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YENi DENiZ SiLAHLAR/ REJiMi. 
1936 senesiyle beraber harb son -

rasrnın en ehemiyetli anlaşması olan 
Va~ington ve Londra deniz silahları 
hlukavelesi de tarihe karışmış oluyor. 

Bugünkü deniz ve kara silahlariyle 
liftrbtan evvelki si!iıhların mukayese
sini yapan bir istatistik cedveline ba
kılacak olursa, bueün, harbtan evvel 
ki devre nazaran, kara silahlarının 
hayli fazla olduğu, deniz silahlarının 
ise, 1913 senesine nazaran, hayli ge
ride bulunduğu görülür. Bu, harbtan 
aonra biri kara, diğeri de deniz silah· 
larının tahdidi için yapılan iki teşeb
büsten birinci&inin müsbet bir netice 
vermediği halde ikincisinin muvaffak 
olmasından ileri gelmekte idi. Deniz 
ailahlarmın tahdidi rejimi iki muka
•eleye dayanıyordu: 

1 - 1922 senesinde imzalanan Va
tington mukavelesi 

2 - 1930 aenesinde imzalanan 
Londra mukavelesi. 

Bunların birincisi beş büyÜk deniz 
devleti İngiltere, Amerika, Japonya, 
Fransa ve İtalya arasındaki kuvvet 
nisbetini tayin ediyor. fngiltere ve 
Amerikadc..n her birinin be~ nisbetine 
karşı Japonyaya üç ve İtalya ile Frna
aaya da bir ve üç çeyrek safi harb ge· 
misi veriyor. Sonra bu sınıf gemile • 
rin azami hacimlerini otuz beş bin 
ton olarak teııbit ediyorlardı: 

Londra deniz anlaşması da devlet• 
ler arasındaki aynı nisbetleri muha· 
faza ederek daha küçük gemilerin 
hacimlerini ve silahlarını tahdid edi· 
yordu. 

Her iki mukavelenin müddeti ev
velki gün nihayet bulmuştur. Deniz 
devletleri arasındaki silah mu"azene· 
ainin temel taşını te~kil eden bu iki 
mukavelenin müddet.ini uzatmak için 
yapılan te§ebbüsler, Japonyanm İn
giltere ve Amerikaya tahsis edilen 
beıe karıı üç nisbet ile iktifa etmi • 
yerek müsavat istemesi yÜziinden su
ya düımü~tür. Son bir teıebbüs geçen 
ıenenin mayıs ayı içinde Londrada 
yapılmıştı. Japonya müsavat nokta • 

ıında ısrar ederek konferansı terkel· 
ti. Bundan sonra dört devlet • İn
giltere, Amerika, İtalya ve Fransa • 
Va§İngton ve Londra mukavelelerin· 
den ayn bir anlaş.ma yap. ıak için 
müzakerelere devam ettiler. Vaşing • 
ton nisbetlerinin muhafazasına imkan 
görülmeyince Londrada hiç olmazsa, 
gemi hacimlerinin tahdidi hakkında • 
ki hükümlerin kurtarılmasına çalı • 
ııldı ve 1942 senesine kadar devam 
edecek olan bir mukavele imzalandı. 
Bu mukaveleye göre: 

1 - Japonyadan gayri deniz dev• 
letleri otuz beş bin tonilatodan büyÜk 
gemi İnşa etmiy~ceklerdir . 

2 - Tayyare gemilerinin tonajı 
yirmi Üç bini tecavüz etmiyecek. 

3 - Her devlet yeni deniz inıaa· 
tından diğerini haberdar edecek. 

işte 1937 senesiyle beraber meri· 
yete geçen yeni deniz silah rejimi bu
dur. Görülüyor ki bu, 1921 ile 1936 
aeneleri arasındaki rejimden çok 
farklı bir rejimdir. Aradaki farklar 
ıöyle hulasa edilebilir: 

1 - Bu rejime Japonya dahil de
ğildir. Uzak Şark devleti hiç bir kayd· 
ile mukayyed olmak istemiyor. 

2 - İtalya geçen seneki müzake
relerde hazır bulun-nuı olmakla be • 
raber o tarihte zecri tedbirler devam 
ettiği cihetle henüz mukaveleyi ka· 
bul etmemiştir. 

3 - Bugün Amekira, lngiltere ve 
Fransa arasında meri olan bu muka· 
Vele, ancak gemileriıı hacmini tahdid 
ediyor. Vaşington ve Londra muka· 
Velelerinde olduğu gibi her devletin 
her ımıf gemiden sahih olabileceği tonaj 
mikdarını tayin etmiyor. 

4 - Dördüncü bir zaaf da muka· 
veleye, Almanya, Rusya gibi son za· 
mantarda deniz inşaatlarrna ehemiyet 
veren devletleri., dahil bulunm"lma· 
landır. 

lngiltere sonuncu noksanı telafi 
etm k · · b d e ıçın u evle•lerle ayrı muka· 
vele!er vaprnıı1tır. Almanya Versailles 
muahedesiyle donanma sahibi olmak
tan resmen mer.ediimiş olmakla be-
r'\bcr fn .. jl• ·ı ~ b' r .. ı e Y"P~ıaı ır anlat· 
"'a. ile · T d t•• • n,.. •?. ::ınanm., · ·~ı-n yÜzde o-
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SOVYET RUSYADA 
ist · sal ıllanı ıın verd · ği ııetice!er 

Mos~ova, 3 (A. 
A.) - Tas Ajan
sı bildiriyor: 

Gazeteler, Sov
yetler Ilirliği abır 
endüstrisi, mıina· 

kalfit gıdai endüs
tri ve hafif en· 
düstri halk komi
serliklerinin 1936 

istihsal planları. 

nı zamanından e
vel bitirmi~ ol
duklarına dair 

BB. Stalin ve 
Molotov'a ver• 
dikleri raporlan 

neşretmektedir. 
Planın gercekleştiğ nı bir raporl:ı bil <1iren 

BB. Stalin ve Molot:Jf 

Sovyetler Birliği ağn endüstrisi mü
<lafaa endüstrisi de dahil olmak üzere, 

yıllık planını 14 ilkkanunda bitirmiş 

ve on bir ay ve 14 gün içinde 31 mil

yar 430 milyon rublelik istihsal yapmış

tır. 1936 yılının ilk on bir ayı içinde 
istihsal, 1935 yılının aynı aylarına nis
betle yüzde 34,1 artmıştır. 

Münakalat halk komiserliği, vagon 
yükletme yıllık planım 27 iltinci tcşıın
de ve ton ve ton-kilometre olarak mü_ 

nakalat yıllık planını da ıo ilkkanunda 
bitirmiştir. 

1936 senesi ıçinde Sovyetier Bir
liği demiryolları idaresi, planda yazı-

lı 28.731.000 vagona karşı 31.534.466 va
gon yüklemiş ve bu suretle planı yüz-

1 
d.e 1~9.~ nisbetinde f~lasiyle gerçekleş
tırmıştır. Yolcu naklıyatı, 76.9 milyar 

yolcu • kilometre tutmuş ve plan yiiz
de 109.9 olarak gerçekleştirilmiştir. 

Gıda endüstrisi komiserliği, 1936 

yılı planını bütün sene için besab edil. 

miş olan 9 milyar 145 milyon rublelik 
istihsale karşı 9 milyar 160 milyon rub
lelik istihsal yaparak, daha 14 ilkka

nun tarihinde bitirmiştir. 1935 yılının 

ilk on bir ayına nisbetle 1936 yılının 
aynı ayları içindeki istihsal fazlalığı 

yüzde 29.6 dir. 

Hafif endüstri komiserliği, yıllık 

planını, bütün sene için hesab edilmiş 
olan 7 milyar 642 milyon rublelik is

tihsali 20 ilkkanun tar:hindc 7 milyar 
658.9 milyon ruhle-lik. istihsal yapmak 
suretile daha 0 gün bitinniştir. 1935 yı-

lının ilk on bir ayına nisbetle 1936 yı

lının ilk on bir ayı icimleki istihsal faz
lalığı yüzde 34.6 dır. 

İngiliz - İtalyan anlaşması 
(Başı 1. inci sayfada) 

taşmasının imzasının bütün Avrupada 
doğuracağı sempatiye tam bir §Uurla 
iştirak edebilmektedir. 

Observer g<1zetesine göre anfo§
manın lıiikiimleri 

Londra, 3 (A.A.) - Londrada çık· 
makta olan Observer gazetesine göre 
ingiliz - italyan anlaşması aşağıdaki hu· 
susları ihtiva etmektedir. 

1. - Şarki Akdeniz devletlerinin 
menfaatlerine riayet, 

2. - İtalyanın Balear adaları Uze
rindek;. her türlü emeılerinden vugeç· 
mesi, 

3. - İtalyan radyolarının bilhassa 
şark ve yakın şark taı afından emisyon
ları alınmakta olan Bari istasyonunun 
İngiltere aleyhinde1<i neşriyatına son 
vermesi, 

4. - İtalyanın Mısırın Milletler 
cemiyetine girmesine muhalefet etme
meği vadetmesi, 

5. - Mısırda kapitülasyonların kal
dırrlnıası hususunun İtalya tarafından 
kabul edilmesi, 

6. - İtalyanın bilahare Montrö an
laşmalarına ve Lonira deniz muahede
sine iştirakinin dikkate alınması. 

7. - Milletler cemiyetine karşı ya
pılan hücumlardan vazgeçilmesi ve Ce
nevre müessesesi ile tekrar i§hirliği e
dilmesi. 

Anlaşmanın iiç lıedefi 
Roma, 3 (A.A.) - Giornale d'İtalia

da B. Virginio Gayda, diyor ki: 
İngiliz • italyan anlaşmasının başlı

ca üç hedefi vardır: 
Sulh, italyan münasebetlerinin ve i-

veti sahibi olmak hakkını kazanmış
br. İngiltere Ruıya ile de ayrı bir an -
1 tşma yapmış ve lta1ya ile yaptığı son 
Akdeniz itilafı da dolayuiyle bir de
niz anlaşmasıdır. 

Binaenaleyh 1937 senesiyle bera 
ber yeni bir deniz rejimi başlamış bu
lunuyor. Fakat bu, 1921 senesiyle 
1936 seneleri arasındaki gibi sıkı ve 
rekabeti tahdid eden bir rejim ol tTia· 
dığı için son sen ~ler zaı f mrlaı.. i ka.r' 
ve hava s· ·,•, rı yarı~ının den:z si
lahlarına t:a te~rnili bek!enmektedir. 

. A. Ş. ESMER 

talyan - İngiliz menfaat tesanüdünün ıs

lahı ve Akdenizdekı diger devletlerin 
menfaatlerine riayet. 

Her şeyden önce bahis mevzuu olan 
şey, Akdenizdeki İngiltere ile ltalya
nın şimdiki vaziyetleri ile bu denizde-

ki enternasyonal vaziyetlerin dokunul· 
ması caiz olmıyı>n mahiyetini kuvvetlen· 

dirmektir. Anlaşma, bir ittifakname ol

madığı gibi hiç bir devlet aleyhine de 
müteveccih değildir. İtilafname, Akde· 

nizin bir statüsl: olmak iddiasında bu
lunmadığt gibi bu denize aid bir tah
kimname de değildir. 

Anlaşma, İngilterenin Akdenizin 
Büyük Britanya imparatorluğu için bir 
transit yolu olmasıyla alakalı kaygula· 
rmı teskin etmekte ve İtalya impara
torluğunun vasıflarını tanımaktadır. 

Nihayet B. Gayda, bu anlaşmanın i
talyan • alman işbirliğini katiyen boz
mamakta olduğunu beyan eylemektedir. 

Diğer gazeteler de italyan - alman 
münasebetlerinin bu itilaf yüzünden 
müteessir olmıyacağmı yazmaktadırlar. 

Lavora Fascista diyor ki: 

İtalyan • alman münasebetleri zafa 
düşmemiş olmakla kalmamış belki İtal
ya ile İngiltere arasında norma] müna· 

scbetlerin kuru!uşu alman • İtalyan mü
nasebatını daha ziyade kuvvetlendir
miştir. 

Anlaşma ı·e yu "'oslav gazeteleri 
Belgrad, 3 (A.A.) - Yugoslav mat

buatı, ingiliz • İtalyan anlaşması hak
kında hiç bir tefsirde bulunmamakta, 

fakat yabancı kaynakiardan gelen ha· 
ber ve tefsirlere genış bir yer ayırmak
tadır. 

Vreme gazetesinin Paris muhabiri 

Akdeniz anlaşmasını büyi;k devletlerin 

uyuşma yolunda yeni bir muvaffakiyet 
olarak kaydettikten sonra bu anlaşma· 

nm Avrupanın küçüic devletlerinin em 
niyet hislerini çoğaitmıyacak bır şekıl
de Habeşistan meselesmi kapattıgını i
lave etmektedir. 

Anlaşma ve Avıut11rytı ccazetelcri 1 
Bütün Viyan gazeteleri İtalyan • İn· 

giliz anlaşmasından memnuniyetle bah· 
setmektedirler. 

/El RIJ UI El/JlR 
l(ısa dıs haberler , 

• Varşova - Parlamentoda Başba
kan vekili B. Kowski fransız istikrazı 
hakkında: 

"- Polonyaya yapılan istikraz hak
kındaki projenin fransız parlamento
sunda kabnH.i Fransız • Polonya itti

fakının sarsılmazlığını göstermiştir." 

demiş ve bu istikrazın Polonyanın mü
dafaası meselesiyle çok yakından ala
kadar olcluğunu söylemiştir. 

• Şanghay - Haber alındığına göre 
Siyanfu'cla askerler arasında yer yer 
isyan hareketleri devam etmektedır. 

Bu askerler komünist partisi de dahil 
olduğu halde bütün partilerden mürek
keb bir "tek cephe" hükümeti kurul
masını istemektedirler. 

* Belgrad, - Valide kıraliçe Mari 
kırat ikinci Piyer'in küçük kardeşini 

tahsilini ikmal ettirmek üzere bugün 

Londraya götürmüştür. 
• Belgrad - Başbakan B. Stoyadi

noviç birkaç gün dinlenmek üzere bu

gün tsviçreye hareket edecektir. 
* Bükreş, - B. Tataresko, hava ve 

bahriye nazırının istifasını kabul et· 

miştir. 

Belçik.a k:ıralı 
l(oııgoya gidiyor 

Brüksel, 3 (A.A.) - Lö Suvar ga
zetesi Kıratın yakında Kongoya gitmek 
tasavvurunda olduğunu bildirmektedir. 

BULGAR - Yt:GOSLA V 

PAKTININ 

Bulgar gazetelerin
deki akisleri 

Sofya, 3 (A.A.) - Bulgar Ajansı 
bildiriyor: 

Gazeteler, yakında imzalanacak o
lan bulgar • yugoslav dostluk paktı 

hakkında uzun yazılar yazarak bu ha
disenin büyük ehemiyetini tebarüz et
tirmektedirler. 

Mir gazetesi diyor ki: 

Bulgar • Yugoslav yaklaşması, en
ternasyonal biiyük ehemiyeti olan bir 
hadisedir. Bir sulh eseri olması haysi
yetile, bu yaklaşma, balkan memleket• 

leri münasebetlerine daha ziyade bir 
vuzuh verecektir. Bulgar • Yugoslav 
dostluk paktı, karşılıklı emniyet ve 
hürmet üzerine yükselecek olan yeni 
balkan binasının temelini teşkil eyli· 
yecektir. 

