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-Atatürk istanbulda-
Büyük Onderimiz gece Eskişehirden 
geçerlerken Orduevine şeref verdiler 

Eskişehir, 10 ( A.A.) -Ankara' dan lstanbul'a 
hareket buyuran Atatürk, saat 22 de Eskişehir'e 
Vu~asalat ve istasyonda Kolordu Kumandanı, 

alı, askeri mülki erkan ve Halk Partisi rüesası 
tarafından İstikbal edilmiştir. 

Atatürk vuku bulan daveti kabul ile Orduevi
ne teşrif buyurdular. Burada ordu ve halk mÜ· 

rnessilleri hazır bulunuyorlardı. Atatürk Ordue
vinde saat 4 e kadar kaldılar. Ve halkın çoşkun 
tezahüratı arasında saat 4/ 30 da Eskişehir'den 

mü.larekat buyurdular. 
**~ 

lstanbul, 10 ( A.A.) - Reisicumhur Atatürk, 
bugün !faat 16 da lstanbul'u şerellendirmi§le~dir. 

Büyük ônder, vilayet hududunda Vali, Kol
ordu Kumandanı, Emniyet Direktörü ve Haydar
paşa garında lstanbul'daki mebuslar, vilayet er
kanı, askeri rical tarafından karşılanmışlardır. 

Başbetke 

MUIITEL1F AKİSLER 
Falih Rıfkı ATAY 

Bütün fransız neşriyat vasrtala
~ seferberdirler: Biz Sancak üze
nne asker değil onlar Sancak da-
vas .. · ' . d 1 uzerıne sayısız rivayetler tah-t ebnişlerdir. En başta ingiliz 
h:nıo~°:~ telaşlandırmak ve şüp
I ~ duşurmek lazımdı. lngiltere 
ha ta nıandaterdir; Akdenizde 
:rış ve sükuncudur. Biz bir taraf-

n nıanda haklarına taarruz et:k çığırın~ ~çıyoruz; diğer taraf
, Akdenızın hassas bir nokta

sında tehlike ve buhran havası ya
:ratıyoruz. 

Arkcuından ltalyaya taalluk e
den. rivayetler çıktı: Fransa Suri
Yeyı bıraktığı zaman, Sancağı ital
ran~a~ın işgal edeceğinden kaygı· =k ·~~ız için, onu şimdiden aJ. 

ıabyonız. F .1 T'' L! 
ATasındaki ~a.~sa ı e urKJiye 
Türki · gergınlikt Fransa.nın 
nı ye ıle Yardnn paktına yanaş-
eüh~ından ve ltalya'ya tevec-

B gostennesinden doğmaktadır. 
kalkan antantına vücud vere -

l'e arkamızı sağlama bağlauıa
~zın sebebi, Asya cihetinde os
lllanl · 
• • 1 ımparatorluğunu kunnak 
ıçındir: Sancak davası bwıun bir 
mukaddimesidir. ' 

Büyük bir halk kalabalığı Atatürk'ü heyecan
la alkı§lamışlardrı. 

ROYTERiN BiR MüBALEGASI 

Sancakta bir kü~ük kasabada 
3000 arab talebe varını dır? 

Görmenler ballo.n filtlrlerini sormuşlar 
İskenderun, 10 (A.A.) - Royter: 
İskenderun ve Antakya'nın vaziyeti

ni tetkik etmek üzere milletler cemiyeti 
tarafından tayin edilen müşahidler ma
halli halkın fikirlerini istimzaç etmişler· 

dir. 
Arablar ve ermeniler statükonun 

muhafazasxnı istemekte ve türkler ise 1 
ikiye ayrılmaktadırlar. Muhafazakarlar · 
Suriye lehinde ve gençler ise Suriyeden 

mü'Stakil olmak arzusundadırlar. 

Müşahidler dün Beylan'dan geçerken 
200 türk Fransa ve Suriye aleyhinde te· 
zahüratta bulunmuştur. Diğer taraftan 
Atatürk'ün Konya'ya muvasalatı Antak
ya türklerine dükkanlarını kapamak i
çin işaret olmuştur. 

Buna karşılık olmak üzere üç bin a
rab talebesi sükunetle tezahüratta bu
lunmuşlar ve müşahidlerin indikleri o
tel önünden ellerinde Suriye bayrakları 
olduğu halde ve Suriye milli marşını 

............................................................ . : i l{onsey toplanbsı 1 
! k~ : 
~ 21son anuna ı 

f hıratuldı I 
i : r Cenevre, 10 (A.A.) - j 
i Fransa ve Türkiyenin talebi f 
! üzerine, Milldler Cemiyeti lİ 
ı k . • l8 kA • i onseyının ·anunusanı- ı 

i de vuku bulacak toplanbsı i 
f 21 kanunusaniye tehir olun- f 
İ muştur. ! • ı =··············-·-····-··---........ ·--·· ........ -.. 
söyliyerek geçmişlerdir. 

ANADOLU AJANSININ NOTUı 
Havas ajansı eyni arab nümayiıi 

hakkındaki telgrafında bin talebeden 
(Sonu 3 üncü sayfada) 
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lspanyol sularında bulunduğu söylenen almanlarrn Königsberg 
.kruvazörünün topları 

ispanyada vaziyet 
• 
ıspanya bütün İngiltere 

hudutları ve limanlarının 
kontrolunu teklif ediyor 

İngiliz - fransız filoları arasında da 
bir iş birliği yapılması konuşuluyor 

Londra, 10 (A.A.) - Dün B. Eden 
ile B. Corbin arasında öğleden sonra 
yapılan görüşmelerden sonra Jimdilik 

Pas sularında bulunmakta olan fransıı 
ve ingiliz deniz kuvvetlerinin herhan
gi bir şekilde beraber çalışmaları ihd
mali mevzuubahs edilmektedir. 

Fas'tan gelen ve pek yakında Fasa 
bir takım alman kuvvetlerinin gelece• 
ğine ve bunların yerleştirilmesi için 
bir takım hazırlıklcl.1' yapılmış olduğu· 

1 

na dair olan endi§eli haberler tızerine 
f ransxz ve İngiliz makam lan iapanyol 

(Sonu S. inci sayfada) 

Fıkra 

Kısa bir tarih 
Hsrtaya bakınız: Avrupa tarafında 

bu/garlar ve yunanlı/arla, Küçük Asya
da Suriye ile, Irakla, lranla, Savyetlerle 
hudud kom~usuyuz. Akdeniz kıyılsrr

mızrn yakrnlarrnda İtalyan ve yunan a
daları vardır. 

Lozandan döndüğümüzde, bu/gar ve 
yun.anlrlarla, mukadder düşmanlar ad· 
dediliyorduk. 

Aynı kaynaklar Savyet - Türk 
nıünasebetleri üzerinde tesir etmek 
:Ve Milletler Cemiyeti muhitlerini 
~şkulandırmak için, ayrı ayrı, tel
kın ve tertibler bulmakta aciz gös
termemişlerdir. 

Dün Ankara çok canlı 
bir spor günü yaşadı 

lngiltere ile, Irak'ta, Musul davtt
IDIZ vardı. lrsn'la, asırlık hudud anlaş. 
mazlığı berdevamdı. Fransa ile vaziyet 
maMm. 

Yunanistanla ayrılmaz müttefikle
riz. 

Bulgaristanla, Balkan antantrna gir
memi§ olmasına rağmen, dostuz; mua
hede ile bağlıyIZ. 

Bizden herkesi çekindirmek ve 
bizi unıumi bir emniyetsizlik çen
beri içine almak ve bu suretle, 
:Türkiyenin yüksek menfaatleri 
tehlikeye girdiği hissini vererek, 
Sancak davasındaki azmimizi ve 
ateıiruizi krrmak ! 

ı Fakat bütün oyunların iflas et· 
bıesi için birkaç gün kafi geldi. 
Evvela bizzat fransız gazetelerin
'den çoğu, yani yazılan ısmarlama 
:\Teya türk düşmanı olmıyanlar, bu 
~yiaların hakikat olabileceğiıne 
Zerre kadar inanmadılar. Her ta
:rıafta ve her meselede ancak zarar 
:\Teren bir usulün, Fransa'ya Yakın 
;Sark'taki menfaatlerini ve Türki
ye dostluğunu kaybettirmekten 
başka bir işe yaramıyacağım an
latmağa çalıştdar. 

lngiltere ile anlaşma tecrübe
bıiz eskidir ve hadiseler ve fiiller 
üzerinde olmuştur: lngiltere, Tür
lriyenin komşuluğunu ve ahidle
rindeki samimiyetini, lra:k'tan ve 
her yerde tanır; lngiltere, Türki
!Ye'nin barış ve sükunculuğunu, 
Milletler Cemiyetinin en ağır ıne
aele ve buhranları içinde öğren
miştir. 

Jurnale d'ltalia'nm, bütün o
kurlarımızın güzelce tahlil ettik
lerine şüphe olmıyan başyazilan, 
dost memleketin kendini ilgilen· 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Doktor Şaht 

Doktor Şaht 
Parise gidiyor 

Berlin, 10 (A.A.) - Alınan ekonomi 
mahafilinden bildirildiğine göre, geçen 
yaz Fransa ile Almanya arasında ekono
mik teşriki mesai için başlarumş olan ko
nuşmalara devam etmek üzere B. Şaht 
bu a;a1 sonlarında tekrar Paris'e gide

cektir. 

İstanhulda Romanya tal<ımı ile 
Güneş - Fenerhahçe muhteliti 

2 2 berabere kaldılaı 

Dün Dikmen srrtlarrnda kayak 

Dün Ankara canlı bir spor günü ya
şadı. Dikmen ve Çankaya sırtlarında, 

Elmadağınc!a kayak sporu faaliyeti var
dı. Öğleden evel atletizm ajanlığının ter
tib ettiği sokak koşusu güzel oldu. Ba-

l zı kulübler kendi ara1annda futbol ek
zersisi yaptılar. Tek başına ve kafile ha· 
!inde ava çıkanların sayısı da pek çoktu. 

sporu yapanlardan bir grup 

Yurdun her tarafında da bir çok spor fa. 
aliyeti kaydedilmiştir. Bilhassa İstanbul· 
da Galatasaray - Be§iktaş muhtelitini 
1-4 yenen Romanyanm C.F.R. takımı 
dün de Fenerbahçe • Güneş muhteliti ile 
karşılaştı. Ve 2 • 2 berabere kaldılar. 
Dünkü spor hareketlerine aid tafsil.at al
tıncı sayfaın.ızdadır. 

Irak'zn kendisi ve müttefikile, mü· 
nasebetlerimiz üzerinde, hiç bir pürüs 
yoktur. lran'Is yalmz; bütün impara
torluğun içinden çıkamadığı budud da
vamızı halletmedik: hiç bir meselemis 
olnuyan yakın dostlarız. Savyetlerdea 
bahis bile etmek istemeyiz. 

Bu komşulardan hiç biri Türkiyenin, 
kendi iç meselelerine, yahut uzak ya. 
km dostluklarına veya herhangi bir 
menfaatlerine kaı·şr, Türkiye'den asla 
şikayetçi olmamışlardır. 

Bir de fransızla komşuluğumuzu. 

düşiiniiniiz! 

Suriye ile demiyoruz: çünkü, bis 
mahabbette suriyeli ile ıraklıyı ayırma
yız. Fransa lngilteıe gibi dürüst, ya-. 
hut, Suriye Fransasız olmuij olsaydı, 

bu hudud ve komşuluk da ötekilerden 
farksız olacaktı. 

Fransız dostlarrmrza, bir zamanlar 
Manisa bağlarında pertevsizle hastalık 
arayan amerikalının hikayesini naklet
mek isterim: Pertevsizden geçen bütün 
bağlarrn söküldüğünü gören bir köylü, 
bir gün, pcrtevsizi mütehassısm elin• 
den kaptı ve onun yüzüne tuttu. Ne 
görse beğenirsiniz: mütehassısrn yü• 
zünde mikroblar kaynaşıyor! 

Fransa'ya, bize bakmak için kullan· 
dığı gözlüğü, kendisine karşı, bir baş· 
kasımn gözlerinde tecrübe ettirmesi• 
ni tavsiye ederiz • • Fatay 



SAYFA 2 

CENUB MEKTUBLARI 

ADANA 
Bizim Cenubumuz 

A vrupanın şimalinde ve ortasında 
oturan milletlerin cenub'a has -

retleri vardır. Cenup, çünkü, güneş ve 
tarih memleketidir. Diyonisos kültüne 
kendilerini vermiş büyük Avrupalılar 

arasında. Wagner'i, 'Göthe'yi, Nietsche
yi gösterebiliriz. Bunlar "cenup has • 
talığı" nın en büyük musablarıdır. He
le Göthe ve Nietsche 

Bunları bu hastalık, bir aşk gibi, bir 
iptila gibi yakalamış ve güneşin salta
nat sürdüğü diyara sürmüştür. Ve de -
nebilir ki ,güneş, bu iki büyük insanın 
yalnız vücudlarını değil bilhassa ruh
Jarmı ısıtmıştır. Her ikisi de, şimale 

gençleşmiş ve değişmiş olarak dönmüş
lerdir. Ve, aldıkları harareti gönülle
rinde, emdikleri ışığı gözlerinde, dl· 
dükleri dakikaya kadar muhafaza et
mişlerdir. 

Sonraları, bu cenup aşkı, gittikçe 
daha büyük yığınlara bulaşmış ve bun
dan ''turizm'' dediğimiz alelade güneş 

ticareti doğmuştur. 

* * * 
Bu cenup aşkı, sade avrupalılara 

mahsus bir hal değildir. Amerikaldann 
da kendi1eri~e mahsus, bu~n son de -
rece zengin ve muhteşem bir cenub'la
rı vardır. 

Rusların cenub'u Kırım ve Kafkas
ya'dır. l3izde, cenub diye bir şey taay -
yün etmemiş olmakla beraber, kurulan 
türk devletleri, daima bu ihtiyacı duy
muşlar ve kendilerine bu iklimi veren 

toprakları ellerine geçirmişlerdir. 
Anadolu'daki türk devleti, bugün, 

kendi hududları içindeki toprakları ve 
iklimleri fethetmeğe başlamış, yeni ma
nada bir ''fatih devlet" dir. Yalnız bu 
fütuhatın istikameti, eskiden olduğu 

gibi sathına ve genişliğine değil, de -
rinliğinedir. Ve şark - garb, şimal • ce
nup mefhumları, yeni türk inanının di
mağında bugün bambaşka bir terkib yo· 
lundan bambaşka bir maddenin cevhe
rini vermektedir. 

Mesela, ben, bir yolcu ve bir mu

harrir, 5 ikinci kanun bayramında bu
lunmak üzere Ankara'dan kalkıp bura
ya geliyorum. Bana kendi cenub'umdan 
bahseden büyük adamlara, edebiyatım
da rastlamamışımdır. Güneşin saltanat 

sürdüğü yerlerin vücud için ve ruh için 
nder ifade ettiklerini kendi edebiya • 
tımın hiç bir kitabında hiç bir türk 

Göthe'si veya Nietsche'sinden okumuş 
değilim. 

Böyle olmakla beraber, Ankara'dan 
Adana'ya gelişim, sadece bir iklim de
ğiştirmesi olmamıştır. 

Cenuba yalila.5ııkça .•• 

B ilmem, adanalılar biliyorlar mr, 
şu günlerde Ankara bir kar ör -

tüsü altındadır. Ben de onu öyle hı -
raktım. Kayseri'de kar iki misli idi. 

Niğde'de kar aynı fakat ayaz daha acar
dı. Ulukışla'da, bir değişiklik yoktu. 
Fakat Torosların Akdenize bakan yüz
lerini geçtikçe, kar ve soğuğun heybeti 
küçülmekte, zulmü azalmakta, kahrı 

yumuşam::tkta idi. Hele karlar , dayak 
yemiş gibi, bölüm bolüm, lime lime idi. 
Hacıkırı'nda, bu yükseklerde cereyan 

eden esrarlr ve ulvi mücadeleyi, "Gü -

neş Sultan" tamamen kazanmış ve gü -
zel ülkesinin sınırlarına, adeta ıltk di
yebileceğim rüzgarlarını, serhad beyi 
tayin etmişti. 

Yalnız vücudumda değil, beynimin 
içinde de bir değişikliğin başladığını 
seziyordum. İçimde bir kimyagerin eli 
zerrelerimi karıştırıyor, onların üzerine 
bir şeyler döküyor ve kanımın cevvali
yetini arttırıyor gibi idi. Aynı zamanda 

bütün beşeri hassasiyetlerim.in, kış yü
zünden içine sindikleri müdafaa siper- ı 
!erinden uğrryarak, çevik hareketlerle 
ve geçen yazki hatta geçen baharki zin
delikleriyle hayalimi ileriye doğru sü
rüklediklerini duyuyorum. Ne tuhaf bir 
kimya ve fizik hadisesinin, kendi ken
dime hem mevzuu hem seyircisi ol
muştum. Derimin altında akan bir de -

re mi vardı ve bu kıştanberi donmuş 

dere şimdi buz kalıplarını sürükliye • 
rek sıcak bir denize doğru çözülüyor
mu idi ki ben, böyle, kış ile bahar ara
sındaki mesafeyi, aynı memleketin için
de, takvimin aynı günü, bir gecede al
mıştım? 

