrasilerin zaferini temin" arzusu ol
sa gerektir. 

Bir yandan ideolojik bloklar ve bir 
yandan da doğrudan doğruya harb teh • 
likelerinin tebarüz ettirilmesi ve bu iki 
tehlike etrafında azami gürültülerin 
koparılması, demokrasilerin ekonomi ve 
politika sahasrndaki barrşçı ve refah ve 
sükun vadedici rollerini dünyanın her 
noktasında makbul göstermek içindir. 
"Ekonomik kalkınma'' ve ''barış,, gibi 
iki haddi zatında güzel hakikat bir de 
ideolojik harblar gibi karanlık bir teh
like zemini üzerine nakşedildi mi göz 
kamaştıracaklarrna şüphe olmaması la
zımdır. 

lşte üç büyük demokrasinin son za
manlarda, tuttukları yol budur. Şu var 
ki, nasıl "aç ayı oynamaz'' ise, kendi 

halk yığınlarını tatmin etmek istemi -

yen bir demokrasi de, isterse cihanın 

yarısrnı elinde tutsun, en önce kendi 

içinde yaşryanlar tarafından yalanlanır 
ve taşlanrr. Kabul etmek lazımdır ki, 

üç büyük demokrasinin her üçü de bu 

son derece mühim noktayı anlamışlar 

ve, dışarrlarında kalan "otoriter'' re
jimlere karşı taarruza geçmeden önce, 
kendi halk tabakalarını memnun etmek 
kararrnr ve memnun kılmak yollarını 

bulmuşlardır. 

işte büyük demokrasilerin bu kabl -
U;su•tı...,..· n; ..... Au Juıbili:vPtl> n:ı~r:ıR_ 

cihan ölçüsünde sarfettikleri faaliyet
leri, biz kendi hesabımıza, çok hayırlı 

görüyoruz. ÇüPkü bu ''şiddet'' in yPrine 
"kıymet,, in ikamesi ve tehlikelerin 
kovularak "barış" ın emniyet altına a
lınması demektir. 

BURHAN BELGE 

Fransada yeni kanunlar 
Paris, 30 (A.A.) - Parlamento 226 

reye karşı 362 reyle vergilerin tahsilini 
basitleştirmeği istihdaf eden mali ıs

lah kanununu ikinci okunmasında ka
bul etmiştir. 

Meclis, 125 reye karşı 446 reyle iş ih
tilaflarında hakem usulüne müracaatı 

mecburi kılan kanunu da üçüncü okun.. 
masını müteakib kabul etmiştir. 

Londra denız anlaşması 
par1ameotoda 

Faris, 30 ( A.A.) - Londra deniz 

anlaşmısı parlamentonun tasdikine ar

zedilmiştir. Meclisin gelecek toplantı 

devresi ancak 10 ikinci kanundan sonra 

başlıyacağmdan anlaşma ancak bu ta

rihten sonra tetkik edilebilecektir. 

Elize sarayında politika 
hakkında görüşmeler 

Paris, 30 (A.A.) - Nazırlar dün E

lize sarayında toplanmışlardır. 

B. Delbos, diplomatik vaziyeti izah 

etmiştir. Dış bakanı karışmazlık komi

tesinin çalışmaları ve kontrolünün kuv

vetlendirilmesi hakkında devletlerle 

yapılmış olan müzakereleri anlatmıştır. 

Fransız senatosu büdceyi 
kabul etti 

Paris, 30 (A.A.) Senato 2 reye kar· 

şı 286 reyle 1937 büdcesini kabul etmış

tir. Büdcenin varıdat faslı 42.752 mil· 

yon, masarif faslı da 48.146 milyon 
franktır. Bundan mütevellid açık, 

5.395 milyondur. 

Çang · Kay · Şek 
İstifa etti, istif ası kabul 

olunmadı 

Nankin, 30 (A.A.) - Çang-Kay-Şek, 
ikinci defa olarak başbakanlıktan ve 
baş kumandanlıktan istifa etmiştir. Bu 
istifa da kabul edilmemiştir. 

Hatırlardadır kı Çang-Kay-Şek, Si
yanfu kıyamından kısmen kendisinin 
mesul olduğunu beyan etmiş idi. 

Çifte istifa, Çinin en kibar adet ve 
ananelerine uygundur ve bunun iki de

fa da kabul edilmemesi, Çang-Kay-Şek'· 

in Çinde ifa etmiş olduğu fevkalade hiz
metlere karşı en büyük bir tekrim ese
ridir. 

Bununla beraber Çang-Kay-Şek is· 
tirahat etmesi ve yorgunluklarını gider. 
mesi için bir ay izin verilmiştir. 

Çingtau ve Pakoi hadiseleri 
halloldu 

Nankin, 30 (A.A.) - Çingtan ve 
Pakoi hadiseleri bugün hariciye ha· 
kanlığı ile japon elçiliği arasında no
talar teatisi suretiyle tesviye olunmuş
tur. Çin hükümeti hadiseye kurban gi
denlerin ailelerine 99.000 dolar tazmi
nat vermiştir. Mücrimlerden ikisi idam 
olunmuş ve diğer bir kısmı hapse mah
kum olmuşlardır. Çingtau polis müdü
rü azlolurunuştur. 

Mısırda yeni ordu 
için bir toplanb 

yapıldı 
Kahire, 30 ( A. 

A.) - Mim mü
dafaa meclisi ilk 
defa olarak bu
gün Başbakan Na
has Paşanın baş

kanlığında topla-
--.. -1 • .,,---! ·-.1-
teşkiHltını görüş~ 

müştür. 

Ordu mevcudu 
üç sene içinde 20 
bine çıkarılacak 

ve bu techizat 
masrafı 7 milyon 
ingiliz lirası tuta-

caktır. Nahas Pa§a 

Derpiş edilen tedbirler arasında 

Akdeniz ve Şapdenizi sahillerinin talı· 

kimi mevcuddur. 

Mısırın Milletler Cemiyetine 
girmesi nisana kalıyor 

Londra, 30 (A. A.) - Diplomasi 
mahfilleri, Mısırın ikincik~nun ayı i-

çinde Milletler Cemiyetine girmesi 

keyfiyetinin nisan ayına bırakılması 

ihtimali olduğunu, çünkü Nahas Paşa
nın 1936 tarihli İngiliz · Mısır anrllaş· 
masına uygun olarak Mısırda kapitü
lasyonların kaldırılmasının nisan veya 
mayıs ayında müzakere edecek olan 
Montrö konferansına iştirak edecek 
Mısır heyetine riyaset etmek arzusun
da bulunduğunu beyan etmektedirler. 

Nahas Paşa, Mısırı resmi surette ka
bul edecek olan Milletler Cemiyetinin 
celsesinde bizzat hazır bulunacaktır. 

Vatikan haberlerine ~öre 

Papa 
• 

mı; 

hastamı, değil· 
anlasılamıvor ' ., 

Vatikan, 30 (A.A.) - Papa, buh

ranlı bir gece geçirmiş ve çektiği izti

rablardan dolayı uykc uyuyamadığını 

anlar olmuştur. 

Vatikan, 30 ( A.A.) - Papanın siha

tı hakkında dolaşan kaygı verici haber· 

terin asılsız olduğu papalık mahfillerin

de teyid edilmektedir. Profesör Milla

ni Papanın sihatinde selah alametleri 

görmektedir. 

Vatikan, 30 (A.A.) - Papanın sihat 

vaziyetinde tavakkuf vardır. 

ABER LE 
İtalya ile ticarıet ve 

gemi işletmesi mu
ahedesini imzaladık 

Roma, 30 (A.A.) - Dış işleri baka
m Kont Ciano ile Türkiye büyük elçi
si B. Ragıb Baydur dün türk - İtalyan 

ticaret ve gemi işletmesi muahedesini 
ve diğer bazı ekonomik anlaşmaları im

za etmişlerdir. 

Anlaşmanın müddeti 18 aydır. 

Yeni anlaşmanın esas hatları şun

lardır: 

1. - Anlaşmaya bağlı karşılıklı 

kontenjan listeleri ile iki taraf ticareti 
yalnız kliring yolu ile cereyan edecek· 
tir. 

2. - Hususi takas muameleleri ilga 
edilmiştir. Eski anlaşma gereğince iki 
taraf alakalı makamlarının tasvibi ile 
başlanuş olan hususi takaslar eski hü· 
kümler dahilinde tasfiye edilecektir. 

3. - İtalyan adalan ve sömürgele
riyle olan ticaret eskiden olduğu gibi 
gene kliring dışı bırakılmıştır. 

4. - İhracatçılarımızm muhtemel 
kambiyo zararlarının önüne geçmek i
çin İtalyadaki kliring hesablarımrzın 
türk lirası olarak tutulması temin edil
miştir. 

5. - Anlaşma metni bilahare neşre
dilecektir. 

lNGlLTERE'DE: ' 
B. Baldvin'in geçen yıla 

dair bir yazısı 
Londra, 30 (A.A.) - Başbakan 

Baldvin, yeni sene dolayısiyleı muha
fazakar partisinin başlıca teşekkülle

rinden biri olan Primsose Bagnee gön
derdiği bir mektubda Büyük Britanya.. 
nın geçen sene zarfında ekonomik saha
da büyük muvaffakiyetler elde ettiğini 
yazarak diyor ki : 

" Dış işleri hükümetin basına nek 
çok dert açmıştır. Silfilılaruna programı 

hiç bir ingiliz hükümetinin kaçınamıya
cağı elzem bir iştir. 