Zora gazetesi diyor ki: 

Bu pakt, Bulgaristanın Yugoslav• 
yaya karşı üç senedenberi devam ettir· 
diği politikanın bir neticesidir. Bu po
litika, bugünkü yeni adıma doğru de
vamlı bir hazırlık teşkil etmiştir. 

Utro gazetesi, üniversitede enter
nasyonal hukuk profesörü doktor Ge. 
nov'un bir makalesini neşretmektedir. 

Profesör Genov ezcümle diyor ki: 

1912 balkan ittifakından tamamiyle 

bambaşka olan bugünkü bulgar - yu· 

goslav anlaşması, hiç bir istila hedefi 
gütmemekte·ve hiç bir kimseyi tehdit 

etmemektedir. Bu scbeblerden dolayı 

Avrupanın az sükunetJi havası dikkate 
ahnırsa, bu pakt, komşularımız ve di
ğer büyük devletler tarafından memnu
niyet ve itima la karşılanmahdır. llk 

temel konulmuştur. Bu paktm gerek i· 
ki memleket ve gerek balkanlar için 

hayırlı neticeler vermesi, iki memleket 

devlet adamlarının dirayet ve himmet· 

lerine bağlıdır. 

B. Çankov ile sıkı alikası bulunan 
Slovo da ezcümle diyor ki: 

Bu yeni pakt, umumi sulhu kuvvet

lendirecektir. T:ımamiyle eminiz ki di. 

ğer komşularımız, bu paktın hakiki ma

nasını anhyacaklardır ve hiç kimse, 
din. adet ve }'san itibariyle bu derece 
biribirine yakın iki milletin dostluğun
dan endişe hissetmiyecektir. Bu iki 
millet arasında şimdiye kadar devam 
eden rekabet, balkanlarda sulh için da· 

imi hir tehlike teşkil eylemiştir. Bu 
rekabet bitince, sulh, diğer balkan 
memleketleri lehine de durluk kesbey

liyecektir. 

.SON DAKIK~ı\ 

İngiliz - talyan anlaşmasının 
metni neşredildi 

.. an .. asmanın 
.J 

lıiç bir devlete karşı 
olmadığı tasrih edilmektedir 

l..oııdra, 3 (A.A.) - Royter teb
liğ ediyor: Romada imzalanan ingi -
liz - İtalyan beyannamesinin metni 
şudur: 

Sulh ve emniyet umumi davası 
menfaatine, kendi aralarındaki mü
nasebetler ile bütün diğer Akdeniz 
devletleri aralarındaki münasebetle· 
rin iyileşmesine gittikçe daha fazla 
surette yardım etmek arzusu ile mü· 
tehassis bulunan ve bu devletlerin 
haklarına ve menfaatlerine hürmete 
azmetmiş olan Büyük Britanya ve 
İtalya hükümetleri, Akdenizde giriş, 
cıkış ve transit serbestliğinin büyük 
Britanya imparatorluğunun muhte· 
lif kısımları için ve ltC\lya için hayati 
bir menfaati haiz olduğunu ve bu 
menfaatlerin hiçbir suretle biribirle
riyle ba;;rlaşmaz bulunmadığını ka· 
bul ederler. 

lki hi.ikümet, Akdeniz mmtaka· 
sında milli veyahut arazi mülki ta
mamiyetindc!~i statükoda herhangi 
bir değişiklik vücuda getirmek veya· 

hut alakalı bulundukları takdirde he 
hangi bir değişiklik vücuda getiril 
mesini gönnek hususunda her türl' 
arzuyu recldelerler. Bu mıntaka 
her iki tarafın hak ve menfaatlerin 
hürmet etmeyi tehahüt eylerler ve b 
beyannamenin takviyesini hed 
tuttuğu iyi münasebetleri haleldar 
debilecek her türlü faaliyeti boşa 
karmak için en iyi gayretlerini 
!etmeyi tekarrür ettirirler. 

Bu beyanname, sulh menfaat} 
rine hizmet etmeyi istihdaf eyleme 
tedir ve hiçbir başka devlete ka 
müteveccih değildir. 
Aynı zamanda Romada 31 biri 

ci kanunda ingıli:z Biıyük elçisi ile 
talya Dış işleri Bakanı arasında 
ati edilen notaların metni de neş 
dilmiştir. fü .. n.ltalarda B. Ciano 
talyanm dc"..kadarlığı takdirinde 
gün İspanyaya aid toprakların mü 

ı tamamiyetini ı~asun kılacağını 
hiçbir şart :.ılt:ııda değişmiyeccs 
teyid eylemektcdır. 
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Arkeolojinin en büyük üstatlarından 

Prof. Wiegand ın ölümü 
Klbik arkeolojinin en büyük üstat· 

larından biri olan alman arkeoloğu pro
fesör T. Wiegand (Vigant) 1.inci kanu
nun ondokuzunıfa "72" yaşında olduğu 
halde Berlin'de öldü. Prof. Wiegand'm 
llOmü ile arkeoloji aleminde hiç fÜP • 
hesiz kolaylıkla telifi edilemiyecek 
bllyük bir botluk açılmıştır. 

Uzun zamanlar memleketimizde fa• 
aliyette bulunan ve kendisini herkese 
.evdirmit olan bu meşhur ilimin haya
tından burada kısaca bahsetmeyi fayda
lı buluyorum : 

Wiegand Münib ve Bertin üniversi
telerinde iyi bir tahsil gördükten son
ra doktorasını ldisik mimariye temas 
eden bir mevzu üzerinde yapmış ve ge • 
lecek çahımalarına bu vadide devam et· 
meyi kararlaştırmıştı. Maksadı, o vakte 
kadar ikinci planda kalan bu ebemi • 
yetti. kısmı da arkeolojinin diğer fasıl
ları derecesine yükseltmekti. Filhakika 
profesörün eserlerine bir göz gezdirir
sek onun daima klasik mimariye her 
'eyden ziyade ehemiyot verdiğini görü
rüz. 

Profesör Wiegand'ın üniversitesi dı
'ındali ilk ilmi siyi Atina akropoJün
deki en eski mimari eserlerin tetkiki 
ile başlıyor. Genç ilim burada o kadar 
büyük bir baprı kazanıyor ki az zaman 
sonra meşhur "Ber~ama mihrabı" nı bu
lan Carı Humann tarafından başlanan 
ve fakat onun ölümü ile yarıda kalan 
garbi Anadoludalri eski "Priene" şehri
nin meydana çıkarılması işi kendisine 
veriliyor. 1895 ten 1898 e kadar süren 
bu kazı sırasında Wicgand ve arkadaş
ları Priene şehrini tamamen meydana 
çıkararak helenisti1r devre ait şehirler 
hakkrndaki bilgilerimizin artmasına sa
ik oldular. 

Bir müddet sonra Wiegand'ın Prie
r.e şehrinden daha büyük ve ramanm -
da ondan çok daha meşhur olan "Milet" 
tehrinin kazısı ile uğraştığını görüyo -
ruz. Şehrin bulunduğu saha tamamen 
Menderes nehrini!'\ asırlardanberi geti -
rip yığdığı balçıklar ile kaplı olduğun
dan çalışma çok zor oluyordu. Bununla 
beraber Wieganıl'ın fevkalade olan ener
jisi bütiln bu zorlukları yeniyor ve bize 
Milet şehrinin este! plimnı kazanrfrrryor. 
Ayrıca sehrin civann<ia bir çok ilmi 
arattırmatar yaprhyor ve meşhur "Di
aıma" tapınağının kazısı tamamlanı -
yor .. 

Bu çahşmalr•n sonunda neşrf'ttiği 
büyük eserler ile Wiegand mimari ta· 
rihini "ilmi" bir şekilde araştırmak için 
gereken birçok metodları tespite mu
vaffak oldu. 

1912 de Bertin mlizesinin direktör
lüğüne tayin ediliyor, sonra büyülr 
barbta gene ·rnrk;yeye geliyor ve Suri
ye, Filistin ve garht A.rabistandaki abi
delerin muhafazas• ile uğraşıyor. 

Harptan sonra esir. vazifesine dönen 
rrofesör, bütün fapJiyetini muhtelif ka
zı nf'~icesinde Berlin'de toplanmrt o
lan ehemiyetli mahemenin tasnif ve 
tanzimine aarfediyCll'. Senelerce ıüren 
bu güç ve üzücü ça:ışmalardan sonra 
bugün Bertin mii"'.es;n! dünyanın birin
ci edrecedeki mfi:r.eleri aırasma çıka • 
ran "Pergamon \fuseum - Bergama mü
ı:eıi" vücude get.J;. Bergama müzesinin 
fçinde ''Pergamon Attar., Miletin bele
diye binasının cephesi, Bergamadaki 
..\thena mabedin;n biiyilk kapısı vesai
~e gibi her biri 1clbik mimarinin birer 
incisi olan eserler tamamen asıllarında 
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oldukları gibi yeniden inşa edilmişler
dir. 

Profesör Wiegand çalışmaktan ha
kiki zevk duyan bir adam idi, bilhassa 
kazı yapmasını çok seviyordu. Altmıt 

yaşını çoktan geçmiş bir adam olduğu 
halde Bergamaya gelmiş ve Eskutap 
tapınağının kazısını yapmış idi. 

Birçok üniversitelerin fahri doktor 
tuğunu haiz olan profesörlin en son o
larak işgal ettiği makam, atman arke -
oloji cemiyetinin reisliği idi. 

Münih: Rüstem DUYURAN 

FiNANS 
bakanlığında 

Terfiler ve tayinler 
Birinci Umumi Müfettişlik Mali 

Müsteşarı BB. Rüştü, Afyon Defterda
rı Salih, Fırka Veznedarlarından İbra
him ve Yusuf Ziya, Aydın Varidat Mü
dürü Abdullah, Kocaeli Varidat Kon
trol Memuru Sabri birer derece terfi 
ettirilmişler ve Elbistan avukatlarından 
Ati Ulvi Elbistan Hazine avukatlığına, 
Mut avukatlarından Ömer Muş hazine 
avukatlığına, Varidat Umum Müdürlü
ğü memurlarından Dündar Maliye Mu
hasebe müdürlüğü memurluğuna, Hesa
bat Umum Müdürlüğü mümeyyizlerin
den Rifat Büdce ve mali kontrol umum 
müdürlüğü mümeyiyzliğine, Dahiliye 
Vekaleti muhasebesi memurlarından 

Rifat Büdce ve mali kontrol umum mü
dürlüğü memurluğuna, Maliye muha
sebe ikinci mümeyyizi Niyazi aynı mu· 
hasebe birinci mümeyyizliğine, Lise 
mezunlarından Şerif büdce ve malt kon
trol umum müdürlilğü memurluğuna. 

İslahiye malmüdürü Suphi Anteb Vari
dat müdürlüğüne, Eskişehir varidat ta· 
hakkuk memuru Bcheçt Eskitehir vari
dat şube §efliğine, Varidat umum mil· 
dürlüğil muamele vergisi masası ,efi 
Niyazi Varidat umum müdürlüğü •ube 
müdilr muavinliğine, Boldan malmlldU
rü Nuri Dentzli varidat kontrol memur
luğuna, Elaziz varidat müdürü Nazif 
Bilecik varidat müdürlüğüne, Kayseri 
eski varidat müdürü Nuri Elaziz Vari· 
dat müdürlüğüne, İstanbul Alemdar 
maliye 'ubesi tahakkuk memuru Ömer 
Faruk İstanbul varidat kontrol memur
luğuna, İzmir yeni fube tahakkuk me· 
muru Cemal Diyarbekir varidat mü
dürlüğüne, kefalet sandığı muhasibi Zi
ya muamele vergisi hesab mütehaasıs
Jığına, tahsitit müdürlüğü iktnci mil
meyyizi HulQdi Varidat muhaaebecili· 
ğine. P.T.T. muhasebe müdürü Muzaf
fer P.T.T. hesab işleri müdürlüğüne, 

Dahiliye vekaleti muhasebe müdür mu
avini İbrahim muhasebe müdürlüğüne, 
Lise mezunlarından Hayrullah munta
zam borçlar umum müdürlüğü memur
luğuna, Jiıe mezunlarmdan İsmail ve 
Şükrü Muhasebat umum müdürlüğü 

memur namzetliklerine, Ayaf malmüdürü 
Fehmi latahiye malmüdürlüğüne, Milll 
Emlak müdürlüğü memuru Necati Mu· 
hasebat umum müdürlüğü memurluğu
na, Kadıköy malmildürü Hakkı Beşik
taş malmüdürlüğüne, Kulp malmüdürü 
Ahmed Arif Elbistan malmüdürlüğüne, 
Mut malmüdürü B. Haydar Ayaş mal
müdürlilğüne tayin olunmuşlardır. 

Karışmış sular - Fransada grevler - ingilterede askeri· 
ispanya iç harbi vedeniz hukuku 

Karı§mış sular 
TA YMlS guetesi, "karışmış sular .. 

baflığı altında yazmıı olduğu bir ma -
kalede japon kabinesinin Tokyoda git
tikçe aayılan artan muhalifleri tarafın
dan, dıt siyasetleri ve Dimyata pirince 
giderken evdeki bulgurdan oldukları. 

hele Rusya aleyhine son paktı imzala
dıktan sonra garbta da fÜpheler uyan· 
dırdıklarını, bu arada Avusturalya ite 
yapılan müzakerelerin durakladığı, Çin 
ordusunun kuvvetlendiği ve hükümetin 
elinde kala kala bir çift kırmızı gözlük 
kaldığı iddiasiyle tenkidlere uğradığını 
yazarak diyor ki: 

.. Bu tenkidlerin elan devam etmek· 
te olduğunu bu sabah Tokyodan gelen 
bir telgraf bildiriyor .. Fakat artık ja
pon kabinesi eskisi kadar, eli bo§ bu -
lunmamaktadır. Yerinde hareket ve iyi 
bir politika sayesinde iki enternasycnal 
anlaşma elde edilmiştir: Bunlard1n bi
risi Avusturalya ile bir ticaret; ikinci
si de Sovyet Rusya ile bir balıkçılık 

anlaşmasıdır. 

Yedi ay içinde Avusturalya ile ya -
prlan müzakereler bir buhran devresine 
girmiş, bu buhran yüzünden iki memle
ket arasındaki ticaret hemen hemen 
toptan durmuştu. Dün yapılan bir an -
taşma ile ticaret yoluna girmiştir. Her 
ne kadar bu anla~ için on sekiz ay gi
bi ihtiyatlı bir müddet konulmuşsa da 
ondan sonra bunun uzatılmamaıı kor
kusu yoktur. 

Japon kabinesi, beklenmiyen bir teYi 
de yapmış. Sovyet Rusyanın balıkçılık 
anlaşmasının bir sene daha uzatılması
nı teklif eden bir protokolunu da kabul 
etmittir. Bu anlaşma. japonlara Kam
çatka ve Siberya sahillerinde balıkçılık 
etmek hakkını vermektedir ki Japonya· 
nın Anti - Komünil't bir pakt imzala -
ması üzerine felce uğramış vaziyette 
bulu~rdu. Geçen ıene, Japonya Mos
kovada yeni bir milzakereye sirl§erek 
1928 senesinde yapılar. antaşmanm ye
rine bir yenisini akdetmek teklifinde 
bulunmuştu. 

Bu müzakereler ilerliyordu. Fakat 
anti • komünist bir pakt imzalanması 
üzerine bu kapı kapanmış oluyordu. 

