
Başbeıke 

AKDENlZ'DE 

Falih Rılkı AT AY 
Akdeniz'in italyan faşizminden

beri süregelen bir macerası var. 
Faşizm, eski liberal ltalya'yı Ak
denizde t a b i kalmakla, yani 
İngiliz hegemonyasına boyun eğ
mekle itham etmiştir. Genç faşist
lerin, bizim Akdeniz, hayalini bir 
tarafa bırakınız; fakat bu gençli
ği eski Roma'nın destanları ile 
besliyen ve bir imparatorluk kur
mak istiyen Musolini, bütün ge
tıişleme yollarını Akdenizden ara
makta idi: "- Kıyılarımızdan bir 
tayyare uçumu uzakta alabildiği
ne boş topraklar var!" diyordu. 
Muayyen bir istikamet tesbit et
mediği için, Akdeniz sahillerinde 
toprak sahibi bütün devletler bu 
imaları üstlerine almakta haklı 
idiler. Tunus hakkında eskidenbe
ri İtalyan iddiaları vardır. ltalya, 
Mısırdaki menfaatlerini mütema
diyen kuvvetlendirmek maksadı
nı gütmüştür. Kıralın Mısır'ı ziya
retine, o vakit, nasıl manalar ve
rilmiş olduğunu hatırlarız. Kema
lizm zaferinin ebediyyen halletmiş 
olduğu Akdeniz şarkı davalarını 
bırakalım. Fakat ltalya'da, sık 
sık, bir Suriye münakaşası da baı 
göstermiştir. 

Önceleri faşist ltalya'nın bil
hassa Fransa ile arası açıktı. Ro. 
'lna, alman revizyonculuğu tehli
kesini sömüren bir politika ile, 
Fransa'yı kendine ya.klaştırmağa 
muvaffak olmuıtur. Laval - Muso
lini mülakatının ve anlıqmasının 
Habeşistan sergüzeşti üzerindeki 
tesir derecesi, hala, esrardır. Bu 
vaka cereyan ederken Fransa 1-
talya'yı gerçi hoşnud ' bırakama
ınrşııa da, ona karşı bir türlü ser
best de olamamıştır. Fransa' dan 
İstediği gibi ne ltalya, ne de Mil
letler Cemiyeti istifade edebildi. 

Arkasını sağlama bağladığına 
hükmeden ltalyanın, politika şart
l~rını iyice teşhis ederek, Habe· 
§1stan fethine nasıl çıktığını bili
yoruz. Bu sergüzeşt sırasında, Mu
solini, lngiltere'nin Akdeniz he
gemonyası hakkındaki düşüncele
r!ni açıkça söylemiştir; hatta ingi~ 
lız donanmasına meydan okumuş
tur. Anlaşılıyor ki İngiltere ne 
kendi menfaatlerini, ne de Millet
ler Cenıyetine benimsettiği ba
rış ve enıniyet menfaatlerini kuv
:vetle ınüdafaa edecek halde de
gildi. Musolini: "-Akdeniz ln-
~i~ter~ için sadece bir yol, ltalycı 
ıçın bır hayat meselesidir!'' di
yor~u. lngiltere bu söze yalnız 
aksı düsturla cevab vermedi: im~ 
Paratorluğun talii için büyük bir 
tehlike sezdi; karada havada ve 
denizde kuvvetlerini ' arttırmağa 
Ve Yenileştirmeğe karar verdi. 
Bundan başka Akdenizde de yeni 
enıniyet imkanları aramağa ko
yuldu. 

Habeşistan da askeri zaferi te
in!n. eden ltalya, bu sefer, lngilte
rh~ nın her teşebbüsü kendi aley-
ınde telakki etmek yolunu tuttu Y: _Akdenizdeki İngiliz menfaatle

rının hakim olduğu bütün toprak
J~r~a geniş bir tahrikçiliğe gi
:tlştı. Fakat görülüyordu ki ne In
giltere'de ltalya ile bir mücadele
ye başlamak, ne de ltalya'da, bir 
.defa Habeşistan davası hallolun
duktan sonra, lngiltere'yi çileden 
çıkarmak niyeti vardı. Musolini 
kendi menfaatlerini ve belki inki~ 
!~f haklarını tasdik ettirerek ln
f •~tere ile anlaşmak, İngiltere ise, 
a Ya'yı olduğu yerde durdurarak 

(Sonu 4. üncü sayfada) 
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!----------·-·--------"! 
Son lıaherlerimiz 

üçüncü sayfadadır 

HER YERDE S KURUŞ 

Ankaraya dün 
Dış Bakanımızı 

sabah dönen 
durakta bir 

Cümhur Reisimiz Atatürkle 

askeri müfreze selamladı 
Yabancı devlet reisleri arasında yılbaşı 

dola)rısiyle teati edilen telgraflar. 
Ankara, 4 (A.A.) - Yılbaşı dolayı· 

siyle Cümhur Reisimiz Atatürk'le ya

bancı devlet reisleri arasında aşağıda

ki telgraflar teati olunmuştur: 

Ekselans Kemal Atatürk, 

Ankara 

Yeni sene için gerek kendileri, ge

rek Türkiye hakkında en iyi dilekleri

min kabulünü Ekselansınızdan rica e-

derim. Carol 

S. M. Carol il, 
Romanay Krralr 

Bükreş 

Dış Bakanrmız istasyonda ken disinl karşılıyanlar arasrnda 

Yeni sene münasebetiyle izhar bu

yurulan hissiyattan çok mütehassis O• 

larak iyi sene dileklerimle birlikte 

şahsi saadelteri ve Romanyanın refahı 

hakkındaki samimi temennilerimin ka

bulünü Majestenizden rica ederim. 
lstanbuldan Ankaraya hareket et • susi Kalem Direktörü, Ankara Emnl-

:niş olduğunu dünkü sayımızda bildir- yet Direktörü, birçok mebuslarımız ve 
K. Atatürk miş olduğumuz Dış Bakanımız Dr. Dr. Arasın dostları vardı. 