Biz yukarıda nebaılarımız. 
1.a birlikte kendi kabuk
larımız içinde büzülür ve 
nusgumuz köklerimize 
doğru ka{;arken, Adanada 
portakaJJar, mandalinal.ar 
dallarında kızarıyor, in
sanlar paltosuz geziyor, 
sobasız ytl§ıyor ve kuşwr 
ferah ve neşeli uçuyordu. 

YAZAN: 

BURHAN BECGE 

Hayır, bu mucize'yi yapan, sadece 
cenup idi. Güneşin saltanat sürdüğü 

cenub. Bizim cenub ve bizim güneş. 

Yani, Adana! 

Yukardan tı§ağıya.. 
B iz yukarlarda nebatlarımızla bir-

likte kendi kabuklarımızın için· 
de büzülür ve nüsgumuz, köklerimize 
doğru kaçarken, Adana'da, portakallar 
ve mandarinalar, dallarında kızarıyor; 
insanlar paltosuz geziyor, sobasız yaşı
yor ve kuşlar ferah ve neşeli uçuyordu. 

Bu ne güzel memleket dedim ve i
şittim ki ve gördüm ki buranın topra
ğı bütün topraklar arasında bir "record
man" dır. Burada fasulyanın iriliği bir 
ankaralı genel direktöre en güzel nük
telerinden birini söyletmiş. Ve ben bir 
lahana gördüm ki, bir fakir aileye tam 
bir hafta yetmesi laznndır. Sonra bir 
acaib nebat gösterdiler. Bir mistik ola
cak bu nebat ki, tam on beş yıl boy 
serptikten sonra bir mehtablr gecede bir 

tek sarı çiçek verip ölüyormuş .. Adına 
''san - sahur,, diyorlar. Ve asmalar gör
düm dostlar ki, onların hikayesini din
lemelisiniz : 

Biz ankaralılar, bir dal üzerine tit
reriz. Bizde ağacın fanatizmi vardır. 

Siz hiç bir ağacın, herhangi bir lata gi· 
bi destek olmasına tıza gösterebilir· 

misiniz. Burada o camm dud ağaçları

nı böyle kullanıyorlar. Ama ne için, 
hangi maksadla? Burada her dut ağacı 
bir asma taşıyor. Asma, dut ağacı ka· 

dar kalın ve ikisini, bir adam kucaklı
yamaz. Fakat bunlar da öylesine asma 
ki, her biri, mahsul saati çalınca, 5000 
okka üzüm verirmiş. Bu mübarek yükü 

Harem! 

lngiliz muharrir· 

ı~rinden N. M. 

PENZER ''Harem" isimli bir kitab 
bastırdı. Bu kitab osmanh saray ve 
tarihine, kadmlar saltanatı devrine 
aiddir. PENZER'in orijinal bir mü
taleası var: 

"Harem, türk tarihinin büyiik gün
lerine mahsus bir müessese değildir. 

O günlerde türkler azametli bir im
paratorluk kurmak, düşmanları ya-

bşbrmak ve yeni memleketler zap -
tebnekle o kadar meşgul idiler ki ha· 
remde geçirilecek zamanlan yoktu." 

Takvimin ısl.alıı. 

Avrupa gazeteleri, bugünlerde, 
takvimin ıslahı lüzumundan sık sık 
bahsediyorlar. 

Bu, daima tazelenen eski bir ha • 

histir. Mesela Mastrofini'nin değiş • 

mez yılı vardır ki bir pazar gunu 

başlar, 7 günlün 52 hafta, yani 364 

gün sürer. Armelin'in takviıni her 

biri 91 günlük üçaylardan ve her üç
aylar da ilcisi 30 ve biri 31 günlük ay• 

lardan mürekkebtir Auguste Comte 

takvimi beheri 28 günlük 13 aydır. 

Yılda 4 fazla gün vardır :ve bunlar 
tatil sayılır. 

Oyuncaklar. 

Geçenlerde bir yabancı karikatür, 

yeni oyuncak resimlerinin altma şu 

cümleyi yazmıştı: Oyuncakları &ilah
tan tecrid ediniz! 

• 

ULUS 

ıc llABIRLIRlflil 
Avukatlar kanunu 

• • 
' prOJe81 

Hazırlanmış bulunan avukatlar kanunu 
projesini bir kerre daha gözden geçir
mek üzere muhtelif barolardan davet e
dilen avukatlarla adliye vekaleti erka
nından mürekkeb bir komisyon teşkil e· 
dilmiştir. Komisyon yarın ilk toplantısı
nı adliye vekaletinde yapacaktır. 

Bursada kaymakamlar 
toplantısı 

Bursa - C. H. P. vıiJ.ayet kongresi 
münasebetiyle şehrimize gelen kayma
kamlar vali B. Şefik'in reisliğinde muh
telif toplantılar yapmışlardır. Toplan
tılarda köylerin yol meseleleri, zirai 
sanayiin temini çareleri, köylerin iJctı
sad1, içtimai, medeni vaziyetlerinin 
yükseltilmesi ve köy me·ktebleri üze
rinde görüşmeler yapılmış, kararlar a

lınmıştır. 

dut ağaçlarına taşrtıy"ı~at. Ve bunları 
beraber dikiyorlar. Belki de beraber yi

ı 

Türli: IGmyagerler 
Birliği umumi 

kongresi 
Tlirk kimyagerler birliği umumi 

kongresini Kayseri mebusu Dipl. kimya
ger Salih Turgayın başkanlığında yap
mış ve İstanbul şubesi kongresince dele
ge olarak gönderilen Dipl. kimyager Ce
mal Sancar'm da iştiraki ile çok mühim 
maddeler uzerinde kararlar almıştır. 

Kongre yeni idare heyetine gayelerine 
irişmek üzere gereken direktifleri ver
miş, esas ruznamesinde de bazı önemli 
değişiklikler yapmıştır; birliği adı yal
nız diplomalılar aza olabildiğine göre 
"Diplom" kelimesini de ekliyerek "Türk 
- Diplom ·kimyagerleri" birliği diye de
ğiştirilmiştir. 

Dr. Avni Refik Bekman, reis olmak 
üzere Hikmet Uluefe, Nüzhet Çelim, İz
zet Erksal, ve Necdet Göknar merkez i
dare heyetine seçilmişlerdir. Büyüklere 
tazim telgraflan çekilmesine karar veri
lerek kongreye nihayet verilıni.~tir. 

yorlar. Dutu üzüme karıştırarak. Bah-

tiyar insanlar! Y urdda hava durumu 
Ve bu faslı bitirmeden, şunu da 

söyliyeyim. 5 ikinci kanun günü, Ada
nanın insanları malısulleri kadar güzel
di. Ne yaman coş~ulc>r ve 1 ornslarla 
Antitoros'ların ötelerine ne manalı se-

lamlar yolladılar. 

Cenub edebiyatı 

B u bayramın gt:cesi de güzel geç
ti. Bir baloda bulunduk. Ve gör

dük ki, her yerin olduğu gibi Adana
nın da en a.sil mahsulü, kadınlarıdır. 

Güneş, bu memleketi baharda ve ya
zın en nadide bir atkı gibi örermiş. Kış 
bu atkıya dokunamıyor. Toroslar beri· 
si, şimalin ayazlı nefesine yasaktır. 

Cenub'un, bizim cenub'un hikaye -
si, şimdilik burada bitsin. Biz ankara -
lılar, bir bozkır edebiyatının başlangıcı
nı yapmış insanlarız. Gecikmeksizin, bu
na, bir "ccnub edebiyatı,, bir "Ege ede
biyatı" bir "Kop dağr ve Pasinler ede· 

biyatı,, ilave etmeliyiz. Edebiyat, ger
çek edebiyat, tabiat'ı kucaklayamadıkça 

yaşayamaz. Yavan ve iğreti kalsa bile 
bir şeydir. Ekseriya, özentiden öte gi· 
demez. 

Edebiyat'nnız, tabiat'rmızı kucakla-

masını öğrenirse, türk memleketi ile 
türk insanını yarı yarıya yaratmışız de
mektir. 

Asker, top, tank, mitralyöz, zırh • 
lı, denizaltı, torpil, bomba, gülle: şim
diki çocuklar beşikten iner inmez 
bunlarla oynamağa başlıyorlar. 

Milletler Cemiyetinin barb ruhu

nu öldürmesinden korkan milletler 

ordudan sonra gençlikleri, ondan son

ra on iki yaşmda çocukları, nihayet 

oyuncakları silahladılar. Bu terbiye 

ile yetişen nesil Üzerinde zeytin dalı 

veya ananevi sulh perisinin kanadı 

ne tesir yapabilir? Kaldı ki §imdi dik

tatörler zeytin dalını da süngü or

manlarından koparıyorlar ve sulh pe
risinin yÜzüne gaz maskesi takıyor • 

Sikliyet mi? •• 

- •... ve nihayet, beceriksizlere, ah

maklara acımaktan bıktım. Bana kim 

acıyor ki? 

Son yirmi dört saat içinde yurdun 
Trakya ve Ege mıntakalariyle Marmara 
sahilleri ve orta Anadolunun garb ve şi
mali garbi çevresi yağışlı geçmiştir. Ya
ğış orta Anadoluda kar ve karla karışık 
yağmur, diğer mıntakalarda yalnız yağ

mur şeklinde olmuştur. Yağışların met
re murabbaına bıraktığı su Muğlada 40, 
Hayraboluda 25, Nazillide 25, İspartada 
20, Haymana ve Beyşehirde 18, Bursa· 
da 16 ve diğer yerlerde 1 - 14 kilogram 
arasındadır. Hava suhuneti evelki güne 
nazaren Trakya ve Ege mıntakasından 
başka yerlerde 2 - 4 derece arasında ı
sınmıştır. Dün en düşük suhunetler sı
fırın altında Diyarbekir ve Sivasta 10, 
Malatyada 11, Erzurumda 15, Karsta 20 
derecedir. Diğer yerlerde suhunet tama
miyle sıfırın üstünde kalmıştır. En sı
cak suhunetler sıfnn üstünde Samsunda 
14, Dörtyolda 15, Antalya ve Rizede 16 

derecedir. Dün Ankarada suhunet sıfı-
nn üstünde 4 dereceye kadar çıkmıştır. 

Hukuk Fakültesinde 
konferans 

Bugün sa.ıt 17 .30 da hukuk fakülte· 
sinde profesör Yusuf Kemal Tengirşenk 
tarafından "hukuk ve iktisad" mevzulu 
bir konferans verilecektir. 

lar ! belki bir gün 
o, karnaval maska· 
ralarından biri 
olacak! 

Queen Mary'nin kardeşi 

Mavi kordelayı kazanan Queen 
Mary yeni ve daha büyijk bir eşe ka· 
vuşmak Üzeredir. Cunard Line kum· 
panyası şimdilik 552 ile nwnaraladı
ğı bir transatlantiği tezgaha koydur
muttur. Yeni gemi tezgahta iken 4,5 
milyon ingiliz lirasma sigorta edil -
miştir. Eskisi 2.700.000 liraya aigor· 
talanmıştı. Bu seferki sigortada ilk 
defa olarak harb rizikosu da dikka· 
te alınnııştır. Hükümetin bu inşa do
layısiyle kumpanyaya gösterdiği ga -
ranti 740.000 İngiliz lirasıdır. Bu ra
kamları düşünerek vapurun kaça mal 
olacağını hesab edebilirsiniz. 

Bernard Slıaw'un sözü. 

Gözlerinde 5 leri 3 • ve bizim es
ki tabirle ve tersine olarak, §eşi beş -
göt:me hatası olan bir çocuktan bah· 
sedilirken Bernaı-d Shaw fikrini söy
lemiş: 

- Bu çocuğu hiç düşünmeden ka
dın kunduracısı olarak yetİ§nriniz; 

çok ilerliyeceğini size §iındiden te
min edebilirim! 

Deliler ve yalancılar. 

Bir amerikan doktoru ''sabahlan 

soğuk su ile duş yapanların hepsi de· 

lidir'' diyor. Bu hülanünde doktor 
fazla ileri gitmiyor mu? 

Çünkü, yataktan kalkar kalkmaz 
soğuk suyun altına koştuğunu söyli -
yenlerden çoğu, sadece. yalancıdır. 

Atinadaki 
güzel sanatlar 

• • 
sergısı 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Atina• 
da kurulacak olan Balkan Güzel Sanat
lar ve Neşriyat Sergisine Türkiye de 
büyük ölçüde iştirak edecektir. 

Sergiye aid tertibata İstanbul Say
lavx Salah Cimcoz ve M'larif Vekaleti 
namına da Selim Nüzhet nezaret ede· 
cekJerdir. 

Sergi 12 kanunusaniden 15 şubata 
kadar devam edecektir. 

Karadenizde 
fırtına var 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Dün alC· 
şamdanberi Karadenizde oldukça şid
detli bir fırtına başlamıştır. BirçÔk ge
miler Boğazdan Karadenize çrkama• 
mışlardır. Karadenizdeki gemiler de li
manlara sığınmışfardır. Orta Anadolu
da kar ve tipi fazladır. Zilede kar bir 
metreyi bulmuştur. 

Samsundan kalkan tren Çamlıbelde 
kalmıştır. Bütün köylerle münakale 
kesilmiştir. 

Büyük derede dün 
ilci ev birden yandı 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Bugün 
Büyükderede bir yangın oldu. Saman 
sokağında Azize isminde bir kadına aid 
iki ev birden tutuştu. Bunlardan birin
de mübaşir Mehmed, diğerinde müvez
zi Niyazi oturmakh idi. Yangının han
gi evden çıktığı şimdiki halde bilinmi
yor. 

Yangın az zamanda büyümüş ve iki 
ev tamamen yanmış ve etrafa sirayeti
ne meydan verilmeden itfaiyenin gay• 
retiyle söndürülmüştür. Mübaşir Meh
medle müvezzi Niyazi sorgu altına a-. 
lınmışlardır. 

Evlerin ikisi de sigortalıdır. 

Bir hollanda heyeti 
geliyor 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Memle
ketimizdeki büyük sanayi ve inşaat iııt
leriyle meşgul olmak üzere altı kişiden 
mürenkeb bir Hollanda heyeti şehrimi
ze gelmiştir. Bu heyette büyük Hollan
da ınali teşekküllerinin mümessilleri 
ile ticaret ve sanayi erbabı bulunmak.. 
tadır. 

Heyet temaslarda bul tınmak üzere 
Ankaraya hareket etmiştir. 

İtalyanın Ankara elçisi 
geliyor 

İstanbul, 10 (Telefonla) - İtalya
nın Ankara Elçisi B. Galli bu sabahki 
ekspresle şehrimize geldi. Sefaret vo 
knosolosluk erkanı tarafından karşılan ... 
dı ve Ankaraya hareket etti. 

Yeni japon elçisi 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Japon.. 

yanın şimdi Tiirkiycde bulunan elçisi 
istifa etmiştir. Yeni elçi birkaç güne 
kadar şehrimzie gelecektir. 

Almanlar bizden mal almak 
istiyorlar 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Alman 
firmaları memleketimizden portakal. 
mandarina, kuru üzüm, incir, kuru kaY"' 
sı, ceviz içi, fındık, zeytinyağı ile yem
lik zahire, kuru bakla, fasulye gibi ku
ru sebze ve tohum, koyun ve keçi de.o 
rileri istemektedirler. 

Kamutay çağrılan 
Dahiliye Encümeni 11-1-1937 pakarı

tesi .günü saat 10 da toplanacaktır. 

* Arzuhal encümeni bugün -saat onda 
toplanacaktır. 
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L~ ~~ 1 DIS llABIIILIRIBill' 1 
ispanya lıarbı ve Almanya 
İspanya ihtilalcilerine tayyare gÖn• 

dennek suretiyle ba§layan ve silah, 
harb nıalzeınesi ve asker yollamıya 
kadar varan alınan yardımı son gün· 
lerde daha başka bir şekil aldı: al • 
nıan donanması hükümet kuvvetleri· 
nin gemilerini denizlerden silip sü -
PÜrıneğe haşladı. 

Königsberg kruvazörü ile Amiral 
Scheer namındaki cep zırhlısının Ön· ' . ' erıne gelen İspanya ticaret gemisini 
tevkif ettikleri bildirilmektedir. Ön· 
ce alınan harb gemileri Soton namın· 
da bir g • · k'f' emının tev ı ıne çalıştılar. 

Fakat Soton'un kaptanı, gemisini ku
ma oturtarak ellerinden kurtl\rdı. 
Sonra almanlar Arifon namında bir 
genıiyi tevkif ettiler. Bundan sonra 
Marta G.unquere gemisi almanlarm 
ellerine geçti. 

lspan h"'k·· · k ya u umetıne arşı açılan 

b~ deniz harbı sözde Palos namında 
bır alınan oremisinin İspanya hükü -
met t 'd . orpı oları tarnfından muayene 
ed.ılınesi ve içinden bir ispanya teba
asıyle asilere gönderilmekte bulunan 
bazı eşyanın alınmasıdır. 

. ispanya hükümeti Palos gemisi • 
nın ispanya kara sulan içinda aran• 
tğını, Pasaportsuz seyahat eden bir 
spanya tebaasınm ve bazı kaçak e§
Yanın gemiden alındJktan sonra Pa -
los'un serbest bırakıldığını iddia et • 
nıektedir. 