Sovyet Rusya işi ağır alıyordu. Şim
di Rusyanın bu kararın alınmasında ön 
ayak olmasş hayretle kartılanabilir. Ha
kikat her iki tarafın da acele bir anlaş
madan geri durduklarthdadn;. Japon -
yanın balığa, Rusyanın da iyi niyete ih
tiyacı vardır. 

Rusyanın, fimdi, hele A vrupanın bu 
gergin durumunda şark sahil ve hudud
larında sulhu korumağa muhtaçtır. Bu
radan bir smır meselesi de çıkabilir. 

Fakat eğer almantarla imzalanan 
pakt, sadece bir doktrin paktı ise o za. 
man. iki devletin yeniden müzakerele
re giripneleri de imkirwı: sayılamaz.,, 

Fraruı:s grevleri 
DEYLl TEELEGRAF gazetesi 

Fransadaki grevlere tahsis ettiği bir 
başmakalede, kısaca, diyor ki: 

" Birkaç hafta evvel, fransız endüs
trisini sarsan grev hareketlerinin sonu 
alınacağı hakkında temin edici haber
ler alınmıştır. Halbuki Fransada bu si-

lahın elan kullanılmakta olduğunu gös
teren haberler gelmektedir. Dün gece 
Bay Blum, Paristek~ maden ifçilerin -
den ve St. Nazer deki rıhtım amelesin· 
den gündeliği arttırma dilekleri almıt· 
tır. 

Paristeki belediye memurları da gös
terili grev tehdidlerinde bulunuyorlar. 
henilz Lildeki maden işçileriyle bir an
laşmaya varılmadığı halde bu bölgedeki 
demiryolu amelesi de bu mücadeleye 
girişmeğe hazırlanıyorlar. Şimdiye ka
dar bu itçilere verilmiş olan imtiyazla· 
rın henüz bunları tatmin etmediği an • 
latıhyor. Halbuki patronlar da bundan 
fazla vermenin imldnsız olduğunu söy -
lüyorlar. 

iki taraf hesabına da itçilik şartla
rının değişmsei ve paranın kıymetten 
düşürülmesi dolayısiyle iddiasını ger -
çekleştirmek güçtür. Bay Blum, endüs
tri ihtiliftarında mecburi hakem usulü 
hakkında verilmit olan layihalardan bir 
çok şeyler ümid etmektedir. 

Bunun kabulü tamamlansa bile ta -
mamiyle tesirli olup olmıyacağı şüphe
lidir. Böyle bir mecburi hakemlik usu
lünün fransız menfaatlerine ne derece
ye kadar uyacağmı da bitmiyoruz. Bu 
kararı dinlemek için istek şarttır. Bu 
işte itidalin ve kamoy düşüncelerinin 
kendisini göstereceği umulur. Fransa
da endüstri işlerinin bir hale, yola gir· 
mesi buna bağlıdır . ., 

lngilıerede asbrlik 
MORNİNG POST gazetesi, 29 ilk

kinun 936 tarhili sayısmda İngiliz or
dusunun eksikliği ve askerlere verilen 
para hakkında yazdığı bir ba~kalede, 
kıaaca. diyor ki: 

'' Ordu otoritelerinin asker ayhkla
rını arttırmarıın mümkün olup olmadı
ğı üzerinde incelemeler yapmakta oldu
ğu, iyi bir haberdir. Bu incelemelerin 
pek yakında netice vermesini ümid ede· 
riz. Ordunun eksiği 100.000 ki'i tahmin 
edilmektedir. Bu da açığı ve gediği bu
lunmaması lazım gelen müdafaa siste
mimizde ehemiyetle göz önüne alınacaıf 
bir meseledir. Bu~ünkü asker ıılrr.a !1· 

ıulü ile de bu gedik, pek doldurulaca
ğa benzemiyor. 

Bu sene, ordu eksiği hakkında bir • 
çok sözler söylenmiş, izahlar yapılmıt 

ve genç lngilterenin orduya katlflD& • 
mak hususundaki isteksizliği anlatıl

mıttır. 

Sebeblerl ister §U, ister bu olsun, bu 
sözlerde hakikat yok değildir. Fakat 
bütün bu sebebler. bu işin bu kadar ak
samasını icab ettirmemek lizım getir. 

Son zamanlarda ordu hayatına daha 
mtisaid bir ~kil verilmittir. Fakat bu
nunla beraber, gene askerlerin yiyeceği 
ve parası sivillerle kıyas edilemiyecek 
kadar az ft kifayetsizdir. 

Sir Alfred Knoxun da dediği gibi 
biz, bugünkü gönüllü askerlik ıiıte • 
mini ucuzıı. maledemeyiz ve bu gönüllü 
sisteminde devam etmek istediğimize 

göre buna kartı gerekli tedbirleri al • 
mak zorundayız . 

Askerlik terefli bir hizmet olduğu 
için kendisine layık olan mükifatı on
dan esirgememek laznndır.,, 

ispanya ve deni:s hukuku 

Noye Zürher Saytuııg gazetesi. 
panyanın abloka edilmesi ihtimaliıd 
aldığı bir yazıda. General Franko 
kümetini tanımı' olan San Sal 
Guatemala, Almanya. İtalya •e t 
nın peıinden giden devletlerle, So 
ter Birliği, Fransa, Büyük Britanya 
bi Franko'yu bir asi diye kabul 
büyük devletleri ikiye ayırdıktan 
ra, ne Fransa, ne Büyük Britanya 9't 

de Sovyetler Birliği'nin. FrankonuA 
tihaz etmekte olduğu kararların ve 
dığı tedbirlerin hiç birisine kulak 
mak niyetinde olmadığına ipret ede 
demektedir ki: 

Teorinin biribirinden ayırdığı 
loka,. ile "denizi kapamak,, tabirleri 
panya •ivil harbında biribirine k 
Franko, formel olarak bir abloka i 
etmediği ve sadece diğer devletlere. 
did edilmit deniz sahasına girme 
kendileri için tehlike ve muhataralı 
cağını hatırlatmış olduğu halde, B 
lonun denizle olan irtibatını ke 
tehdidine, Britanya dıf bakanı, bir 
vesilelerle ''abloka .. adını ve!di. 

Uç millik bölgenin ne olduğuna b 
kes bilmez. Deniz boyundaki devle 
kendi kıyısından açık denizde hakuol 
yeti altında bulundurabildiği kıama 
ra suları adı verilir. 

Bu üç millik mesafe, vaktiyle bir 
niz mili 1852 metre hesabiyle, 5556 
re olarak tesbit edilmifti. Bu hü 
bu suretle verilmit olmasına saik o 
fey o devirlerdeki sahil bataryala 
ancak bu kadarlık bir mesafeyi atet 
tına alabilmek kudretini g5taermİf ol 
malarıdır. Halbuki o devirleri takib • 
den yıllarda top tekniği o kadar ilet 
di ki, deniz boyundaki devletlerin bt 
kimiyetleri bu mesafeyi kat kat apbi 
cek bir dereceye va'"dı. 

Devletler hukukuna dayana 
andlasmalarda ve husuhiyle fnms1z 
İtalyan kanunlarında, bu bölgenin gt 
niştiği altı. hatta on iki deniz miline 
karılmıştır. İskandinavya devlet1 
cihan harbında dört deniz mili deri 

ğini ileri sürdüler .. Bugünkü diploma 
si görüşmelerinde, teorik bir manada 
makla beraber, gene üç mi11ik meaafı 
nin sözü geçiyor. 

Barselon işintie, gene eski bir 
ortaya çıkıyor. Bu dava. acaba yal 
harb malzemesinin mi yoksa ıivil bal 
kın iaşesine mahsus maddelerin de 
harb kaçağı telakki edilmesi lizımge 
ceği meselesidir. 

Ne de olsa, askerlik ve hvt> ede 

yatında. ''topyekWı harb,, lifınm e 

olmadığı bir devirdeyiz. Bu itibar 

Sovyetler Birliğinden lıpanyay8 

malzemesinin ithali meselesi, P' 

hülriimetini bugünlerde hiç bir tered 
dilde sevk etmiyecekt\r. Bu hüküınet 
linden geldiği kadar fili müdahalel 
giritecektir. Bunun için, General Fr 

ko hükümetinin sözlerinden, aadece 
millik mesafenin değil, Barselon 30 
deki açık denizin de harb sahası tel 

edilmeıi lazım geldiği anlaplıyor. 

BILINMtYEN tNS~N 

sizce ve çabucak, kaJ'fl koyma!.. kudretn·~ tiıhi
dir. Sayısız refleksler, çeşid çeşid insiyaki reak
siyonlar vücude getirmekle bu neticeye eritilir. 
F erd ne kadar genç olursa refleksleri tesis de 
o derece kolay olur. Çocuk, benliğinde, faydalı 
refleksler hazneleri toplamak kabiliyetindedir. 
Onu kolaylıkla, en zeki çoban kopeği yavrwıun· 
elan daha kolaylıkla terbiye etmek mümkündür. 
Çocuk yorulmadan koşmağa, bir kedi gibi düş
meğe, ahenkli bir tarzda tırmanmağa, yüzmeğe, 
durup yürümeğe, etrafında olup bitenleri sıhat
le gönneğe, çabucak ve tamamıyle uyanmaga, 
birçok diller konuşmağa, kendini korumaba, 
birçok i§lerde ellerini meharetle kullanmağa ve 
aaireye alqtırılabiür. Manevi ıtiyadlar da tr• '.;ı 
böyle yaratılır. Köpekler bile hırsızlık etmeıı ." ~ı 
öğrenmektedirler. Namusluluk, açık yüreklilik, 
cesaret de reflekslerin tesisinde kullanılan usul
lerle, yani muhakeme etmeden, münakap et -
meden, izahlaşmadan tekamül ettirilmek lclzım
dır. Hulasa, çocuk, fCUtlara bağlanmamalıclır. 

ileridenberi kullanılan usullerin fenni ve 
modern bir tarzda tekranndan ibarettir. Bu ref
lekslerin teşkilinde süje' ye, beklenmiyen bir ıey
le istenilen bir şey arasında kıyas yaptırılır. Bir 
çan sesi, bir tüfek patlayışı, hatta bir kamçı dar
besi, bir köpek için, sevdiği bir yiyeceği ifade e
debilir. İnsan için de böyledır. Bilinmeyen bir 
ülkeyi keşfetmenin zaruri kıldığı yemek ve uy
ku mahrumiyetinin ıstırabı çekılmez. Büyük bir 
gayretin muvaffakiyetiyle müşterek olursa mad
di acıya tahammül edilir. Büyük bir macera ile, 
fedakarlığın güzelliği ile bineşırse oıümün ~eh
resi bile gülümser olur. 

hücuma uğrarsa hemen ateş eder. Fakat bu 
leksler, ona, bilinmeyen ve önceden tahmini 
bil olmayan vaziyetleri karşılamak imk" 
vermezler. Bütün hal ve prtlara muvaffakiY 
le intibak etmek kabiliyeti asablar cüml · • 
uzuvların ve aklın bazı hassalanna tabidir· 
bassalar, psikolojik amillerm tesiri altında 
mül ederler. Mesela biliriz ki entelektüel ve 

Yazan: Dr. ALEXIS CARREL 
TOrk~re ç•vır•n: NASUHi BAYDAR . ·---- --

insan, faaliyetlerinin muvazenesini zekası ;e 
kendine hükmetmesi ile muhafaza eder. Herkes 
fiziyolojik ittihalannm ve, alkol, sürat daima 
m~it değiftirmek gibi suni ihtıyaçla~ tat
mınıne: tab'an mütemayildir. Fakat bu meylini 
tamamıyle tatmin ettiği takdirde tereddi eder. 
Şu halde kendini açlığına, uyku ve yemek ihti
yacına, tenasüli isteklerine, tenbelliğine adali 
f~~~et zevkine, alkol almak arzusuna ve

1 

ilah ..• 
hukum etmeğe all§tmnabdu. Lüzumundan 
fazla uyku ve yemek lüzumundan az uyku ve 
yemekten daha tehlikelidir. Önce yeti§tinne ile 
ve sonra, yetiştirme itiyadiarma yav81 yavat 
muhakeme.) i de ilave etmekledır ki muvazenelı 
ve kudretli faaliyetlere malik insanlar meydana 
getirilir. 

'
1
"'rkesin kıyaneti, türlü vaziyetlere, cehid-

Pavlov'un kullandığı bu 'şartlara bağlama,. 
tabiri, mü§8rik refleksler tesısinden başka hır 
ıey değildir ve hayvan yeti§tincıler tarafından 

x 
Paikolojw unsurlar 

Bilindiği üzere, psikolojik aı .• ıller, ferdin te
k ~.mütünde derin bir tesiri haizdırler. Hunlar, 
0 .!rek vücuda ve gerek akla kalı şekillerini ver
ı •. c:e, geniş ölçüde, yardım ederler. Uygun ref
L.. . .!r tesisinin, çocuğu, bazı vaı.ıyetlere kolay
lı . ı ı .1tibaka nasıl hazırladığını kaydettik. Bir
ço.~ ro.!.kelsler kazanmış olan ferd malum vazi
yetlere muvaffakiyetle karşı koyabilir. Mesela 

ral disiplin, sempatik cümlede daha iyi bir 111 
vazene ve uzvi ve dimaği faalı)'etlerde daha 
bir tamamiyet temin eder. 

Bu amiller iki kısma ayrılırlar: dahili o 
lar, harici olanlar. Birinci kısım amiller 
da, süje'ye diğer ferdler ve keneli sosyal fil 
tarafından tahmil olun.t.n reflekslerle ıuur . 
letleri mensubdurlar. Emniyet veya emniYe 
lik, fakirlik veya zenginlik., cehid, mü~d~ 
laklık, mesuliyet öyle dimaği şartlar vuc 
tirirler ki buniar ferdlere, hemen henıell 
ve hususi denilebilecek surette şekil verir~et· 
kinci kısım amiller ise bizzat süıe'ye tabi o 
<!ikkat, tefekkür, kudret lradesi, iytik~f ,,e ,,.ı 
gibi iç halleri ihtiva ederler. (Sonu 
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Coğ ·afyasına a ay 
ı 

lljjlıh bilgileri 

r Amılc ovası küç ·· ı, bir Adana r 

Ankara radyosu Ası vadisi. 
Tiroidi bozuk olan şekerlilerin de 

f.,, kloroform bayılmasından sonra (Koma) 
\" denilen derin baygınh~a düştükleri gö· 

rünen vakalardandır. 

Dr. Şükrü Şenozan 

daha fazla zehirlidir. Bu zehirin kü
rar [l] tabiatinde olduğu tecrübelerle 

sabittir. 
Adrenali ~ıkarılmış hayvanlar diğer. 

terinden çabuk yorulurlar. Adrenal
~erin vazifesi kanımıza muhtaç olduğu
muz panzehiı lerin en mühimmini ha

zırlamaktadıı. 

öCLE NEŞRlYATI 
12.30-12.50 Plak: Türk musikisi ve 

halk şarkıları 

12.50-13.00 Dahili ve harici haberler 
ı 3.00-13.30 Muhtelif plak neşriyatı 

AKŞAM NEŞRlYATI 
19.00-19.30 Türk musikisi ve halk şar· 

kılan (Safiye Tokay ve 

arkadaşları) 

Antakya dağları şarka doğru dik meyil 
le iner. Cisri Şugurdan Zambaklı köyü
ne kadar Ası nehri dar bir vadi içinde 
akar. Karşıda da Vastanı dağları yükse

lir. Burada Balis ve Derkuş hakim nok
talarda kurulmuş kalelerdir. Zambaklı· 

hayvanatı bakımından pek zengindir. 
Yazın sular çekildiği zaman ovanın ye

şil çayırlarında pek çok ehli hayvan bes· 
lenir, 

Buğday, pamuk tarlaları, zeytinlik
ler ve incirlikler arasındaki kenar köy

leri mütemadiyen topraklarını genişlet· 

mektedir. Böylece göl kenarına doğru da 
bazı köyler ve çiftlikler tesis edilmiştir. 
Amık ovasını Harim, Reyhaniye, Ha· 

mam, Balıkgölü, Kırıkhan, Karamut, 

Demirköprü diye bir takım yürelere 

ayırabiliriz. 