Tevfik Rüştü Aras, dün sabah ekspres-
le §ebrimize gelmiştir. Dr. T. R. Arası 
istasyonda bir askeri müfreze selam
lamıştır. Dış Bakanımızı karşılayanlar 
arasında Adliye, Milli Müdafaa Ba
kanlarımızla lç Bakanımız ve C.H.P. 
'Genel Sekreteri B. Şükrü Kaya, Baş
bakanlık müsteşarı, elçiler ve Dış Ba
kanlık ileri gelenleri, Baş.bakanlık Hu-

Dünkü Kamutayda 

Kamutay, Cümhur 
Reisliği, Baş ve Dış 
Bakanlık binaları 

• • 
ıçın 

4.5 milyon liralık tahsisat 
kabul edildi. 

Kamutay dün B. Refet Canıtezin 

reisliğinde toplanarak İnhisarlar U
mum Müdürlüğü büdcesinde 117 bin, 
1936 umumi miivazenesine dahil bazı 
büdcelerin tertibleri arasında 52 bin 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

H _4 TAY 
TÜRK MtLtSLERI iŞLERİNDEN 

ÇIKARILARAK YERLERİNE 
BAŞKA UI"'SURLAR 

KONULUYOR. 
!stanbuldaki gazetelere gelen ve o

radaki arkadaşımız t~rafından bize ve
rilen bir habere göre Sancaktaki türk 
milisleri işten çıkıurlarak yerlerine 
başka unsurlardan v~ muhite yabancı 
kimseler ikame P.dilmektedirler. 

Bitaraf görmcnlerın Sancaktaki ha
kiki vaziyeti incele~ek üzere oraya 
gittikleri sırada alman bu tedbirin pa
sif bir tazyik çaresi olduğunu uzun 
boylu anlatmağa lüzum bulunmadığı 

kanaatindeyiz. 

-.-ı aoo r ~ s nsır • m n sıo:ı-uıtRıC 

BUGüN 
İÇ SAYFALARIMIZDA 

ikinci sayfada: lç haberler, Yankılar 

Üçüncü sayfada: Dış haberler, Son dakika 

Dördüncü sayfada: Vilayetlerimizin 
çalışma planı, Cengel tefrikamız 

Be~inci sayfada: Hatay coğrafyasına 

dair, Bibliyografya, İngiliz • İtalyan an
laşması hakkında tefsirler 

Altmcı ııaşfada: Mabaadlar, Radyo 

&Jlal!a.nu o ars ~ ıoo~ 

Madrid cephesinde harb 
dündenberi yeniden şiddetlendi 

·İki taraf ta, birbirlerinin karşılıklı 
taarruzlarını püskürttüklerini 

bil~irmek tedirler. 
Avila, 4 (A.A.) - Uumuıcl vaziyette 

hiç bir değişikliği mucib olmayan ve bir 
haftadanberi Madridin etrafında fasıla
sız devam eden muharebe, taarruz ve 
mukabil taarruzlardan sonra bu son 
günlerde cephelerde nisbi bir sükO.n hü-

küm sürüyordu. Fakat bu sillrun diin a
silerin Üniversite maha11esi nuntakasm
da yaptıkları kısa fakat pek şiddetli bir 
hareketle bozuldu. 

Asiler, saatlerce süren bir bombardı
(Sonu 6. ıncı sayfada) 

====;;;;================================================ 

Adana, ku~tuluşunun 
yıldönümü bugün kutlanacak 

Şehrimizdeki toroslu gençler de 
halkevinde bu aksam bir tören 

.JI 

5 ikinci kanun, 
güzel Adanamrzın 

kurtuluş günüdür. 
Adanalılar bu me
sud günü her yıl ol
duğu gibi bu yıl 
da büyük ve coş

kun tezahürlerle 
kutlayacaklardır. 

Bunun için çok 
zengin bir tören 
programı hazırlan

mrŞ:tır. Yurdun tür
lü yerlerinde bulu
nan çukurovahlar 
bu mesud günde 
bulunmak üzere A
danada toplanmı~

tardxr. 

* * * 
Ayrıca şehri

mizdeki toroslu 
gençler tarafından 

Adananın kurtulu
şunun on beşinci 
yıldönümü 

bu akşam sa
at 20 de Halkevin· 
de kutlanaca~ tır. 

T{utlama progra-

yapacaklardır 

mını yazıyorı;z: Adanamızda Atatürk anrtrnm figürlerinden biri 
(Sonu 4. üncü sayfada) 

• 

Ekselans Kemal Atatürk, 

Türk Cümhuriyeti Reisi 

Ankara 

Yeni sene münasebetiyle Ekselan
sınızın hararetli tebriklerimi ve şahst 
saadetelri ile Türkiyenin refahı hak· 
kındaki samimi dileklerimi takdim e-
derim. Boris III 

S. M. Boris 111, 

Bulgarla.rrn Kıralı 

Sof ya 

Yeni yıl münasebetiyle gönderdiği .. 
niz tebrik ve temennilerden dolayı Ma· 
jestelerine hararetle teşekkür eder ve 
şahsi saadetleriyle Bulgaristanın refa .. 
hı hususundaki samimi dileklerimiıı 
kabulünü rica ederim. 

K. Atatürk 

Ekselans Cümhur Reisi, 

Ankara. 

Yeni yıl münasebetiyle Ekselansı
nıza ve asil türk mil:ctine çok samimt 
saadet ve refah dileklerinde bulunu• 
rwn. Jorj II 

S. M. ] orj ll, 
Elenler Kıralı 

Atina 

Yeni sene münasebetiyle Majeste
nizin gönderdiği lütüfkar temenniler· 
den çok mütehassis olarak hararetle 
teşekkür eder ve şahsi saadetleriyle a
sil Elen milletinin refahı hususunda· 
ki en samimi dileklerimin kabulünü ri-
ca ederim. K. Atatürk 

- Sayfayı çeviriniz -

Fıkra: 

Pr. Wie~and 
Meşhur Bergama müzesini viicude 

getiren alman arkeoloğu Wiegand Ber• 
/inde ölmiiştür. llim aleminin teessü· 
rüne i§tirak ederiz. 