Hiç bir yabancı devlet İngiltere ta
rafından taarruza uğramaktan korkma
malıdır. Silahsız olan ve müdafaa vası
tası bulunmıyan bir millet taarruzu da
vet ve mütearrızı teşvik eder. Yeni se
nenin İngiltere için bir ber~ket senesi 
olmasını temenni edelim.,, 

Vnifoı·ma giyilmesi yasak edildi 
Londra, 30 (A.A.) - Üniforma gi

yilmesini yasak eden kanun bugün ilk 
defa olarak tatbik edilmiştir. Polis müs
takbel işçi partisi gençliğine kırmızı 
gömlek giymenin ve işaretler takmanın 
yasak olduğunu bildirmiştir. Polisin 
bu hareketi işçi mahfillerinde büyük bir 
hayret uyandırmıştır. İşçiler, yasağı bil
hassa ingiliz rasistlerine tatbik ettiğin
den dolayı tasvib etmişlerdir, 

AMERlKA'DA: 

Gangsterler Ekuatör elçisinin 
oğlunu kaçırdılar 

Vaşington, 30 (A.A.) - Ekuatör el

çisi dış bakanını ziyaret ederek noel 

arefesinde silahlı şakilerin onLeş ya

şındaki oğlunu kaçırdıklarını ve bütün 

paı a ve eşyasını aşırdıktan ve beş saat 

alakoyduktan sonra serbest bıraktıkla

rını söylemiş ve şikayette bulunmuştur 

Vaşington polisi henüz şakileri e

le geçirememiştir. 

MACARlST AN'DA: 

Eski Avusturya - Macar ordu
ları başkumandanı öldü 

Budapeşte, 30 (A.A.) - Arşidük 
Fredrik csarşamba sabahı Magyorovar· 
daki köy evinde seksen yaşmda olduğu 
halde ani olarak vefat etmiştir. Arşi
dük büyük harb esasında avusturya
macar orduları baş kumandanlığını Ü. 

zerine almıştı. Harlı sonundanberi aile· 
si ile beraber Macaristanda yaşamakta 

idi. 

Artiste gösterilen 
saygı 

Greta Garbo'ya en büyük 
nişan verildi. 

_m;_~,~~~~[t"'' lı 

Greta Garbo "K1raliçe Kristin'' rolünde 

Stokholm, 30 (A.A.) - Kıral, ta
nınmış sinema artisti Greta Garbo'ya 
edebiyat ve sanat eserlerinin en büyük 
mükafatı olan "Litteris et Artibus" 
nişanını vermiştir. 

Amerikada yeni 
harh gemileri 
inşa ediliyor 

Vaşingt .. m, 30 (A.A. - Selahiyetıı 

politika mahfilleri deniz anlaşmasının 
yakında nihayete ermesinden sonra mü
him tedbirler alınacağını bildirmekte
dir. Mesela 35,000 tonilatoluk iki kru· 
vazörün inşası ve filipin adalarının tab· 
kimi düşünülmektedir. 

Bir seri ı;emi şimdiden tezgaha kon
muştur . Bunlaı üç tayyare gemisi onlıir 

kruvazör, altmış üç torpito, ve ons :lciz 
deniz altı gemisinden ibarettir. Bu g- !• 

milc!rin umumı tonilato mıktarı 28~ 215 
dir. 

töreııle gömüldü 
Berlin, 30 (A.A.) - Bugün Berlin 

harb malülleri mezarlığında general 
Von Zekte cenaze töreni yapılmıştır. 

B. Hitler ordunun en yüksek şefi sıfa
tiyle cenazeye iştirak etmiş ve bir çok 
hükümet azalan ile parti ve devkt a• 
damları eski v'! yeni ordu amiral ve gcno 
ralleriyle bir çok elçiler hazır bulun• 
muşlardır. 

Von Zel<tin evinde icra edilen kısa 
bir ayinden sonra cenaze mezarlığa gö
türülmüş ve orada askeri tören yapıt. 
mıştır. Evden mezarlığa kadar bütün 
yolları kaplıyan binlerce kişi .. alman 
askerlerinin babasının tabutunu selam· 
lamışlardır. 

B. Hitle«, general Von Zektin m~za• 
rına ilk çelengi koyarak büyük askerin 
tıaşini selamlamışır. Bundan sonra har• 
biye bakanı Blomberg ordu namına söy• 
lediği sözlerde ölen büyük askerin ha· 
yat ve muvaffakiyetinden bahsetmiş

tir. j 

Von Zekt manevralarda 
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SANCAK HAKKINDA 
Fransız gazetelerinde çıkan makaleler 

Sancak meselesi hakkında Paris'cle delegasyonumuzla Fransa 
hiikümetinin alakalı memurları arcuı.nda yapdıp bildiğimiz şekil
de neticesiz kalmı§ olan görüşmeler hakkında fransız gazetele
rinden baularının neşrettikleri makaleleri hultua olaTak ~~ıf
tık. Bu yaztların çıktığı gazeteler gelmeğe bQ§lamıı oldugund~ 
vesika mahiyetinde telakki ettiğimiz bazı makaleleri tercüme edı-
yoru~: 

23 • 12 - 9J6 tarihli Oeuvre gazete • 
sinden: 

Evvelce de tahmin etmiş olduğu· 

mu.z veÇhile, Fransa ile Türkiye arasın
daki müzakereler muvaffakiyetsizliğe 

uğradı. Her iki taraf da eski vaziyetle
rini muhafaza etmektedirler. 

_ Bu hususta bir anlaşma husul bu· 
bıbilmesi için Fransanın İskenderun 
Sancağına, Suriye cümhuriyeti içinde 
bir muhtariyet verdikten başka lslten
derun ve Antakyadaki türklerin yaşa• 
yışlarım kati surette garanti edecek ve 
buralardaki türk ahalinin Suriye arab
ları tarafından tazyik edilmesine mani 
olacak tedbirler almış olması lazım idi. 
Nihayet müşterek bir kararla bu husu
sun halli için Ankara ve Paris bariciye
leri tarafmdan faaliyetle çalışılacağı, ica 
bında raportör Standler'in de müdahale 
ve yardımda bulunac:ağr, ve meselenin 
18 son kanunda, Milletler Cemiyetinin 
gelecek celsesinde Cenevrede konuşu
lacağı tesbit edildi. 

Yalnız o tarihte Milletler Cemiyeti 
konseyinin Fransa ile Türkiye arasm • 
da yapılmış bir anlaşma ile mi, yoksa 
bugünkü anlaşmadık vaziyeti ile mi 1-ar 
şılaşacağı belli değildir. 

Londra dün akşam, gelecek günler 
zarfında Paris ile Ankara arasında bir
az serin bir hava eseceği düşüncesiyle 
sıkılmı§ görünüyordu; ve 1ngilterenin 
bu meselede fikirleri yatıştırmak iç.in 
elinden geleni yapacağma da şüphe 

yoktur. 

Bugün için Ankara hüklimeti San
cak'ta türk hakimiyetini tesis etmeğe ka 
ti surette karar vermiş görünüyor, Tür
kiye istikbalin her hangi bir millete 
karşı saklayabileceği tahmin edilmez 
ihtimallerden biri ile kendisine de kar· 
şılaşabileceğini hesaba katıyor ve Ak -
.. __ ;,.,1 • ......... ,_., _ .... -:::r •. - -- ... _ :.,. ı.,ı. 

ltalyanın Türkiye için belli başlı bir 
ehcmiyeti haiz bulunan bu İskenderun 
limanından istifade edememesini şim • 
diCJen temin etmek istiyor. 

Diğer cihetten, eski osmanlı impara
torluğunun bir dereceye kadar yeniden 
tesis edilmesi düşüncesi şüphesiz Tür· 
kiye cümhur reisinin zihnini işgal et -
mektedir. 

Türkiye Cümhur Reisi, bugünkü 
Büyük Britanya imparatorluğu ile do
minyonlarrn bir gün Ankara cümburi
yetinin alabileceği biraz farklı bir 
9ekil için ideal ve moral bir moaeı teş
kil edebileceğini düşünüyor. O zaman, 
eskiden lstanbul'daki imparatorluğun 
parçalarrm t~kil etmiş bulunan büyük 
memleketler, Irak. lran ve saire ... An
kara Cümhuriyetinin etrafında toplana
caklar. Yalnız şunu söylemek lazımdır 
ki bir Suriye konfederasyonu yapılması 
Ye bu konfederasyona Suriye, Lübnan ve 
İskenderunun müsavi haklarla iştirak 
etmeleri fikri Fransa tarafından, kabul 
edilmesine imkan mevcud olmıyan bir 
şey olarak telakki edilmektedir. 

Esasen fransızlar türk delegasyonu-

Tefrika No: 43: 

na bu projeden her iki memleket tara • 
fından arzu edilmekte olan fransız - türk 
dostluğunu ve işbirliğini yaratmak fay· 
dasının bile beklenemiyeceğini anlat -
mış bulunuyorlar; Zira fransızlara gö -
re, böyle bir vaziyete sokulacak olan 
Sancak Türkiye ile Fransa arasında bir 
rabıta tesisine yaramaktan ziyade bir 
anlaşmazlık membaı teşkil edecektir. 

Genevieve Tabouis 

Sam ile Ankara arasında 

25 - 12 • H36 tarihli La Republique 
gazetesinden: 

Fransa - Türkiye arasındaki müza
kerelerin inkıtaa uğraması teessüfe de
ğer bir hadisedir. Az1ık1arın tabi ola -
cakları muamelenin Paris'te zan ve Ü· 

mid edildiğinden daha büyük müşkül
leri mucib olacağını burada daima söy
lemiş olan bizler bugün hadisenin bu 
şekli almasındaki mesuliyetin Fransaya 
aid olmadığını rahatça söyliyebilirir:. 

Gitgide vehamet kesbedeceğini bil -
mekte olduğumuz bu hadiseyi karileri
mize izah edeceğiz. İskenderun Sanca
ğı, mandamız altına verilmiş olan top
raklara dahil bulunmakta idi. Biz bu 
toprakların bir ktsmmt diğerlerinden a
yıramayız, manda idaresini bize tevdi 
etmiş olan Milletler Cemiyetinin husu
si müsaadesi olmadan mandamız altın
daki memleketi inkısama uğratamayız. 
Hukuki cihetten bize hiç bir suç atfe
dilemez. Hakikatte ise Fransa, buralar
daki azlıkJarın korunması için arzu edil
mesi mümkün olabilecek bütün şart

ları Fransa • Suriye anlaşmasına dahil 
etmiş bulunmaktadır. Eğer suriyelile -
rin imza etmi~ oldukları mukaveleler 
dürzilere, alevilere, türklere itimad tel
kin etmiyorsa bunda Fransanm kabaha
ti yoktur. Bu mesele hakikaten can sı
Kıcı 011 1!1:1.h, .,.uuh.U l.ıl.<..l ro.,.._ • "'"ly tat: 

sokmuş bulunuyor: eğer Türkiye'nin 
talebini kabul edersek şarkm isHim ilc
mindeki prestijimize vahim bir darbe 
indirmiş olacağız: isHim ve arab alemi
nin nefretini celbetmelr tehlikesi kar -
şısrndayiz. Halbuki Fransa büyük bir is
lam nüfusuna malik bulunuyor ve bü -

yük bir arab 'kUt\e.ini idare ediyor. Nü
fusumuz arasmda yirmi milyondan 
fazla müslüman mevcud bulunduğu gi
bi on beş milyon lcadar arab da himaye· 
miz altında bulunmaktadır. 