Tiroid guddesi üzerine alkolün tesi

ri kloroform tesirine benzer; esasen bu 
iki maddenin tesirce biribirine benzer 

cihetleri vardır. Uzun zaman çok içki 
kullananlarda tiroidin fazla çalışması 

Hangi hayvanda bir cihetin adrenali 

• • sebebiyle zehirlere karşı olan kuvveti 
kaldırılırsa diğer adrenalinin büyümeğe 
başladığı görülür ki i~~n ~oğa!.m:sın
dan ileri gelen biyoloJlk bır buyume
dir. Mikroblara ve yahut hariçten bedene 
giren zehirlere karşı hangi uzuv müd~
faa vaziyetinde bulunursa onların tcsı
riyle bozulacağı tabii old~ğundan b~y-

19.30-20.00 Türk musikisi ve halk şar
kıları (Hikmet Rıza Ses· 
gör ve arkadaşları) 

20.00-20.20 İngilizce dersi (Azime İ
pek) 

dan sonra Ası vadisi genişler. Her iki 

yamaçta türk köyleri sıralanır. Şarkta
ki tepeler yeryer çaldık ve ağaçlıklarla 

örtülüdür. Düz vadi zeminlerine tiırkçe· 
de öz derler. Ası ırmağiyle sulanan bu· 

azalır. 

Tiroid bizi muzur ilaçların tesirin
den de korur. Arsenik ve diğer madde
lerlt: yapılan tecrübeler bu hakikati mey
dana çıkarmıştır. 

Şu tecrübelerle ne kıymetli bir u. 
zuva malik olduğmuuz kısmen anlaşıl· 
mıştır. Miksodemde olduğu gibi tesiri 

le vaziyetlerd~ adrenallerın bozuldugu 

görülmektedir. 
Gerek tecriıbelerde gerek bulaşık 

hastalıklar nH!cesinde adrenallerin bu 
hali tesbit olunmuş bir hakikattir. 

20.20-20.40 Plak: Dans musikisi 
20.40-21.00 Ajans haberleri ve gazete 

hülasaları 

radaki öz de mıntakanın verimli yerlerin

den sayılır. Eski bir yolun geçtiği bu 
vadi üzerinde ve yamaçlarda türk köy

leri bulunur. Zaten buralar mıntakanın 
az nüfuslu bir köşesidir .. 

Şimale doğru gidince Amık ovasının 
geniş düzlüğü karşımıza çıkar. 

Harim eski bir merkezdir. Orta za
manlarda ovanın en eherniyetli kalesi 
idi, Nureddin şehidin Harim önünde 

haçlılarla yaptığı büyük muharebe pek 
meşhurdur. Kalenin ortasından çıkan 

bol sular etraftaki bostan ve bahçeleri 
sular, şarkında Ala dağları uzanır. Garb 
ve şimal tarafları ovalıktır. Ova köyle. 

rinde hububat ziraatı çok ileridir. Ha
rim evvelce Antakyaya bağlı ıdi, fran· 
sız işgalinden sonra ahalisinin arab ol· 
ması bahanesiyle Haleb vilfiyetine veril· 

• azaldığı zaman her türlü zehirlere kar
şı mukavemetimiz azalmış demektir. 
Bu durgunluğu beden için bir felaket 
olmakla beraber karaciğer, böbrek, ba· 

21.00-22.00 
22.00 

Stü:lyo salon orkestrası 
Yarınki program ve İslik· 
lal marşı 

Amık ovası. 

ğırsaklar ve deri gibi zehirleri bozan 
ve vücudümüzden çıkaran diğer uzuv
ların da bozulmasına sebeb olınası ayrı· 

Adrenali çıkarılmış hayvana zehirli 
maddeler adr~nal hülasası ile birlikte 
verildiği zaman adren2l katılmadan ze. 
bir verilen hayvanlardan daha uzun hat
ta bazen devamlı yaşadıkları görülür. 

İstanbul radyosu 
Ö~LE NEŞRiYATI 

ca fena bir arızadır. Tiroidi çıkarılanla
rın karaciğerleri bozulur. Miksödemde 
ve guddcnin kuvveti azalan diğer hal
lerde de böyledir. Tiroidie karaciğer a· 

rasında sıkı bir bağlılık vardır. Tiroid 
bozukluğu safra taşlan (Karaciğer ku. 
mu) nun teşekkülüne yardım eder. Bu 
münasebetsizlik yalnız karaciğerle bit

mez, böbreklere de geçer. Tiroid b:>· 
zukluğunda, ihtiyarlarda olduğu gibi 
muanned inkiyaz hali vardır. 

İdrar zehirleri ve fosforla zehirle
nen hayvanlara adrenalin şırıngaları ya
pılmakla bu zehirlere karşı şaşılacak 
neticelere varılmıştır. Hasılı adreneL 
terin (muzaddı - sem) panzehir gudde· 
}er oldukları muhakkaktır. Alkolün faz. 
lası adrenalleri bozabilir. Bu cihetten 
guddcnin alkole karşı bedeni muhafaza 
vazifesi vardır. Adrenalin kan tazyiki. 
ni yükseltemesi esas rolüdür. Bu sebeb
ten cıva, arainik gibi zehirler bedene 
dahil olunca adrenaller fazla çalışmaya 
mecbur olurlar ve .azyik yükı:elir 

12.30 Plakla türk musikisi 
12.50 Havadis 

Amık adının menşei çok eski zaman
lnra kadar çıkar, MiUiddan 9 asır evve

line aid kitabelerde Unkı diye geçmek

tedir. Sonraları Umka ve Amık şekline 
girmiştir. 

Amık ovasının büyüklüğü takriben 
1.600 kilometre murabbaıdır. Burası bir 
çöküntü ovasıdır. Toprak tabakası çok 

derindir. Ova bir çayırlık manzarası gös

terir. Ortada çok derin olmıyan bir göl 
vardır. Akgöt adını taşıyan bu göliın 

di. Harim gerek tarih ve gerek hali ha· 
ur bakımından bir türk ilidir. Etrafın· 
daki köylerin de ekseriyeti türkttir 

13.05 Plakla hafif mi.izik 
13.25-14.00 Muhtelif plak neşriyatı 

AKŞAM NEŞRiYATI 

17 .00 İnkilab dersleri, üniversiteden 
naklen. Mahmud Esat Bozkurt 

Reyhaniyc'nin asıl adı Değirmenkaşı 
dır. Burası ova çift~ilerinin alış veriş 

ettiği bir pazar yeridir. Çevresindeki 
köyler umumiyetle türk köykridir. Ci-

Derinin ter guddeleri kurur. Buru
şur, havaya karşı deri nefeslenemez. Be
dende çok zehir birikir. Şu hallere gö
re pek kolay hüküm olunur ki tiroidi 
bozulan insan, için için zehirlenmeye 
başlar. Git gide zehir çıkaran uzuvlar-

18.30 
19.30 

tarafından. 

Plakla dans musikisi. 
Çocuklara masal: 1. Galib tara-
fından. 

vüsati 89 km. murabbaıdır. Taştığı za· 
manlar 220 kilometre murabbamı bu· 
lur. Gölün etrafındaki sazlık yerler teh
likeli bir bataklıktır. Kenarlara doğru 

varda epi asarı atika vardır, İrtah ve Te· 
zin mevkileri orta zamanlarda da meş

hurdu. Şarkında Şam"an dağları uzanır, 

asıl köyler ovaya doğru çoğalır. Afrin 

suyu şimalden geçer 

Bu keyfiyet çok miktarda alınan al
kol, tütün ıibi maddelerin arteriyoskle
roz yapabilmelerini izah etmektedi ... 
Arteryoskleroıun çok alkol ve tütün 
kullananlarda fazla görüldüğü malfırn.. 
dur. Fakat tetkikler neticesinde bu marl 
delerin adrenalleri fazla çalıştrrarak 
kan tazyikin:n 2rtmasına sebeb oldukları 
ve damarların katıl&şmasmı arada va
sıta olmak su!etiyle yaptıkları anlaşıl-

20.00 Rıfat ve arkadaşları tarafından 

türk musik:si ve halk şarkıları 
Safiye ve arkadaşları tarafından 

zemin sertleşir, bu sebeble ekseri köy
ler kenarlarda sıralanır. 

Kaplıcasiyle tanınmış olan Hamam 
da bir çok yolların birleştiği noktada: 
dır. Buraya sekiz kilometre mesafedekı 
Cindarus çok eski devirlerde ovanın en 

mühim merkezi idi. İskenderun - Halcb 

josası buranın ehemiyetini art.~rmı~tır. 
Buradan Baytarlıya giden yol uzerınde 
bir çok ova köyleri sıralanır. 

da fenalaşınca zehirler daha ziyade ço
ğalır. Arterio - sklerozu ve vakitsiz 
bastıran ihtiyarlığı icab ettiren sebeb· 
lerin, tesirlerin hepsi başlıca tiroid be
zesinin yorulmasına, bozulmasına bağ. 

lanmış bulunmaktadır. 

Tiroidin içinde paratiroid denilen 

dört ktiçük gudde daha vardır. 

mıştır. 

20.30 

21.00 

22.00 

22.30 
23.00 

türk musikisi ve halk şarkıları 

Saat ayarı: Şehir tiyatrosu dram 
kısmı tarafında!l bir temsil 
Ajans ve borsa haberleri ve erte-
si günün programı. 

Plakla sololar. 
SON. 

De!iirmenlerde 
....... 

Ovanın her tarafına dağılmış olan 

höyukler, buranın vaktiyle çok kalaba
lık zengin bir yer olduğuna delalet eder. 

Fakat zamanla göl zemininin yükselmesi 
Ası ırmağına dökülen ayağın dolması 

neticesi bataklıklar çoğalmış, ovanın ha

vası bozulmuş, nüfus azalmıştır. Göl 

de balık çok olduğu gibi etrafında çeşid 
çeşid kuşlar uçuşur. Bu sebcble ova av 

Hamam mevkiniden Kırıkhana giden 
yol üzerinde Muratpaşa köprüsü yakı· 

_ S~yfayı çeviriniz -

Hayat için en esasiı bir madde olan 
kirecin vücudumuzda hücrelere yapış
ması, hücrelerin hayati bünyesine mal 
olması doğrudan doğruya paratiroidle
rin yardımı ile oluyor. 

Hayvanların siyah kan damarlarına 
adrenal şırıngaları yapılmış, beş aitı 

hafta sonra avortta skleroz eserleri ha 

sıl olduğu göriılmüştür. 

Krnnacdarrn üğüttüğü /)iişiirıii.şler: 

Nikotin ve alkolün evvela adrenal 
.. · e ve 0 •• ~sıta ile kan cihazına te· 
uzerın ... 

Sağlık zamanımızda kanımızda ve un· 
surlarımızın nesiclerinde kireç mikdarı 
sabittir. 

İskelet ve kemiklerde bulunan ihti
yat kireci mütemadiyen sarfettiğimiz 
miktarda bunlardan alırız. 

l3ir toplu iğnenin cam başı büyüklü
ğünde olan paratiroidler hayvanlardan 
tiroid çıkarıldığı zaman yerlerinde bı-

rakılarak çıkarılmazlarsa ameliyat yapı

lan hayvanda çarpınma halleri olmaz, 
yalnız düşkünlük ve erimekle öldükleri 
görülür. 

Yalnız dereki guddenin çıka
rılmasında görülen arızalar paratiroid· 
lerin beraber çıkanlmasmda görülenler
den daha az vahimdir. 

Hypofiz - Nuhami gucl<le 
Kafa tası içinde beyinin altında bu

rundan dokuz santim geride kiraz çe· 
kirdeği büyüklüğünde bir guddedir. Vü

cudün teşekkülü zamanında ilk görü

nen gudde hpofiz olmasına göre diğer 
bir çok guddelcrin teşekkülüne yardım· 
cı olduğu zannedilmektedir. Üç ayrı 

rarçadan müteşekkildir, üç cins hormon 
yapar. Birisi şahsın umumi büyümesini, 

gilzelleşmesini, biçim almasını temin e

der: fazla kuvvetle çalışırsa dev gibi de
digimiz büyük vücutlu veya uzun adam
lar yapar. Diğeri erkeklik ve dişiliği i· 

leri götürür. Yağların bedende yanma
sına hizmet eder. üçüncüsü suyun, şe
kerlerin, nişastaların yanmasına hakim-

dir. Beynin diğer noktasında başka bir 
gudde daha vardır ki hpofizin aksine o
larak büyümeyi, bedenin boy atmasını 
tadil eder. 

Adrenal, böbrek üstü bezeleri 

Sağ ve sol iki böbrek üzerindeki böb
rek üstü muhafazasının bezeleridir. Bu 
küçük bezzl~rin vücudumuzun mahsu. 
lü olan zehirlc.rin isHihında büyük hiz

metleri var;lır. Adrenali çıkarılmış hay· 
vanların kanı, çıkarılmamış olanlardan 

sir ederek .artt·riyoskleroza müessir o-
labileceği kabCıl olunmaktadır. 

[J] Kürar Amerika vahşilerinin ok· 
Jarınrn ucuna sürdükleri nebati zehir-

dir. 

Romanyadan getirilecek 
keresteler 

Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekale
ti hem göçmen evleri için ucuz kereste 
tedarik etmek ve hem de ihracat tüc
carlarınm Romanyadaki. bloke paraları· 

nı kurtarmak bakımından çok faydalı 
bir kanun projesi hazırlamıştır. Proje. 

nin ihtiva ettiği esaslara göre 1945 ma

li yılı sonuna kadar muhacirlerin bera
berlerinde getirecekleri kereste ile mu· 
hacir evleri inşaatında kullanılmak üze
re hükümetçe getirilecek kereı:.teler 

gümrük ve diğer her türlü resimden 
muaf olacak ve bu keresteler devlet de-

miryollarında nısıf ücretle nakledile
cektir. Bu projenin neşrinden evel göç
menlerin getirmiş oldukları ve karar

namelerle gümrük ve diger resimleri 

tecil edilen kerestelerin gümrük ve di
ğer resimlerinden vaz üeçilecektir. 

Asılsız bir haber 
Belediye reislerinin mansub olmaları 

hakkında bir kanun projesi hazırlan

makta olduğuna dair İstanbul gazetele

rinde çıkan haberler dahiliye vekaletin· 

ce katiyetle yalanlanmaktadır. 