Fakat bu f rrsatla, türk olarak, bjj.. 
yük bir ıstırabımızı söylemek. isteri~ 

Emperyalistler topraklarrmızıa üstünil 
istila ederken, bu alimler toprakları .. 
mızrn altını yağma etmişlerdir. Bir kıs.. 
mı sarayı ve onun bende/erini, rica ve 
ya rüşvetle kandırarak, bir kısmı ka .. 
çakçrlık ederek, dünyanın en zengin 
müzelerini bizim ma/larrrmzla vücude 
getirmişlerdir. Bu müzelerj gezen türle.. 
ler, kendi yurdlarının ne büyük nimet .. 
!erden mahrum kaldığım, yabancılar 

ise, bu eserlerin, onlara muhafaza ede
cek kadar ehemiyet vermiyen türkleria 
elinden kurtarılması isabet olduğunu 

düşünürler. 

Topraklarrmızın üstü gibi, altr da, 
tam hakları ile ancak cümhuriyetteıı 

beri bizim olmuştur. Kapılmamış, taşrıı. 

mamr~, çalınmamış ve kazılmamı~ olan

larla daha birçok müzeler dolduracağı .. 

rmza şüphe yoktur. Fak.at osman/ı dev .. 

rindeki yağmaların acısını da hiç bir 
zaman unutmıyacağız. 

Turhan paşa Antalyada iken, ora• 

daki takın üzerinde kıymetine paha 
biçilmez kabartma ve kitabeler vardı. 

Kendisine bir gece seyyah bir kontes 
misafir oldu, ve mutasarrıla bu eser 
hakkrndaki hayretlerini anlattı, neti~ 
cesi ne oldu, bilir misiniz? 

Ertesi gün mutasarrıf kontes'e emsal• 
siz eseri hediye etti, takın üstü bugün 
bo§tur. 

Böyle muta.sarrıflar, ve onlarrn, sa. 
raya kadar, mel'un hiyerarşisi hül!üm 

~üreken, Wiegandlar yağmacılık et
mez de ne yaparlar? • Fatay 



Cümhur Reisimiz Atatürkle İstanbuldan 

aldığımız telef on 
haberleri 

Zirai kalkınma projeleı~i 

~alışmalar 

ediyor 
Yabaııcı devlet reisleri ara~ında yılbaşı 

dolayısiyle teati edilen telgraflar. Ü ni versi teliler Uludağa 
gidiyorlar 

üzerinde 
devam 

(Ba~ı 1. inci sayfada) 

Ekselans Türk Cümhuriyeti Reisi 

Ankara 

Yeni sene münasebetiyle en iyi teb
riklerimi ve şahsi saadetleri ve dost ve 
müttefik Türkiyenin refahı hakkında
ki en hararetli temennilerimi Ekse
lansınıza razetınekle zevkiyabım. 

Paul 

S. A. R. Naib Prens Pol Karajorjeviç 

Belgrad 

Altesinizin yeni sene münasebetiy
le gönderdiği lütüfkar telgrafdan çok 
mütehassis oldum. AJtesinize hararet
le teşekkür eder ve şahsi saadetleriyle 
müttefik ve dost Yugoslavyanın refahı 
hakkında en samimi temennilerimin 
kabulünü rica ederi~. 

K. Atatürk 

Ekselans K. Atatürk, 

Türk Cümhur Reisi 

Ankara 

Yeni sene münasebetiyle Ekselan· 
ıınıza şahsi saadetleri ve Türkiyenin 
refahı için en samimi temennilerimi 
razederim. 

E. Benes 

Ekselans Edouard Benes, 

Çekoslovakya Cümhuriyeti Rei<ıi 

Prag 

Ekselansınızın yeni yıl dolayısiyle 

gönderdiği lütüfkar temennilerden mü
tehassis olarak şahsi saadetleri ve Çe
koslovakyanın refahı hakkındaki en 
hararetli tebriklerimin kabulünü rica 
ederim. 

K. Atatürk 

Un f ahrikası ve 
değirmenlerde 

..... 

Vergi kaçakçılığını 
önlemek için 

Muamele ve buğdayı koruma vergi
lerine tabi bulunan fabrika ve değir

menlerde muhtelif §ekiller altında ver

gi kaçakçılığı yapılmakta olduğu ve 

bunun bilhassa bu vergilerin tarh, ta

hakkuk ve kontroliyle alakalı bulunan 

memurların vazifelerine layık olduğu 

ehemiyeti vermemelerinden ve bahis 

mevzuu müesseselerin ~lat ve satış

lannm kontrolunda başvurulması lL 

zmıgelen kaynaklardan layıkiyle fay
dalanılmamasmdan ileri geldiği Mali

ye Bakanlığınca anlaşılmıştır. Bakan
lık bu hususta vilayetlere bir tamim 

yaparak ticaret ve zahire borsası olan 
mahallerde zahire ve un satışlarının 

borsadan geçirilmesi ve borsalarca ana
lize tabi tutulması mecburi olacaktır. 

Kontrolü yapılacak olan buğday, çav-

dar, un ve sairenin kimlere satıldığını 
ve hangi tüccar ve değirmenler tara

fından kimlere yapıldığ ı ve satış fiat

ları borsalardan tahkik olunacaktır. Sı
nai müesseseler tarafından tutulmakta 

olan tasdikli muamele vergisi defterle. 
rine satış muamelesine aid fatura nu-

mara ve tarihinin altına ayrıca harici 

ve dahili ordinolarm tarih ve numara

ları da kaydolunacaktı~. Muamele ver

gisi kanununa göre defter muhteviya

tına aid evrakı müsbite tahakkuk müd

deti içinde behemehal saklanacaktır. 

Küçük sanatlar kanunu . . 
.proJesı 

Ekonomi bakanlığı, küçük sanatlar er

babı için hazırladığı kanun projesini di
ğer bakanlıklara göndererek düşüncele
rini sormuştur. Bugüne kadar toplanan 
ve çoğu müsbet §ekilde olan cevablar, 
tekrar gözden geçirildikten sonra, pro
je, Büyük Millet Meclisine takdim edil-
mek üzere başbakanlığa sunulacaktır. 

Yurdda Hava 
Durumu 

İstanbul, 4 - Üniversiteliler 17 i
kinci kanunda Profes3r Reincbach ile 
birlikte Uludağa gidecekler, ayın 30 u
na kadar ka1acaklardır. Kayak takımı 
olmayan talebeye üniversite ödünç ve
sait verecektir. 