Fakat buna karşı mukabele bilmi
si.~ diye haşlıyan alman hareketi son 
gunJer j.-· d t • . ,,.ın e spanyaya karşı hır de-
nız harbı teklini almıştır. Berlinden 
g~len haberler, ispanya "kızıllarma 
aıd gem·ı · k . ı erın orsan gemilerinden" 
ıbaret olduğu ve bunların da nerede 
rastlanırsa t k'f· . h I" 

1 
'w• ev ı ı veya ım ası azım• 

ge dıaa b'ld' ·1· " ı ırı ıyor. 

Öyle g·· ·· ·· . l .. k orunuyor kı şpanya ı§ıne 

_ arkış~anıak için yapılan teşebbüsler 
··•a Us b' . ır netice vermekten b~ka bir 
ışe Yar 
nı . atnıyor. Silah yollanmasına 

anı olnıak . . d ) ] ır.ın uğraşılırken, ev et -
er asker l 

g .. l Yo lanuya ba~ladılar. Son 
un erde aske .. d ·ı . d' 

Ya 1 r gon erı mesın ıye 
Pı an teşebb .. 

tnany l use karşı şimdi de Al
a spanyay b d . 

nı k . a ır enız harbı aç· 
a suretıyle k b F ınu a ele etmiştir. 

. ranko kuvvetlerinin de bu aralık 
Yenıden ta 
d arruza geçmeleri her hal-

e tesad"f4 
r" .. u l olmasa gerektir. Öyle gÖ· 
unuyor ki Bu h'·k·· . b rgos u uıneb ve u 

h"k" 
1 

u uınete Yardım eden faşist devlet-

b
er, artık müzminleşen lapanya har • 
ına nihayet k • . • b b.. verme ıçın yenı teşe • 
use girmiş bulunuyorlar. 

. Bir aydanberi ispanyaya alman ve 
ıBt~lYan gönüllüler· akm ebnektedir. 

ır tahmin ·· ( d e gore spanyada on bin ka-
. ar alınan ve o kadar da muntazam 
ıtalyan k • d as en var ır. Alman ve İtalyan 
akskerleriyle takviye edilen Franko 

uvvetler' h"k" k • . "K 1 u uınet uvvetlerıne bır 
nock out" darbesi unnaya karar 

vermişlerdir. 

. Fakat ispanya davası "Knock out" 
il~ halledilecek bir meseleye benze • 
~•Yor. İspanyol hükümeti Madrid'i. 

aybetse de Katalonya'ya çekilip o
rada tutun b'J· a ı ır. 

Belki de Almanyanın denizden 
Yardnnıyle başhyan son taarruz, ltal
Yna~ lngiltere ile barışması Üzerine, 
ienıden bahis mevzuu olmaya ba§ -
.~Ya.n tavassut teklifini mümkünse 
onlemek .. k" 1 d w • de • . . ve mum un o ma ıgı takdır-

gırışılecek müzakerelerde ağır bas· 
llıak · · ıçın askeri tefevvuk temin etmek 
lnaksadına. matuftur. 

A. Ş. Esmer 

Fransanın polonyaya 
açtığı kredi 

Fernand de Brinon, L'İnfornıation'cla, 
fransız mecl. . . p 1 . ikr ) . ısının o onya ıst azını 

ttıfakla kabul etmesi dolayısiyle yazdığı 
Yazıda diyor ki. "Bug·· kü" . tın' b . un vazı ye 
ı:::a.:ıkl~ğı içinde bu nikbin görüşü ka-

delım. Fransanın Polonyaya verme· 
~e ~azı olduğu ödünç yanlış anlaşmala-

n ızaıesi, uzun ve müşkül münakaşala
rın halli hususunda şimdiden büyük biz· 
llıctlcrd b 1 
nı e u unmuştur. Üstelik, daha U• 

uı:nı bir . . 
k·ı ıstikrarm mukaddimesini teş-

1 edeb'li 
ittifak] 1 rse, fransız parlamentosunun 

ka k 
a verdiği karar ne kadar haklı ç.ı· 

ca tır.'' 

Madrid önlerindeki harb Çinde vaziyet 
Asi erin ağır zayiata 

uğradıkları bildir"liyor 
Sianfuda müfrit 

sollar idareyi 
ellerine aldılar 

Nankin, 10 (A.A.) - "Royter" Res
men bildirildiğine göre komünistler
den mürekkeb müfrit sol taraf unsurla· 
rı Sianfu'da iktidarı ele almışlardır. 
Harb başladığı takdirde Sianfu'da bu· 
lunan ecnebiler hakkında sefaretler 
büyük bir endişe beslemektedirler. 

** 
Nankin, 10 (A.A.) - Royter bildi

riyor: Sianfu'da idareyi ele alan müf
rit sol cenah unsurlarının bariz vasıf
ları memleketin selametini kati bir ja
pon aleyhtarı siyasette görmeleridir. 
Burada çok vahim ihtilatlardan kor· 

kulmaktadır. 

Almanya da 
casusluğun 

cezası idam olacalt 

• 
sınaı 

Berlin, 10 (A.A.) - Yakında neşr~ 

dilecek olan ceza kanununda sınai casus
luk bazı ahvalde hiyaneti vataniye ola· 

rak telakki edilmekte ve bu gibi casuslar 
için idam cezası konulmaktadır. Sınai 

Madrid önünde harbeden nişanlılarından, kocalarından, akrabalarından 
baber bekliyen ispanyol kadınları ve kızları 

casusluğa memleket i.ktisadiyatına aid 
gizli işlerin ecnebi bir devlete bildiril
mesi, pi~ ve formüllerin çalınması ve 
maliyet fiatına aid hesabların ifşası da
hildit:. 

Madrid, 10 (A.A.) - Milislerin şid
detli mukavemetleri üzerine asilerin 
Madrid'e yapmakta oldukları taarruz ya
vaşlamıştır. 

Asilerin uğramış oldukları ağır zayi
at bilhassa sıkı saflar halinde hücum et· 
melerinden ileri gelmiştir. Dün sabah 
cumhuriyetçilerin tayyareleri asilerin 

mevzilerini bombardıman etmiştir. 
General Franko'nun askerleri tayya

relerin gece cevelanlarma rehberlik et• 
mek üzere ışık fişekleri kullanmaktadır-
lar. 

Bu usul asilerin tayyareleri tarafm· 
dan dün öğleden sonra kullanmağa baş
lanmıştır. Bu tayyareler bu usul saye
sinde topçu ateşini Madrid üzerine çe· 
virmeğe muvaffak olmuşlardır. 

Madridin müdafaası 
Madrid, ıo (A.A.) - Havas ajansının 

muhabiri bildiriyor: 
Yedi gündenberi devam eden şiddetli 

muharebeler Madrid müdafaasını sars
mamıştır. Madrid ile Eskurial arasındaki 
yol gerçi kesilmiştir, faıkat başka bir yol 

daha uzun olmasına rağmen, Sierra de 
Guadarrama'da mevzi alan milislerin i

aşesi için kullanılmaktadır. 
Madrid'in bir kerre daha tehlikeden 

kurtulmuş olduğu henüz iddia edilemez· 
se de hükümet merkezinin bugün daha 
geniş bir nefes alarak istikbale emniyet· 
le baktığ[ söylenilebilir. 

Madrid'in geçen perşembe günkü 
bombardımanı neticesinde beş kişi öl
müş ve 34 kişi yaralanmıştır. Hükümet 
merkezinin on mmtakasından yedisi bü
yük tahribata uğramıştır. 

,Siddetli muharebeler 
Casa del Campo, 10 (A.A.) - Havas 

ajansı bildiriyor: 
Dün Kolonya yolu mmtakasmdaki 

muharebeler Pozuelo garı civarında çok 
şiddetli olmuş ve nihayet hükümetçiler 
Madrid'in ~ivanndan Manzanares'in 
şarkındaki son mevzilerinden atılmışlar
dır. Hükümetçiler muharebe meydanın· 
da 300 ölü ve üç tank bırakmışlardır. 

Bombardıman 
Guadeljara, 10 (A.A.) - Asi tayya

releri dün aksam civar şehir ve kasaba
larını bomb~dıman etmişlerdir. Tay
yareler yalnız Guadeljara şehri züerin
de kırktan fazla bomba atmıştır. Fakat 
bombalar çok tahribat yapmamı~ır. 

Asi tayyareleri bundan sonra Akala 

de Henares ismindeki küçük kasabayı da 
şiddetle bombardıman etmişlerdir. 

Salamanka, 10 (A.A.) - Franko hü
kümeti neşrettiği bir tebliğde millici tay· 
yarelerin Madrid'deki ingiliz elçilik bi-

.. 

nasına bomba attığına dair hariçte çıkan 
haberleri tekzib etmekte ve eğer böyle 
bir şey olmuşsa bunun "kızıl" tayyare
ler tarafından yapılmış olduğunu söyle
mektedir. Çünkü milliyetçi tayyareler 
hadise gecesi Madrid üzerinde uçmamış
lar ve ancak bu şehirden 30 • 35 kilo
metre mesafede bulunan Alkala ve Gua
lcjara tayyare meydanlarını bombardı

man etmişlerdir. 

iki vapura ıorpil 
Barselon, 10 (A.A.) - Bir denizaltı 

gemisi Barselon'a ve Madrid adlarındaki 
iki vapura birer torpil atmıştır. Bu ha
diselerden birisi San Antonyo açıkların
da ve diğeri dePreo önlerinde olmuştur. 
Vapurlara bir şey olmamış ve bunlardan 
birisi Alik:ante'ye ve diğeri de Valansi
ya'ya iltica etmiştir. 

· Bir yiik vapuruna ate§ 
Valensiya, 10 (A.A.) - Bir denizaltı 

gemisi Kulera açıklarında Marsilya'dan 
Alikante'ye gitmekte olan Ciudad • Mad
rid isminde bir yük vapuruna ateş aç· 
mış ise de mermiler vapura isabet etme

m.iştir. 

Çetin bir muharebe 
Madrid, 10 (A.A.) - Mim Müdafa.ı 

Meclisi bildiriyor: 
Aravaca mıntakasmda muharebe 

dün bütün gece ve bu sabah şiddetle 
devam etmiştir. Alman kıtaatı ağır za· 
yiata uğradığından hücumlar hafifle

mektedir. 

SON DAKiKA 

Troçki Meksikada 

Tampiko, 10 (A.A.) - Troçld tay
yare ile Meksikoya hareket etmiştir. 

Troçki şu beyanatta bulunmuştur: 

"-Norveç bana karşı iyi muamele 

yaptı. Buna mu.kabil beni kabul ettiğin· 

den dolayı Meksikaya pek ziyade min
nettarım. Yeni dünyanın bitaraflığına 

ve objektifliğine imanım var. Lenin hak· 
kmdaki kitabmu bitireceğim." 

ROYTERIN BiR 
MüBALEGASI 

(Başı 1. inci sayfada) 

bahsediyordu. Royter iıe nümayişçi
lerin adedini müzayedeye koyarak üç 
binden bahsediyor. Hiç bir üniversi
tesi ve hatta lisesi olmıyan on bet bin 
kitilik küçük bir kasabacb bin veya 
üç bin talebe dünyanın her hangi bir 
tarafında olursa olsun pek güçlükle 
elde edilebilecek bir rekor te}kil eder. 
Bundan da anlatılıyor ki mevzuu bah
solan talebe her ıeyden habersiz ma
sum bir gezinti yapbnlan ilk mekteb 
çocuklarıdır. 

İngiliz - İtalyan ali!deniz pal{tı 
karşısında Fransanın vaziyeti 

Belfort, 10 (A.A.) - Radikal Sosyalist Fede,.asyonuunn verdiği bir ziya
fette nutuk söyliyen Ba~bakanlık Müsteşarı, İngiliz - italyan Akdeniz anlaşma
sını tahlil ederek bunun Akdeniz sulhu için iyi olc!ıığıınu söylemiş ve demiş

tir ki: 
"- Fransa daha nazik meselel~rin halli için diğer memleketlerden aynı hüs· 

nü niyeti ve girişilen teahhütlerin yaptlmasında da aynı dürüstlüğü ümid eder. 
Fransa ne yollardaki emniyetinin ne de muhafaazsına mecbur olduğu hayati 
menfaatlerin bozulmasına müsaade edemez. Esasen Başbaakn B. Blum, Mebusan 
Meclisinde söylediği 6 kanunuevel 936 nutkunda buna dair hareket tarzımızı 

açıkça izah etmişti. 
Müsteşar nutkuna şu sözlerle nihayet vermiştir: 
"- İspanya hakkmdaki alman ve italyan ce·ıabları üzeri:-ıe başlanılan müza. 

kerelerin Avrupa işlerinde daha geniş bir hal tarzına yol açacak ve kıta üzerin
deki ahenk için daha faydalı teşebbüsler yaratacak mahiyette olduğunu zanne
diyoruz. Fakat hariçte şurası anlaşılmalıdır ki her türlü kuvvet manevrası, mev
cut mukaveleleri bozacak her nevi ihtiyatsızca hareket ve nihayet Fransanm ku
rulmuş hukukuna dolayrsiyle yapılacak tecavüz tuttuğumuz azimli ve uzlaşıcı 
hal tarzına muhalif olur. Fransa serbesti içinde müzakere etmek ister. Fransa 
kendi üzerinde meşum bir tazyik yapılmasına asla müsaade etm.iyecektir.,, 

SAYFA 3 
• 

Basın özetleri 
HATAY VE FRANSA 

Bugün de İstanbul gazetelerini 
birinci planda işgal eden mevzu, bü
tün türk milletinin Üzerinde ısrar ve 
heyecanla durduğu Hatay davasıdır. 
Cumhuriyette Yunus Nadi, fransuı 
hariciyesinin cenub hududumuzda bir 
türk (Alsas - Loren) i yaratacak ma
hiyette isabetsiz siyasetinden bahse
derkE'n diyor ki: "Fransız Alsas • 
Loren'inin fransızlığı veya almanhğı 
bugün bile münakaşa olunabilecek 
bir mevzu olduğu halde İskenderun • 
Antakya ve havalisinden ibaret olan 
türk Hatay ülkesinin türklüğünde en 
ufak tereddüd ve iştibaha yer yok
tur. Hududda şimdiden askeri tahşi· 
dat yapmakta olduğumuza dair fran· 
S[z kaynaklarınrn ne.şrcttiği yalan ha
berlerin baştan başa iftira olan ma
hiyetini bütün dünya çabuk ve kolny 
öğrenir .. Ancak lskenderun - Antak
ya ve havalisinde manasız bir inad 
ve ısrarla bir nevi Alsas • Loren ya
rablmış olursa bunun zamanla sulh 
için bir tehlike te~kil edeceği muhak
kaktır.,, 

Peyami Safa, "Türkün dostluğu ve 
düşmanlığı,. başlıklı yazısmda türkün 
dostluğunda ne kadar samimi, vefalı 
ve fedakar olduğunu anlatarak di
yor ki: "Fakat gene o türkün düş· 

manlığı korkunç, yaman, kahredici 
bir şeydir. Tarihi gururuna ve hele 
istiklaline yan bakıldığı zaman bu 
kemgözlerin Üstüne, yıldırımdan kır· 
bacını sallayarak hamle eder. O za
man bu hamle kazan•n ve beli.nm ta 
kendisidir." 

Ahmed Emin Yalman, Tan'da, 
fransanm hakiki menfaatlerini id
rakten aciz olan fransız diplomasisi-

nin bizzat Fransanın düşmanı oldu
ğunu kaydederek diyor ki: "Türk 

gazetecıleri fransız diplomasisi hak
kındaki açık ve samimi tenkidleriy
le fransız milletine en büyÜk bir 

dostluk gösterdiklerine kaildirler .• 
Fransız diplomasisinin eski Bablali

ye mahsus oyalayıcı ve süründürücü 
usullerden kurtulması dünya sulhu

nun istiklali için çok kıymetli bir de· 
ğişiklik olacaktır.,, 

Ethem İzzet, Açıksözde, fransız 
hükümetinin, fransız gazetelerinin 
aon neşriyatı ile te'l:llhÜr eden tela§ı
nı Hatay davasında işlemiş olduğu 

hataların mesuliyetinden kendini kur· 
ta.rmaya matuf görmektedir. 

PROPAGANDA VE RADYO 

Cumhuriyette Abidin Daver Ha
tay meselesinde . haklı davamızı dün

yaya duyuramamı§ olduğumuzu kay
dederek bu işi görecek matbuat vası-

talarma. malik olmadığımızı söylü
yor, ve ancak l<uvvetli radyo istas· 

yonlannm birkaç büyük dilde yapa.· 
cakları neşriyat vasıtasiyle istekleri· 

mizi dünyaya anlatabileceğimizi kay
dederek radyonun propaganda vası· 

tası olarak devrimizde kazanmış ol
duğu ehemiyeti anlatıyor. 

Kurunda Sadri Ertem de propa· 
ganda vasıtası r.ıd.1onun kıymet ve 

lüzu~unu anlat:ırak propagandanın 

mutlaka yalan söylemek demek ol

madığını, bazen en haklı davalara İ· 

fade vuıtalığı ettiğini tebarüz ettiri

yor. 