Yakalanan kaçakçılar 
Ankara, 2 (A.A.) - 'Geçen bir hafta 

içinde gümrük muhafaza örgiitü 76 ka

Cjakçr, 2115 kilo gümrük kaçağı, 148 ki

lo inhisar kaçağı, 376 torba kına, 625 

türk lirası, 181 mermi ile 37 kaçakçı 
hayvanı ele geçirmiştir. 

unların vergileri 
Maliye Bakanlrğınca yapılan tetkik

lerde ticaret ve zahire borsası mevcud 

olmıyan bazı büyük şehirlerdeki de
l',irmenlerde kırmacı namı verilen zahi-
re tüccarları tarafından ücretle üğü

tülen onların bir defada fabrikadan çı

karılmıyarak kendileri tarafından satış 
yapıldıkça fabrikaya verilen emirle 

parça parça müşterisine teslim ve sa

tışların da tamamen borsada tescil et
tirildiği görülmüştür. Bu hususta vila· 

yetlere bir tamim yaparak bu gibi hal· 
lerde her ay satılan veya satılmak üze. 

re şube ve komisyonlarca gönderilen 

malların nevi, m\kdarı ve fiatlarını ve 
bunlardan tenzili lbımgelen iptidai 
maddeler kıymeti varsa bunları göster

mek üzere sınai müesseselerce verile
cek beyannameler üzerine verginin ta
hakkuk ettirilmesi lazım olduğuna gö
re sınai müesseselerden birden çıkarı

lan ve bu müesseselerin mamulatı dı

şında sat1lan mamulat için, evelce ya
pılan emirler dairesinde muamele ya

pılacaktır. İstanbul gibi un sat1şlan 

zahire borsasında tescil olunan ve üc
retle kırdırılan unlar, birden fabrika. 

dan çıkarılmıyarak parça parça fabrika 

deposunda sattlan mahallerde bu tarz· 
da muamele yapılmryacaktır. Bunlar 

her ay içinde mal sahibi kırmacılardan 

aldıkları emre istinaden teslim ettikle
ri unlar için mal salıiblerinden alacak
ları satı§ kıymetlerini dercetmek sure

tiyle beyanname verecekler ve vergile
ri de bu beyannameye dayanarak ta

hakkuk ettirilecektir. 

Konferans 
Bugün saat 17.30 da Hukuk Fa

kiiltesinde Profesör Vasfi Raşit 
Seviğ tarafından "Hukuit fikrinin 
nıenşei., mevzulu bit' konferans ve· 

rilecektir. 

Köy davamızın çalışma sahaları 
Köy kalkınması ve 

toprak rdorması dava
mızın iki ayrı çalışma 
sahası vardır: Pratik ve 
teknik işler, köylünün 
ve köyde çalışacak ele. 
manların zihni hazırlan· 
ması işi. 

ne kadar yerinde bir işe 
sarfolnnacağını anlama
ya kafidir. 

Nihayet toprak kanu.
nu, bütün bu saydıgımı• 
tedbirler kadar ve belki 
hepsinden daha zaruri o
lan büyük dava gelmek
tedir. "Yurdumuzda top• 
raksız çiftçinin her ta• 

savvurun üstünde., olma· 
sı, ve hele bu topraksız 
köylülerin, başkalarına 
aid topraklar üzerinde 
hiç de medeni ve rasyo
nel bir şekilde çalışmak· 
ta olmamaları, dikkati
mizi yurdda toprakların 
taksimi meselesi üzerine 
çekmeye fazlasiyle kafi 
birer vakıadır. 

B aşbakanımrz 
parti grupu toplantısın
daki ehemiyetli nutkun
da birinci çalışma saha· 
sına aid tasarlanan işleri 
dört ana kısma ayırmış· 
tı: 1 - Sulama. 2 -İs
tihsal kooperatifleri, 3 -
Orman meselesi, 4 -
Toprak kanunu. 

Sulamanın gayesi bir 
yandan toprak istihsal~· 
ni tabiat şartlarma esır 

olmaktan kurtarmak, Ö· 
teyandan, yurdun her 
köşesindeki akar suları 
birer tahrib unsuru ol. 
maktan çıkararak köylü
nün emrinde bir istihsal 
vasıtası haline getirmek-
tir. 

Bu topraklar üzerin
de yaradılıştanberi ke?· 
di keyflerine terke~ıl· 
miş olan akar sulan, ılk 
defa, kanalize ede • 

rek, memlekette hem 
toprak bereketini artır~
cak, hem de elektrı.k 
kuvveti yaratacak hır 
müsbet unsur haline ge. 
tirecck geniş şebekeyi 
kurmak şerefi ilk defa o· 
larak cümhuriyet hükil· 
metine düşmek~~d~.r; .~?. 
işin heybetli guçlugu?.u 
gö:ı:den kaçırıyor ~e~ı-
liz. Ancak hüküme.tımız, 
hep en zaruri ışlerle 
yiıklü blidcemizden beş 
sene zarfında 31 milyon 
lirayı en zaruri su işine 
ayırmak imkanını bul· 
muştur. Suyun, zirai is· 
tihsalimizin randmanı· 
nı artıracak en mühim 
vasıta olduğunu düşün. 
mek, bu mühim yekunun 

btihsal kooperatifle
leri hakkında Başbaka· 
nımızın bize verdiği 
müjde, birincisinden hiç 
de aşağı kalmıyacak b~r 
ehemiyettedir. Topragı 
karasapandan kurtararak 
bir hamlede motor kuv
vetine kavuşturacak olan 
bu geniş organizasyon 
işinin de zirai istihsal 
randmanımız üzerinde 
oynıyacağı hay_ırlı tesi· 
ri uzun boylu ızaha ha· 
cet yoktur. Tecrube il~ 
önce bin köy kombı. 
nesi üzerinde dört sene 
müddetle tatbik edile
cektir. Bu bin organize 
köyün etraflarında ken-
di kendine uyandıracak
ları müsbet tesirler de 
hesaba katılınca, kısa ıa
manda köy kalkınma da· 
vamızın tahakkukunda 
ehemiyetli bir rol oynı
yacağı aşikardır. . . 

orman meııelcsı, ıa
tisnasız bütün aydınları
mızın yürek acısı. ol~ 
icil ehemiyeti haız bır 
derdimizdir. Fasılasıı: 
harbler devresinden ar· 
ta kalm1ş orrnanlanmızı 
tahriblerden korumak, e. 
kime elverişli olmıyan 
bütün çıplak mın;akala
rımızı süratle agaçlan· 
dırmak, ve ras~o~el bir 
orman işletmesınm te
min edeceği kazançla or· 
man muhafazasına ayrı· 
lacak ehemiyetli kredil_e· 
ri karşılamak, cümhurı· 
yet hüki.imetinin en kısa 
zamanda başarmakla mü
kellef olduğu hayati me-

selelerden biridir. Baş. 
bakanımız bu hususta 
"para sarfını esirgeme
mek lazım oldugunu,, 
tasrih etmişti:-. 

Yeni t ü r k rejimi 
"mülkiyet,. esas1n1 ka• 
yıdsız ve şartsız tanı• 

mıştır. Ancak altı ana 
prensibimizden biri de 
halkCjılıktır. Halkçı re
jimimiz, doğrudan do~
ruya milli ınenfaatlerı• 
mize zıd bir sosya~ h~· 
sızlığın day blitüA ıpt~da
itiğiyle devam etmesıne 
karşı göz yum~~dı. 
Bizim kadar mulkıyct 
hakkının kudsiliğine sa-o 
dık olan memleketler de 
bizden önce aynı yoldaıa 
geçmişlerdir. 

Yukarıda saydığımıa 
dört esas üzerindeki i. 

zahlariyle Başbakanıtnl'"' 
zın nutku, inkilab tarihi· 
mizde köy davasının ta
hakkukuna doğru tarihi 
bir dönüm nokta~ı ~el&k>o 
ki edilmeye layıktır. 

Kısa zamandaki ~ 
p.rılarımız başlarımızı 
döndürecek kadar çok• 
tur. Ancak bu başanlar~ 
baslarımızı döndürecelC 
ye~de, ileriye doğru da• 
ha mühim davaların halli 
için, bizi daha büyük bir 
hızla atılmaya aevket-
mektedir. 

YAŞAR NABt 



SAYFA 6 

Hafİ<~nın Spor Harelietleri 
Ankarada futbol maçları, kış sporları 
ve atlı ıjürüyüş yapıldıe istanbulda 

fııtbol lik maçlarına deuam edildi 

Muhalrz Giici· kalesi önünde .. 

(Başı 1. inci sayfada) 
kazandığına muhakkak nazariyle bakı
yordu. Gençler birliği, takımda ufak 
bir değişiklik yaptı. Oyunun şekli der
hal değişti. Hasan ileri atıldı. Haftayi
min sonuna doğru Çankaya kalesine, gü
zel bir inişle topu soktu ve takımının 
ilk sayısın kaydetti. Ma:ımafih vaziyet 
2-1 gene Çankaya lehinde .. 

İkinci haftayimda Gençler birliğini 
daha şevkli, daha ateşli ve nefesli gör
dük. Mütemadi a1<.n1ar karşısmda Çan
kaya müdafaası çok müşkül vaziyetlere 
düşüyordu. Çankaya artık hücumu bı
rakmıs, müdafaaya çekilmişti. 

Bu vaziyet 20 dakika kadar sürdü. 
Sonra Gençler birliği, sıkışan Çankaya 
müdafaasını da yarmakta zorluk çek
mediler. Niyazi ve Hasanın, adeta biri
biri arkasına §Ütleri. Gençler birli;!.ine 
üç gol daha kazandırdı. Vaziyet biıinci 
baftayimda 2·0 Çankaya lehinde iken 
şimdi 4-2 Gen~ler birliği lehine dön
müştü. 

Ve maç ... bu netice ile bitti. 

Mulwflz Gücii salıa.l(ında: 
Harbiyelilerin de iltihakından son

ra kuvetlenen Muhafız Gücü ile Anka
ra Gücünün karşılaşması beklendiği 

nrndaki Balıkgölii ovanın miihim bir ser· 
vet kaynağıd ır. Buradaki dalyanlarda 
pek sok balık tutularak pazarlara sevk
edilir. Bura dan göle kadar uzanan çayır 
ve sazlıklarda yazın pek çok hayvan 
beslenir. 

Kırıkhan İskenderun • Haleb yoliyle 
şimalde Hassadan gelen yolun birleşti
ği noktadadır. 1918 de türkler burayı 
kaza merkezi yaptıkları zaman bir kaç 
evden ve kamış barakalardan ibaretti. 
Fakat bu isabetli değişiklik sayesinde 
Kırıkhan kısa bir zamanda büyüdü, 4000 

nüfuslu bir kasaba oldu. Şimdi Amık 
ovası üzerinde en büyük ve en işlek mer
kez burasıdır. Reyhaniye ve Bilan nahi
yeleri ile şimalde Hacılar nahiyesi ida
reten buraya bağhdır. 

Akgölün garbinde Karamurt nahiyesi 
de kısmen ova köylerini ihtiva eder. Bu 
kısımda ova darlaşır, fakat dağlardan 

gelen akar sular buranın zenginliğini 

artırır. Nahiye merkezi Kızıldağın ya
maçları üzerinde Avakiyedir. Sancakta 
fransızların seçtiği bütün yeni idare 
merkezleri gibi burada da gayri ti.irk 
unsur ziyadedir. Halbuki etraf tamamiy

Je türk köyleridir. Ovanın cenubunda 
Ası ırmağı birçok menderekler yaparak 

akar. 
Antakya, Reyhaniye yolu burada Cis

rihadid - Demirköprü mevkiinde ırmağı 
geçer. Akgölün fazla suyunu Ası mna-

ğma akıtan Karaçay ile Demirköpril 
arasında küçük göller ve ırmaklar ba· 
hkça çok zengindir. 

Hasılı Amık ovası zirai: kabiliyeti zi
yade olan fakat bataklıklar dolayısiyle 
kafi derece istifade edilemiyen bir yer
dir. Türkler buralardan kısmen iyi cins 
hayvan yetiştirmek, kısmen de hububat 
ve meyva yetiştirmek suretiyle işlemek. 
tedir. Buranın müstahsil unsuru türk
lerdir •• 

Fransız menbaJarı Kırıkhan kaza

sında 25 bin nüfus gösteriyor ki hakiki 
mikdarın çok daha ziyade olduğu şüp
hesizdir. Ovanın nüfusunu 50 bin ola-

rak alacak olursak büyük bir hata yap
mış olmayız. 

gibi çok heyecanlı oldu. 
Ankara Gücü takımı, Yaşar, Abdi, 

ve Bilalsiz sahaya çıkmıştı. 

Maç, hemen hemen mütevazin geçti 
denebilir. İlk haftayimda, çetin bir di
dişme sonu Ankara gücü 1-0 galibdi. 

Fakat bu galibiyeti ikinci hafta
yimde muhafaza edemedi. Muhafız gü
cünde yeni görülen oyunculardan bil· 
hassa orta akmcr Ali Rıza, orta yardım
cı İsmail dikkati Üzerlerine çekiyorlar
dı. Buna mukabil Ankara gücünün a -
kıncı hattı. dün oldukça bozuk işledi. 

İkinci haftayimde Muhafız Gücü ka
lesine bir g·:>l daha ppabildileri" de 
Muhafız Gücünün güzel, kominine ve 
teknik oyununun bir haftayim içinde 3 
gol kaydetmesine mani olamadılar v~ 

maç 3-2 Muhafız gücünün galibiyeti 
ile sona erdi. 

Gücünün 
•• •• •• •• 

Muhafız 

atlı yu.ruyuşu 
Muhafız Gücü binicileri dun Göl-

başındaki telsiz istasyonuna, gidip gel
me, altmış kilometre tutan bir yürüyüş 
yaptılar. Saat 9,30 da istasyontepede 

toplanıldı. Elli beş kişilik bir kafile .• 

Her nedense, atlı yürüyüşler av biniş

leri kadar sporcu topbyamıyor. Bini

cilerin çoğu, heyecanlı, kısa av binişi

ni, uzun mesafelerdeki yürüyüşlerden 

daha çekici buluyor. Halbuki saatlerce 

at üzerinde kalarak aşılan kilometrele
rin binicinin kudret ve mukavemetin· 

deki faydalı tesirleri, herhalde birkaç 
hamlelik dörtna1dan aşağı değildir. 

Muhafız alayı Yarkomutanı Yarbay 

Sezainin idaresi altında harekete geçil· 
di. Ahlatlıbel üzerinden yürünerek şo. 
seye çıkıldı. Yolun bütün uzunluğunca 

buzdan, çok kaypak bir hal alması yüz

ünden zaman zaman, adeta yürüyüşte 

bile düşenler oldu. Tam öğle vakti tel
size varıldı. Burada hazırlanmış olan 

masalarda iştiha ile yenilen yemekten 

sonra biraz dinlenildi. Saat 13,30 da dö
nüş için yola çıkıldı. Göl kıyısını takib 
ederek Mehya köyüne varan kafile bu

radan Çankaya • Ayrancı bağları yolu 

ile şehre döndü. Dinçlik veren, temiz 
kış havası hiç kimseye yorgunluk du· 

yunnam.ıştt. Güzel bir spor günü ge

çirmiş olan biniciler neşe ile dağıldı-
lar. Atlı 

l(ayal{ sporu 
Dün, yüze yakın sporcu Harbiye sırt· 

larında ve yine bir o kadar genç de Dik
men arkasında kar ve kayak sporları 

yapmışlardır. Dilonene giden kayakçı· 

ların elli kadarını Atatürk enstitüsü be

den terbiyesi talebesi teşkil ediyordu. 
Bunlar, hocaları B. lıyasla beraber gel· 
mişlerdi Gençler birliği ve Altmordu 
kayakçıları da Harbiye sırtlarında idi· 

ler. Ziraat enstitüsü talebeleri, halkevi 
sporcuları ve bir çok ecnebiler de Elma 

dağına gitmişlerdi. Türk spor kurumu 
başkam B. Halid Bayrak, Harbiye sırt· 

larmda ve Dikmen arkasında, kayak 
sporu yapan gençlerin vaziyetlerini tet
kik etti. Dün, kayak sporu yapanlar a
rasında ziraat müsteaşrı B. Atıf ve spor 
mıntaka başkam B. Ziya da vardı. 