Umum · Müfettisler dün Ziraat _, 

, Bakanımızın. reisliğinde iki 
Suhunet Sıvas·ıa sıfırın 

alhnda 25 dir. toplantı yaptıl. ar. 
Meteoroloji Enstitüsünden aldığı-

mız malumata göre Trakya ve Marma
ra kıyılarına hafif yağmur yağmış di
ğer yerlerde hava bulutlu geçmiştir. 

Hava suhuneti dün de bütün mıntaka
Jarda 2-4 derece arasında ısınmıştır. 

Dün memlekette en düşük suhunetler 
sıfırın altında Kırşehirde 19, Konya
da 20, Erzurumda 21, Karsta 24 ve Sı
vasta 25 derecedir. En fazla suhunet
Jer sıfırın üstünde Antalyada 16, Muğ. 

lada 18 derecedir. Ankarada bir hafta
danberi sıfırın a1tında kalan suhunet 
dün sıfırın üstünde bir dereceye kadar 
çıkmıştır. 

B. Ponso geldi 
Fransız Büyük Elçisi B. H anri 

Ponso dün akşamki Toros ekspresiyle 
şehrimize gelmiştir. 

Zenci ölüsü 

Bu hafta gelen 
Vu mecmuaımda 
bir ölüm sayfası 

var: Amerikanın 

Kentucky hükü
metinin Owuıbord şehrinde halk bir 
zenci kadmını asıyor. Sayfanm baımda 
sehpa üstünde bir kadın, ve etrafmda, 
ipin bu kadını nasıl boğmakta olduğunu 
seyreden kadınlar, erkekler ve çocuklar! 
objektif yirmi çift k "ldar gözün mana

sını tesbit edebilmiştir. 

Mecmua, şehirde o akşam kahve ve 
b~rlann gece saat bire kadar kapablmış 
olduğunu da bildirmektedir. Sakın bunu 
matem alameti zannetmeyiniz: Halk i
çer, sarhoş olur. Bir çok zenciyi daha 
sehpaya sürük'er diye! 

Malumdur ki 1863 de Birle~ik Ameri

kanın şimali ve cenubu zenci hürriyeti 

yüzünden biribirlerinin kanını döktüler. 

Her iki taraf yetmi§ senedenberi bu fa

ciznm öcünü alıyor. Franko'ya hizmete

den faslılar ibret alımlar: Bugün İspan

ya ihtilalinin acısını, yarın, sağlı sollu 

bütün İspanyollar, faslı linçi ile dindir

meğe çalışabilirler. Faslılar, §imdi, Ab

dullahülsagir'in 445 yıllık intikamı İ!in 
kılıç salladıklarını zan ettikleri gibi! 

Bir tasnif 

Fran&a'da, bugünlerde kabul edi
len mecburi hakem kanununun artık 

nihayet vereceği umulan grevlerin 

:on yılda türlü türlüıü görüldü. Bun -

)ardan bahseden Le Temps §Öyle bir 

tasnif yapıyor: ihtar - grev, adi grev, 

çalışılan yerin İşgali suretiyle grev, 

tarafsızlaşbnna ile birleıik grev •• 

Yirmi yıl evvel aosyal ekonomi 

okum.Uf ve kitablarmı kapamış olan

lar böyle bir grev tasnifini hatırdan 

geçirirler mi idi? 

Milli kümeye girecek 
takımlar 

İstanbul, 4 - Lik maçlarının verdi
gı son neticeye göre milli kümeye gi
recek takımlar şunht dır: 

Fener, Galatasaray, Güneş ve Be
şiktaş. 

İstanbula bir heykeltraş
lık profesörü geliyor 
İstanbul, 4 - Güzel Sanatlar Aka

demisi heykeltraş profesörlüğü için 
angaje edilen alman sanatkarı Profesör 
Belling yarın İst:ınbula gelecektir. 

Talebelerin tramvay 
ücretleri 

İstanbul, 4 - Vilayet Parti kon-

Yeni - eski bir dil 

Bildiğimiz İsviçrede resmı uç dil 
vardır: Almanca, Fransızca, ve İtal
yanca. Bu üç dilden birinciye 2.924.000 
ikinciyi 831.000 ve üçüncüyü de 
242.000 ki§i konuşur. 

Romall} lisanının da resmi diller
den sayılması hakkında bir mebus, 
geçenlerde, parlamentoya bir takrir 
vermiştir . 

Romanı dili klasik latinceden zi • 
yade es.ki GaUo - rom n lisaniyle ala
kalı bir dildir ki Isviçrenin üç kanto

nunda ve Avusturya Tirolünde, ve, 
yalnız İsviçrede 46.000 kişi tarafın • 
dan konuşulmaktadır. 

İsviçre hükümeti, teklifi tetkik e• 
deceğini bildirmiştir 

Şovinızrn! 

Musiki programı 

A vrupanın tanınmış gramofon 
plağı fabrikalarından üçü birleşti. Bu, 
musiki eJemi için büyük bir hadise 
sayılıyor. Çünkü plak en güzide salo
na da, köy kahvesine de girmektedir. 

Salahiyetli bir zat bu üç fabrika 
için şöyle bir faaliyet programı tek
lif ediyor: ''bu fabrikalardan biri on 
yedinciden on dokuzuncuya kadar üç 
yüksek musikis.i arasına aid plaklar ha
zırlamalı; ikincisi modem salon mu
sikisinin en güzel parçalannı ve 
"söz müzesi" ile olan alakasından is
tifade ederek tedris muhitlerinde 
takdir edilen "sesli coğrafya" plak • 
larmm nadir tabılarını vermeli; üçün
cüsü de her çe§id musikinin yıldızla • 
rmı tanıtmak için orijinal orkestrala
rm, müzikhol artistlerinin seslerini 
k11laklarımıza eriştirmeli ••. " 

[ Yeni M od<ıya 

ihtiyatlı lıadınlcn -
Zari/ kaJınlar Sporcu lıaJınlar 

gresinde yaş ve mekteb farkı mevzuu
bahs olmadan talebelerin tramvaylarda 
tenzilatlı tarifeden istifade etmeleri 
hususunda izhar edilen arzu Ali Çe
tinkayanm nazarı dikkatini celbetmiş
tir. Bakanlık mümessilleri şirketle te
masa başlamışlardır. Şirket umumi 
merkezinden talimat istemiştirler. 