1937 KALKINMA YILI 

Ak§amda. bu başlık altmda oku
duğumuz imzasız başyazı, bütün ala
metlerin istatistik rakamlaı-ının dün
ya ölçüsünde bir iktısadi kalkınma
nın başlad.ığma ~ahitlik ettiklerini 
anlatarak harb endüstrisinin bugün
kü hummalı faaliyetinin bu kalkın
ma üzerinde tesir yapmı§ olduğu ka· 
bul edilse bile bilhassa devlet ikbsa
dı sayesinde dünya ekonomisinde bir 
nevi durulma, muvaıene hasıl oldu
ğunu ileri sürüyor ve diyor ki: "Dün
y~ refaha. doğru gidiyor, eğer yeni 
bır harb olmazsa.,, 

İtalyada Irkın Müdafaası 
İçin Bir Tedbir 

Roma, 10 (A.A.) - Nazırlar mecli9i 
ırkın müdafaası için bir kararname ka
bul etmiştir. Bu kararname italyan'larla 
doğu Afrikası yerlileri arasında evlenme
yi yaısak etmektetlir . 
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ispanyadaki harb 
Enternasyonal vaziyet git gide 
endişe verici bir şekil alıyor 

LE TEMPS GAZETESiNtN MAl\ALESi 
Le Temps gazetesi, !span}.'.'a hadi -

11elerinden dolayı, enternasyonal vazi
yetin, gitgide daha endişe verici bir 
manzara aldığı düşüncesindedir. De
niz müdahaleleri, çok tehlikeli şartlar 
içinde, teselsül etmekte ve Avrupa sul
hu, iki taraftan birinin gemileri tarafın 
dan yapılacak fazla cüretkarane bir ha
rekete kurban olmak tehdidi altında 

bulunmaktadır. Diğer taraftan General 
Frankonun ordularına yardrm maksa • 
diyle Kadikse on bin İtalyan gönüllüsü 
nün çıktığı haberi enternasyonal mah-
fillerde heyecan uyandırmaktan geri 
kalmamıştır. 

Almanlar, Palos ticaret gemisinin 

uğradığı akıbeti cezalandırmak mak
sadiyle her türlü tedbirleri aln;ıaya 

kendilerini haklı görmektedirler. Ve 
alman basrnı, iki muharib tarafa yar-

drm meselesiyle, bu deniz hadiselerini 

biribirinden ayrı işler olarak göster • 

meye çalışmaktadır. 

İtalyaya gelince "bazılarının farzet

meye meyyal oldukları veçhile, !tal -

yanın, İngiltere ile akdetmiş olduğu 

son uzlaşmanın zihniyetine aykırı ha· 

reket etmiş olduğunu düşündürecek he
nüz hiç bir alamet yoktur. "gentle-

ment's agrement" in metni iki hüküme· 

tin "Akdenizde milli arazi hükümrani· 

si hususunda statükoyu tadil etmek ve 

ya tadilini görmek için hiç bir arzu 

beslemediklerini beyan" ettiklerini tas

rih etmektedir. Sir Eric Drummond 

ile Kont Ciano arasında teati edilmiş 

olan mektuplarda, tngiltere elçisi, ital

yan hükümetinin İspanya ihtilalinden 

ne evvel, ne de sonra General Franko 

ile Akdenizde statükoyu deği_ştirecek 

müzakerelere girişmemiş olduğunu ve 

istikbalde de böyle müzakerelere giriş· 

miyeceği hususunda verilmiş olan te

minatı hatırlatmaktadır. İtalyan hari -

ciye vekilinin cevabı bu mütaleayı te
yid ediyor. Bundan açıkça şu mana çı-

kıyor ki "centlement's agrement., İs -
panyanın bugünkü topraklarının . ta -

mamiyetini muhafaza hususunda bu 

prensip anlaşmasını ihtiva etmektedir, 

faakt bu, İtalyanın İspanyada vaziye

tin inkişafına karşı kayıdsız kalacağı -

nı ve General Frankonun hükümetine 

maddi ve manevi yardımlardan çekine

ceği manasını ifade etmez.,, 
Roma ve Berlin, İspanyada, komü· 

nist veya anarşist, ihtilalci bir devle -
tin kurulmasına manı olmaya azmet -
mişlerdir, ve bu niyetlerini saklamı • 
yorlar. Böyle bir hareket için de en 

uygun çare General Frankonun muvaf
fakiyetini kolaylaştırmaktır. İspanya 
topraklarında iki mistiğin mücadelesi 

Avrupa sulhu için tehlikelerle dolu -

dur. Bu tehlikeyi önlP.mek için karış

mazhğı bir realite haline getirmekten 

başka çare yoktur. 

Fransa da 
Patronlar 
ve 

Marienne'de Emmanuel Beri, 
fransız patronlarının, B. Blum'u 
sağcı veya merkezci bir kabine· 
ye katiyen göstermiyecekleri ka
dar büyük tavizlerde bulunmuş ol· 

malarma rağmen, i~ilerin, Blum 
kabinesine karşı taleblerini büsbü
tün arttınnı§ olmalarını taliin 
bir cilvesi telakki ediyor. B. Blum 

iktıdar mevkiine geleliberi grev· 
ler hemen lıiç eksik olmamışbr. 

Aynı §artlar altında, Laval kabi
nesi zamanında, bu g.revler der
hal dururdu. 

'' Fransada, İnsanlar arasın -
daki münasebetleri gitgide daha 
fazla bulandıran bir itiyad var. 
Dostlarmı tazyik etmek ve düş • 

manlanna karşı daha müsamaha
lı davranmak bir radikalin gene 
bir radikalden, bir sağcının gene 
bir sağcıdan d:Uıa büyük düşma· 

nı olamaz. Her patronun en teh

likeli dü~manlan gene patronlaı
arasmdadır. Her proletarya şefi· 
nin en tehlikeli düşmanları da iş -
çi organizasyonları arasındadır, 

Blum hükümeti ,dış siyaset saha
sında, bu cihetten bir tehlikeye 
maruz kalmıyacak kadar sarih 
rnuvaffakiyetler kazanmıştır. Bu 
hükümet ya sağda para duvan -
na, yabud da solda grevler bari • 
kadına çarparak düşecektir. 

İşte herkesin sorduğu sual bu
dur: Blum kabinesi hasımlarmm 
mı, yoksa dostlarının mı darbele. 
ri altında yıkılacaktır?." 
~ ....................... . 
Fransaaın Berlin Elçisi 
Berlin, 10 (A.A.) - Fransa'nm Ber

lin elçisi B. Francois - Poncet pazartesi 

günü Paris'e hareket edecek ve ikinci 

kanunun 16 mcı günü Berlin'e avdet et

miş bulunacaktır. 

İngiliz sol 
partileri 
cephesi mi? 

Noye Zurher Saytung gazetesine 
Londra'dan yazılıyor: 

Parlamentoda dört mebusu bulunan 
müstakil işçi partisi, geçenlerde, ko-

münistlerle sosyalist birliğine çalış -
mak teklifinde bulundu. Sosyalist bir-

liği, bu teki.li 16 sonk§nunda toplana
cak olan konferansta tetkik edecektir. 
Komünist partisi de ayrıca bu mesele 
ile resmen meşgul olacaktır. Bugüne 
kadar söylenmiş olan sözlerle bu mese • 
le hakkın:ia kati' bir hüküm yürütme -
mn imkanı olmaII'.akla beraber, bu üç 
grupun, işçi partisinin muhalefet tak -
tiği ile hareket etmekte oldukları ma
Himdur; fakat parlamentodaki işçi hiz· 

bi ile bu partiler arasında çok geniş 

ölçüde görüş ayrılıkları vardır. 

Son seçimlerdenberi parlamentoda 

tekrar bir mebusu olan İngilterenin 

komünist partisini, işçi partisi koalis

yona alınacak kabiliyette görmüyor. 

Partinin Edinburgdaki son toplan -
tısında, komünistlerin parti birliğine 

alınmaları için yaptıkları müracaat ço
ğunluk tarafından reddedildi. 1931 

buhranından evvel işçi hareketine bağ
lanmış olan müstakil işçi partisi, aza-
sının sayısı gittikçe azalan bu hare

ketten ayrılmış ve 193~ sonbaharındaki 

seçimlerde Sir Staford Krips ve Vil -
yam Mellors'un reisliği altında bulu

nan işçi partisi namzetlerine rey ver -

miştir. Şimdi bu parti işçi partisi bir

liğinde bulunmakta ve Makston tara -

fından işçi birliğine yapılan teklifle 

karşılaşmaktadır. 
Müstakil işçi partisi, neşrettiği 

beyannamede, işçi partisinin son kon -
gresindenberi, partinin demokrat ol -
mıyan politikası aleyhindeki cereyan -

!arın gittikçe daha kuvvetli bir şekil 
almakta olduğunu, bu itibarla, parla -

mentodaki hrzbe, ergeç hakiki bir sos
yalist politikasının hakim olmasına ça
lışacağını bildiriyor: 

Bu mülahaza dolayısiyle de müsta
killer, sosyalist birliğiyle beraber yü • 
rümektelirler. 

Müstakiller, komünistleri pek be • 

nimsemek istemiyorlar; ancak, İspanya 

harbı, Sovyetlerle birlikte yürümeği 

zaruri kddığı müddetçe, her türlü ten
kidden çekiniyorlar. 

Müstakil işçi partisi, mutedil bur-

juvalarla çalışmayı sınıf mücadelesinin 
bir zaafı diye telakki etmektedir. 

Komünistler ise, Edinburg'daki hezi -
metlerine rağmen, hala bir ''halk cep
hesi,, kurmağa uğraşıyorlar ve bu cep
henin meydana gelmesi için, hatta dok
trinlerinden bile fedakarlık yapmağa ha
zırdırlar. Bu vaziyet karşısında, elbir
liğiyle hareket edebilecek derecede fi
kir ayrılıklarım azaltmanın imkanı o-

lup olmıyacağma intizar etmek lazım
dır. 

Roma Pa 
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İngiltere ile 1 talya arasındaki 
münasebetlerin tanzimi 

5 sonkanun 1937 tarihli Noye Zürher Saytung gazetesi (le 
haşmakalesini_ ln?~ter~ - İtalya anlaşmasına tahsis etmiştir. 

Bu yazıda, ıngilız - ıtalyan anlaşmazlığının tarihçesi yapıl
makta ve şunlar kaydedilmektedir: 

" ... Avrupadaki politika vaziyetinin 
son aylardaki temposu müzakerelerin 
çabuk bitirilmesini icab etmiştir. Dip· 
lomatlann halletmek mecburiyetinde 
kaldıkları güçlükleri andlaşmanın met
ninden hissetmek mümkündür. And -
laşmanm metni, iki devletin yalnrz bi· 
rer Akdeniz devleti olarak: biribirleri -
nin menfaatlerini gözetmek ve bu 
"menfaatlerin hiç bir suretle telif ka -
bul etmez,. bir şeklide olduğu realite -
sinin de hududunu aşmaktadır. 

Ancak, Roma ile Londranın, müs • 
takbel münasebetleri etrafında yaptık
ları anlaşmanın bugünkü şartları, bun
dan seksen yıl evvelki şartlara benze -
memektedir. 

O tarihlerde, İngiltere, bütün dün
ya denizleri üzerinde kurmuş olduğu 

hegemonyasiyle, herkese üstün bir hi-

DiL Kl>SESI ı 

"Gazetecilerin bilgisinin azlığın • 
dan şikayet ediliyorsa, insanlardan ço
ğunun gazete ve gazeteci hakkındaki 

bilgisi daha çok az olduğu .. " 
uDaha çok az,, değil "çok daha az''. 

* •• 
•Asırları koynunda sa.klıyan şu ka

le duvarları, sabahın pembe tüllere sa
rılmış altın ışıkları altında, akşamın 

sonsuz maviliği içindt" başını göklere 
atmış bir dağ manzarasını andırıyor. 

1 - Işrğrn, bir cisimmiş gibi tüllere 
sarılması hiç de hoş bir imaj değil. 

2 - '.Başını göklere atmış'' pek garib 
bir tabir. insanın gözleri önüne gökle 
re frrlatılan kesik bir baş manzarası ge
liyor. 3 - Sonra neden "bir dağ,, değil 
de, "bir dağ manzarası,, nz andırı
yor i' 

* * * 
"Kudurmuş fırtınalar gibi kükre • 

yib gelen insan sellerine karşı bir dalga 
kıran vazifesini asırlarca omuzunda şe• 
refle taşıyan bahtsız kaleler ... " 

uBir dalga kıran vazifesini görmüş 
olan'' demek dururken vazifeyi kalele· 
rin omuzuna taşıtmak, hayli garib bir 
ifade tarzı! 

Kibrit kutuları etrafında 
yapılan şikayetler 

tetkik ediliyor 
Kibritlerin eksik ve bazı kutularda 

çöplerin bir kısmının eczasız veya az 
eczalı çıktığı etrafında gazetelerde çı
kan haberler Gümrük ve İnhisarlar Ve
kaletince nazarı dikkate alınmıştır. Ve
kalet kibrit inhisarı türk anonim şirke
ti nezdinde bulunan hükümet komise
rine keyfiyetin tahkikini ve neticesi· 
nin vekalete bildirilmesini emretmiş

tir. 

kimiyet elde etmişti. Ve tarihlerde İtal
yanın adeta bir hamisi vaziyetinde idi. 

İtalyanın ondan sonraki yıllarda 
gösterdiği ekonomik ve askeri inkişaf 
bu vaziyet üzerinde büyük bir değişik
lik yapmamıştı; hatta cihan harbı baş
ladığı zaman bile, Britanyanın deniz
lere hakimiyeti, o kadar sarsılmaz bir 
realiteyi ifade ediyordu ki, birçok si· 
yasi müşahidler, İtalyanın, eski müt -
tefikleri aleyhine dönmüş olmasını bu 
realiteye atfetmişlerdir. 

Fakat, harbm cereyan tarzı, bu şart· 
larm değişmez şeylerden olmadığını 
isbat etti. Ve harbm üzerinden çok 
geçmeden, İngiltere, Vaşington and -
!aşmasında Amerikanın donanma mü .. 
savatım kabul etmesiyle, ezeldenberi 
elinde bulundurduğu deniz ha.kimiye -
tinden vazgeçti. 

Ankara 
O C LE NE Ş R 1YAT1: 
12.30 Plak: Türk musikisi ve halle pr· 

laları 

12.50 Dahili ve harici haberler 
13.00 Muhtelif pUik neşriyatı 
AKŞAM N E Ş R l YAT lı 
19.00 Türk musikisi ve halk şarkılar.t 

(Safiye Tokay ve arkadaştan) 
19.30 Arapça neşriyatı . 

19.45 Türk musikisi ve halk şarlalan 
(Hikmet Rıza Sesgör ve arka

daşları) 

20.15 İngilizce dersi (Azime İpek) 
20.30 Pl~k: Dans musikisi 
20.45 Gazete hillasalan ve ajans ha

berleri 
21.00 Stüdyo salon orkestrası 
22.00 Yannki program ve İstiklal 

marşr 

İstanbul 
OCLE NEŞRlYATI: 
12.30 Plakla türk musikisi 
12.50 Havadis 
13.0 5 Plakla hafif müzik. 

13.25-14.00 Muhtelif plak neşriyatı 
AKŞAM N E Ş R 1YAT1: 
18.30 Plfiltla dans musikisi. 
19.30 Çocuklara masal: t. Galib tara

fından. 

20.00 Rıfat ve arkadaşları tarafından 

türk musikisi ve halk şarkıları 
20.30 Safiye ve arkadaşları tarafından 

türk musikisi ve halle şarkıları 
21.00 Saat ayan ve Şehir tiyatrosu 

dram kısmı tarafından bir temsil 
22.00 Ajans ve borsa haberleri ve erte• 

tesi günün programı. 
22.30 Plakla sololar 
23.00 SON. 
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XII 
Şahsiyetin inkişafı 

retmenler, entelkütüel rollerini ekseriya mem
nuniyet verici bir şekilde yapmaktadırlar. Fa
kat çocuğun ahlaki, estetik ve dini faaliyetleri-

mak imkanı bulunamaz mı? Böylece proletarya
yı ortadan kaldırmak kabil olurdu. insanlar, 0.o 

zaman, son derece kalabalık sürüler halinde de
ğil; küçük gruplar halinde çalışırlardı. Her 
f erd, kendi grupunda, kendine has insanlık kıy
metine sahih olur, bir makine çarkı olmaktan 
çıkıp ferd olurdu. Bugün, proleter, derebeylik 
zamanrnda esirinki gibi aşağı bir seviyededir. 
Tıpkı onun gibi, bunun aksine olarak, küçük 
sanat sahibinin, günün birinde, patron olmak 

Yazan: Dr. ALEX!S CARREL 
Türkçeye çevıren: NASUHi BAYDAR 

Hastaya, muhtaç olduğ". şimik madde-
leri yidirmek veya içirmek, ona hakiki sı
hatini vermez. Uzuvlara, bu şimik maddeler vü-

cudda bizzat iymal edecek kabilıyeti iade etmek 
lazımdır; fak.at guddelerin tagdiyesi bilgi
si, bunların ifraz maddelerinin bilgisinden çok 

daha güçtür. Şimdiye kadar biz kolay bir yol 

takibettik. Bundan böyle, ta içimizin bilinmi· 

yen mmtakalarma temas etmeliyiz. Tıbbın te
rakkisi daha iyi ve dalıa büyük hastanelerle da

ha büyük ecza fabrikaları inşasından doğmaya
caktır. Bu terakki, muhayyele sahibi bir kaç a
limin zuhuruna, laboratuvarların sükunu için~ 
de kendilerini tefek.küre verebilmelerine, şimik 
bünyelerin ötesinde uzvi ve zihni esrarın keşfi~ 
ne tabidir. Sihatm fetih ve zaptı vücud ve ruh 
hakkındaki bilgilerimizin iyice derinleştirilme· 
sine tevakkuf etmektedir. 