Cuma ve cumartesi günlerinde, yıl-

ULUS 

Ba~betke 

T ATBlK KIYMETİ 

(Başı 1. inci sayfada) 

mahiyeti anla~ıldığından beri, bu 
ıstırab artmıştır. Cenevre görmen
lerinin, oncla, halk kalbinden ne 
kadar uzaklastırılmağa çalışılaca
ğını bilmiyor. değiliz. Fakat biz 
hakikati muzaffer kılmak için her 
türlü imkanları kullanmağa ka· 
rar vermişizdir. Bize söylenen her 
perde • cümlenin arkasında sakla
dığı iç manayı bilmekteyiz. Çün
kü bu mesele ile biz;m alakamız, 
baska hic bir alaka ile kıyaslana-. -
nıaz. 

Bir anlaşma yolu arayanlara, 
bizi bu anlaşmanın ancak tatbik 
kıymeti, yani bugüne kadar süre· 
gelen tecrübenin lam aksi ve zıd
dı netice verecek olan açık ve kati 
mahiyeti mesgul etmekte oldu
ğunda tereddüd bile etmesinler. 
Hata v hür olmadıkça, hiç bir şey 
olmaz. 

Falih Rıfkı ATAY 

başı tatilinden istifade eden gençler ka
yak sporu yaptılar. Türk maarif cemiye
ti okulunun orta ve lise talebelerinden 
40 kadar genç; T. S. K. nun temin etti· 
ği kayaklarla Dikmen sırtlarına gittiler. 

Harbiye civarında kayak talimleri ya· 

pan bir başka grupun arasmda sayın 

başbakanımız İsmet İnönü'nün çocukla

rı da vardı. Hatta bir aralık başbakanı

mız da gelmiş ve kayakçılarımızın talim· 
!erini seyretmişlerdir. 

İstanbulda maçlar 
İstanbul, 3 (A.A.) - İstanbul !iki 

futbol şampiyonası maçlarına bugün de 
devam edildi. Hava açık ve çok müsaid
di. Bununla beraber müsabakaların ya· 
pıldığı Taksim ve Şerek stadları ada
makıllı çamurlu idi. 

Galatasaray 3 - Vefa O 
Günün ilk maçını Galatasaray ve Ve· 

fa takımları yaptılar. Müsabaka birden· 
bire çok sert başladı. Bunun neticesi o
larak ilk beş dakika içinde Galatasaray
lr Gündüz ile vefalı bir müdafi hakem 
tarafından sahadan çıkarıldılar. İki ta

kım oyunun sonuna kadar ona kişi ile 
oynadılar. 

Galatasaray ilk devrede hakiın ve te
sirliydi. Bunun neticesi olarak üç güzel 
gol yaparak birinci devreyi 3 • O faik 
bitirdi. 

Galatasaraylılar ikinci devrede de ha
kim idiler. Fakat isteksiz bir oyun oynı
yarak Vefa müdafaasının işini kolaylaş
tırıyorlardı. Nitekim bu devrede fazla 
sayı çıkaramadılar ve maçı 3 • O bitir
diler. 

F enerbahçe • Güne§ .• 
Sıra büyük maça gelmişti. İki takım 

çok bekletmeden birlikte sahaya çıktılar 
ve şiddetle alkışlandılar. 

Güneşlilerin ilk tehlikeli akınını 14 
üncü dakikada oldu. Danişten ileri bir 
pas alan Rasih birdenbire ve bu Fener 

kalesine sarktı. Vaziyet Rasih.in ilerle
mesine ve bu hücumu bir şutla tamamla
masına çok müsaid görünüyordu. Fakat 
Rasih öyle yapmadı ve topu Salfilıaddi

ne geçirdi. Salahaddin, beklemediği bu 
pası iyi kontrol etmeden şut attı. Gerçi 
mesafe yakın ve şut da kuvvetliydi. Fa-

kat vuruş hesabsız olduğu için Hüsa
med-din mağlub olmadı ve iyi bir plon
jonla topu kesti. 

Devrenin sonlarına doğru Fener. 

bahçeliler daha ağır basmaya başladı

lar. Güneş müdafaası gene bozgun ver-

meden çalışıyor. Fenerlilerin daha te
sirli olmaları için Naci ile Esadın to

pu ayaklarında ezmemeleri lazım. Fa

kat bu iki iç muhacim, çamur deryası 
içinde bir türlü tutturamadıklan bu 

diribling tecrübesini bir türlü terkede

miyorlar. Bu vaziyet her şeyden evel 

takınılan aleyhinde oluyor ve bütün 

takımın gayreti verimsiz kalryor. 

Birinci devre bu şekilde golsüz bitti. 

26 ıncı dakika: Fenerlilerin üstüste 
hücumlarla Güneş müdafaasını bunalt. 

tıklan görülüyor. Cevad'dan bir pas a

lan Nacit vole bir şutla topu kaleye 
gönderdi. Cihad, topu avuta gidecek 
diye krmıldamadr. Fakat şut kale dire

ğini sıyırarak ağlara takıldı ve fenerli

ler galibiyet sayısını kazandılar. 

İspanyol harbında k arışmazlık 

• 
!(önigsberg hadisesi, diploması 

mahfillerde kaygı uya dı L·dt 

Berlin, 3 (A.A.) - Diplomasi m:ıh

filler, Königsberg • Soton hadisesi dola

yısiyle son derece endışe izhar etmekte

dirler. Bu mahfiller bu h adisenin Al

manya'mn İspanya iç harbırun enternas

yonal bir anlaşmazlık haline gelmesine 

mani olmak için diğer devletlerin iz

har etmekte oldukları arzuya iştirak et

mek istememesinden korkmaktadırlar. 

Yarı resmi Korrespondans Diploma

tik hadise hakkında şöyle diyor: 

İspanyadaki kızıllar, Almanyanm en

ternasyonal hayatta mutad ve zaruri: 

saydığı usullere dönmedikçe yani Palos 

gemısıne yapılmış olan kanun • 

suz şiddet hareketini tamir et -
medikçe Almanya da mukabil ted -

birler almaktan geri durmayacak
tır. Alman mahfilleri, diplomatik teşeb
büsler sırasında bu usulün mutad olma-

dığını kabul ve teslim etmekle beraber 
İspanyadaki şimdiki vaziyet ve usul ve 
şartlar karşısında klasik usullerin yet
mez olduğunu kaydetmektedirler. 

Yabancı diplomasi mahfilleri ise 
tamtersi ispanyol iç harbında Almanya 
tarafından atılan ilk toplar dolayısiyle 

büyük bir endişe izhar etmektedirler. 
Bu mahfiller diplomatik teşebbüslerin 

hakiki bir harb nümayişi ile teyid edil
mesinin usulden olmadığını bildirmekte
dirler. 

Bu mahfiller, bu gibi hadiselerden ve 
hatta bunların daha ağırlarmdan zarar
lı olan diğer devletlerin, bu gibi usullere 
baş vurmamış olduklarını ehemiyetle 

kaydetmektedirler: Sovyct Rusya, Kom
somof hadisesinden sonra aynen muka
belede bulunmağa kalkısmamış ve Fran-

sa, bir tayyaresini kaybettiği ve bir 
fransız vatandaşı telef olduğu zaman 

yalnız normal yoldan diplomatik protes· 
tolarda bulunmakla kalmıştır. 

Berlin, 3 (A.A.) - Propaganda ba· 
~ 

kanlığı, alman h arb gemileri tarafından 
hücuma maruz kalmış olan İspanyol ge
milerinin bir tane olmayıp iki tane oldu
ğunu bildirmektedir. Dünkü nota, So
ton hadisesinden başka bir hadiseyle a
lakalı bulunmakta<lır. 

Vaşington, 3 (A.A.) - Senato 
dış encümeni reisi B. Pitman, gazeteci

lere salı günü kongre açılır açılmaz iç 
harb halinde bulunan memleketlere gön-

derilecek silahlara ambargo konmasını 
ve amerikan tebaasında bulunanların 

harbeden devletlere aid gemilerle seya
hat etmelerinin menedilmesini istiye· 
ceğini bildirmiştir. 

Paris ispanyol elriliği, alman 
iddiasını reddediyor 

Paris, 3 (A.A.) - İspanya elçiliği, 
neşretmiş olduğu bir tebliğde Palos ve 
Soton hadiseleri hakkında Almanya ta

rafından ileri sürülen dehlleri red ve 
cerh etmektedir. Bu tebliğde, Palas ge
misinin kara sularıntla araştırılmış oldu
ğu tasrih edilmekte, ancak aksi hal va
ki olmuş olsa bile bu araştırmanın ka
nuni olacağı ilave olunmakta ve 1907 

tarihli La Hay anlaşmasmın bir fıkrası
na işaret edilmektedir. Mukavelename
nin bu fıkrası, ziyaret hakkı bitaraf bir 
memleketin kara sularında kullanıldığı 

gibi, açık denizde ve muharib bir mem
leketin hakkıkazasına tabi sular içinde 
kullanılabilir, şeklindedir. 

Pot Fasil, devletler haklan hakkın-
Pol Foşil, devletler hakları hakkındaki 

eserinde 1912 tarihinde türk-italyan har
bmdanberi içinde araştırmalar yapılan ti
caret gemisinin gemiyi zapteden devletin 
her hangi bir limanına götürmenin usul 
haline gelmiş olduğunu yazmaktadır. 

Tebliğde amerikan iç harbınm teşkil 
etmekte olduğu örneğe dayanarak hat· 
ta iç bir harb sırasında tatbik edilmesi 
mümkün olan bir hukuku düvel kaide
sinden bahsolunmaktadır. 

Her halde Palos gemisi, karışmazlık 
anlaşmaları hükümlerini bozmuştur. Ka
ra suların-da Soton gemisine karşı yapıl
mış olan zecri muameleye gelince bu 
hareket ispanyol cumhuriyetine karşı 

bir harb hareketi ve İspanyadaki harbe 
açıktan açığa bir müdahale hareketidir. 

IJ.N.B. nin bir tebliği 
Bedin, 3 (A.A.) - Volkişer :se; 

bahter gazetesi, bask hükümetinin teda 
liği tersine olarak Gualaraia limanın 

hiç bir alman harb gemisi bulu~~~d;; 
hakkmda D.N.B. ajansmın teblıgını 
sayfada belirtmektedir. 

J1J' Palos vapurunun tutulmuş olan J 
mulesi geri verildiği ve enternasyo 
haklar tersine esir edilen ispanyol telı' 
ası iade edildiği dakikada, muvakkat~ 
müsadere edilmiş olan Aragon ispanY 
vapuru serbest bırakılacak ve Alman>~ 
tarafından bu hususta artık başka 11ıi 
bir tedbir alınmıyacaktır. 

Bu da bir başka lıiidise 
Bayon, 3 (A.A.) - Asilerin üç g~. 

misi, Lanşov'in beş mil açıklarında gıt 
mekte olan bir fransız gemisini takib qe 

bombardıman etmiştir. İspanyol gernil: 
ri, yirmiden fazla top atmışlardır. f111' 
kümet tayyareleri, meseleden haber ~~ 
lır almaz hemen bunları araştırma& 
çılanışlardır. 

Bilbao' da kurşuna dizilen ı 
alman tebaası ı 

Berlin, 3 (A.A.) - Güvenilir pit 
çok şahitlerin ifadesine göre, Bilba0~~ 
harksist makamlar geçen ikinci teşrııı 
de Lothar Gudde adında bir alman teb3' 
asını idama mah.kfun ederek kurşu~ 
dizmişlerdir. Siyasi mahfillerde bll 1

: 

damın bir katil hadisesi olarak telakki 
edilmesi lazım geldiği söylenmektedi!· 

lliidise nasıl oldu? 
Bayon, 3 (A.A.) - Alman kayna~· 

!arından verilen haberler, bask hükÜ~ 
tini, Gudde ismindeki bir almanın s 

lı' bir muhakemeden sonra idama rn3 

kum edilmesi ile itham eylemektedir. 
Bilbaoda 9 ilk kanunda cereyan edeli 

·ıa· muhakeme sırasında ita edilen ve bı 
hare "bask arazisi içinde meşru hül<İl' 
mete karşı düşmanca hareketler,, baf 
lıklı bir risalede neşredilen resmi 1113' 
lCımata göre, Renanyada Barınan şehrifl' 
de 9-10-1 9 17 doğmuş olan ve bekar btı• 
lunan Gu1de, son 5 ilk teşrinde Orçıttl' 
diano cephesinde, elinde silahlı kurnıı.rı· 
da ettiği bir müfrezeyi hükümet kuvvet• 
!erine karşı sevkederken yakalanmıştı!· 

9 ilk kanunda mahkeme tarafındaıı 
mahkilm edilen Gudde, iki gün sonra ~ 
dam olunmuştur. Aralarında Vollfatl 
von Kepel isminde başka bir alınarıla 
Herman isminde bir İsviçreli de bulurıarl 
diğer on maznun işe ayni günde müelr 
bed hapis cezasına mahkfrm edilmişler• 
dir. 

Meksikadaki ispanyol el(isi 
V aşingtona gitti . 

·sı Meksiko, 3 (A.A.) - İspanya eJçı 

B. Orgaz, zevcesi ve kıziyle birlikte ta_i' 
yare ile Vaşington'a gitmiştir. Elçin111 

B. Delosrios'a iltihak ederek B. :Ruı• 
velt'den lspanya'ya silah gönderilmesi' 
ne müsaade edilmesini ve bazı memJeJcel' 
lerin asilere yaptıkları yardım hakkırı0' 
tahkikatta bulunmak üzere İspanya}'' 
bir heyet gönderilmesini istiyeceği ıaJl' 
nedilmektedir. 

Meksiluı elçiliğinin neşrettiği 
tebliğ 

Vaşington, 3 (A.A.) - Meksika el• 
çiliği neşrettiği bir tebliğde, Meks:ı; 
nın İspanya'ya göndermek illere sıl 
satın aldığı memleketlere bu silahtarı ııe 
maksadla aldığını evvela bildirmiş oJdıl' 
gv unu bildirmektedir. Meksika fabrikal3

' 

''I' rında yaplan mühimmat İspanya 

gönderilmemiş ancak başka yerlerde: 
satın alınan mühimmat bu mernieket 
sevkedilmiştir. 

iki Jransız gazetecisini kirtı· 
öldürdü? 

Jı~ 
Paris, 3 (A.A.) - Dış baka~ i• 

müsteşarı B. Piyer Vienot İspanya e ;
3
• 

sini kabul etmiştir. Elçi müsteşara a• 
ta ve dö Lapre ismindeki iki fransıt g gi 

zetecisinin bindikleri tayyaren~ h~a· 
şartlar içinde düşürülmüş oldug~ bı.l 
ir bir nota vermiştir. Bu ~ota!~ ~or~Li· 
husustaki şehadetler katı degıldır. "' 
tecaviz tayyarenin hükümet hava Jcılşr• 
vetlerine mahsus kırmızı şeridler ta "1' 
ması bu meselede muteber bir delil sa.bıJ 

. e 
lamaz. Çünkü asiler de tayyarelerırı 
işaretleri takabilirlerdi. 



SONKANUN 1937 PAZARTESi 

Pek yakında UCUZ MATİNELERDE 

ALİ BABA VE HARUNU REŞİD ıı --· 

Ziraat 

KUrU.f 

Ar 
o ij ıu ıı-. 
( .&lroal ~ANlcA\I ı 

V eb:aleti Satın Alnıa 
I\.omisvonundan: .. 