Tarafımızdan gerilemeyi andıracak 
ber hangi bir harekette bulunulması 

imparatorluğumuzda ve bilhassa bu im
paratorluğun en mühim parçası olan şi
maU Afrikaöa mühim tesirler husule 
ı;etirebllecektir. 

Şarkta her gerileme hareketi bir ne· 
vi istifa telakki edilir. Diğer cihetten 
bugünkü vaziyetimizde hiç tadil:tt 
yapmak~ızm böyle devam etmek iste -
diğimiz ve İskenderun ahalisini Şam 
hükümetinin gelişi güzel idaresinden 
ve istibda 1ından kurtaracak bir formül 
bulamadığımız takdirde eski fransız -
türk dostluğuna acı bir darbe indirmiş 

olmakla kalmıyacağız, ayrıca, sarih o • 
larak söylüyorum, daha vahim hadise • 
lerle de karşılaşacağız. 

Uç dört hafta evvel burada General 
Zeligorski'nin Vilno"da yapmış olduğu 
harekete müşabih bir hareket karşısın
da kalmamız tehl;kesinden bahsetmiş

tim. Bu fikrimden vaz geçmiyorum, bil
akis, bu ihtarımı yeniliyorum ve ahva
lin bu ihtarımı teyid ettiklerini karile· 
rimden saklamıyorum. 

Bir ajans telgrafı Kemal Atatürk'ün 
dün generalleri ile uzun bir konuşma 

yapmış olduğunu bildiriyordu. Diğer 

cihetten Ankara hükümetinin hududda 
bütün bir kolorduyu tahşid etmiş bu -
lunduğunu da biliyorum. 

Fransa hükümeti vaziyetin vehame
tini bitden gidememelidir. yarın acı 

hakikatlerle uyanmamız istenilmiyorsa 
efkarı umumiyenin bugünkü vaziyeti 
olduğu gibi görmesi lazımdır. 

Hükümetimiz müşkül bir vaziyette • 
dir: bunu söylemekten çekinmemelidir. 
Hakikatte Fransa - Suriye muahedesini 
neticelendirmekte göstermiş olduğu -
muz istical bizi iki yoldan birini tercih 
etmek mecburieyti karşısında bıraktı: 
Ya arab dostluğunu ve yahud da türk 
dostluğunu tercih etmek. 

Bizce bu vaziyette kalmak doğru de
ğildir. Bazı kimseler ne derlerse desin
ler, Fransa henüz kendisine verilmiş o
lan vazifeleri Hiyıkı ile yapmaya kafi 
gelecek derecede büyük, kuvvetli ve 
mağrurdur. 

Biz bayrağımıza ve o bayrağın hi -
mayesine sığınmış olan azlıklara doku
nulmasına müsaade etıniyeceğiz. 

Yalnız bir hadiseyi kaydetmek isti
yoruz: Suriyeye bugüne kadar görme • 
miş olduğu bir istiklal bahşetmekte o
lan muahedenin imza edildiği andan i· 
tibaren birçok müşküllerin tezahürü ile 
karşılaştık; bu müşküller: 

1 - Suriyelilerle azlıklar arasında ve 
2 - Suriyelilerle kom~ları olan 

türkler arasında zuhur etmişlerdir, 
Şunu hatırlıyalım ve bütün dünya • 

nm işiteceği derecede yüksek sesle söy
liyelim ki Fransa henuz Suriyeyi terk 
etmiş değildir, 

Suriyede haU fransız askert kıtala
rı ve fransız bayrağı mevcud bulun • 
maktadır; muahedede dahi "üç senelik 
bir istihale devresi" kaydı mevcuddur, 
ve Suriyenin ihtiyaçları için, dünya sul· 
hu i;ın ve bizce her şeyden daha mühim 
olan Fransamn menfaatleri için, icab 
ederse, bu istihale devresi kaldırıla • 
bilir veya uzatılabilir. 

]ean - Pierre Geracd • 

'Akdeni::$ kon~maları: 

Türkiye - lıalya 
24 ilkkinun 1936 tarihli Echo de Pa· 

ris'den: 

İskenderun Sancağı meselesi bak -
kında Türkiye Dış Bakanı Doktor Rüş
tü Aras ile İvon Delbos arasında başla • 
mış olan müzakerelerden bir netice 
çıkmadı. 

... Ankara hükümeti balcim türk hal
kından bir kısmının eski tebaalarının 

emri altına girmesini ve onlar tarafın· 
dan fena muameleye maruz kılınmasını 
hoş görmüyor. 

Sonra Türkiye, birgün İtalyanın !s
kenderuna yerleşmesi ihtimalinden çe -
kini yor: belki Fransa - Suriye ittifakı
nın kuvvet ve tesirine de tamamiyle iti
mat etmiyor. 

Türkiyenin bugün almış olduğu va
ziyet, fransız politikasının göstermiş 

Balıkçıl: 

adliyecile~i Terfi eden • 
iZ 

Adliye Vekaletinin hazırladığı 24 
kisilik karar name yüksek ,, 

tasdikten çıktı 
Adliye 1' ekii'leıinin büyük bir kararname hazırladığını evelce 1ıa6e 

vermiştik. Yük$ek t.asdikten çıkaıı ve dün alakalılarına 

tebliğ edilen karar nameyi yazıyoruz: 

Yerlerinde terfi ettirilenler: 

İzmir İcra Hakimi İsmail Hakkı, 

Ankara Ceza Hakimi Abdülkerim, An

kara İcra Hakim Muavini Ali Kemal, 

Edirne Cumhuriyet Müddei Umumisi 

Edib, İzmir Sulh Hakimi Ahmed, An

kara Hukuk Reisi Vehbi, Tekirdağ A

zası Abdurrahman Ziya, Sıvas Müddei 

Umumisi Osman Asım, Balıkesir Hu· 

kuk Hakimi Arif, İzmir İcra Muavin 

Hakimi Nimet Hamdi, Diyarbekir Adli 

İhtisas Ha.kimi Sadık, Trabzon Hukuk 

Hakimi Mehmed Nuri, Erzincan Reisi 
Abdullah, İzmir Ticaret Reisi Mustafa 
Necati, Muğla Müddei Umumisi Ragıb, 
Bursa Ce.za Hakimi Mustafa Nuri, An
talya Hukuk Hakimi Rauf, Sungurlu 
Hukuk Hakimi Derviş, Manisa Reisi 
İsmail Rasim, Maraş Reisi Üngur, Ko· 
caeli Reisi Nail, Manısa Müddei Umu
misi Rifat, Mardin Hukuk Hakimi 
Mehmed Emin, Ordu Hukuk Hakimi 
Mehmed Hilmi, Tokad Müddei Umu
misi Ali, Zonguldak Müddei Umumisi 
İsmail Hakkı, İzmir Ceza Hakimi İsma
il Kemaleddin, Aydın Müddei umumisi 
Reşid, Samsun Müddei Umumisi Ed
hem, Bürhaniye Müddf'i Umumisi Hay
dar, Aydın Reisi Ahmed Midhat, Eski· 
şehir Reisi İbrahim Edhem, Sinob Re
isi Abdülhazif, Zonguldak Reisi Ek· 

mel, Manisa Hukuk Hakimi 'Galib, Sö· 
k:e Hukuk Hakimi Ali, Adana Hukuk 
Hakimi İbrahim Senih, Balıkesir Ceza 
Hakimi Hüseyin Hasbi, Nevşehir Re· 
isi Ömer, Bursa Hukuk Hakimi Hasan 
Hilmi, Ordu Reisi Ahmed Cevdet, Bur-
tsa Hukuk Hakimi Arif Sırrı, Bursa 

Ceza Hakimi Mustafa Nuri, Konya Hu
lıu1c Uilrirn.i Mcluncd Sabir; Palo Sorgu 

Hlikimi İsmail Hakkı, Şibinkarahisar 
Reisi Cemal, Diyarbckir Müddei Umu~ 
mt Muavini Mehmed Sadık, Rize Müd
dei Umumi Muavini Doğan, Kayseri 
Reisi Said, Yozgad Reisi İbrahim Ed
hem, İzmir Hukuk Reisi Hüseyin Hüs-

olduğu tereddütler karşısında Fransa -
nın davasına dört elle sarılmaya hazır 

bulunanların kalbine düşmüş olan şüp
henin yeni bir tezahürüdür. Müstakil bir 
İskenderun hakikatte Türkiyenin hi • 
mayesinden istifade edecektir. 

Rüştü Aras'm ı;oo haftalar zarfında 
tamamiyle inkişaf etmiş olan talebi ise 
Fransanm Suriye üzerindeki manda i
daresi ile hiç bir veçhile kabili telif de
ğildir. Rüştü Aras•ın talebi arab alemi
ni bize karşı ayaklandıracak mahiyette
dir. İngiltere bu talebe muarız bulunu
yor. 

Bizim yapabileceğimiz biricik şey, 

1921 tarihli fransız • türk anlaşması esa
sı üzerinden biraz daha bariz bir muh -
tariyet vermekten ibarettir; ve bu hal
de bile Suriyeli nasyonalisUeri bu im • 
tiyazlara razı etmekte oldukça müşkü -

nU, Burdur Reisi Seyid Yahya, Gazi 

anteb Reisi İbrahim Edhem, Konya Ce .. 

za Hakimi Abdülaziz, Afyon Reisi Yah .. 

ya Sezai, Muş Sorgu Hakimi Mürşid. 