Modem hayatla standartlaşmış olan insana 
şahsiyetini iade etmek lazımdır. Cinsler, yeni~ 
den, sarih surette tarif olunmalıdır. Her ferdin, 
iltibasa mahal kalmaksızın, erkek veya dişi ol
masında aldığı terbiyenin onu, diğer cinse aid 
tenasüli temayülleri, zihni vasıfları ve ihtiras
ları izhar etmekten ahkoymasında ehemiyet 
vardır. Ondan sonra da kendi faaliyetlerinin 

hususi ve çeşidli zenginliği içinde inkişaf et
mesi gerektir. İnsanlar sen halinde iymal olun
muş eşya değillerdir. Onun şahsiyetini yeniden 
kurmak için mektebin, fabrikanın ve büronun 
çerçevelerni kırmamız ve teknolojik medeniye
tin prensiplerini fırlatıp atlamız icabetmekte
dir. 

Böyle bir inkilab imkansız olmaktan cok u
zaktır. Terbiyenin yenileştirilmesi, mektebi ta
dil etmeden tahakkuk ettirilebilir. Bununla be
raber mektebe atfetmekte olduğumuz kıymet 
de değişmek iktiza etmektedir. Biliyoruz ki in
sanlar, birer ferd oldukları icin k" le halinde 

~ ' 
yetiştirilemezler; mekteb ana baba tarafından 
verilen şahsi terbiyenin yerine geçemez. Öğ-

ni geliştirmek de zaruridir. Ana babanın, terbi
ye davasında, kendilerini kurtaramayacakları 
bir vazife vardır ki buna önceden hazırlanmış 
olmaları lazımdır. Genç kızların zamanlarının 
çoğu, çocukların fiziyolojik ve zihni tetkikine 
ve terbiye usulüne hasredilmemiş olması tuhaf 
değilmidir? Kadın, yalnız çocuk doğurmak de~ 
ğil onları yetiştirmek olan tabii vazifesinin ba
şına tekrar getirilmelidir. 

Mekteb gibi, fabrika ve büro da tahavvül et· 
mez müesseseler değildirler. Bir zamanlar, 0y~ 
le bir hayat şekli mevcud idi ki işçilere ev ve 
tarla sahibi olmağa, evlerinde istedikleri saatta 
ve arzu ettikleri gibi çalışmağ~, zekalarını kul
lanmağa, eksiksiz iş meydana getirmeğe, yarat
ma şevkini tatmağa imkan verirdi. Bugün, bu 
faydaları, çalışanlara iade etmek lazımdır. Elek
tr :k enerjisi ve modem makineler sayesinde kü
çü ~ sanatlar fabrikada"'\ kendilerini kurtarmak 
kabiliyetindedirler. Bü~ 'k endüstri de merke
z:yctinden kendini kurtc. 1mazmı? yahud, mil
letin b ütün delikanhlarım, usa bir müddet, bir 
askerlik hizmetinde imişcesine, orada çalıştır-

gibi meşru bir ümidi vardır. Gene tıpkı bunun 
gibi, köylü de toprağının, balıkçı kayığının sa• 

hibi olup, ağır işler görmekle beraber, kendi 

kendilerinin efendisidirler: Zamanlarına t&
mellük etmektedirler. Endüstri işçilerinin çoğu 

da böyle bir is6k.lale ve böyle bir haysiyete ma

lik olabilirler. Büyük korporasyonlann uçsuz 
bucaksız bürolarında, şehirler kadar geniş ma-

ğazalarda memurlar, fabrikalardaki işçiler gibi. 
şahsiyetlerini kaybetmektedirler. Fiilen bunlaı"" 
da proleter olmuşlardır. Sandır ki modern işteş
kilatı ve kütle halinde istihsal insanın tekamü
lü ile telif olunamaz. Şayed mesele böyle ise 
feda edilecek olan insan değil medeniyettir. 

--Sonu var-
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Sivil hava korunması \ 
Gelecek harblerde tayyareler şehir-

lere kasab ' 
tas ' alara, fabrikalara, büyük is-

yonlara, hatta ekinlere, hasılı orduya 
ve memlekete lazım olan her kaynağa 
bonıba atacaklardır. 
d Bun~ karşı başka milletler gibi biz 

e tedbırlerimizi alıyoruz. 
. Bu tedbirlerin bir kı'Smı askere aid-

du-. Bir kı d 
. ddi snu a halka ve belediyelere 

aı r. Bunların hepsine birden "H a -
va sald 1 k ırtm arına karşı 

orunma t db' İd e ı r 1 e r i'' diyoruz. 
are ve beled' k lan ıye ma amlarmın ve hal-

yapacakları tedbirlere "Passif ko
tunrna tedb · ı ·,, b. ır en ne dair çok yakında 
ır kanun çıkacaktır. Bu kanuna daya-

nan talimatna 1 d . . . me er, evletin belediyele-
rın ve halkı . . 
Cakı n yapacakları ışlen ve ala-

an tedb' ı · ·· va k ır en gostereceklerdir. Ha-
. orunma tedbirlerini al kta il · 

g1
.._, ma en 
~ ... uş olan milletlere g" b' . . kal 

dı- ore ızı gen -
ginuza .. h 

k b'] Şup e yoktur. Fakat buan mu-
a ı, biz dah 1 

ınilt . a eve hazn-lanmı§ olan 
d etlerm bilgilerinden ve tecrübelerin-

en kolayc · ·r li . a ıstı ade edebiliriz ve etme-
yız, 

K di • 
Çıkı en kanun ve talimatnamelerimiz 

ncaya katla ~ h r ecnebı memleketlerde 
ava korurun . l . 

.. - . a ış erme dair halka neler 
ogretıld'-· 
kı ıgı ve ne tedbirler alındığı hak-

ndaki faydalı bil il tek ha] g erden istifade ede-
kıtnızı ve alakalı müesseseleri bu 

sayfalarda t · 
. envıre çalışacağız. Herkes i-

çın çok faydalı olan b 
"e ·· - u yazılan okumak 
T ogrend'v• 0 

b<:ı ıgını başkalarına da öğretmek 
rç sayılmalıdır. 

1 • Avustııryada nele .. w ·z· ' r ogrett ıyor. 
Sivil hava k 
"Lr oruntn:\sı ne demektir? 
.nava saldırımı . 

ve nıaı arına karşı halkın can 
ını ve ınernlek t' 

kaynaklarını t hli e ın servet ve varlık 
k ., e keden korumak "sivil 
orunnıa demekt' 

ır. 

Bombardıma t n ayyareleri mevcud ol-
dukça hava t hl'k . 
cakt . e 1 esı de durmadan arta-

ır. Hıç harb tm . 
kan ma .. .. e eyı veya bir savaşa 
b' dş yı duşunmeyen bir millet bile 
ır enberie ta 

b bl arruza uğrayabilir. Bu se-
e e hava kor A ku unınası lazımdır, ve fena 

· 1:11lmaya asla tahammülü olmayan bir 
ıştır. 

0 
Bazıları diyebilirler ki, "hükümet ve 

l'du, halkı koru--'-) "k il fti ,, F k "ld.K a mu e e r. a-
a~ yapılan bütün hava manevraları gös

tet'lyor ki ald s ıran tayyareleri karşılama-
h Ye kovmaya mahsus müdafaa tayya-
teleri il t 1 - . . . e op ar mevcud oldugu ve ışe 
gıl'l!lti - . h 

-s gı alde dahi -taarruz eden tayya-
r~ıer gene hed f1 . . .. . ı· 
l e erının uzerıne ge ıyor-
a.r ve ask • "daf v • h . en mu aaya ragmen bır şe -

ti boınbalayabiliyorlar. İşte o takdirde 
\>uku bulacak hasar ve zararı asgari had-
de indinn k · · · il k k di 
llİ1llr. 

e ışı sıv orunmanm en -

;yf°E.~~:--i~~".!!~..,.ii 

En çok hava kuvvetlerine malik olan 
devletler, sivil korunmaya en çok elıemiyet 
veriyorlar. 

Hava kuvvetleri zaif olanların ise sivil 
korunmaya ne kadar fazla elıemiyet verme
leri lazım geldiği artık kendiliğinden anla-

şılır. 
Bir hava hücumunda hasıl olacak zararı 

asgari hadde indirmek işi sivil korunmaya 

bağlıdn·. 

miyeti veriyorlar. Hava kuvvetleri za
yif olanların ise, sivil korunmaya ne ka
dar fazla ehemiyet vermeleri lazım gel
diği artık kendiliğinden anlaşılır. 

Halkın havadan uğrayacağı tehlikeyi 
ve derecesini anlamak için tayyarenin . 

taşıdığı bombalan bilmek 13.zıındır. 

Tayyare· bombaları 

TAHRIB 
BOMBALARI 
1- 100 Kg. 

2- 2000 Kg. 
3- 1000 Kg. 
4- 25 Kg. 
5- 50 Kg. 

6- 1-S Kg. 

7- 0,5 Kg. yangın 
bombası 

En tehlikeli yangcn 
bombası 20 sm, dir. 

çok katlı evleri ta bodrumlarına kadar 

tahrib eder. 1000 kiloluk bir bomba ise 
bütün bir ev blokunu tamamen yıkar. 
Büyük bombaJann en çok tesirleri, pat
lama esnasında yaptıkları çok şiddetli 
hava tazyiki iledir; bundan daha fazla da 
toprağı yarma ve itme şeklindeki tahrib 
kuvvetidir. 

2000 kiloliık bir bomba 150 metre 
çevresindeki bütün evleri çökertmek şek
linde tesirini gösterir. 

Bunlar, tahrib, yangın ve gaz bom

balarıdır. 

Tahrib bombaları hafif, orta, ağır o- Bir wyyare ne kadar bomba kışır? 
lur. B da Bu, tayyarenin cinsine ve yapıldığı 

1 - Hafif tahrib bombala~: ~ maksada göre değişir. Çok ~evik ve ha-
ikiye ayrılır. Birincisi 1 - 2 ~lo agırlı- fif olmaları lizxm gelen (av tayyareleri) 
v d "tayyare faresi" adı verilen bom-gxn a 1 . k pek az bomba alabilirler. Keşif veya 
balardır. Bunların delme kuvvet en pe k gündüz bombardıman tayyareleri 500 ki-
azdır. Ancak canlı hedeflere arşı par- liğram kadar bomba taşırlar:. En çok 

çalanarak tesir yaparlar. "
50

,, ki bomba taşıyan tayyareler ağır ve bü-
İkinci nevi hafif bombalar - yük ve süratleri de az olduğundan an-

lograın ağırlığına kadar olanlardır. Bı:.· cak geceleri uçabilirler. Bunlara gece 
lar norınal bir beton evin çatısını ve ır bombardıman tayyaresi denilir. Bunlar 

ka
r. katını delerler. Tayyarelerin çoğu m.b 
:'< 1000-2000 kilo bo a taşırlar. 15000 ki· 

bu çeıit bombalan taşıyabilirler. loğram bomba taşıyanlar da vardır. U· 
2 _ Orta tahrib bombalan: mumiyetle kabul edildiğine göre 800 -

50 
• ı oo kiloğram ağırlığındaki bom· 1200 kilometre uzakta olan bir hedefe 

balar olup 3-4 katlı evleri yıkarlar. 2000 kiloğram ağırlığında bomba götü-
3 _Ağır tahrib bombalan: \ rülüp atılabilir. 

100 
kilodan fazla ağır bombalardır ki 1 kilometre murabbaı genişliğindeki 

4000 kilo yillr. taşımak ve 1200 kilometrelik bir me. 
saiede gidip gelmek kabiliyetinde olan büyük bir 
gece bombardıman tayyaresi. Bu tayyarenin kendini 
müdafaa için 6 makineli tüfeği vardır. 

~ 
Viyan b' b- -ır 6o adan havalanacak olan modern ır uyu 
llJ~ardıman tayyaresi bu daire içindeki şehirlerin 

bepsın · b d · e . e saldırabilir. Keza Avusturya dahı, u aır 
rçınd k' ' e 1 her yerden tecavüze uğrayabilir. 
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İngiliz - fransız fil oları arasında da 
bir iş birliği yapı lması konuşuluyor 

(Başı 1. inci sayfada) 
sahillerinde yapılmakta olan her türlü 
şüpheli faaliyetler hakkında mütema
diyen temas halinde· bulunmak ve ma
lfunat değiştirmek fikrindedirler. 

Zannolunduğuna göre bu haber de· 
ğiştirmek iki hüküınet merkezi arasın 
da yapılacaktır. Çünkü bütün harb ge
mileri mensub oldukları amirallık da· 
ireleriyle telsizle münasebette bulun
maktadırlar. 

Fransız - ingiliz mahafili ingiliz ve 
fransız haııb gemilerinin Fas sahille
rine karşı zecri bir faaliyet yapılması· 
için emir almış olduklarma dair olan 
haberleri kati surette yalanlamaktadır
lar. 

lngiliz - framız 'donanmaları 
arasında beraber çal~nıa 

Londra, 10 (A.A.) - Royter ajan· 
sının bildirdiği~ göre, ispanyol Fası 
hakkında mütemmim malfunat değişti
rildikten sonra fransız ve İngiliz do
nanmaları arasında beraber çalı§Jllala
rını Fransanın teklife Smade olduğu 
hususunda Londradaki fransız elçisi 
Paristcn talimat almıştrr. Böyle bir 
teklif ancak Parisçe Fastaki alman fa~ 
aliyeti hakkındaki haberler resmen te
eyyüd ettiği takdirde yapılacaktır. 

Paris, 10 (A.A.) -- Bahriye bakanı, 
Akdeniz filosundan bir kısmının Afri· 
ka sahillerinde toplandığı hakkında.ki 

şayiaları yalanlamaktadır. Bakan tara
fından neşredilen beyannamede deni
liyor ki: 

"Her sene olduğu gibi, yılbaşı me
zuniyetlerinden aonra Akdenizdeki ve 
Atlantikteki filolar Akdenizde ve Af
rika doğu sahillerinin açıklarında bazı 
manevralar yapacaklardır. Bu manev · 
ralarm hazırlıkları limanlarımtzda bazı 
faaliyetlere sebeb olmaktadır. Bu da 
münhasxran her sene başında olduğu 

gibi deniz kuvvetlerinin normal faali
yetlerine tekrar geçmelerinden ileri 
gelmektedir. 

B. Daladier'nin teftişi 
Rahat, 10 (A.A.) - B. Daladier 

Fasta yapacağı teftişi tehir edecektir. 
Bununla beraber Meknes'de kendisinin 
şerefine büyük bir askeri nümayiş ic
rası mukarrerdir. 

Alman üsleri mi? 
Paris, 10 (A.A.) - 1ntransigeant 

gazetesi Rabat'dan istihbar ediyor: 
Almanya ispanyol Fasının muhtelif 

noktalarında üssü bahriler kurmak ta 
savvurundadır. 

1 - Sidi • İfnide, burada denizaltı· 
1ar için bir lissülhareke vücuda getiri-

evler blokunu tahnö için "500" kilog· 

ram ağırlığında "100'' bombaya ihtiyaç 

vardır ki bu kadar bombayı ancak 25 a· 
ğır bombardıman tayyaresi taşıyabilir. 

ı 

Viyanada 100 kilometre murabbaı ge

nişlikte evler sahasıw tahrib için "2500't 

agır bombardıman tayaresi ve mesela 
Graç şehrini tahrib için 500, Linz şehri

ni tahrilı için 250, Sal.zburg şehrini tah
rib için 120 ağır bombardıman tayyaresi 
lazımdu. Bu hesablar ise bu şehirleri 

müdafaa için tertibat alınmamış olduğu· 
na göredir. Bir ağır bombardıman uça· 
ğı büyük bir para ile yapılır. Bu sebeble 
müdafaa edilen hedeflere karşı bunları 
çok mikdarda kullanmak o kadar büyük 
cesarettir ki toplu halde k:ııllaoılmalan 

mümkün olamaz gibi görünür. Halbuki 
mühim bir tesir yapabilmeleri de, ancak 
çok ve toplu kullanılmalariyle kabil o
lur. Bu takdirde, kolayca anlaşılır ki, bil· 
yük tahrib bombalarından gelecek za· 
rar, en büyük zarar değildir. Korunmak 
için ancak 2~5 metre kalınlığında beton 
örtülere ihtiyaç olan ağır tahrib bomba
lan yukardaki mülahazalardan dolayı 
ancak en büyük hedeflere karşı liullanr· 
lır. Bunlar da askeri mühimmat depola
n, silah, cephane fabrikaları, büyük is
tasyonlar, endüstri yerleri hükümet bi
naları ve benzerleridir. Daha küçük tah· 
rib bombalarının münferit tesirleri ise 
azdır. Bunlar çok atılsalar bile korunma 
çare!eri nisbeten kolaydır. Bu bombala
ra karşx en ziyade caddeleri terketmek 
ve evlerin gaza karşı muhafazalı bod
rumlanna girmek en iyi çaredir. 

lecek ve otuz bine yckın efrad ik hi· 
maye edilecektir. 

2 - Deniz tayyareleri için Plage 
Blancheda kurulacak hareket üssü Rfo 
- de • Oro crazisin<le kıiindir. 