1. - K"-"l• 7., .. , ur•ııı ·ı~ ~- ~ ·a arsenik mürckkei)atmdan 50 ton 
<lr"- ' i ~·i ra sas si1ezva (arseniate de pl.,mb -= B1eiarsenat si
lezya) ve fare öldürülmesinde ku'lanımak üzere 100.000 hora fişeğiy-
le 1.000 hora aleti satın alınacaktır. 

2. - Arsenikiyeti rassasın muhammen bed~li 20.000 lira, hora fi
şeklerinin tüfekleriyle birlikte muhammen bedeli 24,000 lira, arse • 
nikiyeti rassas için ilk teminat J.500 lira, hora fişek ve tüfekleri için 
oir1ikte 1.800 1iı ;:dır. 

3. - İhale 18-1-937 de saat 15 de Vekalet binasıncfa yapı1acaktır. 
4. - Muhammen bedelleri ayrı ayrı yazıları bu maddel-:rin iha -

leleri de ayrı ayrı yaprlacağından taliplerin teklif mektuplarını ona 
göre komisyona vermeleri. 

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

6. - İsteklilerin teklif mektuplarını teminatlariyle birlikte mu
ayyen ~nde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddesinde zik
redilen vesikalarla eksıltme saatinden bir saat önceye kadar kcmis -
vona ·.rermeleri. (1937) 2-5773 

Süthane tesisatı eksiltme ilanı 

l(a ~aea ey ' rası 
Dire törlüğünden: 

Hara merkezinde yapılacak süthane tesisatı kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme günü 15 - ikinci kanun - 93? cu
ma r;inü saat on beştir. Eksiltme yeri hara merkezidir. Temınatı 

ınuvakkate olarak 1350 lira ahnacaktr. Fen:ıi ve mali şartnamesini 
istiven1er hara müdürlüğü. Ankara, Bursa, İstanbul Baytar Müdür
lüklerinde görebilecekleri gibi mahallinde tetkikat yapmak istiyen
lere de huaya müracaatarlmcla kendilerine izahat verilir. İsteklile
rin eksiltme günü kanuni vesaik ve teminatlariyle birlikte harada 
bulunmaları ilan olunur. (3841) 2-6207 

Çank ya Kazası idare 
heyetinden: 

1580 savılı belediye kanununun 10 uncu maddesi hükmüne tev· 
fikan An'· ra belediye meclisinin müracaat ve teklifi üzerine An
kara valili ince Ankara belediye sınırı dahilinde olup belediye şu
besi haline geçmesi tasvib olunan Çankaya kazasının belediye hu
dudu içindeki belediye kısmının Çankaya Belediye şubesi haline 
ko~m~'r için sözü geçen kanunun 10 uncu maddesi~deki sarahat 
dnıresınde gerek mezkur şube içinde ve gerek dışınoa kalıp Anka
ra Belediye hududu dahilinde oturan bütün mün•ehiblerin reyine 
müracaat olunacaktır. Bu maksatla: 

1 - Müntehiplere aid defterler 10.1.1937 tarihinden itibaren 
tatil günleri hariç olmak üzere 17.1.1937 tarihinin pazartesi günü 
saat 13 e kadar Ankara belediye salonunc1a altı gün asılı kalacak
tır. 

• ~ - İtiraz müddeti 11.1.937 tarihinden itibaren 17.1.1937 tari
hının pazartesi günü saat 13 e kadar kabul edilecek ondan sonra 
vuku bulacak itirazlar kabul edilmiyecektir. 

3 - Müntehiplerin 19.1.1937 tarihinin çarşamba günü reyleri
nin toplanmasına başlanacaktır. 

4 - Rey toplanma üç gün devam edecektir. 
S - Cumhuriyet, Yenis.ehir, Cebeci, Öncebeci, Topraklık, Bal

keriz bağları, Dikmen bağları 19.1.1937 tarihinin çarşamba günü 
saat 9 dan 17 ye kadar !smetpaşa, Köprübaşr, Bozkurt, Fevzipaşa, 
İnkılab, Öztürk, Bendderesi, Tabakhane, Anafartalar, Ege, Doğan· 
b~y, Misakı milli, Kızıl elma, İstiklal, Yeğenbey, Yenice, Ülkü, Ök
suzce, Altay, Sakarya mahalleleriyle Etlik ve Keçiören bağları da 
2o.1.1937 tarihinin perşembe günü saat 9 dan 17 ye kadar Dumlupı
nar, Koyunpazan. Sutepe, İçkale, Kılıçaslan, Pazar akbaş, Oğuz, 
İnönü, Çimnetepe, Dcmirtaş, Kırkız, Dumlupınar, Duatepe, Sümer, 
Meydan, Gündoğdu, Erzurum, Turan, Akalar, Nazrmbey, Kurtu· 
luş, Özbeyler, Sakarya, Çeşme, Başkır, Yalçınkaya, Demir fırka 
mahalleleri de 21.1.1937 cuma günü saat 9 dan 17 ye kadar reylerini 
vermi, bulwıacaklardır. 

6 - Rey sandığı Ankaar belediye salonuna konacaktır. 
7 - Yukarda mahalle ve bağlarda oturup Mamal< ve İmalatı 

har.bi!'ede çalışan işçilerin işlerinden geri kalmamaları i~in 21.1.937 
~rıhınin cuma günü saat 9 dan 12 ye kadar Mamak mahallesiyle 
naa~~e fabrikasına 13 den 17 ye kadar da İmalatı harbiye fabrikası-

81rcr sandık gönderilecektir. 
h - Reylerin belediye kanununun 10 uncu maddesi mucibince 

uzururnuzda toplanacağı ilan olunur. (2249) 1-20 

. 

ULUS 
. 

Ankara P. T. T. j 
Başmüdürlüğünden: 

Ankara • Kayseri telefon devresinin temdidi için 8 metrelik 2530 
tane çam direği kapalı zarfla Kızılcahamamda eksiltmeye çıkarıl
mıştır. Muhammen bedeli 10120 liradır. Buna aid şartname yazı iş
leri büromuzda ve Kızılcahamam telgraf merkezinde her gün görü
lebilir. 

İsteklilerin 11 ikinci kanun 937 pazartesi günü saat on üçte yüz
de 7,5 teminatları ve mühürlü teklif mektuplariyle K. hamam P.T. 
T. binasında müteşekkil komisyona müracaatları. (2250) 1-21 

Anl{ara ' 7 aliliğinden: 
Keşif bedeli 1571 lira 30 kuruştan ibaret bulunan Stad~u?1 hafi.f 

atletizm antrenman sahası içindeki uzun atlama mahallerının harı
ce çıkarılması ve antrenman sahasının da aynı zamanda futbol ~h~
sı olarak kullanılması işleri 11-1-937 tarihine rastlıyan pazartesı gu
nü saat 15 de vilayet encümenin de ihalesi yapılmak üzere açık ek
siltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatr 117 lira 85 kuruştur. İsteklilerin teminat ~~k
tubu ve tıcaret odası ve fenniehliyet vesikalariyle birlikte aynı gun
de daimi encümene gelmeleri. 

İstiyenler şartname ve evrakı keşfiyeyi her gün vilayet nafıa 
müdürlüği.inde görebilirler. (2156) 2-6111 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Relitörlüğünden: 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Baytar Fakültesinin Anatomi Ensti • 
tüsüne 35 lira maaşlı ikinci sınıf bir asistan alınacaktır. İsteklilerin 
anatomi enstitüsüne uğramaları ilan olunur. (2117) 2-6053 

Anl{ara Valiliğinden: 
1 - Keşif bedeli 11715 liracan ibaret bulunan Ankara Stadyum 

ve İpodrom su tesisatının tevsii kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 11.1.937 pazartesi günü saat 15 de Ankara Vilayet 
binasında daimi encümende yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin teklif mektuplarını ve 878 lira 62 kuruşluk te -
minatı muvakkate makbuziyle ticaret odası ve fenni ehliyet vesika
larını aynı günde saat 14 de kadar daimi encümen reisliğine ver· 
mel eri. 

4 - İstiyenler şartname ve evrakı keşfiyeyi her gün vilayet na-
fıa müdürlüğünde görebilirler. (2157) 2-6112 

t A vrupaya Talebe 
Gönderiliyor 

l\laden Tetl{ili ve Arama 
Enstitiisü Genel 

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

.,10" talebe tahsile gönderilecektir. İsteklilerin aşağıdaki şartları 
haiz olması lazımdır: 

a) Türk olmak. 
b) Maden ocaklarmda çalışabilecek kabiliyette ve sıhati tam 

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

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

2 _ Müsabaka imtihanı Ankarada M .T.A. Enstitüsünde 1 Şubat 
1937 ~nü yapılacaktır. Açılacak müsabaka imtihanında kazanmış 
olmakla beraber gönderilecek talebelerin ihraz ettikleri derece iti· 
bariyle 10 arasında bulunmak şarttır. 

3 - İmtihan: Riyaziye (hendese, cebir), Hayvanat, Nebatat, Je
oloji. Fizik, Kimyadan ve yukarda yazılı dillerden 'Lirinden 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 - İstiyenlerin nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakasmı, 
mekteb şehadetnamesini vera. bunların tasdikli birer suretlerini, 4 
kıta fotograf ve dilekcelerını •. ~8 .. ~.1937 perşembe günü ak~mına 
kadar Ankarada M.T.A. Enstıtusu Genel Direktörlüğüne gönder· 
meleri ve 29.1.1937 cuma günü sıhi muayeneleri yaptırılmak üzere 
öğleden evel Bay Hasan apartımanındaki enstitü daire~inde bulun-
maları ilan olunur. (2118) 2-6054 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti: 

Ankara Mcrl{ez lLf zıssıhha 
Müessesesi l\lüdürlüğiinden: 

1 - Açık eksiltmeye konulan iş: Farmakodinami şubesine satın 
alınacak muhammen bedeli 19n0 lira atat : 

2 - İstiyenler şartname ve listeyi müessese muhasip mutemed
liğinden alabilecektir. 

3 - Eksiltme 11-1-937 günü saat ıı de açık eksiltme suretiyle 
yapılacaktır. 

4 - İstekli eksiltmeye girebilmek için (147) liralık muvakkat 
teminat vermesi ayrıca bu iş üzerine maanıele yaptığına dair vesi-
ka ibraz etmesi şarttır. (2187) 2-6158 

Valuflar Umum 
l\1üdürlüğünden: 

Ankarada Vakıf Şengül hamamının ttslim gününden 5.12.939 gü
nüne kadaı icarına açık arttırma müddeti içinde konulan pey layık 
had görülmediğinden 28-12-936 gününden itibaren pazalığa bırakıl • 
mıştır. Senelik muhammer. kirası 12800 lira olup 3200 lira k2ti tc • 
minat alınacaktır. İsteklilerin hergün vakıflar va.rıdat müdürlüğüne 
müracaatları. (2226) 1-23 

Ziraat Vekfiletinden: 
Vekli.let otomobili için ali-ık eksiltme ile 3000 litre benzin alına

caktır. 
İhale 13-1-937 çarşambıı günii saat 15 de Vekalet satın alma ko

misyonunda yapılacaktır Taliplerin teminat mektupları ile müra-
ca;.tlan ilan olunur. ( 2225) 2-6203 

SAYFA 7 

A vrupaya Talebe 
G(;nderiliyor .. 

Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü Genel 

Direktörlüğünden: 
1 - Maden mühendisi yetiştirmek üzere müsabaka ile Awupaya 

''20'' talebe tahsile gönderilecektir. İsteklilerin aşağıdaki ~artları 
haiz olması Iazrmdır: 

a) 'fürk olmak. 
b) Maden ocaklarında çalışabilecek kabiliyette ve sıbati 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 yukan olmamak. 

2 - Müsabaka imtih<lm Ankarada M.T.A. enstitüsünde 25 ikinci 
kanun 1937 günü yapılacaktır. Açılacak müsabaak imtihanında ka
?anmış olmakla beraber gönderilecek talebelerin ihraz ettikleri de
rece itibariyle 20 arasında bulunmak şarttır. 

3 - İmtihan: Hesap, hendese, cebir, mihanik, fizik, kimyadan ve 
yukarıda yazılı dillerden birinden yapılacaktır. 

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

5 - İstiyenlerin nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakasını, 
mekteb şehadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini, 4 
kıta fotograf ve dilekçelerini, 21.1.1937 perşembe günü akşamına 
kadar Ankarada M.T.A. Enstitüsü Genel Direktörlüğüne gönder· 
meleri ve 22.1.1937 cuma günü sıhi muayeneleri yaptırılmak üzere, 
öğleden evel Bay Hasan apartımanındaki e.1stitü dairesinde bulun· 
malan ilan olunur. (2119) 2-6055 

KREM BALSAMİN 
~ 

Kumral Sarışın, Esmer her tene tevafuk eden yegane ~ıhhi ~ 
kremlerdir: Cilui besler, Çil. Leke ve si~ilceleri ~a~ilen ızale ~ 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerın takdır ıle kullan• 
dıkları sıhhi güzellik kremleridir. 

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

tNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. • İ b 
1 Beyoglu • stan u 

Karacalley Harasından: 
Hara hayvanatı ihtiyacı için iki yüz elli bin kilo yulaf, y~z otuz 

bin kilo arpa, ve elli bin kilo bakla kapalı zarf usulıyle eksıltmeye 
konulmuştur. İhale 11.1.1937 pazartesi gün~ saat on .beşte Hara 
merkez binasında yapılacaktır. Muvakkat temınat 2060 hra o~up yu· 
lafın beher kilosuna altı kuruş elli santim, arpanın beher kılosuna 
altı kuruş yirmi beş santim ve .ba~lanın beher .. kilosuna altı ~ruş 
kıymet takdir edilmiştir. İsteklılerın mezkur gun ve saatte temınat 
ve vesikalariyle birlikte Harada bulunmaları lazımdır. (3638) 2-6131 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1- İdare ihtiyacı için (10) kalemde muhtelif tip ve miktarda 

kablo tevzi kutusu kepah zarf usuliyle münakasaya konmuştur. . 
2- Bu malzemenin muhammen bedeli (15361) muvakkat temı· 

natr (1153) liradır. 
3- Eksiltme 18/ 1/ 937 tarihbc müsadif Pazartesi gü?ü saat 15 

de P. T. T. Umum müdiırlüğünde toplanacak alım komısyonunda 
yapılacaktır. . 

4- İsteklilerin teminatlarrnı idaremiz veznesıne yatıracaklar ve 
alacakları makbuzu veya kanunen muteber teminat mektuplarını ve 
249Q sayılı kanunda yazıh vesikalarla ~raber 3297 ~o. 7/~~936 t~ • 
rihli resmi gazetede neşrolunan talimatnameye tevfıkan ~utcah~ut• 
lik vesikası ile teklif mc..ktuplarmı mezklir kanunun t_"rıfatı daıre
sinde hazırlayarak ihale günü saat (14) e kadar komısyona vere • 

ceklerdir. ..d .. r··" d 
5- Şartnameler Ankarada P. T. T. Lcw~ım Mu u: u~n en 

İstanbulda Beyoğlunda P. T. T. Levazım Aynıyat muavınhgınden 
parasız verilecektir. (1959) 2-5793 

iııhisarlar Umum 
l\1üdürliit,Uünden: 

ı _ 30-xıı-936 tarihinde isteklisi çıkmadığından dolayı ihale
si apılamamış olan Afyon Karahisarında yaptırılacak 21735 lira 57 
ku~uş keşif bedelli müdürlük binasının inşaatr yeniden kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 _ Eksiltme 18 - 1 - 937 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
15 de Kabata,da levazrm ve mübayaat şu.besindekı alım komisyo • 
nunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1630 lira 17 kuruştur. 
4 - İstekliler ihaleden en az üç gün evvel İnhisarlar inşaat şu -

besine gelerek bu gibi işleri muvaffakiyetle yaptıklarına dair resmi 
vesaik gösterildikten sonra ehliyet vesikası almalıdırlar. 