Afyon Hukuk Hakimi Mekin, Balıke

sir Müddei Umumisi Hüseyin Arif, 

Göle Sulh Hakimi Hamdi, Afyon İcra 

Memuru Ali, İzmir Hukuk Hakimi Bl· 

lal Hilmi, Ankara Hukuk Reisi Naili, 

Afyon Müddei Umumisi Mehmed Tev

fik, Kütahya Hukuk Hakimi Mehmed, 
Konya Reisi Mehmed Sadık, Kastamo
nu Hakimi Emin, Artvin Müddei Umu
misi Ali Rıza, Kastamonu Müddei U
mumisi İlhami, Denizli Hukuk Hakimi 
Ali Hakkı, Hayrabolu Müddei ·Umumi
si Hasan Hamdi, Kastamonu Reisi Nu· 
ri, Uşak Reisi Mustafa Erdem, Muğla 
Reisi Mesud, Şavşat Müddei Umumisi 
Hamdi, Çorum Reisi Ali Afif, Çankırı 
Reisi Tahsin, Gelibolu Hukuk Hakimi 
Hamdi, İstanbul Adli İhtısas Hakimi 
Atıf, İstanbul Sulh Hakimi Mustafa 
Hayreddin, Ankara Sulh Hakimi Sü
reyya, İzmir Müddei Umumisi Asım, 
Usküdar Hukuk Hakimi İrfan, İstanbul 
Ticaret Reisi Faiz, Gürün Reisi Meh· 
med Hulüsi, İstanbul Adli lhtısas Müd
dei Umumisi Mehmed Midhat, İstanbul 
Asliye Hukuk Reisi Suphi, Çanakka· 
le Reisi Cemal, İstanbul Asliye Hukuii 
Reisi Ahmed İrfan, İstanbul Ağır Ce· 
za Reisi Mehmed Refik, Bitlis Sorgu 
Hakimi Nuri, İstanbul Asliye Hukuk 
Reisi Mehmed Zeki, Temyiz RaportÖ• 
rü Mustafa, İstanbul Asliye Ceza Reisi 
Sadettin, İstanbul Müddei Umumi Mu
avini Mehmed İhsan, Bitlis Reisi Ali 
Hikmet, Üsküdar Ceza Hakimi Mehmedl 
Emin, Kemah Müddei Umumisi Mf'ı\ 
duh, İstanbul Asliye H ukuk Reisi dah· 
mud Salahaddin, Çatalca Hukuk Haki· 
mi Şevket, Bursa Hukuk Hakimi Mus
tafa Lütfi, Edirne Reisi lh:-ahim Hakkı 

Naklen terfi ettirilen adliyecileri· 
m.izin isimlerini de yarınki sayımızda 

yazacağız. 

lat çekeceğimize şüphe yoktur. 

Rüştü Aras'ın, Ankaradan gelmiş o
lan talimat üzerine, mukabil teklifleri· 
mizi reddetmek mecburiyetinde kalmış 
olması teessüfe değer. Türkiyenin bize 
müteaddit defalar karfılıklı yardım 

paktı yapmayı teklif etmiş olmasına 

mukabil bizim, İtalyanın hoşnudsuzlu· 
ğunu arttırmak korkusiyle bu talebi red· 
detmek mecburiyetinde olduğumuı:u 

sanmamız meseleyi karıştırmaktadır. 

Türkiyenin 1934 senesinde Yugos • 
lavya ve Romanya ile askeri anlaşmalar 
imza etmek suretiyle Avrupa sulhuna 
parlak bir surette hizmet etmiş olduğu· 
nu da söylemek lazımdır. Birçok kim • 
seler böyle kudretli bir müttefikin ü • 
midini kırmış olmakla hata etmiş bu • 
lunduğumuza kanidirler. 

Pertinaz 

iKiNCi 

- Ah, dedi, o Allahabad kalesinin al
tındaki su anaforları, önce hafif ten hafiften 
gelir, sonra fırdolayı döner, dururlar. İşte 
böyle ! 

- Ben bu yeri bitirim, dedi, o .zamandan 
beri Mongir, kaybedilmiş bir şehir olmuş· 
tu. Şimdi orada pek az adam yaşıyor. 

için değil de, bir az keyif için bu ellere 
doğru yükseldim. Bunları kapmak istedim. 
Lakin o kadar küçük şeylerdi ki iki çenemi 
birleştirdiğim zaman çocuk elini yukarıya 
çekmiş ve ben bunun farkında olmamıştım. 
Bu beyaz mini mini eller iki dişimin arasın ... 
daki boşluktan sıyrılmış olmalı idi. Bunl? .. 
n dirseklerinden de pek ala yakalayabifü., · 
dirn. Fakat önce de söylediğim gibi orada: 
bir az keyf yapmak ve yeni şeyler görmüş 
olmak için başınu kaldırmış bulunuyor .. 
dum. 

CENGEL Ki TABI 
Yazan: Ç~iren: 

Rudyard Kipling Nurettin ART AM 

- Oradan Gunga'nın soluna ve sağına 
gittim. Oraya varınca gördüğüm suları, o za
mana kadar asla görmüş değildim. 

Çakal: 

- Bunlar, geçen selde gelen sulardan da
ha iyi mi idi? Diye sordu. 

- Daha iyi .idi. Sel, beş senede bir defa ge
lir. Bütün getırdiği de bir avuç yabancı 
adam, birkaç tane tavuk, bir ikı karaca, oka
dar. Halbuki orada su düzgün ve alcaktı; bi
ri biri ardından da ingiliz ölüleri g~liyordu. 
Oradan Etavah ve geniş Allahabad suları yo
lu ile Agra'ya. 

Balıkçıl: 

Balıkçıl, bunları söyledikten sonra fırıl 
fırıl dönmeğe dansetmeğe başladı. Bu sıra
da çakal, kuşa kıskanç gözlerle bakıyordu. 
Tabii', o, bahsedilen isyan yılını hatırlaya
mıyordu. Mugger sözüne devam etti: 

- Allahabad da yirmi kişi bir adamın 
üzerine gitse kimse tetiğini bozmıyordu. 

Zaten ingilizlerin üzerinde bugünkü kadın
lar gibi mücevherler, yüzükler ve küpeler 

de yoktu. Meşhur sözdür ya, boyun'a ger
danlık takanın nasibi bir kement yemek
tir. O sırada Jnnaktaki bütün muggerler se
mizleşmişlerdi; fakat ben, hepsinden daha 
şişmanlamıştım. Gelen haberlerde Gunga'. 
nın sağında, solunda bütün ingilizlerin av
lanıp ırmağa atıldığı söyleniyordu. Biz de 
bunun doğru olduğuna inanıyorduk. 

Cenuba, Mongir ınezarhklannın arka ta
rafına doğru indikçe bunun büsbütün doğru 
olduğunu anlıyordu!ll. 

- Ondan sonra ben ağır ağır, tenbel ten
bel ırmağın şimaline doğru gitmeğe başla
dım ve bir kayık dolusu beyaz yüzlü adama 
rast geldim ki hepsi canlı idi! Hatırımda 
kaldığına göre bunlar, sırıkların üzerine ge
rilmiş örtülerin altında yatan ve yüksek ses
le bağıran kadınlardı. O gi.inlerde köprüle
ri muhafaza eden bekçiler tarafından bize 
ateş açılmazdı Bütün silahlar başka yerler
de meşgUldü. Geceli gündüzlü bu sesleri, 
rüzgar estikçe duyuyorduk. Bu kayığın ö
nünde ayağa kalktım. Çünkü beyaz yüzlü
leri öteki türlü tanıdığım halde, canlı iken 
hiç görmemiştim. Çıplak beyaz bir çocuk 
kayığın bir kenarından eğilmiş, elleriyle 
sulan karıştırıyordu. Bir çocuğun akan su
d an ne kadar hoşlanclığını görmek güzel 
bir s~ydir. O gün karnım toktu, fakat bir 
parça i ştahım daha kalmıştı. Doğrusunu 
söylemek tazım gelirse. karnımı doyurmak 

Kayıkta bir biri ardından bir takım fer .. 
yadlar koptu; ben de onları daha iyi göre .. 
bilmek için başımı daha ziyade kaldırdım. 
Kayık itilemiyecek kadar ağırdı. Bunların 
hepsi kadındı; fakat kadınlara inan olur mu2 

Çakal dedi ki: 
- Bir defa, bir kadın bana kuru bir ba

lık derisi vermişti, dedi, ben onun bebeğini 
kaparım umudundaydım; fakat meşhur bir 
söz vardır, atın yemini yemek, ciftesini ye
mekten daha iyidir, derler. Senin kadın ne 
yaptı? 
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Hatay coğrafyasına dair 

Antakya dağları türl{.çe ile arap~anın 
çarpıştığı yerdir. 

Bu dağlar da Ama nos gibi toroslann 
bir parçasıdır. 

ıv 

Antakya mıntakasında bugünkü 

Antakyanın cenubundaki silsileye 
Kası veya Antakya dağları denir. Tebe
şir devri tabakalarından müteşekkil o
lan bu silsile de Torosla:ın dı§ iltivala
rından sayılır; bünye ve teşekkül itiba
riyle Amanosların aynidir. Tersier son
larındaki inşikaklarla civar araziden ay
rılır. Bir çok vadilerle arızalanmış olan 
bu dağlar üzerinde en yüksek nokta de
nize yakın bir yerde Akra tepesidir. 
(17 50 m.) Arazinin büyük bir kısmı 
çam ve sedir orınanlariyle örtülüdür. 
Daha cenubta bulunmasına rağmen ik
liıni Amanoslardan farksızdır. Hububat 
ve m.oyv MebAül•n ye....,.r • ..Ru-cb.ğlar 

üzerinde başlıca dört cografi yöre göze 
çarpar: Kuseyr, Ordu, Bayır, Bucak. 
Daha cenubta Hazne, Sayhun, Hetye, 
havalisi de bu mıntakadan sayılır. 