3 - Hareket üssü de Villa Cisnoros-. 
da vücuda getiriletektir. Burasını ge
neral Fran.ko Almaııyanın emrine &mi
de kılmıştır. 

Almanlar ve FCQ 
Bertin, 10 (A.A.) - D.N.B. Ajansı 

ispanyol fas'ma alman kıtaatınm çıktı .. 
ğma dair fransız kaynaklarından yayı
lan haberlerin esassız olduğunu ve ne 
İspanyada ve ne de Fas'ta hiç bir aı .. 
man kıtasmm bulunmadığını beyan et
mektedir . 

I ngilterenin yeni bir 
kontrol ıekliif 

Londra, 10 (A.A.) - İngiltere hü
kümeti, bugün Paris, Roma, Berlin, 
Lizıbon, ve Mos.kovadaki mümcssileri
ne gönderdiği talimatta karışmazlık ko
mitesinin salahiyetini İspanyaya gönül .. 
lü, asker ve harb levazmu gimle6ini de 
kontrol edebilecek bir şekilde gen.işlet .. 
mck ve bu komitenin bütün İspanya li
man ve hududlarmı nezaret altında bu
lundurması teklifini yapmı~ır. 

Bu bükümetlere yapılacak teklifte 

deniliyor ki: 
"Britanya hükümeti bilvaaıta her 

türlü karışına şekillerinin kati bir mü· 
rakabesi hususunda yapılacak bütün 
teklifleri tetkiıka amadedir." 

Buna intizaren İngiltere hiilcümeti 
diğer devletlere biz.zat kendi toprakla· 
rında İspanyaya gönüllü ve asker git
mesinin meni için tedbirler almalıı.rım: 

teklif eylemektedir. 
Bundan baş.ka İngiltere hükümeti 

diğer herhangi bir memleketin müsel
lah kuvvetlerine iltihak etmenin ingi
liz tebaalarına yasak olduğunu ilan e· 
deceği de ilave olunmaktadır. 

giden göniillüler 
Londra, 10 (A.A.) - Müstakil lihe

ral partisine mensub 25 gönüllü İspan
yadaki bükümet kuvvetlerine iltihak et
mek üzere bu sabah Londradan hareket 
etmiştir. 

General Franko Hitlerden 
60 bin asker ~tem~ 

Faris, 10 (A.A.) - Havas Ajansı

nın Berlindeki muhabirinden: . 
B. Hitler bugün Berchtosgaden'den 

Berline gelecektir. Kendisi üçüncü Re

ich'in dördüncü ytldönümü münasebe

tiyle elçiler heyetini kabul edecektir. 

Siyasi ınüşahidler Fiihter'in bulun
mamasmın mutasavver diplomatik mü-

tarekeyi temin etmemiş olduğunu ehe

miyetle kaydediyorlar. 

Filvaki İspanyol sularındaki alman 
kruvazörleri yeni senenin ilk günlerin

de fevkalade faaliyet göstermişlerdir. 

Bundan birkaç gün evel Almanyanın 

Burgos'daki ınümıessi1i general Faupe~ 
Berchtosgaden'e gelmiş ve general 

Franko'nun bir mektubunu B. llitler·e 
vemıiştir. General Franko bu mektu-

bunda Madrid'in zaptedilebilmesi iç.in 
60 bin almandan mürekkeıb bir sefer he-

yetinin gönderilmesi zaruri olduğun
dan bahsediyordu. Söylendiğine göre 

atman askeri ileri gelenleri bu isteğe 
şiddetle karşı koyınuşlardrr. Hatta ge

neral von Fritaclı böyle bir tedbirin 
alınması halinde istifa etmek tehdidini 

savurmu§tur. Nihayet B. Hitler askeri 
rüesanın ısrarları karşrsında boyun eğ .. 
miş ve İspanyaya birkaç siyah milis 

ile bir takım mütehassıslar ve miihim. 

mat göndermekle iktifa etmiştir. 

Almanyanın müstakbel battı hare

keti şunlara bağlıdır: 

1. - Bu ayın yirmisinde Almanya.. 

nın verdiği cevab fuerine devletlerde 
hasıl olacak olan aksülamel, 

2. - Almanyarun fevkalade arzu et
mekte olduğu şekilde gl'neral Fr~ko· 
nun yapmakta olduğu hareketlerin mad· 
rid önünde muvaffakıyetle neticelen
mesi. 
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Ilık bir güneş altında Dikmen sırtlarında kayak sporu yapanlar 

Dikmende 
;Kayak sporu diin 
,çok rağbet gördü 

Havanm bir bahar günü gibi ılrk oluşu kar üstün· 
de spor yapmak istiyenlerin sayıamı geçen haftalara 
nazaran çok artırmıştı. Sabahm çok erken saatlerin
den itibaren kayaklarım omuzlarına almı!f muntazaın 
kıyafetli erkek ve kadın sporculann kırlara açıldık
ları görülüyordu. Otohü& ve Ankaranm maruf kaptı
kaçtılarıyle kafile halinde uzak yerlere, Elmadağma 
gidenler de vardı. Kalabalık en çok Dikmen sırtlarına 
toplanını§tı. Gençler Birliği ve Ankara Gücü kayakçı· 
ları burada idiler. Ziraat Vekilimiz B. Muhlis Erkınen 
ve çocukları da Dikmene gelmişlerdi. 

r • • 

Ziraat Enstitüleri talebeleri ve Altınordu kulübü 
mensubları Çankayanın arkasındaki tepelerde kay· 
mı§lardrr. Hususi kafileler ve Halkevi sporcularında~ 
25 kişilik bir grup Beynam ve Elmadağına kadar gıt
mişlerdir. Ziraat Vekili B. Muhlis Erkmen Dikmen sırtlarrnda 

SOKAK KOSUSU Demir Sporun 
ekzersizi 

_, 

Müsabakaları Ankaranın 

sporseven halkı heyecanla 
takib ettiler 

Son günlerde muhtelif spor şübele
rinde olduğu gibi, futbol sahasında da 
faaliyetine şahid olduğumuz Demirsopr 
kulübü yeni elemanlarla kuvvetlend.irdi
ği takımım denemek üzere bir ekzersis 
maçı yapmış ve bazı kulüblcrden ayrx
lan oyunculardan mürekkeb kuvvetli bir 
takımı 2 - 4 yenmiştir. İslerinde değerli 
istidadlar bulunan Demirsopr takımı a
henkli ve güzel bir oyun çx!~arıruştır. 

Mmtaka atletizm ajanlığının üç ka
tagori üzerine tertib ettiği sokak koşu
su zevk ve alaka ile takib edildi. 

Sekiz kilometrelik ilk koşu saat 
10.30 da Halkevi önünde başladı. Bu

yük ve yetişmiş atletler arasında yapı· 
lan bu yarışa on sporcu girdi. Halkevi
Saman pazarr • Cebeci • Fidanlık - Ye· 
nişehir - Bakanlıklar yolunu takib e-

den ve Türk Hava Kurumu önünde bi

ten koşunun birincisi Ankara Gücün

den Şevki"dir. Derecesi 28.09 dakikadır. 

28.39 dakikada Muhafız Gücünden İs
mail ikinci ve 29.09 dakikada gene Mu· 

hafız Gücünden Mustafa üç.nücü oldu· 
la.r. 

Küçükler arasındaki 4000 metrelik 

koşu da Halkevi önünde başladı. At

letler Yenişehirde Bakanlıklara k~ar 

giderek yarışlarını gene Türk Hava 

Kurumu önünde bitirdiler. Teknik ne

ticeler: 

Birinci • Mahmud (Muhafız gücü) 
15.03 dakika 

İkinci • Adnan (Demir Spor) 15.30 

dakika l 
Üçüncü - Edib (Ankara Gücü) 15.48 

dakika. 

Büyükler arasında yapılan 301)0 met-

relik sürat koşusunun netic .::__ Jur: 

Birinci - İhsan (Demir Spor) 18.42 

Dünkü sokak ko~uların dan bir enstantane 

İkinci • Ahmed (Muhafız Gücü) halkı heyecanla takib etmişlerdir. Spor-
13.04 cu vekilimiz Ali Rana Tarhan da mü-

Üçüncü • Ahmed (Muhafız Gücü) sabaka yerinde bulunmuşlar ve gençle-

13.32. rimizi tebrik ederek taltifte bulunmuş-
Müsahakaları Ankaranm sporsever tardır. 

1 

• 
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Karlar içinde yuvar Janan bir çocuk 

Günes Fenerhahçe muhteliti, 
' istanhulda Romanya talumı ile 

2 · 2herahere k~aldılar 
İstanbul, 10 - Romanyanın profes

yonel C.F.R. takımı bugün ikinci ve son 
maçrnr taksim stadında Fenerbahçe - Gü
neş muhtelitiyle yaptı. 

Hava ve saha çok gayri müsaiddi. 
Karla karışık bir yağmur durmadan ya
ğıyor, yer yer göl olmuş ve bir çamur 
deryasına dönmüş saha çizgileri gözük
miyen bir meydanlığa dönmüştü. 

Bütün bunlara rağmen, Güneş-Fener 
muhtelitinin, bir gün evel 4 - 1 yenilen 
Galatasaray - Beşiktaş muhtelit takımı
nın intikamını alacağı tahmin edilen me
raklılar stadı doldurmuş bulunuyordu. 

Takımlar biraz gecikerek saat 15 de 
sahaya çıktılar. Merasim kısa sürdü. İ· 
ki takım karşılaştığı zaman, muhtelitin 
bütün tahminle rhilafma şöyle teşkil e· 
dildiği görüldü. 

Hüsamettin - Faruk, Fazıl • Yusuf, 
Aytan, Reşad - Naci, Esad, Melih, Re· 
bii, Fikret. 

Bu takımda Niyazi gibi, Rasih gibi, 
Cevad gibi, Yaşar gibi en kuvvetli ele· 
manlann bulunmayışı halkta büyük bir 
hayret uyandırdı. Bu hayret, bu oyun
cuların hemen hepsinin maçı seyretmek 
uzere stadda bulunduktan görülünce 
büsbütün arttı. 

Oyun başlıyor. 
Hakem galatasaraylı Sadi Karsan. 
Oyun muhtelit takımın hücumiyle 

başladr. Soldan Fikreti.o indirdiği top a
vuta kadar uzandı. 

İki kulübün birleşmiş tam kuvvetini 
ifrtde etmekten uzak olan muhtelit takı
mın, vaziyete hakim olduğu ve bu üs
tünlüğü idame ettiği görülüyor. Romen
ler bu tazyiki önlemek için büyük bir 
gayret sarfediyorlar. Oyun, vıcık vıcık 
sahada baş döndürücü bir süratle oyna
nıyor. 

Bir gün evvel çok muvaffak olan ro
menlerin sağ muavini ve sağ müdafii, 
bugün Fikret'in her defasında yardığı 
bir gedik halinde. Bütün bu hücumlar, 
ortada takılıyor ve romenJer sayı tehli
kelerini savuştunnağa muvaffak oluyor
lar. 

26 mcı dakikada Aytan, 33 üncü da
kikada Faruk, çok sert oynayan romen 
oyuncularının dikkatsizliği yüzünden. 
sakatlan.<\rak sahadan çıktılar. Muhtelit 
takım dokuz ve on kişi oynamağa mec
bur kaldığı sıralarda da Fikreti orta 
muavin oynatmasına rağmen romenle -
rin yarı sahasında, vaziyete hakim ol
makta devam ediyordu. Bu aralık Me· 
lih ve Rebii üst üste iki gol fırsatı ka
çırdılar. Bu devre bu suretle golsüz be
rabere bitti. 

ikinci devre 
İkinci devrede muhtelit şu şekilde, 

ufak değişikliklerle sahaya çıktı: 
Sağ müdafi mevkiine Yaşar, sol ha

fa İbrahim, sağ hafa Reşad geçmişti. 
Bu devre hemen baştan aşağı muh

telit takımın üstünlüğü altında geçti. 
Çetin ve çok seri bir mücadele sahnesi 
altında devam eden bu devred futbol
cularımız daha yüksek bir enerji ve 
teknik gösterdiler. Bunun neticeleri 
şu oldu: 

1. - On birinci dakika: Nacinin 
attığı şilt, romen müdafiinin ayağına 
çarptı ve Melihe geldi. Melih acele et
meden bir plase ile bu fırsatı gole çe
virdi. 

2. - 23 üncü dakika: Fikret, ro
men müdafaasını yararak kaleye giri-

yor. İki müdafi Fikreti makasa aldılaC• 
Penaltı Ve gene Fikretin şütiyle ikİll" 

ci gol. 
Oyunun 30 uncu dakikasından itİ• 

haren hücum hattında Rebii ve Esad 
yorgunluk alametleri göstermeğe baŞ" 

ladılar. Bunun neticesi olarak rometl" 
liler hakimiyeti ele aldılar. 

34 üncü dakikada Yaşar'm kendi kıt' 
lesine attığı bir golden sonra kornef" 
den de bir sayı yaptılar ve maç bu sıı• 

retle 2-2 breaberlikle bitti. 

Başbetke 

lUUHTELİF AKİSLER 
(Başr 1. inci sayfada) 

diren rivayetleri nasıl telakki el" 
tiğini göstermiştir. Bu yazılarda" 
ki bazı dikkatler, bizi gerçekteıı 
mütehassis etmiştir. ltalya ile mü .. 
nasebetlerimizin, bugün, F ranta 
ve ltalya münasebetlerinden çok 
daha iyi olduğunu söylemeğe lü• 
zum var mı? İngiltere ile ltalya 
arasındaki Akdeniz anlaşması~ 
dan sonra, vaziyet büsbütün sara .. 
hat bulmuştur. . 

Savyetleri tereddüde düşürmek 
gayreti, Moskova' da, ancak, ıni• 
zah sayfalarına yeni bir eğlence 
mevzuu olabilir. 

Fransa kamoyunun böyle asılsıı 
şayialara değil, fakat kendi hü ... 
kümetlerinin kırtasiyeciliğini teP"' 

kid eden ve Türkiye ile hemen aIY 

laşma tavsiye eden sağduyu sahi .. 
bi muharrir ve mütefekkirlerine 
kulak vermekte olduğu da ntU"' 

hakkaktır. 
Bazı yazılar arasında tesadüf 

ettiğimiz Montrö mukayesesi hak· 
kında bir iki söz söylemek isteri~S 
biz Montrö konferansına, Sancak• 
ta olduğu kadar sarih bir hak da· 
va ederek gittik ve her hususta ol· 
duğu gibi, uzlaşma imkanlarını 

barış metodları içinde aradık. 
Montrö' de hakkımızı tasdik ebnİt 
olanlar, yalnız bizi tatmin ebne~ 
değil, herkese, barış metodları l" 

çinde uzlaşma imkanları olduğu" 
nu anlatmak gibi bir menfaat ef ... 
de ettiler. O zaman da tahşid ri· 
vayetleri çıkmış, ve Türkiyeye biıı 
türlü niyet isnad olunmuştu. 
Sancak davasında başka türlü ınii 
hareket ediyoruz? O vakit LozaJ1 
muahedesini ilga eden devletlere 
verdiğimiz fırsatı, işte bugün de 
F ransa'ya vermekteyiz. Eğer F ra.Jl" 
sa bundan istifade etmez, biz İŞ"' 
tirak etmediğimiz takdirde akiJJJ 
kalacak olan tekliflor yüzünden 
Milletler Cemiyeti teşebbüsünü if .. 

las ettirecek olursa, bunun akıbetld' 
rinden biz mi mesul tutulacağız 1. 
Çünkü Le T emps gazetesinin baş-o 
yazısı, erken bir nikbinliğin ÖJJJ .. 
rü ne kadar a~ olduğunu göster .. 
miştir. Quai d'Orsay'i bu gazete 
idarehanesine bağhyan telefon 
hatları, acaba, bir bozukluk yii: 
zünden, kelimeleri ve cümlelerı ı 
yanlış mı naklediyor? • ı 

Bir halle varmak azmi ile 'bir 
halden kaçmak gayreti, sinirleri 
yıpratmaksızın ve aklı isyan ettir .. 
meksizin, daha ne kadar çarpl" 
şmda devam ed~hHir? 

F aii.iı Rd!!ı ATA f. 
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1 ANKARA BELEDiYE RElSUCI llANLARl 1 
İLAN 

1 :- Yenişehirde 1049 uncu adada 2 parselde 105 metre murabbaı 
beledıye malı arsa on beş gün müddetle açık arttırmaya konulmuş
tur. 

~ - Muhammen bedeli (1050) liradır. 
4 - Muvakkat teminatı (78,50) liradır. . . . 

-:- Şar~namesini gormek istiye'ller her gün ,,azı ışlerı kalemı· 
~e 1 ve _ısteklılerin de 22-kanunu sani-937 cuma günü saat on buçukda 

e edıye encümenine müracaatları. (2285) 1-81 

l İLAN 
bel :- Yenişehirde 1068 inci adada 2 parseloe 97 metre murabbaı 

edıye malı arsa 15 gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur · 
~ - Muhammen bedeli 776 liradır. 
4 

- Muvakkat teminatı 58,20 liradır. . . 
ne -:- Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işlen kale~u

":_e ıst:klilerin de 22-1-937 cuma günü saat on buçukta beledıye 
encurnenıne müracaatları. (2286) 1-82 

İLAN 
ba 1 - Yeni~ehirde 1082 inci adada 26 parselde 9,50 metre murab

ı belediye malı arsa on beş gün müddetle açık arttırmaya konul· 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (76) liradır. ! - Muvakkat teminatı (5,70) lira dır. .. . . 
• - Şartnamesini görmek istiyenlerin her guıı yazı ışlerı kale • 

rnı~e ve isteklilerin de 22 kanunsani 1937 cuma günü saat on bu. 
çu ta Belediye encümenine müracaatları. (2282) 1- 78 

lLAN 
rn··~d Otobüsler için bastmlacak beş milyon bilet on beş gün 

u 
2 

etle açık eksiltmeye konulmuştur. 