İstanbulda edebiyat . 
gecesı 

İstanbul, 4 - Üniversite Edebiyat 
Fakültesi talebeleri, yarın akşam Fuad 

Köprülünün riyasetinde Fransız Ti

yatrosunda bir edebiyat gecesi yapa

caklardır. Edebi konferanslar verilecek, 

şairlerimiz yeni şiirlerini okuyacak
lardır. Gece her yıl tekrar edilecektir. 

Bir mimari dersi 

Üç sene Japon
ya sanatlar akade
misinde çalııan ve 
timdi Türkiye cü
zel sanatlar aka

danisine selen alman mimarı, Japonya
ya ilk gittiğinde modern evler görmüı. 
Bunların ki.mi İsveç, kimi İtalya, kimi 
alınan, kimi fransız kopyesi imiş. Bu
gün bizde olduğu gibi! Sanatkar, japon· 
lara demiı ki: "- Cedleriniz gibi yer 
mangalının başına çömelip yaşamağa 
devam edemiyeceğinizi bilirim. Modern 
m:mariye ihtiyacınız var. Fakat ınev
simleriniz size mahsus şeylerdir. Ne ya
zınız İsveç yazına, ne kııınrz ltalyan kı
tına, ne de baharlarınız alman baharla
rına benziyor. Siz modern, fakat mev

aimlerinize göre ayar olunan bir japon 
evine muhtaçsınız." 

Bir japon mecmuası mimann, üç se
ne içinde bu tecrübesinde muvaffak ol
duğunu yazmaktadır. Ayni muvaffaki
yeti bizim memleketimiz için de dileye-

lim. Bize yalnız türk evi değil, İstanbul 

türk evi, Ankara türk evi, Erzurum ve 
Antalya milli evi lazun! yani modem 

ınimariyi, esasen buralardaki eski türk 

mimari tecrübeleri ile tamamlamak la
zmı l 

Sıhat raporunu tekzib 

İstanbul akıl hastahanesinden "ar

tık iyi olmuştur,, diye taburcu edilen 

bir zavallı, cebine bir avuç tat ala-
• rak Beyoglu caddesinde sağa, sola 

ıavunnağa batlaJD.lf. Nihayet bu "iyi

IC§'niı,, hastayı, elli liralık koskoca

man bir camı kırdıktan sonra yaka
lamışlar. 

Bir hutanm, bir doktor tarafın

dan verilmiş bir sıhat raporunu göze 

bu kadar çarpan bir şekilde tekzip 

ettiğini duymu§muydunuz ? 

• • ·I 

Nazardan korkanlar 

En az Uç ve en çok ~ 
dizi olmak ve bir de güzel 
tokası bulunmak şartiyle 

yalancı inci takabilirler. 

Bir gıemsiye ve Uzeri, 
- karalarını uzaklaştırmak 

için - acı renklerle basıl
mış kelebekleri olan su geç 
ınez taftadan çanta taşıya· 
bilirler. 

Özengi veya at nah, 
golf değneği çantası ve 
nal çivisi şeklinde klips -
lerle süslenebilirler. 

Kızıl bakırdan yüzük, 
bilezik ve saireyi, - tabii 
para bakımından - daha 
zararsız oldukları için 
platine tercih edebilirler. 

Başbakanımızın Parti Grupttnda 1" 
zah buyurdukları zirai kalkınma işleri 
etrafında Ziraat Bakanlığı çahşmalarf' 
na devam etmektedir. Bazı 1stanbd1 
gazetelerinin hazırlanmakta olan pro" 
jeler hakkında yapmakta oldutdat« 
neşriyat bakanlığın en salahiyetli sat' 
tarafından yalanlanmakta ve esaı1" 
malUm olmakla beraber projeler bazıf'I 
]anmadıkça gazete sütunlarında §U .,r 
ya bu ıekilde yapılacak neşriyatuı bİ-1 
rer tahminden ibaret olduğu bildiriJ. 
mektedir. 

Dün Ziraat Bakanlığında birç"lc kO" 
misyonlar toplanmış ve projelerin ba.ı 
zırlanması için çalışmalarına devanı etw 

miştir. Ziraat Bakanı B. Muhlis Er1<4 
menin reisliğinde toplanan umumi rn~ 
fettişler dün sabah saat 10.30 dan 14 dd 
ve öğleden sonra saat 17 den geç .,.akit .. 
lere kadar süren iki toplantı yaprnrr' 
lardrr. Bu toplantılarda zirat katkı1"' 
ma, orman ve sulama işleri etrafrııd• 
görüşmeler yapılmıştır. Müstepr S.. 
Atıfm reisliğinde toplanan ikinci bit 
komisyon da gene bu mevzu etraf nıdt 
çalışmıştır. 

Diğer taraftan haber aldığımıza g&
re köy kalkınma işleri etrafında Ziraaf 
Umum Müdürü B. Abidinin de iştir_. 
kiyle dün Maarif Bakanlığında da tıit 
komisyon toplanmıştır. 

Zeytincilik kongresi 

Bir müddettenberi çalışmalarıtı
devam eden zeytincilik kongresi dild 
~alı§malarını bitirmiştir. Kongre Zi~"' 
at Bakanlığında mütehassıs bir koıııı,. 
yon tarafından hazırlanarak kongreYd 
ve ıiş olan zeytincilik kanun proje"' 
sını de gözden geçirerek tasvib etınİf 
tir. Hazırlanmakta olan diğer proje,,. 
le birlikte bu proje ue meclise se\flcO" 
lunmak üzere Başvekalete verilecekti'• 
Projenin ihtiva ettiği esaslara göre ıef' 
tin verimini artırmak için yeniden z.eY"' 
tin sahaları açılacak, yabanı zeytinıee 
aşılı bir hale getirilecelc, mevcu~ ıef 
tinliklerden azami mahsul alınmaa;:rtı1I 
temini için müstahsilin daha faal ~ 
hale getirilmesi etrafında tedbirler ali' 
nacak ve bütün bunların yapılması içid 
lazım gelen teşkiJat yapılacaktrr. lJd 
suretle hem müstahsilin ve hem de de1" 
letin karşılıklı gelir kaynaklan artırıl" 
mış olacaktır. 