5 - Şartiame ve projeler 109 kuruş mukabilinde İnhisarlar Le• 
vazım ve mübayaat şubesindı:n ve Ankara başmüdurlüğü ile Afyon 
Karahisar Müdürlüğünden alınabilir. 

6 - Mühürlü teklif mektubunu ve aynca kanuni vesikalan ih· 
tiva edecek olan kapalı zarflar en geç ihale günü tam saat 14 de ka
dar yukarda adı geçen alım konusyonu reisligine verilmiş olmalı -
dır. (2256) 1-36 
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SAYFA 8 ULUS 4 SONKANUN 1937 PAZA!-

radyoları 1 bizden a ayı HALİL NACİ Anafartalar caddesi No: 111 Telef· l 

' 
Elektrik Eksiltme ilanı : Anlcara ValiliğindPn: 

ANKARA BELEDiYE RElSLIGI iLANLARI 

iLAN 
ı - Çankaya belediye zabıtası memurları tarafındar. başı ~oş ola

rak yakalanıp satılması tekerrür eden (6) adet tavuk açık arttırma 
ile satılacaktır. . 

2 _ Bu tavuklar 19-1-937 çarşamba günü saat tam sekızde Ak-
köprüde hayvan pazarında bir komisyon huzurunda ~atılacaktır. 

(2129) 2--6~64 
İLAN .......... .. 

1 _ Zabı.tayı belediye memurları tarafından başı boş olarak ya
kalanan satılması tekarrür eden (1) kır donda kısrak (15) tavuk ho
roz ile (3) hindi ( ı) ördek açık arttırma ile satılacaktır. . 

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

(2130) 2--6065 
İLAN 

ı - Yangın yerinde 681 inci adada 9 parselde 24 metre murab
baı belediye malı arsa on beş gün müJdetle açık arttırmaya konul
mustur. 

2 - Muhammen bedeli (96) liradır. 
:, - Muvakkat teminatı (7 ,20) liradır. 
4 - Sartnamesini ı:örmek istiyenler hergün yazı işleri kalemine 

ve istekli1erin de 15 kanunu sani 937 ccma günü saat on buçukta 
beleliıye encümenine miira::aatlan. (2246) 2-6209 

1 LAN 
1 - Yeni ve eski ~ehrin muhtelif sokaklarına yapı~acak parke 

kaldırım inşası on beş gün müddetle kapalı zarfla eksıltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - J\I! uhammen bedeli ( 15002,26) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (1125,15) liradır. 
4 - Şartname ve keşifnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı 

işleri kalemine ve ihale 5 kanunusani 936 salı günü Belediye Encü· 
nıeninde saat on birde yapılacağından isteklilerin de saat ona kadar 
teminatlariyle birlikte teklif mektuplarını Belediye Encümenine 
vermeleri. (2154) 2--6102 

MILLI MODAFAA VEKALETİ 
·_".TIN ALMA KOMİSYONU İLANLAR 

BİLİT 
1 - 30.000 metre kanat bezinin şartnamesindeki yapılan deği

§ik~ik dolayısile yeniden· kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 21.000 tilrk lirası olub ilk teminat pa

rası 1575 liradır. 
3 - İhalesi 15. ı. 1937 cuma günü saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 Uncü 

tnaddelerindeki belgelerile ihale gün ve saatinc:len bir saat eveline 
kadar teminat ve teklif mektublarmı M.M. Vekaleti Satın Alına Ko-
misyonuna vermeleri. (2208) 2-6186 

İLAN 
Koşum takımı: 30 arabalık yani 60 çift sıhhiye arabası koşum 

takımı kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Hepsinin tutan (6000) 
liradır. Evsaf v~ ş.artnaınesi komisyonumuzdan verilecektir. İhale
si: 11-1-937 paa.ırtesi günü saat on beştedir. İlk teminatı: ( 450) ti • 
radır. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanu
nun 2, 3 üncü maddelerinde istenen belgelerle birikte teminat ve 
teklif mektuplarını havi zarflar en geç saat ona kadar M. M. V. sa-
tın alma komisyonuna vermiş bulunacaklardır. (2183) 2--6141 

1 ASKERi FABRİKALAR UM UM MODORLOGO 1 
SA TIN ALMA KOMISYO NU lLANLARI 

70 Adet Bidon 
Tahmini bedeli 35 lira olan yukarıda miktarı yazılı bidonlar 

19. 1. 1937 tarihinde salı günü saat 14 de açık artırma ile satılacak
tır. İstekliler bidonları Kayaş fabrikalarımızda görebilirler. Şart· 
name parasız olarak Askeri Fabrikalar Satın Alma Komisyonun
dan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 2 lira 63 kuruş ve 
249q sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesaikle bahsi 
'geçen gün ve saatte komisyona müracatları. (2253) 1-28 

500 TON ASİT NİTRİK 

Tahmin edilen bedell (127500) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satm alma ko· 
misyonunca 19·2-937 tarihinde cuma günü saat 15 de kapalı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname (altı) lira (37,5) kuruş mukbilinde ko -
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (7625) lirayı 
havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona 
v-ermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde • 
!erindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mvracaatları. 

(2193) 1~22 

İLAN 
Kilo 
500 Kromlu Kösele 
200 Salmastralık kösele 

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

,D. D. Y ullıtrı Ve Limanları umum mii<lürliiğü S. ı 
A. Komisyonu Uanlan: 

İLAN 

Muhammen bedeli 18.452 lira olan muhtelif vagon ve lokomotif 
yay ve sustaları 15.2.1937 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1383 lira 90 kuruşluk muvakkat temi· 
nat ile kanunun tayin ettiği vesikalar, resmi gazetenin 7-5-1936 G. 
3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinde, Hay· 
darpaşada Tesellüm ve Sevk efliğinden dağıtılmaktadır. 

(2212) 2--6200 

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

pılacak elektrik tesisatı kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuş 
Cumhuriyet gazetesinin 18.22.26.11.936 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 ettirilmiş ise de talip zuhur etmediğinden evelce ilan 
olunan şerait dairesinde 18.12.1936 tarihinden itibaren bir ay içinde 
pazarlıkla ihale edileceğinden talip olanların Niğde belediye riya-
setine müracaatları ilan olunur. (2222) 2--6194 

Erbaa Belediye Reisliğinden: 
Nafıa Vekaletinden tasri1kli projesi mucibince Erbaada yaptırı

lacak olan elektrik tesisatı, 20-12-936 tarihinden itibaren 45 gün 
müddetle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 5-2-937 cuma günil saat 15 de Erbaa Belediye da
iresinde encümen huzurunda yapılacaktır. 

2 - Bu işin keşif tutarı 2445? lira olup muvakkat teminatı 1834 
lira 28 kuruştur. 

3 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. Proje ve teferruatı, 
fenni şartname, keşifname, eksiltme kayması, mukavele örneği, is -
tekliler bu evrakı Erbaa belediyesinden parasız alabilirler. 

4 - Eksiltmeye ginnek istiyenler muvakkat teminatla teklif 
mektuplarını eksiltme saatından bir saat önce belediyeye vermeli • 
dirler. 

5 - Eksiltme 2490 sayılı kanuna göre yapılacağından isteklile
ri.n .b.u k3;0unun üçüncü maddesinde gösterilen vesaikten maada bu 
gıbı ışlerı teahhüde salahiyettar olduklarına dair Nafıa Vekaletinin 
ruhsatnamesini ı;östermeleri mecburidir. 

. 6 ~ İnş~a~ ve tesisat bedeli hususi şartnamedeki mali hükümler 
daıresınde ıstıhkak raporu getirildikçe tediye olunacaktır. 

7 - İsteklilerin bilumum vesaikle birlikte o gün eksiltmede ha
zır bulunmaları veya teklif mektuplarını göndermiş olmaları ilan 
olunur. (3775) 2--6167 

Birinci Mıntalca Kadastro 
Müdürlüğünden: 

Kalabada kadastrosu yapılan evlerin ve aralarındaki arsaların 
kadastro .işleri bitirilerek hazırlanan plan ve cetveller kadastro di
v~nhane~ıne asıl~ı~tır .. ~u planlacda gösterilen gayri menkulle
rı~ tahdıt ve tesb~tı.n~ ıtırazı olanlar iki ay içinde komisyonumuza 
muracaat etmelerı ılan olunur. (1893) 2-5697 

Anlcara P. T. T: 
Başmüdüı·lüğiinden~ 

Bo~azl~r mukavelesi hatırasını teyit maksadıyle Sürşaj yapılan 
pul. sertlen do~s~ beş kuruşla posta gişelerinde satılmaktadır. Her-
kesın bundan ıstıfade etmeleri tavsiy-eye şayaiıdır. (2259) 1-38 

Elektrik pazarlık ilanı 

Kırklareli Belediyesind,en: 
21-12-936 da ihalesi yapılacağı ilan olunan elektrik makinesi ve 

edevatına belli günde istekli çıkmadığından bir ay pazarlığa hıra • 
kılmıştır. İsteklilerin eski şerait dahilinde her gün belediye riya-
setine müracat edebilecekleri ilan olunur. (2255) 1-35 

ZAYİ 

417 No. ehliyetnarnemi ve 
930 senesinin 23 teşrinievelde 
Cebeci merkez nakliye bölüğün
den almış olduğum terhis teske
remi zayi eyledim. Yenisini ala· 
cağımdan eskisinin hükmü yok· 
tur. 

Feyzullah oğlu Bayram 
Tevellüt: 322 

1-33 

- Balık Yağı -
Taze Kil. 85 K. Taze 

Bu senenin 
SAKARYA ECZANESi 

Ankara Müdafaai Hukuk 
caddesi 

Mevva tnzu 

Erı hoş meyva tuzudur. lnki

bazı deft:der. Mide. bağırsak, ka
raciğerden mütevellit rahatsız

lıkları 8nler. Hazmı kolaylaştırır. 

Satı: lık Ev ve Kahve 
Dört oda, bir salon, banyo ve 

mutfak altında kahve ve bahçe 
satılıktır. İsmetpaşa mahallesi 
Uzunyol 73 numarada Seyyit 
Mehmede müracaat. 1-42 

Kiralık Daire 
Çocuk Sarayı caddesi Kurşun

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

YENi 

C 1 N S t 

Fort kamyonu 
933 Modeli Fort otomobili (Beş 
adet yedek malzemesiyle) 
Fort otomobili 
Buik markalı otomobil 

Muhammen 
bedeli 

Lira Kr. 
150 00 

300 00 
200 00 
350 00 
300 00 
350 00 

Benz Mersedez markalı otomobil 
Buik markalı kapalı otomobil 
Fort markalı otomobil (Yedi 
adet yedek malzemesiyle) 500 00 3~ 
Etilv makinesı 100 00 

Yukarda yazılı sekiz kalem emvalin ihalesi 15-1-937 culll3 t 
saat 14 de vapılmc..k üzere açık arttırmaya konmuştur. 

Bedeli nakten -.,e peşin'cn alınacaktır. İsteklilerin hizala lJC 

gösterilen deoozito makbuzlariyle sözü ı;eçen ı;ün ve saatte ,,,,. 
terdarlrk+:a kurulan satış komisyonuna müracaatları. (2196)~ 

Edremit Belediye 
Reisliğinden: 

Belediyemizin açık olan 165 lira ücretli mühendisliğine iS 
olanların müracaatı ilan olunur. Taliplerin mühendis diplo~ 
hamil ve musaddak şehir planını tatbika kadir bulunmaları §:~11 

Makine, elektrik, su işlerinden anlıyanlar tercih olunur. 
4 caata evrakı müsbitenin eklenmesi lazımdır. (2254) ı-P 

Kültür Bakanlığından: 
1. - Ankara bölge sanat okulu için pazarlıkla 1 takım ünite 

tik mastan ile 1 takım ünite mil mastan alınacaktır. ~ 
2. - Bu mastarlarm şartname ve listeleri Ankarada Bakanl~.i' 

reç direktörlüğünden, İstanbulda bölge sanat okulu direktörltı 
den bedelsiz olarak verilmektedir. , 

3. -Mastarlarm ihalesi 18. ı. 1937 pazartesi ~nü saat 14 te 
tür Bakanlığı biansında yapılacaktır. ~ 

4. - Mastarlarm tahmin bedeui 781 ve muvakkat teminatı 
radır. Taliplerin eksiltmeye iştirakleri. 1-3~ 

· Balıkesir Vilayeti Daiıni 
EncümenindeO 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan iş: eti 
Balıkesir - Edre~it yolunun 75 + 000 - 82 + 476 ıncı kil 

releri arasındaki şosenin tamiratı esasiyesidir. :1' 
2 - Keşif bedeli (14652) lira (48) kuruş muvakkat teJJV"' 

(1098) lira (94) kuruştur. 
3 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Fenni şartname 
C -Keşif cetveli, 
D - Mukavele örneği, , 
H - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, ~ 
İsteyenler bu şartname ve evrakı Balıkesir nafıa mildürlii~ 

de veya daimi encümen kaleminde görebilirler. _.11 
4 - İhale 7- kanunu sani - 937 tarihine rastlıyan perşembe Y. .. 

saat 15 de Vilayet Daimi encümeninde yapılacaktır. ıJ 
S - İsteklilerin yukarda 4 üncil maddede yazılı muayyen 1 

mandan bir saat evvel teklif mektuplaanı encümene tevdi et~~ 
lbımdır. Teklif mektuplarının postada vaki :ehiri nazarı d1k 
alınmaz. . 1-

6 - Eksiltmeye bu işlerle uğraştığına dair Nafıa Veka.Ietıll ıt 
verilmiş elinde bir ehliyeti fenniye vesikası ib:-az etmesi lazıııı0d 

4 - İstekliler muvakkat teminatlarını mals?ndığına yatıt 9 
!arma dair makbuz veya banka mektupları muayyen zamanda e 
cümene ibraz etmeleri lazımdır. ,, 

8 - Muvakkat teminat malsandığına yatırılır. Encümende 
ra ve tahvilat kabul edilmez, (2144) 2--6087_.../ 

SiNEMALAR HALI{ 
İngiliz Kanzuk eczanesi 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

BU GECE 
ŞEYTAN VE GENÇLiK 

(Prağh talebe) 

BUGÜN BU GECE 

Casuslar Karşı Karşıya 
William Powel • Rosalind Roussel 
Aşk his heyecan itibarile emsalsi:t 

şaheser 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basımevinde basılrmştır. 

Adolf Woblbruk - Dorothea Wieck ta
rafından temsil edilen çok güzel bir eser. 

İlaveten: PARAMUNT JURNAL 
Bugün GündÜz 

TOP-HAT 
Son gündür, fırsattan istifade ediniz 

Ayrıca: En yeni dünya haberl~~ -a 
Halk matinesi (saat: 12-14 de) Sıbır)i 

1 :sa -mahkümla ı. Fiatlarda zam yoktur. 

1<on 20. salon 10 Kş. 

I!!! 