Vasati 500 metre yükseklikteki Ka

sır veya (Kuseyr) yaylası Antakyanm 
cenubu şarkisine düşer, buras: idareten 
Aşağı Kuseyr (Karsu), Orta Kuseyr 
(Babturun), Yukarr Kuseyr (Şeyh
köyü) diye üç nahiyeye ayrılmış
tır. Nisbeten derin vadilerle oyulmuş 
olan kuseyr yaylasrnda güzel mer'alar 
ve çayırlxklar vardır. Pek çok hayvan 
beslenir. Ayni zamanda mıntakamn hu
bubat anbandır. Buğdayları eskidenbe
ri meşh.urdur. Şarkta Asi vadisine dik 
yamaçlarla iniJir. Bir iki köy istisna e
dilecek olursa buralar türk köyleriyle 
doludur. 

Garbte Ordu nahiyesi de arızalı bir 
yerdir. Burada mer'a.J.ar ve ormanlar 
çoktur; güzel ve zengin çiftlikler, müm

bit tarlaları,. ve miitenevvi meyva bah
çelerini ihtiva eder. Ordu mmtakasın
dan ayrılıp ayn bir nahiye merkezi ha
line sokulan Kasab köyü istisna edile
cek olursa umumiyetle türklerle mes
kundur. Antakya • Lazkiye şosası Or
du'dan geçer. Ordu yaylasının garbında 
yükselen Akra dağı ile Karaduran te
pesi buralara ayrı bir hususiyeti verir. 
Asiırmağı ile Kebir nehri su bölümü 
hattı üzerinde bulunan bu arazinin bir 
kısmı Kebir nehri havzasına düşer. Bu
ralarda Bityas ve Kasab yaylaları yazın 
çok ziyaret edilir. 

Fransız menbaları Antakya kazası
nın nüfusunu 150 bin olarak göstermek
tedir. Nefsi şehirdeki 40 bin nüfus ile 
Harbiye ve Karamut nahiyelerindeki 35 
bin nüfusu çıkaracak olursak Kuseyr ve 
Ordu nahiyelerine 75 bin nüfus kalır. 

Fakat hakiki mikdarın daha ziyade ol
duğu ıüphesizdir. 

İdareten Lazkiye hükümetine bağlı 
olan Bayır ve Bucak nahiyeleri de Antak
ya dağlan üzerindedir. Arızalı ve or
manlık bir saha üzerinde olub arazi ce
nuba doğru meyillidir. Karaduran dağ
larından Sayhun • Haz:ıe havalisine ka
dar uzanan bu nahiyeler baştan başa 
bir türk yurdudur. Bura türklel"inde O
ğuz efsanelerinin kıymetli yadigarları sak-

idare merkezleri ve yollaz. 

lıdır. Her iki nahiyede 70 binden ziya
de türk nüfusu vardır. Garbte Kandil 
deresi üzerinde Saray, Kebir nehri üze
rinde Kebelli büyükçe merkezlerdendir. 

Kası dağları daha cenuba dağru de
vam eder. lbnihani tıurunundan Cisri
şugur 'a doğru çekilen hat üzerinde bu
lunan Hazne ve Sayhun havalisinde de 
türkler yaşamaktadır. Burcuislam ve 
Sulay!t gibi büyük türk köylerini ihti
va eden Hazne nahiyesinde 30 binden 
ziyade türk vardır. Bu mıntakadaki A
rabderesi türkçenin hududu gibidir. 

Bu saydığımız nahiyelerin idare 
merıeezı oıan \5ayııuu ııc:1vcuı:sı at \lcıg

lık ve arızalı bir yerdir. Şarkta Asi va

disine dik yamaçlarla iner. Merkez na

hiyesinde yaşayan türkler cenubtan ge

len arablık istilasına karşı asrrlardanbe· 

ri mukavemet göstermişlerdir. Cisrişu

gur'e giden yol kısmen bu havaliden ge

çer. Bu yol türkçe ile ara.bçanın karşı

la~tığı yerdir. Hiç şüphesiz dil hududu 

vaktiyle daha cenubtan geçiyordu. Şark

ta Hetye nahiyesi hattımaili üzerinde es

ki bir merkezdir. Bu nahiye de türk köy

leriyle doludur. Arazi orman ve çalılar

la örtülüdür. Bu kısımda Asi vadisine 
dik yamaçlarla inilir. Burada Asi vadi
si üzerinde vaktiyle Antakyayı muhafa
za eden eski kaleler sıralanır, Cirişugur 
kaza merkezi olup idarete.n Halebe bağ

lıdır. 

Görülüyor ki Antakya dağlan ve 
yaylaları öz tü.rk yurdudur. Kasır, Or
du, Bucak, Bayır yayla ve köylerinde 
200 bine yakın türk yaşamaktadır. Bu~ 
radaki alevi akalliyetinin büyük bir kıs
mının da aslen türk olduğu şüphesizdir. 

Bu suretle yekun daha ziyade kabarır. 
Antakya dağları Torosların devamıdır, 

Anadolunun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu 
dağlar üzerinde türkçe ve arabça asırlar. 

danberi çarpışmaktadır. Fransız idaresi 
buralarda türk mektebi yerine arabça o
kutan eski usul mektebler açmıştır. Fa
kat çok derin kökleri olan türk kültürü 
her yerde kendini göstermektedir. 

Hamit Sadi Selen 

Nöbetçi eczaneler 
1-11-936 dan 31-12-936 akşamına kadar 

eczaneler gece nöbet cetveli 
1 - Pazar Merkez eczanesi 

2 - Pazartesi Ankara eczanesi 
3 - Salı Yeni ve Cebeci eczaneleri 
4 - Çarşamba Halk ve Sakarya 

eczaneleri 
5 - Perşembe Ege eczanesi 
6 - Cuma Sebat ve Yenişehir 

· eczaneleri 
7 - Cumartesi İstanbul eczanesi 
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ULUS 

l(AMUTAYIN 
dünliü toplantısı 

(Başı 1. inci sayfada) 
bul edilmiştir. Bundan sonra da 
resmt daireler ve müesseseler ile 
devlete aid idare ve şirketlerde ve u
nnn::ı.ıj menfaatlere hadim müesseselerde 
bulundurulacak nakil vasıtaları hakkın
daki lranuna ek kanun projesi görüşül
müş ve· kabu] edilmiştir. Bu proje ile 
1295 sayılı kanunun birinci maddesine 
bağlı 2 saytlı cedvele donanma kuman
danlığı da ilave edilmiştir. 

Bu projeden sonra, roznamedeki 
son madde olan Afyon Mebusu Berç 
Türker'in Kızılay Cemiyeti gelirinin 
arttırılması hakkındaki kanun teklifi 
görüşülmüştür. Bu hususta, Kızılay gi
bi bir hayır kurumuna yapılacak her 
yardımı takdirle karşılamakla beraber 
posta ve damga pulları ücretleri ile 
müskirat fiatlarr ve mezbaha resimleri 
yüksek bir halde bulunduğundan bun
lara müstehlikler hesabına bir zam ya
pılmasının doğru olmıyacağına ve dola
yısiyle projenin reddine karar veren 
Sıhat ve İçtimaı Muavenet encümeni
nin mazbatası kabul edilmiştir. 

KAMUTAYA 
Gelen evrak 

Liiyihalar 
Adli} e ve Gümrük ve inhisarlar ve

kaletleri binaları inşaatr için 1.000.000 

liralık teah hüd icrasına izin verilmesi 
hakkında kanun layihası (Büdce encü
menine) 

Teklifler 
Seyhan mebusu Damar Ankoğlu

nun, memlekete ithal edilecek veya e
dilmiş olan ziraatte müstamel traktör
lrein yedek parçaları hakkrnda kanun 
teklifi (Ziraat ve İktısad encümenleri· 
ne) 

Tezkereler 
İmtiyazlı madenlerin ihtiva ey1ediği 

sahanın beher hektarr için maadin ni
zamnamesinin muaddel 49 ncu madde
si mucibince he< sene ibtidasında alı
nması lazımgelen 10 kuruşun resim ve
ya icra bedeli olup olmadığının tefsiri 
hakkında Başvekalet tezkeresi (İktı

sad. Malive ve Büdce encümenlerine) 

Takrirler 
Yozgad mebusu Emin Dramanm, ar

zuhal encümeninin 30-xıı-1935 tarihli 
haftalık karar cetvelindeki 519 sayılı 

kararın wnumi heyette müzakeresine 
dair takriri (Arzuhal encümenine) 

Mazbatalar 
Askeri ve mülki tekaüd kanununun 

45 ncı maddesinin tefsirine dair Baş
vekalet tezkeresi ve Milli Müdafaa, Ma
liye ve Büdce encümenleri mazbataları 
(Ruznameye) 

• 1936 yılr umumi muvazene kanu
nuna bağlı (D) cetvelinin jandarma ge
nel komutanlığı kısmında değişikli:k 

yapılmasına dair ve 1935 yılı umumi 
muvazene kanununa bağlı bazı daire 
büdcelerinde değişildik yapılmasına 

dair kanun layihaları ve büdce encüme
ni mazbatası (ruznameye) 

* - Büyük Millet Meclisi, Riyase
ti Cümhur ve Divam Muhasebat 1935 
yılı son hesabları hakkında meclis he
sablannm tetkiki encümeni mazbatası 
(ruznameye) 

* - Büyük Millet Meclisi 1936 yılı 
ikinciteşrin ayı hesabı hakkmda Mec
lis hesablarımn tetkiki encümeni maz
batası (Ruznameye) 

" - Giresun mebusu general İhsan 
Sökmen'in, iskan kanununun 31 inci 
maddecıinin l inci fıkrasının tefsiri 
hakkında takriri ve iskan kanunu mu
vakkat encümeni mazbatası (Ruzname
ye) 

* - İdare heyetinin, Büyük MiIJet 
Meclisi, Riyaseti Cümhur, Başvekalet 
ve Hariciye vekaleti binaları inşaatı 

için 4.500.000 liraya kadar teahhüd ic
rasma izin verilmesine dair kanun tek
lifi ve büdce encümeni mazbatasr (ruz
nameye) 