3 - Muhammen bedeli (1750) liradır. 
- Muvakkat temır.atr (131 ,25) liradır. • . 

· 4 - Şartnamesini görmek isteyenler her gün yazı ışlerı kale
~ıne ~e isteklilerinde 19. kanunsani 19:17 salı günü saat on buçukta 
eledıye Encümenine müracaatları. (2~87) l-83 

1 LAN 
r 1 - Yenişehirde 1076 ıncı adanın 5 parselinde 192 50 metre mu· 
abbaı belediye malı arsa on beş gün müddetle açık arttırmaya ko
nulmuştur. 

: - Muhammen bedeli (1540) liradır. 
4 - Muvakkat teminatı (115,50) liradır. . 

1 
• k 

1 · - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı ış erı a e· 
~ı~e ve isteklilerin de 22 • kanunusani - 937 cum:1 günü saa t on bu-
u ta belediye encümenine müracaatlar (2283) l-79 

1 .., İLAN .. '"dd tl 
k - mt:zhahanın üç senelik et nakli\'e işi cıı bt!ş gun mu e e 
apalı zaı r:; 

2 .,~ •a artırmaya konulmuş•ur. . . 

3 - uç senelik muhammen bedeli doksan bın lıradır. 

4 - Muvakkat teminatı (6750) liradır. . . . 
ne - Sartnamesıni r,örmek ist:yenlerin hergün yazı ışlerı kal7mı
B t:el.rnei.e;i ve ihalf' is Kanunusani 1937 cuma e:ünü ~.at on bırde 
kaededıye Encümeninde yapılacag~ ından isteklilerin ° gun saat ona 

ar • · E ·· · er tnel · .ernınatıaril~ teklif mektublarmı Belediye ncumenıne v • 
erı.. (2227) 2-6197 

1 _ . tLAN ... 
116{) Yenı".ehirde orduevi binasının Dikmen caddesı cıhetınde 
be, :~cı a.?anın 1 parselinde 815.50 metre m111aobaı yol fazlası on 

2 gıJn ınuddet e acık arttırmaya konulmuştur. 
3

: Muhammen bedelı (4077,50) _liradır. 
4 _ ~ uva kat teminatı ( 305,81) lıra?ır. .. . . 

. Şartn me im görmek istiyenlerın her gun yazı ışlerı kale· 
rnıne v ·· · t n b <' ısteklılerın de 22 • kanunusani • 937 cuma gunu saa o 

uçukta belediye encümenine müracaatları. (2284) 1-80 

lLAN 
ni: 

1 - İtfaiye memur ve mürettebatı için 82 çift cizme on beş 
t> .. n ın · ~ 

U etle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Mu ammen bedeli (1300) li:-adır. 
3 - Muvakat teminatı (97,5) liradır. . . 
4 - Şartname ini görmek isteyenler her gün yazı ışlerı ka-

le v i ıı in de 19. kan nusanı 1937 s n 
Çuh Belediye Encümenine müracaatları. (2288) 

m1'11EAZ~i 

} ulları \ <' Umanları umum mii.liirliiğii 3. 
A. Komi~' onu ';anları: 

1LAN 
M uhammen bedeli 8986.20 lira olan müfredatı aşağıda yazılı Y~: 

i
ta e ası 25-1-1937 pazartes: günü saat 15,30 da kapalı zarf usulu 
le An arada idnre binasında satın alma "\ktır. 

Bu işe girmek is ıyen erın 673 lira 97 kur~şluk mu~akka7t5telm93i6-
n t ·ı · · · k l resını gazetenın - -a ı e kanunun tayın et ıgı vesı a an, . . 
gün 3297 N h " d inti.,,..r etmiş olan talımatname daıre-
. o. lu nus a-ın a. .r: .. saat 14.30 a kadar ko-
sı?de alınmış vesika ve tekl.ıfl:rını aynı gun 
nıısyon Reislı ine vermelerı lazım<.lır. 1 d · · d 

Ş l k Ankarada Ma zeme aıresın en, 
artnameler par sız o ara . . da- ıtılmaktad r. 

lia;- darp .. şada Tesellüm sevk şeflıgınden g Adet 242 
Pi!muk şilte . . 30 
Seyyar karyola şıltesı " 1772 
Yatak ve yorgaı:: ç~rşafı "' 325 
Küçük yJstık yuzu '' 1000 

" B iı uk " " ,. 83 
K çuk yastık 300 •• Buyuk " .. 200 
Cıbınlik 1-102 (2300) 

İLAN · · k'" ·· ·· 
) r lan 8165 ton lınyıt ·omuru 

h mmen bedeli (36742,50 1 a 0 f 1ü ile Ankarada idare 
26.1.1 7 salı gunü s at 16 da kapalı zar usu 
bın n s tın alınacaktır. . 

60
) l'ralık muvakkat teminat 

Bu işe gırmek istiyenlerın <2755• A 

1
gazetenin 7.5.1936 gün 

il . vesı arı resmı d • e n ın e ı ı . . ' . olan talimatname aıre-
ve 3297 numaralı nüshasınd~ ın~ış;r etmı~·n saat 15 e kadar komis. 
1lİnde alınını ves ika ve teklıflerını aynı gu 
Yon reisliğine vermeleri lazımdır. Haydarpaşa veznelerin-

Ş rtnameler (184) kuruşa Ankara ve 1-101 

İıe.~s•tı•lm•~•.11ta~d~ır~-~(2•298:•)•;•~•K•L•~•A•K•~-~ .. ~.Aıml!!~~rm!~ ... 1 
An · ra Ol{tıllar Sağışınanlıgı. Sahn 
Alına l(omisyonu Ba~l{a~«ından: 

1 b si için kumaş ve malze
~ - Gazi Egitim Enstitüsil erkek ta16e5etakım elbisenin diktiril

ınesı müteahhide ait olmak üzere 162 • 
lllesi açık eksiltme ile yaptırılaca~tır. uvakk t teminat 346,5 liradır. 

~ - Tahmin edilen fiat 462~ lı~~ m k . tt enler okula müracaat 
- Nümune ve şartnnmeyı gorme ıs Y 

CtlılcJid' 
4 ır. • .. .. aat ıs de okullar sağış· 

- Eksiltme 25 1 937 pazartesı gunu s 
tnan1ı- • · . d lacaktır. 

gında satın alma komısyonun a yapı . 1 ·· ·• saat 14 de ka 
dar 5 - İsteklilerin muvakkat te~inatlarını ıh~ ~ g~;~hlar. (7) 

okullar sağışmanlığı veznesıne yatırmış u u 
1-123 

ULU! SAYFA 7 

Polatlı Mal l\lüdürlüğünden: 
Polatlı kazasının Samutlu nahiyesi Hükümet konağı binasında 

yapılacak tamiratın kaza mal müdürlüğünde mahfuz evrakı keşfiye
ai mucibince 1.1.937 gününden itibaren 15.1.1937 gününde ihalesi 
yapılmak üzere eksiltmeye konulduğundan .talip olanların Pol~tlı 
mal müdürlüğüne ve izahat almak istiyenlerın Ankara Nafıa daıre-

1
~11111111111111~1~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ımmıs 

- Turk Hava Kurunıu S§ 
= = 

sine müracaat etmeleri ilan olunur. (2) 1-107 

Elektrik pazar hk ilanı 

l\ırklareli Belediyesinden: 
21-12-936 da ihalesi yapılacağı ilan olunan elektrik ma~inesi ve 

edevatına belli gü:ıde istekli çıkmadığından bir ay pararlı~a bı!a • 
kılmıştır. İsteklilerin eski erait dahilinde her gün bcledıye nya-
setine müracat edebilecekleri itan olunur. (2255) 1-35 

Hava Yolları Devlet 
işletme ida~esinden : 

Hava yolları devlet itıletme idaresine aid uçak alanının genişle· 
tilmesi içın 106 hektar 1166 metre murabbaı erazinın is~imlak ka.ra.r
namesi hükümleri dairesinde istimlaki İcra Vekıllerı Heyetının 
5635 sayı, 18. 11.936 tal"ihli !tararlariyle onaylanmıştır. 

Menafıi umumiye için istimlak kararnamesine göre teşekkül. e
den heyı:tin tanzim ettiği ve belediye encümcninın 25.12.936 tarıh
li toplantısında onaylad1ğı takdiri kıymet mazbatasına nazaran: 

A • Güvercın çiftliğinden - Sirkeci oğlu Azize aid araziden 
56 hektar 3306,5 metre murabbaı arazinin beher metre murabbaına 
60 par:ı. 

B - Orman çiftliğinden - 11 hektar 732,5 metre murabbaı ara
zinin beher metre murabbaına 40 para. 

C - Macun çiftliğinden - Miralay Osman Nuri ve Kara pazar
lı ve hissedarlarına aid ar:ıziden 10 hektar 4324 metre murabb"lı ara· 
zinin beher metre murabbaına 40 para. 

D - Macun çiftliğinden - Kuru çayırlı Mehmet oğlu Hasan 
ve kardeşi Mehmede aid araziden 5 hektar 64-19,5 metre murabbaı 
arazinın beher metre murabbaına 40 para. 

E - Macun çiftliğinden - Hasan oğlu Tiftik Mustafa ve Mi
ralay 0::.m~n Nuriye aid araziden 6 hektar, 8352 metre murabbaı 
arazinin b"'heı metre murabbaına 40 µara. 

F - Orman çiftliğinden - 14 hektar 2961,5 metre murabbaı a
razinin beher metre murabbama 60 para. 

G - Orman çiftliğinden - 1 hektar 5000 metre murabbaı ara
zinin beher metre murabbaına 20 para kıymet verilmiştir. 

Bu fiatlara itirazı olanların istimlak kararnamesinin 10 uncu 
maddesinegöre sekiz gün zarfında belediyeye müracaatları ilan 
olunur. 

Bu ilanın bir sureti ve araziye aid kroki dairei belediyeye ve 
keza bir sureti ve krokisi de tayyare alanındaki Hava yolları idare 
merkezine 5.1.937 gününden itibaren asılm:ştır. (2264) 1-50 

Anl{ara İnhisarlar 

Müdürlüğünden: 
Bitlis İnhisarları Tütün atclyesinden bir sene zarfında muhte

lif mahallere s evkolunacak inhisar maddeleri nakliyatı için teklif 
edilen son fiatlar fahiş görüldüğünden münakasası 30.12.936 dan i-
tibaren daha 15 gün müddetle uzatılmıştır. (2298) 1-100 

An ~aı"a Varı-ğind,~n: 
c l N s t 

Fort kamy •:mu 
933 Modeli Fort otomobili (Beş 
adet yedek malzemesiyle) 
Fort otomobili 
Buik marka! otomobil 
Benz Mersedez markalı otomobil 
Buik markalı kapalı otomobil 
Fort markalı otomobil (Yedi 

Muhammen 
bedeli 

Lira Kr. 
150 00 

300 00 
200 00 
350 00 
300 00 
350 00 

Depozito 
Miktarı 

Lira Kr. 
11 25 

22 50 
ıs oo 
26 25 
22 50 
26 25 

adet yedek malzemesiyle) 500 00 37 50 
Etüv makinesı 100 00 7 50 

Yuk~rda yazılı sekiz kalem emvalın ihalesi 15-1-937 cuma günü 
saat 14 de yapılmak üzere açık arttırmaya konmuştur. 

Bedeli nakten 1re peşinen alınacaktır. İsteklilerin hizalarında 
gösterılen deoozito makbuzlariyle sözü geçen gün ve saatte Def -
terdarhkta kurulan satış komisyonuna müracaatları. (2196) 2--6178 

A vrupaya Talebe 
Giinderiliyor 

l\faden Teık· { ve Arama 
Enstitii~ü Genel 

Direktörlüğiinden: 
ı - Maden jeologu yetiştirmek üzere müsabaka ile Avrupa'ya 

"10" talebe tahsile gönderilecektir. İsteklilerin aşağıc!aki şartları 
haiz olması H'izımdır: 

a) Türk olmak. 
b) Maden ocaklarında çalışabilecek kabiliyette ve tııhati tam 

olmak. (Sıhi muayene Ankara'da yapılacaktır.) 
c) Lise mezunu olup fransızca, Almanca, İngilizce dillerden bi

risini okuyup yazabilmek. 
d) Yaşı 18 den aşağı 25 den yukarı olmamak. 

2 - Müsabaka imtihanı Ankarada M.T.A. Enstfttisünde 1 Şubat 
1937 günü yapılacakt:ır. Açılacak müsabaka imtihı ıunda kazanmış 
olmakla beraber gönderilecek talebelerin ihrn2 ettikleri derece iti
bariyle 10 arasında bulunmak şarttır. 

3 - İmtihan: Riyaziye (hendese, cebir), H"yvanat, Nebatat, Je· 
oloji, Fizik, Kimyadan ve yukarda yazılı dillerden birinden yapıla· 
caktır. 

4 - Tahsile gönderilecek olanlar, ileride tahsil müddetleri kadar 
mecburi hizmete tabi olduklarından, bu hususta mükellefiyetlerini 
tevsik etmek üzere bir teahhütname verecekler ve bunun için de 
muteber kefil göstereceklerdir. 

5 - 1stiyenlerin nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakasını, 
mekteb şehadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini, 4 
kıta fotograf ve dilekçelerini, 28.1.1937 perşembe günü akşamına 
kadar Ankarada M.T.A. Enstitüsü Genel Direktörlüğüne gonder· 
meleri ve 29.1.1937 cuma günü aıhi muayeneleri yaptırılmak üzere 
öğleden evel Bay Hasan apartımanındaki enstitü dairee.inde bulun-
maları ilan olunur. (2118) 2-6054 

= == 
~ Büyük Piyangosu ~ - -- -- -:: Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 5 = 3. üncü keşide 11 İkinci kanun 937 dedir. EE - -g BUYUI( iKRAMiYE § - -- -- -3 45.000 IJtRADffi § 
~ Ayrıca: 15.000, 12.000 10.000 Liralık § 
~ ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) lira~ 
~ lık iki adet mükafat vardır. = 
= DiIOC~T: ~ 
= Bilet alan herkes 7 İkinci kanun 937 günü akşamr- ~ 

na kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarih- ;;;;;; 
- ten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur... § 
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Ziraat Vekaleti Sabn Alma 
Komisyonundan: 

1. - K"'-·+ nrf usuHvı:: 8ilez:;·a arsenik mürekkebatından 50 ton 
~-r nı~İ\ e!i rassas silezya (arseniate de pbmb = Bleiarsenat &i• 

ıezya) ve fare öldürülmesinde ku!lammak üzere 100.000 hora fişeğiy· 
le 1.000 hora aleti satın alınacaktır. 

2. - Arsenikiyeti rassasın muhammen bcd~li 20.000 lira, hora fi
şeklerinin tüfekleriyle birlikte muhammen bedeli 24,000 lira, arse • 
nikiyeti rassas için ilk teminat 1.500 lira, hora fişek ve tüfekleri için 
birlikte 1.800 liı~dır. 

3. - İhale 18-1-937 de saat 15 de Vekalet binasıncla yapılacaktır. 
4. - Muhammen bedelleri ayrı ayrı yazılan bu maddel-;rin iha • 

leleri de ayrı ayrı yapılacağından taliplerin teklif mektuplarını ona 

göre komisyona vermeleri. 
S. - Şartnameler Ankarada Ziraat VeklUeti satın alma komiayo• 

nundm, lstanbulda Ziraat Müdürlüğünden parasız olarak verilir. 
6. - İsteklilerin teklif mektuplarını teminatlariyle birlikte mu• 

ayyen günde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddesinde ~ik
redilen vesikalarla eksiltme saatinden bir saat önceye kadar komıs • 
vona ?ermeleri. (1937) 2-5713 

Edremit Belediye 
Reisliğinden: 

Belediyemizin açık olan 165 lira ücretli mühendisliğine istekli 
olanların müra:~an iian oi unur. Taliplerin mühendis diplomasrnx 
hamil ve musaddak şehir planını tatbika kadir bulunmaları şarttır. 