• --1 
Topral<larımızın 

• • 
vazı yeti 

Ziraat Bakanlığınca tahminf ot~-' 
yapılan bir istatistiğe göre Türkİ~ 

-.tyt" topraklarının hektar olarak ·-· 
şöyle tesbit olunmuştur: Mer•all' 

38,031,624, otlak ve yaylalar 2876798. 
·reJS çayırlar 3421001, mahsul getinrı1 

topraklar 11,162367, yetiştirme ça'/ıt" 
• ti"' 

lar 1,978077, nadaslar 3,673992, yeyitl 
lik ekilişler 379,650, sınai nebatl" 

34,357086, ormanlar 9,169859, ıne~ 
bahçeleri 285,903, sebze bahçtıet 

biati", 142,552, zeytinlikler 346,532, 

345,438 hektardır. 

Umum müf ettişlerirl 
raporu 

Dahiliye Bakanlığı umum m(ifettft 
ler konferansının hazırlamış oıduıı' 
raporu temyize çektirtmektedir. 

Çimento için bir fofl1l 

hazırlandı . bfll 
Ekonomi bakanlığı çimento içil' tiııd 

form hazırlamış ve bakanlar beye 

vermiştir. .. tdYe" 
Kabul ve tasdikinden sonra. Tut r ı,d 

de imal edilecek çimentoların satıŞ ' 
forma göre olacaktır. 

gı 
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ZJ~ lcmaL \()~ 1 Dl ~ 1 1/AJ BlilEI RI! Ll'IEI IR PUŞKIN .N 
ölümünün 

yiizüncü yılı 
lSPANYA VE DEVLETLER: 

ispanya toprağında artık küçük mik
yasta bir Avrupa harbı mahiyetini alan 
ımücadclenin bu memleket hu<ludları 
d~şına yayılınzsma mani obnt.k için ln
gıltere ve Fransa tarafından bir teşeb
büs dahn yapıldı. ispanyaya asker gön-

derilmemesi ve bu hizmeti gönüllü ola
rak yapacak olanların İspanyaya git
melerinin meni için tedbirler alın
ması Almanya, ltalya, Portekiz ve Rus-

yaya teklif edildi. Teklif alakadar dev· 
. tler tarafından kabul edilecek olursa, 

geçen yazdanberi Londrada ıçtıma 

halinde bulunan karışmamazlık komİs· 

yonunun lspanyaya ithalini menettiği 
maddeler arasına "asker ve askerlik ya
pabilecek insan" da ilave edilmiş ola-

cak. Ancak bunun vaziyeti esaslı suret
te değişlirmiyeceği atikardır. Çünkü 
Londradaki karışmamazlık komisyonu· 
nun kararları, ittifakla verildiği halde 
tatbik edilmiyor. Silah ve tayyare gÖn· 

derilmesin diye verilen karar tatbik edi· 
liyormı ki? 

İspanya ihtilali batlayah, devletle
rin takib ettikleri ıiyaset, her şeye 
"evet" deyip de tatbikini tavik etmek· 
ten ibarettir. İspanya ihtilali çıkınca bir 
takım hükümctler devletler hukuku
nun prcnspilerine sarıldılar: meşru hü· 
kümete yardnnın caiz olduğunu ihti
.lilcilere yardım ise devletler hukuku
na mugayir olduğunu ileri sürdüler. 
Filhakika devletler hukukunun kaide· 
leri bunu emrediyordu. Fakat tarih say· 
faları karışbnlacak olursa görülür 
ki bu gibi meselelerde devletlerin si· 
ıyaaetine istikamet veren amil, devlet-

ler hukukunun kaidelerinden ziyade 
politika mülahazalarıdır. Tarih, hazan 
meşru hükümet, hazan da ihtilalciler 
lehine müdahale misalleriyle doludur. 
On dokuzuncu asrın ilk nısfrnda Avus
turya, birkaç defa 1 tal yadaki meını 

bükümetler lehine müdahale ebniıti. Fran· 
sa ispanyadaki 1820 ihtilalini meşnı 
hükümdar birinci Ferdinand namına 

bastırdı. Çarlık Rusyaıı da Macar ih
tilalinin bastırılmasında Avusturyaya 
yardım etti. Fakat devletler 1827 sene
sinde yunan ihtilalcileri lehinde ve met· 
nı hükümet aleyhine müdahale ettiler. 
Binaenaleyh bu müdahale ve yard'm m~ 
ıelelerinde hakim olan prensip, devletler 
hukuku kaidelerinden ziyade politika 
düıünceleridir. 

Devletler bunu bildikleri içindir ki 
lıpanyad.a ihtilal çıkat' çıkmaz, karış~ 
mamazlık siyasetini takib etmeğc karar 
verdiler. Fakat bu karar tatbik edile~ 

medi. Bu da herhangi bir devletin fena 
niyetinden ziyade alakadar devletlerin 
rejim farklarından ileri gelmlı bir ne
ticedir. Bazı devletler, rejimlerinin karak
terleri itibariyle kımfmamazlık karar· 
larını kolayca tatbik edecek vaz"yette 
idiler. Bazıları ise müessir olarak lat· 
~ik edemiyorlardı. Bu, tatbik vaziye· 
tinde olan devletleri daha az mü&aid 

bir vaziyete düşürdüğünden onlar da 
diğerlerinden geri kalmamak için el al
tından kendi taraftarlarına yardnn et· 
ineğe başladılar. Karşı taraf bu yardı
mı ıörünce, fÜpheye .Jüıtü. O da yar· 
dmunı daha aşikar ıaptı ve iki taraf 
arasında bir yardım yarııı başladı. O 
derece ki, Londnııda bir karıfmamazlık 
komisyonunun içtima halinde bulun
~aıına, bu komiıyonu,1 ispanyaya ıi· 
lah ve harb malzemesi gönderilmesini 
nıenetmcsine bütün devletlerin bu ka· 
ran tasdik etmelerine rağmen, bugün 
her •ı_, 

ııu tarafın da yardımı devam edi-
Yor. ispanyada Franko'nun kazanma· 
61nı Almanya bir aaysiyet meselesi 
Y•ı>nuttrr. Rusya da her ne pahaya olur
sa olsun, hükümetçilf<ri kazandırmaya 
kınar venn· ti" o·~ .. b"" . k d 1 ·~ r. ıger U<' uyu ev et· 
t~n İtalya Almanya il~ birlikte yü
ruyor, Fransa ise Rusyaya yakın olmak
~ beraber bu meselede tam bir bitaraf-

• ık siyaseti takib eden lngilterenin uz
laş~a ve uz!aştırn-a yolundaki teşebbüı
lerıne yardım ediyor. 