* İnhisarlar \DJlum müdürlüğü 1936 
yılı büdcesinde 117 .000 lirahk ınünaka
le yapılmasma dair kanun layihası ve 

~~~:~e:::·.:;~: ·Z:~e~. 
cü maddesinin 5 ve 21 inci 1:~:1arının 
tefsirine dair Başvekalet tezkeresi ve 

İktısad, Maliye ve Büdce encümenleri l 
mazbataları (ruznameye)J, 

* - Zabıtai sıhiyei h _yvaniye mua-

SAYFA 5 

SON DAKiKA 
Bulgar -Yugoslav paktı yakınd• 

parafe edilecek 

Pakt halkan vaziyetinin 
sağlamlaşmasına yarayacak 

Belgrad, 30 (A.A.) - lyi malıimat 
alan kaynaktan teyid olunduğuna göre, 
bulgar - yugoslav paktı yakında parafe 
edilecektir. Bir dostluk and.Jaşması ma
hiyetini haiz olacak olan bu pakt bir 
müddettenberi iki memleket arasında 
bilfiil mevcud olan münasebatı teyid 
edecek ve balkan vaziyetinin sağlam

laşmasına yarıyacaktır. 

Bu paktın intacına müteallik konuş. 
malara B. Stoyadinoviçin 1932 deKri· 
çin sarayında bulgar kıralı Borise yap· 
tığı ziyaret esnasında başlanmıştır. 

Belgrad, 30 (A.A.) - Bulgar • Yu
goslav dostluk paktı haberinin dost 
memleket matbuatının bir kısmında yol 

açtığı tefsirler Yugosl<Nya siyasi mali· 
fillerini hayrete düşünnüştür. 

Bu paktın Yugoslavya dostluğun

dan bazılarını ne için kaygıya düşüre .. 
bildiği mezkiir mahfillerde anlaf!lamı-
yor. Ehemiyetle kaydo!anduğuna göre 
bu paktın ilk tesiri bilhassa daha geçen 
senelere kadar sulh için en ziyade teh .. 
Tike arzeden Avrupanm bir kısmında 
revizyonculuğu ortadan kaldırmak ola .. 
caktır. 

Kardeş bulgar milleti ile daha sıkı 
bir dostluk istiyen yugoslav kamoyu 
nazarında bir bulgar - yugos1av dost· 
luk ve ademi tecavüz muahedesi balkan 
sulhu için yeni bir garanti teşkil ede• 
cektir. 

PALOS VAPURU HADİSESİ 

Almanya, hadisenin tamamiyle tesviyesi 
için yeni bir teşe bhüste buluna cali 

Bertin, 30 (A.A.) - Hususi mena
bideki kanaate göre Palos vapuru Kö
nigsberg kruvazörü kumandanının e
nerjik hattı hareketi sayesinde kurtarıl
mıştır. Bu hattı hareketi diğer Avrupa 
devletleri de takdir etmişlerdir. Maa
mafih Berlinde vapurdaki eşyanın bir 
kısmı harb levazınu olmamakla beraber 
alıkonulmuş olmasından ve vapurdaki 
bir İspanyolun da tevkifinden dolayı te
essüf olunmaktadır. Bu alıkonulan e§ya 
harb levazımı olmadığından ve İspanyol 
da vapurda ve binaenaleyh alman top
raklarında bulunduğundan dolayı Bil
bao hükümetinin bu tarzı hareketi bey· 
nelmilel hukuka mugayirdir. Almanya 
hadisenin tamamiyle tesviyesi i~in yeni 
t>ır te~eoouste owurunuştur. 

ispanyaya 150 İngiliz 

günü hükümetçilere iltihak etmek y• 
zere İspanyaya hareket edecektir. Gö .. 
nül1ü devşirilmesi !skoçyada devam et• 
mektedir. İngiliz müstakil işçi partisi 
ile sosyalist birliği bunu korumaktadır. 

Belçikanın eski Ma'drid el.çisinin 
oğlunun öliimü etrafında 

Brüksel, 30 (A.A.) - Belçika hü
kümeti, eski Madrid elçisinin oğlu Ba
ron de Borşgrav'm Madrid civarında 

kaybolması hakkında tahkikat yapılma
sını Madrid hükümetinden istemiş vo. 
hariciye bakanı Spaak da İspanyanın 

Brüksel maslahatgüzannı ziyaret ed~·J 

rek de Borşgrav'ın henüz meçhul şerait 
altında feci ölümünden dolayı Belçikf. 
t ••t ·~-....:-.:-. ~--:- k .... _ ... G. .. ..:ı..-..-..s. -a:; 

göniillüsü gidiyor 1 
Londra, 30 (A.A.) - Gla.skov'dan 

bildirildiğine göre, 150 gönüllü cuma 

nu söylemiş ve bu bapta yapılacak tah .. 
kikata Belçika mümessilinin de iştira
kinde ısrar etmiştir. 

İspanya maslahatgüzarı bükümetinin 
taziyelerini bildirmiştir. 

Vaşington ve Londra deniz anlaşmaları 

Japonya, ondoliuzun~u maddeyi meriyet· 
te tutmal{ hal{kındal<l İngiliz 

teklifine yanaşmıyor 
Tokyo, 30 (A.A.) - Vaşington ve 

Londra deniz anlaşmalarının müddeti 
bitmiş olmasına rağmen Vaşinğton an
laşmasının 19 uncu maddesini meriyette 
tutmak yolunda İngiltere tarafından ya
pılan teklüe Japonya, şimdilik cevab 
vermiyecektir. Fakat bu teklif derin bir 
surette tetkik olunacaktır. Sevkülcen 
ve cağrafi müla.hazalariyle Japonya ye-

ni tekliflerde bulunacaktır. Bu teklifleı: 
bilhassa Pasifik denizindeki amerikan 
ve ingiliz tahkimatının tehdid ettiğj Ja• 
pon deniz emniyetini korumak maksadı .. 
ru istihdaf etmektedir. Japonya kendi .. 
daJarım tahkim etmemek prensibini mu
hafaza etmekle beraber Pasifik denizin
de hiç bir Ussü bahrisi bulunmadığını 
kaydedecektir. 

Yeni bir italyan denizaltı gemisi 
Roma, 30 (A.A.) - Speziada bugün 

yeni bir denizaltı gemisi suya indiril

miştir. Bu, yeni tipte yapılanların be-

l(ısa dıs haberler 
' *Londra - B. Nevton, İn.giltercnin 

Prag büyük elçisi tayin edilmiştir. 

* Budapeşte - M. Fon Papen, macar 
hükümeti naibi amiral Horhty tarafın
dan Gödöllö'de tertib edilmiş olan av
da hazır bulunduktan sonra Viyanaya 
hareket etmiştir. 

*Faris, 30 (A.A.) - Polis, Loyn'da 

mahlUt külçe altın piyasaya süren bir 
kuyumcuyu tevkif etmiştir. Bir kaç 
milyon franklık bir sahtekarlık mevzuu 
bahistir. Çünkü bu külçelerden yalnız 
biri 300 bin frank kıymetindedir. Hafta 
içinde yeniden bir takım tevkilata inti
zar olunmaktadır. 

yene rüsurnuna aid 4-5 sayılı kanuna 
ilişik tarifenın değiştirilmesine dair 
kanun layihası lfe Ziraat, Maliye ve 
Büdce encümenleri mazbataları (ruz
nameye) 
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şincisidir. Altmış metre boyunda olup 
650 tonilato hacmindedir. 

Sov-Jet • Alınan 
ticareti azalıyor 

Moskova, 30 (A.A.) - Tas ajansı bil· 
diriyor: Almanyaya ihraç edilen m:\lla• 
rın tam kıymetine tekabül eden döviz• 
lerin alınmaması ve sovyetler birliğinin 
almanyaya olan siparişlerinin azalma-4 
sı yüzünden, sovyet mallarının alman: 
yaya ihracı mühim bir ~kilde azalmak• 

tadır. 
Sovyet gümrük istatistiklerini~1 ra .. 

kamlarına göre, sovyet rusaya 1934 o! 
almanyaya <!30 milyon rublelik iilracat; 
yapmıştır. Bu, sovyetler birliğinin bü• 
tün ihracatının yüzde 23 ünü teşkil e• 
diyordu. 1935 de sovyet ihracatı 289 mil• 
yon rublelik olup ihracatın yüzde 18 i .. 
ni teşkil etmekte idi. Bu senenin ilk do-ı 
kuz ayında ise almanyaya ancak 100 mil .. 
yon rublelik ihracat yapılmıştır ... Bu ra .. j 
k am bütün sovyet ihraca.mm yuzde o .. 
nu nisbetindedir. 



ANKARA 
OC:LB NEŞRIY ATI : 
Saat 
12.30 • 12.SO Plak: Halk Şarkıları 
12.50 • 13.00 Dahili ve Harici haberler 
13.00 • 13.30 Plik: Hafif Musiki 
AKŞAM NEŞRiYATI: 
1§.0o • 19,30 Türk Musikisi ve Halk 

şarkıları (Safiye ve ar • 
kadaşları) 

Türk musikisi ve halk 
şarkıları (Servet ve ar • 
kadaşlarr). 

Konferans: Spor (Niza • 
mettin Kırşan) 
Plak: Dans musikisi 
Ajans haberleri 
St'üdyo salon orkestrası 

1 - Beethoven Overture Fidelio 
2 - Verdi Fantaisie La Travita Vio-

letta 
3 - Longe Chanson de Fleurs 
4 - F. Lehar Valse Eva 
5 - Audron Fantaisie La Cigole et 

la Fourmi 
tı.oo. Yarınki program ve İstik-

lal Marşı. 

İSTANBUL 
ôC:LE NEŞRiYATI: 
Saat. 
12.30 Plakla türk musikisi 
12.SO Havadis. 
ıı.os Plakla hafif müzik. 
13,25 - 14.00 Muhtelif plak neşriyatı. 

AKŞAM NEŞRiYATI: 
18.30 Plikla dans musikisi 
19.30 Konferans: Dr. Ali Şükrü, Ço

cuk Esirgeme Kurumu hakkında 
Rifat ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları. 

Safiye ve arkadaşları tarafından 
türk musikisi ve bük şarkıları. 
(Saat ayar.ı) Orkestra : 

1 - Auber: (Fra Diavolo). 
a.- Kalman Fetiras: (Manöverklan· 

ıe) vals. 

- Sçhebek: (Schelmentanz). 