Makine, elektrik, su işlerinden anlıyanlar tercih olunur. Müra .. 
caata evrakı müsbitenin eklenmesi llizımdır. (2254) 1-34 

Türliiye Tiftik. Cemiyeti 
Merl{ezi Umumisinden : 

Türkiye Tiftik Cemiyetinin nümune sürüsü mahsulü 10 balya 
oğlak, 24 balya ana mal '{e iki bal~a ~a ağız~ık ki c~. 36 ~ya 
işlenmiş Tiftik satılacaktır. İsteklıler~n bedelı muham~ırun yuzdc 
yedi buçuğu olan yüz yetmİ§ lira temınat para~tnl C~~et Ve~~e .'" 
sine yatırarak artırmaya iştirak e~mek üzere Kanunsa~_ının 14 u?cü 
Perşembe gilnüne kadar hergün ögleden sonra saat on uçde Cemıyet 
Umumi Merkezine baş vurmaları ilfin olunur. 1 - 115 

Nafia Vek.aletinden: 
Çanakkale vilayetinde Gelibolu • Keşan yolu üzerinde (22800) lira 

keşif bedelli Kavak betonarme köprüsü inşaatının kapalı zarf usu
liyle eksiltmesi 28-1-937 perşembe günü saat (16) da Nafıa Vekaleti 
Şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır.., 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak ( ll4 >. ku ~ .. 
ruş bedel mukabilinde şose ve köprüler reisliğind~n .. ~_ı_?_:ı.bılec~.g[ 
gibi istiyenler bu şartnameleri Çanakkale Nafıa nıudurlugune mu• 
racaat ederek görebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (1710) liralık muvakkd 
teminat vermesi ve resmi gazetenin 3297 sayılı nüshalarında çıkan 
talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz etme~i .. llizım
dır. İsteklilerin teklif mektuplarını 28-1-937 perş7~be gunu saat 
ıs şe kadar komisyon reisliğine makbuz mukabılınde vermeleri 
muktazidir. (2252) 1-72 

• Kıuru~ o~ıuu-. 
t 
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Kuruluf Ü y A N J ş Serv.eti fünun ~: 
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1891 verme çıkar ~ 

46 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga· ~ 
zetenin Ankara'da satış yeri A K B A Kitabevidir. Se- ~~ 
nelik abone 10 lira. Sayısı 20 kuru!} 

"" . 
Nafia 
Kapalr zarf usuliyle eksiltme ilanı 
1 - Eksiltmeye konulan iş Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünde 

ilaveten yapılacak mikroskop laboratuvarı binasıdır. Vahidi fiat e· 
aasiyle yapılacak olan inşaatın tahmin olunan bedeli 30.000 liradır. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır : 
a - Eksiltme şartnamesi, 
b - Mukavele projesi 
c - Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi, 
d - Hususi şartname ve tarifname 
e - K~ş.if ve vahidi kıyasi fiat cetveli 
f - Projeler, 
g - Elektrik, sıhhitesisat, kalorifer ve sair işler hakkında iza

hat ve şartnameler. 
İstiyenler bu evrakı 1.5 lira bedel mukabilinde yapr işleri U. 

Md. lü~ünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 29.1.937 tarihinde cuma günü saat 15 de Nafıa Ve

kaletinde Yapı işleri Eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için istenilen 2250 lira muvakkat 

teminat vermesi, Nafıa Vekaletinden alınmış Yapı Müteahhidliği 
vesikası ibraz etmesi ve kendisi mimar veya mühendis olmadığı tak· 
oirde i 'n fenni mesuliyetini alacak bir mühendis veya mimarı in
şaat müddetince istihd....n edeceğini kabul eylemiş bulunması la-
zrmdrr. --

6 - Teklif mektuplan yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline karlar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mu
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 
3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü· 
hlir mumu ile eyice kapatılmış olması lazımdr. Postada olacak ge-
cikmeler kabul edilmez. (2303) 1-128 

KREM 
Kumral, Sanşııı. Esmer her tene tevafuk eden yeglne aıhht 

kremlerdir. Cildi besler, Çil. Leke ve aivilceleri ldmilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan- ~ ... 
dıkları sıhhi güzellik kremleridir. 

KREM BALSAMIN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR~: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli ~ 

2 - Krem balsamin yıı.ğsız gündüz için beyaz: renkll f.~ 
3 - Krem Balaamin acı badem gUndUz için beyaz renkll ~~ 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için penbe renkli. ~ 

İNGlLlZ KANZUK ECZANESİ. 
Beyoğlu • latanbul 

Adana Pamuk 
Çftliği 

Üretme 
' lü<lürlüğünden: 

Muhammen keşif bedeli 
Sıra No: 

1 
Yapılacak işin cinsi 

Amele evleri 
Lira Kr. 
2379 64 
5611 94 
1546 59 
703C 14 

2 
3 
4 
5 
6 

Kütlü anbarı 
Su deposu 
Tohum an barı 
Çırçır fabrikası 
Amele hamam ve helaları 

Yekun 

10043 91 
3914 36 

30526 58 

A - Müessesemiz tarafından Hacıali köyünde inşa edilecek 
cinsi. nevileri ve karşılarında muhammen keşif tutarları yazılı in
şaat kapalı zarf usuli} le eksiltmeye konulmuş ve bu işlere aid şart
name ve evrak aşağıda gösterilmiştir. 

B - Eksiltme şartnamesi 
C - Mukavele projesi, 
Ç - Bayındırlık işleri genel şartnamesi ile fenni ve husus! 

şartnameler. 

D - Şartname ve projeyi ''15" lira bedel mukabilinde Adana. 
da Demirköprü civ~rmda pamuk üretme çiftliğinden verilir. 

E - İsteklilerın artırma, eksiltme ve ihaiat kanununun em
retti~i bütün evsafı olmalıdır. 

F - Muvakkat teminat (2646) liradır. 

G - Eksiltme 22 1.1937 cuma günü saat 15 de Vilayet Ziraat 
müdürlüğünde müteşekkil mübaya:ı komisyonu huzurunda yapıla
caktır. Eksiltmeye gireceklerin t~klif mektuplarını tayin olunan 
günde eksiltmeden en az bir saat evel komisyona vermeleri lazım-
dır. (2263) 1-49 

Niğde Belediye Reisliğinden: 
Niğde şehrinin nafıa vekaletinden musaddak proje mucibince ya

pılacak 71ektrik tesi;ıa.tı kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuş 
Cumhurıyet gazetesının 18.22.26.11.9315 ve Son posta gazetesinin 24. 
28.11.936 ve 3.12.1936 ve Ulus gazetesinin 2.7.12.17.11.936 tarihli nüs
halarında ilan ettirilmi~ ise de talip zuhur etmediginden evelce ilan 
olunan ~rait dairesinde 18.12.1936 tarihinden itibaren bir ay içinde 
pazarlıkla ihale edileceğinden talip olanların Niğde belediye riya-
setine müracaatları ilan olunur. (2222) 2-6194 

P. T. T. 
Başmüdürlüğünden: 

Boğaziar mukavelesi hatırasını teyit maksadıyle Sürşaj yapılan 
pul serileri doksan be~ kuruşla posta gişelerinde satılmaktadır. Her-
kesin bundan istifade etmeleri tavsiyeye ,ayandır. (2259) 1-38 

1 MILLI MÜDAFAA VEKALETİ 1 
:ATIN ALMA KOMISYONU İLANLA 
1 - 1200 metre gedikli erbaşlar için kı','lık elbiselik kumaşa ta

ıp çıkmadığından yeniden pazarlı!cla eı..,.ameye konulmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 7800 lira olup ilk teminat parası 585 

liradır. 

3 - İhalesi 23 ikincikanun 937 cumartesi günü saat 10 dadır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanurıun 2, 3 üncü mad 

delerinde yazılı belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinde M. M. V. 
..atın alma komisyonunda buıunmaıarı. (2too) 1-55 

B t L İT 
1 - Elektrik ölçme aletelerine talip çıkmadığından yeniden 

pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 2500 lira olup ilk teminat parası 187 

iradır. 

3 - İhalesi 22-1-937 cuma günü saat 11 dedir. 
4 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

lerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinde M. M. 
Vekaleti satın alma komisyonuna gelmeleri. (2269) 1-56 

1 ANKARA LEVAZIM Al\tlİRL1Ci1 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

Tümen birlikleri hayvanatı ihtiyacı için 420 ton yulaf kapalı 
zarfla alınacaktır. Eksiltmesi 22.1.937 saat 15 dedir. Teklif mek _ 
tupları bir saat evveline kadar kabul olunur. Muhammen bedeli 
25200 lira ilk teminatı 1890 liradır. Şartnamesi 126 kuruş mukabi. 
linde verilir. İsteklilerin eksiltmeye iştiraki için belli gün ve saatte 
tekif mektuplarını kanuni vesikalariye Lüleburgc:ı.zda tümen satın 
alma komisyonunda bulunmaları. (2274) 1-66 

İLAN 
1 - Garnizon erlerinin ihtiyacı için pazarlıkla alınacak olan 

30000 kilo toz şekere teklif c:dilen fiat pahalı görüldüğünden son 
pazarlığı 12 ikinci kf.nun salı günü saat 15 de levazım amirliği sa
tınalma komisyonunda yapıiacaktır. 

2 - Şeker tutarı 8400 lira olup muvakkat teminatı 630 liradır. 
Şartnamesi komisyonda parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun· 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaika ve 
teminat makbuzlarile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

(18) 1-142 

ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOCO 1 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

20000 kİLO ODUN 

Tahmin edilen bedeli ( 450) lira olan yukarıda miktarı ve cinsi 
yazılı mahrukat askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın.alma ko· 
misyonunca 27-1-937 tarihitıde çarşamba günü saat 14 de açık ek
siltme ile ihale edilecektir. Şartname parasu olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (33) lira (75) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddele.rindek.i vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. (24) 1-143 

2000 
1500 

500 
500 
500 

Kilo 

•• ,, .. 
,, 

Pirinç 
Bulgur. 
Zeytin 
Nohut 
Ma.karna 

1000 ,, Pa.tate.s 
500 ,, Sabun 
200 ,. Beyaz peynir 
100 ,. Reçel 

Tahmin edilen bedeli (90i) lira (SO) kuruş olan yukarıda mik
tarı ve cinsi yazılı erzak askeri fabrikalar wnum müdürlüğü satın
alma lcoınisyonunca 19-1-937 tarihinde salı günü saat 14 de pazar
ltk ile ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (68) lira (7) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. {25) 

300 
500 
200 
400 
800 

Kilo 
,, 
,, .. 
" 

Mercimek 
Sade yağ 
Kuru üzüm 
Sabun 
Nohut 

30 ,, Kırmızı biber 
Tahmin edilen bedeli (852) lira (50) kuruş olan yukarıda mik

tarı ve cinsi yazılı erzak askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın
alma komisyonunca 15-1-937 tarihinde cwna günü saat 14 de pazar
lık ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan (63) lira (94) kuruş ve 2490 
numaralı k~nunun ~. ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkılr gün ve 
saatte komısyona muracaatları (26). 1-145 

Nafia Velcaletinden: 
26 ikinci kanun 937 sah günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekale

ti malzeme eksiltme komisyonunda Safranbolunun Kuzdağı Abaza 
Devlet ormanlarından veya hususi mukaveleli ormanlardan kesil· 
mek ve ana hat üzerinde her hangi bir istasyonda teslim edilmek 
üzer; 23200 lira muhammen bedelli 16000 adet normal kaym tra • 
versı kapalı zarf usuliyle kesiltmesi yapıacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı parasız olarak Ankarada Ve
kalet malzeme dairesinden alınabilir. 

Muvakkat teminat 1740 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını Nafıa Vekaletinden alınmış 1937 

s::'~~i müteahhitlik vesikası ile birlikte 26 ikinci kanun 937 salı 
gunu .sa~t 14 e kadar Ankarada Vekalet malzeme müdürlüğüne ver· 
melerı lazımdır. (2302) 1-127 

Kiralık 
Mobi~yalı bir oda 

görmek için YENi 
BU GECE 

Ankara yüksek Zıra<.t 
Rektör üğünden 

.. 
.e1 stı usu 

1 - Yüksek Enstitümüzde bulunan bakkaliye dükkanı 3.2.937 
den 3.2.938 tarihine kadar bir sene mü<lde.ıe acın .. rurmaya konul· 
muştur. 

2 - İhalesi 18.1.1937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat t6 
da rektörlük binasında toplanan komisyon tara.ın ı n yapııL.cakur. 

3 - Tahmin edilen ı;.enelik kira bedeli 500 liradır . 
4 - Muvakkat teminat J7,S liradır. 
5 - Bedava şartnamesini almak istiyenler F.rıst itü daire müdür-

lüğüne müracaatları. (2245) 1- 19 

İııhisarlar Umum 
l\f üdür·iüğ ··ne '~n: 

1 - 30-xn-936 tarih~nde isteklisi çıkmadığından dolayı ihale· 
si yapılamamış olan Afyon Karahisarmda yaptırılacak 21735 lira 57 
kuruş keşif bedelli müdürlük binasının inşaatı nııiden kapalı zarf· 
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 18 • 1 - 937 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
15 de Kab'ltaşda levazım ve mübayaat şubesindekı alım komisyo • 
nunda yapılacaktır. . 

3 - Muvakkat teminat 1630 lira 17 kuruştur. 

~ - İstekliler ihaleden en az üç gün evvel 1nhısarlar inşaat şu • 
besıne gelerek bu gibi işleri muvaffakiyetle yaptıklarına dair resmi 
vesaik gösterildikten sonra ehliyet vesikası almalıdırlar. 

5 - Şartiame ve projeler 109 kuruş mukaoilinde İnhisarlar Le • 
vazım ve mübayaat şubesinden ve Ankara başmüdürlüğü ile Afyon 
Karahisar Müdürlüğünden alınabilir. 

6 - Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni vesikaları ih· 
tiva edecek olan kapalı zarflar en geç ihale günü tam saat 14 de ka· 
dar yukarda adı geçen alım komisyonu reisliğine verilmiş olmalı • 
dır. (2256) 1-36 -

Anl(.ara Huk~uı~ Faliültesinclen: 
Leyli talebe için 150 - 170 takım elbise yaptırılacaktır. Muham· 

men bedel 4250 lira ve muvakkat teminat 318 lira 75 kuruştur. ls • 
teklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya gir • 
mek için 22-1-937 cuma günü saat 11,30 da Fakülteye müracaatları. 

(2292} 1-88 

Jandarma Genel Komutanlığı 
...... 

Ankara Satınalm~ Komisyonundan 
1 - Bir metresine (280) kuruş değer biçilen yetmişten seksen 

beş bine kadar kı~lık elbiselik ve üç lira değer biçilen otuzdan kırk 
bin metreye kadar kaputluk kumaş ı - şubat - 937 pazartesi günü sa· 
at (10) da kapalı zarf LtSulü ile komisyonca satınalmacak kumaşla• 
rın en az fiyat teklif eden iki şahsa da ayrı ayrı ihale.si caiz olacak· 
tır. 

2 - Şartname 17 lira 90 kuruş karşılığında komisyondan alına• 
bilir. Eksiltmeye girmek istiyenlcrin kışlık kuma' iç.in (13150), 
kap.utluk i.çi.n de (7250) liralık teminat, şartname ve kanunda yazılı 
vesıkaalr ıçınde bulunacak teklif mektuplarını belli gününde saat 
dokuzdan evvel komisyona vermiş olmaları. (6) 1-141 

Ziraat Vekaletinden: 
Vekilet otomobili için açık eksiltme ile 3000 litre benzin alma• 

caktır. -
İhale 13-1-937 çarşamba günU saat 15 de Vekalet satın alma ko

misyonunda yapılacaktır. Taliplerin teminat mektupları ile mi.ıra• 
c~tları ilan olunur. (2225) 2-6203 

Kiralık Daire 
Çocuk Sarayı caddesi Kurşun

lu cami karşısında No. 84 B. 
Alim apartımanında bir daire ki
ralıktır. Su, havagazı, banyo ve 
sair teşkilatı son sistemdir. Ka
pıcıya müracaatla her vakit ~ö-
rebilirsiniz. 1-39 

IGralık l{at 
Yenişehir Kocatepede su de

posu yanında banyo ve sair te
ferruat haricinde beş oda ve tir 
holden ibaret olan manzaralı gü
zel bir kat kiralıktır. İçindeki
lere ve yahut 2580 No. telefona 
müracaat. 1-62 

l{iralık Daire 
Demirtepede Akbay sokağın

da, birinci kat, beş büyük oda, 

bir ofis, çamaşırlık, kalorifer, 
sıcak su ve sairesi olan yeni ya
pılan bir 'l.>inada bir daire kira
lıktır. Üst kattakilere müracaat. 

SiNEMAL.t\R 

tiASl"Q ilACl 
KANZUK 

En eski nasırlan bile pek 1t1d 
bir zamanda tamamen ve kökün .. 
den çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Karı• 
zuk eczanesi, her eczanede bulu .. 
nur, ciddı ve müessir bir nasıl: 
ilacıdır. \ 

HALI{ 
BUGUN BU GECE 

saclt 2 de 
Yenişeh:r Çankaya caddesi 

17/2. III. kat 9 No. 
1-91 MOSKOV A ŞANGHA Y KANUNSUZ ŞEHiR 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATA y 

Umumi Neşriyatı İdare 

eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarrnda 
Ulus Basımevinde basılmıştir. 

Bat rolde: POLA NEGRI 
Analık his ve sevgisinin aşka galebesini 

gooteren çok kuvvetli bir eserdir. 

Programa ilaveten: EN YENİ DÜNYA 
HABERLER! 

Bugün Gündüz 

PAR1SL1 ŞANTÖZ 

Miriam Hopkins • Edward G. Robinson 
Çok heyecanlı büyük sergüzeşt filmi 
Uave olarak: PARAMUNT JURNAL 
HALK MATİNESİ (Saat 12 ve 14 de) 
ALİ BABA ve HARUNU REŞlD 

Tenzilitlı fiatlar: Balkon 20 - salon 10 

K9. 