1 
İspanya mes"lf'sİ, art k ispanya i,i 

~ maktan çıktı da iki zümre devletin 
~Pnnya topr:ıklım üzerinde mücodele-

bsı mahiyetini aldı. Bunun içindir ki 
:ı rn·· d 
:. u~- eleye kaı·şı !?.m b·r b"tarafhk 

' nı-.ctı t ı • • • . . b ·1ı· • '1•t t:n temın etmek zor ve 
lı 1 ı •ar lm::sı :-mknnstz bir hedef ha-

1 n clı 
• A. Ş. ESMER 

Sovyet 
R.usya ın 
• • • le tıcaretı _,. 

Moskova, 4 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: Sovyetler Birliği iç ticaret 
halk komiseri tarafından B B. Stalin 
ve Molotofa verilen raporun metni neş· 
redilmiştir. 

Bu rapora göre, hükümet tarafın

dan 1936 yılı için 100 milyar ruble ola
rak tesbit edilmi§ olan perakende iç 
ticaret işleri planı 20 ilk kanunda va· 
desinden önce başarılmıştır. 

1936 yılının ilk on bir ayı içinde, 
bu ticaret mikdarı 1935 yılının aynı 
devresine nisbetle yüzde 30.4 ve plan
da tahmin edilen mikdara nisbetle de 
yüzde 24.3 fazlalık göstermiştir. 

Iusa dış haberler 
* Varşova - Dış işleri bakanı B. 

Bek, Saylavlar meclisinde, fransız is
tikrazı görüşülürken söz alacaktır. 

• Katoviç - Katoviç yakınındaki 
bir deri fabrikasında bir yangın çıkmış 
ve 1000 zlotilik bir zarara sebebiyet 
vermiştir. 

* Paris - İspanya büyük elçiliği, 
Finans Bakanının bir notasını neşret
mektedir. Notaya göre asiler tarafın
dan sürşarj yapılan banka kaimelerinin 
muhafaza ve tedavülil yasak edilmiştir. 

* Lahey -Bir mektebde alman bay
rağına karşı vukua gelen hadise üzeri
ne, emniyet direktörü, Laheydeki bü
tün alman bayraklarının polis nezareti 
altına alınmasını emretmiştir. 

* Amsterdam - Holanda Veliahdı 
Prensesin nişanhsına yakında kıraliçe 
tarafından prens unvanı verilecektir. 

* Varşova - Polonya hükümeti 
Finlandiya tezgahlarına on biner ton
luk iki yolcu gemisi 1smarlamış.tır. 

• Varşova - İlkteşrin hadiselerin
denberi üniversite ile yüksek mekteb· 
ler bugün yeniden açılmıştır. 

* Nankin - Şan Su Liang devlet 
meclisince affedilmiştir. Fakat kıta ko
mutanlığında kalıp kalmıyacağı daha 
belli değildir. 

"' Paris - Bahriye bakanı on gün 
için Cezaire gidecek ve orada bahri üs
lerin müdafaa tertibatını teftiş edecek· 
tir. 

Şanghay - Japon bahriyesine 
mensub bazı gemilerin Hiangsu sahili
ni top ateşine tuttukları hakkındaki 

haber yalanlanmaktadır. 

* Mulen - Eski radikal sosyalist 
nazırlardan B. Hiscien, Palisseden me
bus seçilmiştir. Rakibi Desormiere kay• 
betmiştir. 

• Roma - Papanın sıhatinde deği· 
şiklik yoktur. 

NEVYOKDA 
Müthiş bir haydutluk 

Bir gangster ~etesi 
bir mağazayı soydu 

Nevyork, 4 (A.A.) - Barnley ma
ğazası cumartesi akşamı silahlı çeteci· 

ler tarafından taarruza uğramıştır. Bir 
gangster çetesi mağazaya zorla girerek 
mikdarı doksanı bulan müşteri ve müs-

tahdemini mitralyöz ve rövelverle teh
did etmişlerdir. 

Haydudlar, kasaların içindeki para
larla raflarda duran mücevherleri al
dıktan sonra kaçıp gitmişlerdir. Alı

nan para ve mücevherlerin kıymeti 40 

bin dolar kadardır. Haydudların bu ta· 
arruzu ancak se!dz dakika sürmüştür. 

Taarruzdan evel telefon telleri kesil
miş olduğundan ma~azadakiler polise 
haber verememişlerdir. 

Kön · gsberg lıadises · ve 
ka ısmazlık mese esi 

TÖREN PROGRAl\11 lÇIN BlR 
KOJ11TE Kt;RULDU 

~ 

l.ıond 'a mesul mahfilleri, vapurların 

za )İl meselesinin İspanya)'"" liolayca 
müdahale edel)ilm ek. icin hir llahane 

~ 

olmasından k.orkuvor1ar . 
Londra, 4 (A.A.) - Meslıl mahfil

ler, alman harb gemileri tarafından is
panyol yük vapurlarının zabtcdilmesini 
bilahare İspanyaya kolayca müdahale e
debilmek için B. Hitler tarafından icad 
edilmiş bir bahane olmasından kork· 
maktadır. 

Königsberg yeni bir t•apllr 
tevkif etti 

Paris, 4 (A.A.) - Königsberg kru
vazörünün İspanya hükümetine aid bir 
gemiyi daha tevkif ettiği bildirilmekte
dir. Tevkif edilen gemi 607 tonluk Mar
ta Yuggora ismini taşımaktadır. 

*** 
Bertin, 4 (A.A.) - Marta Yungucra 

ismindeki İspanyol vapurunun Königs
berg kruvazörü tarafından zab ~edildiğini 
resmi mahfiller bu sabah teyid etmiştir. 