- Poncielli: (Tanz der Stunden 

aua (Gioconda). 
- Lehar. ('Graf Luxenburg) opere

tinden parçalar. 
Rus prkısı: 

Ajans ve borsa haberleri ve erte
li günün prO":;· amı 
Plakla sololar. 
SON. 

4VRiJ'İ>A İSTASVONLARINDAN 
SEÇME PROGRAM 

Konserler. 
17,15 Droitvich (senfonik) 
12.- ,. ,, 
22.45 Radyo Paris (btıyWc iUnser) 
23.15 Lüksemburg (keman konseri) 
Oda müziği, sololflr. 

20.- Paris P.T.T, (Org) 
Doyçlansender (Beethoven) 
Droltvich (Org). 
Londra (Şan) 
Radyo Paris (Şarkılar). 
Londra (piyano •e ıan) , 

n, Operet. 
iO Milano (operet). 
.!6 Droitvlch (Lehar·m çingene aş

kı· operet) 
Tiyatro, Varyete. 
19.- Radyo Paris (Komedi) 

Viyana (Varyete). 
Bertin (Vary: ·c) 
Paris P .T.T. (Le saint Syh·estre) 

a travers le monde) 
• Sacho Guitry) 

21.15 Strazbug (Marsilya revüsü) 
1.50 Pariı P. T. T. (Mamzelle 37 vous 

22.30 Post Pariziyen ( Faison un reve 
parle) 

Daın.s müziği. 

22.10 Budapeşte 

Roma 
Milano, Londra 

1.- Doyçlan-isender 
1.30 Lüksemburg, Kopenhag. 
2 den S e ka~ Radyo Paris. 
2.15 Paris P.'f:T. 
%.!O Budapefte 

Kiralık Oda 
Yenitehir İnklıib sokak: 4 

2-6196 

Kiralık Oda 
Yeftıtehir Yeni Dikmen cadde

ei 16/1 numaralı apartımanda 
2-6208 

ULUS 31 ILKKANUN 1936 PERŞEM 

ispanya isyanında politik 
çoğalıyor 

1 

verilen bir habere göre kızılların perişan 
bir halde Teruel mıntakasından kaçmış 
ve mühim malzeme bırakmış oldukları 
teyid edilmektedir. 

B~betke 

HATAY HtJRRİYETt 

ihtilatlar 
(Başı 1. inci sayfada) 

neticesi hakkında malılmat vermemek· 
tedirler. Bu mahfiller, zikri geçen no· 
talann bilhassa geçen ağustos ayında 
Fransanın yapmış olduğu karışmazlık 

teklifi üzerine İtalya tarafından ileri sü
rülmüş olan noktalara müteallik bulun
duğunu beyan etmektedirler. 

Politika mahfilleri, o zamandanberi 
hal ve şartların değişmiş olduğunu il5.
ve etmetkedirler. 

Fransızlarla ingilizlerin tekliflerini 
kabul etmek komünistlerin ekmeğine 

yağ sürmek olacaktır ki ne Almanya, 
ne Portekiz ve ne de İtalya böyle bir 
şeyi asla istememektedir. Kamoy, al
manlarla İtalyanların komünizme bir 
nihayet vermek zaruretine dair olan na
zariyelerini tekrar ele almışlar ve İn
gilterenin Fransanın peşine takılarak 

cumartesi günkü notayı vermesini iyi 
karşılamamışlardır. 

İngilterenin Akdenize aid muvakkat 
uzlaşmanın imzası arifesinde İtalyanın 
İspanyol statükosunun "kızıllar" lehi
ne tadili gibi bir netice verecek olan bir 
siyasete iştirakinden dolayı hayret iz
har olunmaktadır. 

I uılyan g«zeıelerı ne diyorlar? 
Stempa gazetesinde B. Signoretti 

fransrz - İngiliz notasını şiddetle tenkid 
etmektedir. Bu zata göre İspanyaya gö
nüllü gönderilmesine nihayet verilmesi
nin tek neticesi, devamlı surette her 
memleketten binlerce komünist kuvveti 
almakta olan Valensiya ve Barselon'un 
emellerine hizmet etmekten başka hiç 
bir şey olmıyacaktır. 

Sovyeılerin cevabı da, bir uıkım 
şartlara bağlı olarak, teklifin 

e3asım kabul etmiştir 
Paris, 30 (A.A.) - Sovyetlerin İs· 

panyaya gönüJlü gönderilmesi meselesi 
hakkında fransızlarla ingilizler tarafın
dan yapılmıı olan teklife vermiş oldu
ğu cevab, teklifi esas itibariyle kabul 
mahiyetinde ise de bu cevabta aşağıdaki 
şartlar ileri sürülmektedir : 

1. - Uzlaşma, fiil bir kontrola tabi 
tutulmalıdır, 

2. - Uzlaşma, kontrolün icrasını 

beklemeksizin hemen tatbik edilmelidir, 
3. - Bu kontrolün meriyet mevkii

ne konulmasından önce geçecek zaman 
zarfında uzlaşmayı imza etmiş olan dev
letlerin ajan ve memurları bizzat kont
rolda t>ulunacaklar ve raporlar göndcre
celdeMic. Bu raporlar neşredileccktir. 

4. - Uzlaşmanın imzasından evvel 
İspanyaya mühim mikdarda gönüllü 
gönderilmesinin önüne geçilmek üzere 
mümkün olduğu kadar çabuk imza edil
mesi Jazımdır. 

Sovyetlerin cevabnamelerinin mu
kaddimesinde sovyet Rusyarun mühim 
nıikdarda gönüllü kıtaları sevkedilmesi
nin teşkil etmekte bulunduğu endişe 
meselesinde 'tngiltere ve Fransa ile ay
ni fikirde olduğu beyan ve savaşın baş
langıcıdanberi muntazam askerlere ve 
faslı kuvvetlere sahih olan general Fran
ko ordusunun gönüllülükle hiç bir ala
kası olmıyan alınan erat ve subayları i
le takviye edilmiş bulunduğu teyid edil
mektedir. 

Bu mukaddimede Almanyanın meş
ru ve demokrat İspanyol hükümetini de
virmek için asi generaller lehinde mü
dahalede bulunmuş olduğu noktasında 
israr edilmektedir. 

Bununla beraber sulh arzusunda bu
lunan Sovyetler, kendilerinden istimzac
ta bulunulmuş olan devletlerle akdedile
cek bir uzlaşmaya iştirake hazır bulun
maktadırlar. 

Amerikanın ispanyaya harb 
malzemesi göndermeyi yasak 

etmesi 1.-nbil değil mi? 
Londra, 30 (A.A.) - Resmi mahfil· 

ler, Amerikanın şımdiki tarafsı~ı1f ka· 
nunu ile İspanyaya tayyare gönderilme· 
sine mani olmıyacağrnr anlaınQtadır· 
lar. 

Bununla beraber lngilter ile Fl'an-
sanın çalışmalarını. akim bıra •U· 
rette herhangi bir de.ıet tarafın bir 
tedbir ittihaz edilmemesi temenni olun· 
maktadır. 

Amerika tarafındatt İspanyaya ma 
zeme gönderilmesiJun gerek Bertin ve 
Roma hükümetleıınin bu istisnahğı ile· 
ri •ürerek uzJ2fmayı tatbikten imtina 

etmeleri gerek İspanyadaki enternas
yonal komiserlerin amerikan ithalatına 
mani olmak istemek suretiyle komite 
ile Vaşington hükümeti arasında bir 
anlaşmazlık zuhuruna meydan verme
leri gibi bir neticeye bais olmasından 
korkulmaktadır. 

Dış bakanlık müsteşar muavini Sir 
Georges Mounsey, dün Amerika elçili
ği müsteşarı B. Ray Atherton'u kabul 
etmiş ve kendisiyle Amerikanın lspan• 
yaya harb malzemesi gönderilmesine 
dair dün Vaşington tarafından veril
mis olan haber hakkında görüşmüştür. 

Amerilwdan t.~pan)·a,·a malzeme 
Vaşington, 30 (A.A.) - B. Ruzvelt, 

kendisine İspanyaya gönderilmesi ta
savvur edilen tayyarelerin gönderilme
sine mani olmasına ve içinde dahili 
harb olan herhangi bir memlekete harb 
malzemesi gönderilmesini yasak etme. 
sine medar olacalr bir kanuna tarafatr 
olduğunu beyan etmiştir. 

I spanyaya si lalı satılma.n Ame
rikada heyecan uyandırdı 
Vaşington, 30 (A.A.) - Madrid hü

kümetine tayyare satılması hususunda 
Amerikz hükümetinin verdiği mezuni
yet parlamento mahfillerinde ve gaze
telerde büyük bir heyecan uyandtrmış

tır. 

Senato dış işler komisyonu reısı 

Pittman, tarafsızlık kanununun askeri 
mahiyette bir iç harb takdirinde de 
harb levazımı ihracını yasak edecek su· 
rette değiştirilmesi için parlamento a
çılır açılmaz bir takrir vereceğini söy
lemiştir. 

Dış Bakanlığında mezkur iznin is
tenmiyerek verildiğin: ve bitarafltk ka
nunu değiştirilir •leğiştirilmez bu iz
nin de geri alınacağının beyan olun
duğu bildirilmeı..terlir. 

Öte taraftan senatör Borah, yabancı 
bir bayrak altında harb eden amerikalı 
gönüllülerin amerikan tabiiyetinden 
çıkarılması için senatoya bir takrir ve
receğini bildirmi.,tir. 

Montoro mulıarebelerinde is-
pcmyocıar <tlnwll l'lymle ~'e tıll· 

vari ttlburlarile 1.-ar§ılaşmı~lar 
Madrid, 30 (A.A.) - Cümhurıyet· 

çiler, son zamanlarda Montoro mınta

kasında vukua gelmiş olan muharebe 
esnasında hepsi de otomatik olarak kul
lanılan silShlarla mücehhez dört alman 
taburu ile bir alman süvari bölüğünün 
bu muharebelere iştirak etmiş oldukla
rını görmüşlerdir. 

Cümhuriyetci kuvvetlerin en iyi 

müfrezelerınden biri, Cordonenin bir 
kilometre şimalindeki Montora mmtaka
sında mühim ileri hareketleri yapmış
tır. Cünihuriyetçiler, takviye kıtaları 

almışlar ve dün Lopera ve Villa del Rio
da yerleşmiş olan asilere taarruz etmiş
lerdir. 

Muharebe sabahtan saat 17 ye kadar 
devam etmiştir. 

Her iki taraftan bir çok ölü vardır. 

Hiikümetçiler bir kasabayı 
zaptettiler 

Madrid, 30 (A.A.) - Müdafaa kon-
seyi saat 12 de bildiriyor: 

Madridin şimali garbi bölgesinde 
Villa Nııeva de la Kanadaya karşı şid
detli bir taarruz hareketine geçtik. Hü. 
küm süren koyu sise rağmen, cümhuri
yetci kuvvetler, ilerliyerek Villayı zab1 
ve hatlarını Brunetenin iki kilometre 
yakınına kadar yaklaştırmışlardır. 

Kordoba cephesinde askeri harekat 

muvaffakiyet'ie d~vam etmektedir. 
Cümhuriyetçilerin mukabil taarruzu 

Lapira, Villa Delria ve Nontiro mevki
lerine doğru ilerlemektedir. 

Bu üç köy, şimdi cümhuriyetçi top
çuların ateşi altındadır. 

Milisler, Villa Franca ve Roman.il
losdaki mevzilerini tahkim etmişlerdir. 

Guadalajara mıntakasında asilerin 
Saelices'e karşı yapmış oldukları bir 

. taarruz püskürtülmüştür. 
Madrid önünde asilerin topçuları, 

M loa mahallesini bombardıman et
mitler lae de bir netice elde edememiş

lerdir. ılilialer ise Karabanşel mahal
ıe .. nde M\~cv zabtetmişlerdir. 

Kuııllai' lraçıyor, Frankocular 
kotXiliyor. 

A.A.) - Dün saat 20 de 

Frankonun askerleri, Endülüsteki 
ilrei harektelrine devam etmektedirler. 

Salamanka, 30 (A.A.)- Resmi bir teb

liğde ezcümle şöyle deniliyor. Cümhuri 

lerin kuvvetleri, Teruel mmtakasındaki 

tazyiklerine devam etmektedirler. Mi

lislerin Corbaran'a karşı yapmış olduk· 
lan bir taarruz püskütülmüştü. 

Endülüste cumhuriytcilerin Malen
zuela mıntakasındaki taarruzları akame
te uğramıştır. 32 milis maktül düşmüş 
ve bir çok malzeme zaptolunmuştur. 

Palos vapuru nasıl tevkif 
edilmişti? 

Nasıl bırakıldı ? 
Bayonne, 30 (A.A.) - Bask hükümeti 

kaynaklarından gelen haberler Palos 
alman gemisinin ispanyol kara suları i· 
çinde tevkif edildiğini tasrih etmekte
dir. Diğer taraftan alman zabitleri Bil
baoda kendilerine karşı gösterilen iyi 
muameleden dolayı Bask bakanlarına 

teşekkür etmeyi vazife bilmişlerdir. 

Harekdten evvel geminin kaptanı 

Bask hükümetinin alakadar yüksek me
murlarını ~emiye bir öğle yemeğine da
vet etmiştir. 

Fenlandiye konsolosluğu 
lıimayesindcki bir ev 

Madrid, 30 (A.A.) - Fenlandiya kon
soloshanesinin himayesi altında bulunan 1 
bir evde ye .ıi bir araştırma yapmışlar
dır. Evde bulunan general Franko taraf-
=====----

(Başı 1. inci say:ada) 

ne vücud veren Türklerin vatanda 
lan olduğunu ıüphesiz iddia ecl 
mez. 

Biz kollektif emniyet taraflısı i 

duğumuz için Hatay hürriyetini ' 
tiyoruz: kollektif emniyet, ahidle 
dayanan mevcud bir nizamdan m' 
terek hoşnudluk demektir. imdi tüı 
milletini temsil etmekte olanlar 
şeref sözü angaje olduğu bir daı 
hallolunmadıkça, Akdenizin bu 
zik bölgesinde müşterek bir hoşnu 
suzluktan bahsetmek daha doğ 
olur. Hatay davasının hallolun 
masmda tek bir sebeb olabilir: S 
riye arablığı ile Türkiye türklü 
arasında daimi bir ihtilaf bulund 
mak? Fakat bu ihtilaf bilhassa Fra 
sa ile Türkiye arasında devam edj 
cektir. Nöbetçilerimizin nefesleriı 
duymakta olduğu hudud bovlann 
bu halde ohnlarm mümessilleri, 
nevre' de acaba biribirlerini gözle 
nin hangi bakışı ile göreceklerdir? 

Hulasa bizim Hatay politikam 
milli hürriyetler, dostluk, banşçıh 
kollektif emniyet ve her baklmdaı 
bütün milli politikamızla tamam 
ahenk halindedir. 

Falih Rrfkı ATA~ 

tarlarr, milisler üzerine ateş etmişi 

dir. Evde bir çok rövelver, tüfenk, m\ 
himmat ve hücum kıtalarına aid ünifo 
ma bulunmuştur. j 

Ankara Defterdarlığından: 
Mükellefin 

ismi 
Çekoslovakya 
tebaasından 
Jan Toman 
oğlu Jan 

Nevi iştigali Kazan V. Tarh 
Lira K. No. 

senesi lbrarname· 
nin cilt varak 

Kolöriferci 70 -
14 -- -

Toman 84 

169 
123 

1934 2 41 

İhbarnamenin muhteviyatı yukarıya çıkarılmış ve mumaileyhin 
adres ve mahalli ikameti meçhul olmak itibariyle işbu tebligat ila
nen yapılmıştır. Tarihi tebliğden itibaren 30 gün zarfında mükelle-
fin itiraz hakkı olup bu müddet içinde itiraz etmediği takdirde yu
karıda mikdarr yazılı verginin Hizımıttahsil hale geleceği ilan olu· 
nur. (2223) 2-6201 

Ankaranın Koyunpazarı çarşısında İraç sokağında müsteciri bu
lunduğum 20 No.lu manifatura mağazamı oğlum Mehmet Güdüllü
oğluna 30. kanunu evvel. 936 tarihinden itibaren devrettim. Mez
kur mağazaya aid biliimum manifatura ve diğer eşyalara aid 27-12· 
936 tarihli Ankara ikinci noterliğinden musadrlak ortaklık muk:ıve
lesinin hükmü olmadığını ve işbu mağazaya aid zimmet ve matlu
batrn oğluma aid olduğunu ve bu mağazada tarihi ilandan itibaren 
birgüna alaka ve matlubatım kalmadığını ilan ederim (2242) 

Adres: Ankara Ulucanlar Ulukapı caddesi No. 8 hanede Hacı 
Halim Güdüllüoğlu 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİNDEN: 

Ankarada Anadolu otelinde otururken halen nerede olduğu bel
li olmıyan mütekaid Abdurrahman oğlu Halid'e: 

Karınız Ankarada mukim Nuri kızı Hesna tarafından aleyhinize 
açılan boşanma, velayet ve tazminat davasının yapılan muhakemesi 
neticesinde: hadisede geçimsizliğin müsebbibi ve kabahatli görül -
düğünüzden kanunu medeninin 134 - 138 inci maddeleri mucibince 
boşanmanıza ve 142 inci maddesince de bir sene yeniden evleneme
menize, küçük Muazzezin velayet hakkının anasına verilmesine ve 
haftada bir kere icranın tensip edeceği yerde küçükle şahsi müna
sebette bulunmanıza, davacının tazminat talebinin reddine ve 10 li
ra ücreti vekaletle (1629) kuruş mahkeme masrafınrn size yükletil· 
mesine dair temyiz yolu açık olmak üzere 24-6-936 da verilen kara
rın bir suretinin divanhaneye asıldığı tebliğ makamına kaim olmak 
üzere iHin olunur. (2224) 2-6202 

Ankara Valiliğinden: 
Mahal!esi Sokağı Cinsi Miktarı No. Ada 
Misakı Milli rahrirciler Arsa 82 M 2 1/ 220 167 

Muhammen bedeli 
Hududu Lira Kr. 
Planına göre 336 oo 

Parsel 
1 

Yukarda yazılı arsaya 28-12-936 tarihinde talip çıkmadığından 
ihalesi 8-1-937 cuma günü saat 14 de yapılmak üzere on gün temdid 
edilmiştir. Bedeli nakten vepeşinen alınacaktır. 

İsteklilerin 25 lira 20 kuruşluk depozito makbuziyle sözü geçen 
gün ve saatten evvel Defterdarlıkta kurulan satış komisyonuna mü-
racaatları. (2241) ~--520 j 

l\'luğla Vilayetinden : 
1 - 8-12-936 günü pazarlıkla ihale edilmek üzere ilan edilen 

13348 lira 33 kuruş keşif bedelli Ula yatılı ilk okuluna istekli çık • 
madığından tekrar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat 1001 lira 12 kuruştur. 
3 - Eksiltme 7-1-937 perşembe günü saat on beşte daimi encü • 

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

melerini ve buna müteferri diğer evrakı Muğla nafıa müdürlüğün· 
den görebilirler. -

5 - Eksiltmeye ~irmek istiyenlerin Nafıa Vekaletinden alınmış 
ehliyet vesikası göstermeleıi ve ticaret odasına kayıtlı bulunmaları 
lazımdır. --

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

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet, üçüncü maddede ya• 
zıh saate kadar gelmiş olması, dış zarfın ınühür mumu ile iyice 
kapatılması lazımdır. 

Postada olacak 2ecikme:i .. r kabul edilmez. (3635) 2-6086 