Königsberg, bir ingiliz gemisini 
tevkif etmedi 

Berlin, 4 (A.A.) - Königsberg kru-

İngilterede 
l\Iechuri askerlil{ 

SUNDA Y KRONİKL BU FiKRi 
MÜDAFAA EDiYOR 

Londra, 4 (A.A.) - Sunday Cro
nikl gazetesi, Biiyük Britanya için 
mecburi a.o;kerlik hizmetinin konulma-

sı lehinde bir makale neşretmektedir. 
Gazete, buna sebeb olarak İngiltereden 
gayri bütün dünyanın baştan başa tam 
surette silarlı bulunmasını göstermek
te ve beş yüz bin kişilik bir ordu vücu
da getirilmesini teklif eylemektedir. 

General Motors 
f abriliasındaltl grev 
lş~i sendikası, bir anlaşmaya va
rılmazsa 270.000 i~ı;inin grev 

yapacağını bildirdi 

Flint, 4 (A.A.) - (Meşigan) Ame
rikan otomobil endüstrisi amele sendi
ka şefleri "General Motors,, müdürlü
ğüne bir ültimatom vererek müdürlü
ğü sendika ile görüşmeye girişmeğe 
davet etmişlerdir. 

Aksi takdirde 27 5.000 işçinin grev 
ilan eder.eği bildirilmektedir. 

"General Mot-ıs .. müJürlüğil •ŞÇ • 

fabrikaları boşaltmad1kça görüşmelere 

girişmemek hususunda bu ana kadar 

ısrar etmektedir. 

ENTRANSfJAN 

GAZETESiNE GÖRE 

Dük dö Vindsor 
mayısta evlenecek 
Paris, 4 (A.A.) - Entransijan ga

zetesinin haber verdiğine göre Dük dö 

Vindsor gelecek mayısta Viyanatla ev· 
lenmek niyetindedir. Tamamiyle husu· 
si bir şekilde cereyan edecek olan e'I• 

lenme töreninde ancak bazı dostlan 
hazır bulunacaktır. 

İzdivaçtan sonra yeni evliler Dub
rovnik'e giderek geçen şubat ayında 

Dük de Kent ile sabık kıralın oturduk
ları sayfiyeye yerleşeceklerdir. 

. 
vazörünün Blakhil ismindeki ingiliz yük 
gemisini tevkif ettiği hakkındaki haber
ler resmen yalanlanmaktadır. 

Her iki gemi adet olduğu veçhile 
Mors işaretleri vasıtasiyle birbirlerine i
simlerini bildirmişlerdir. 

flaber Lon<lrada da yalanlanıyor 

Londra, 4 (A.A.) - Deniz bakanlı
ğı, Blakhil vapurunun alman kruvazörü 
Königsberg tarafından tevkif edildiği 
haberini kati surette yalanlamakta ve 
Fearless destroyeri ile Blakhil vapuru
nun halen Santander'de bulunduklarını 
bildirmektedir. 

S"n iiç gün i(inde I tal yanın Ka
dikse beşbin asker çıkardığı 

bildiriliyor 

Cebelüttank, 4 (A.A.) - Sevil'den 
bildirildiğine göre son üç gün içinde İ

talyan harb gemileri Kadiks'e 5.000 den 
fazla asker çıkarrruşbrdır. Bunlar der• 
hal Sevil ve Kordoba cephelerine gönde· 
rilmiştir. Bu haber resmen teyid edilme
miş ise de dün Cebelüttarik"a giden Ju· 
rez ahalisinden bir kaç kişi Kordoba ve 
Sevil'e gitmek üzere Kadiks yolunda Je· 
rez'den geçen italyan kıtalarına rast gel
diklerini bildirmişlerdir. 

Askerler lıakkın<la Romadan 
gelen bir lıaber 

Paris, 4 (A.A.) - Jurnal gazetesinin 

Roma muhabiri Kadiks'e ihraç edildiği 

iddia edilen 6.000 İtalyan askeri hakkın
da saliihiyetli resmi bir şahsiyetten iza
hat istemiştir. Bu zat şu cevabı vermiş· 
tir: 

"Bu mesele hakkında hiç bir şey bil
miyoruz. Bu gibi haberlere inanmamak 
lazımdır.,, 

I ngiltereden giden kuvvetler 

Londra, 4 (A.A.) - Deyli Meyi ga· 

zetesi, önümüzdeki cuma günü yeniden 

bir takım ingiliz marksistlerinin İspan

yaya nakledilecekleri haberini vermekte· 

dir. Bunlar, Glasgov'dan hareket ede

ceklerdir. 

Bu işi, İskoçya komünist partisi ter

tib etmiştir. 

Ölümünün yüzüncü yıldönümünde bü

yük bir tören yapılacak olan büyük 

rus edibi Puşkin 

Moskova, 4 (A.A.) - Sovyetler bir

liği halk komiserleri meclisi, 10 şubat 

937 dı! yapılacak olan Puşkinin ölümü· 

nün yüzüncü yılrlönümü töreni için a

şağıdaki kararları almıştır. 

Moskovada bir sergi açılacaktır. Bu· 
nun iç.in halk komiserleri meclisi, kül-

tür komiseri Bubnofun reisliğinde bir 

komite teşkil olunmuştur. 

Puşkinin eserleri ve Puşkin hak· 

kındaki neşriyat Sovyctler birliği mil· 

letleri dilleriyle veya yabancı dillerle 

tab ve neşredilecektir. 

Basılacak nüshaların sayısı 13 mil

yon 900 bindir. Leningradda Mihaliets· 

kos köyünde ve diğer yerlerde Puşkin 

abideleri dikilecektir. 

Leningradda ve Mihailovskos kö

yünde Puşkin müzeleri kurulacaktır. 

Sovyetler birliği halk komiserleri mec• 

lisi, bu kararların tatbiki için komite• 

ye gereken tahsisatr vermiştir. 

Troçltl nerede 
oturacal{. ? 

Şanghay, 4 (A.A.) - Tabeskar eya• 

Jeti valisi B. Fernand Manero, B. Kar .. 

denasd ile Troçkinin Villahermosa e • 

yaletinde oturmasr hususundaki son te .. 

ferruatı tesbit etmiştir. Rio-Rijahva u .. 
zerinde bulunan bu eyalete girmek ço1' 

müşkül olduğundan Troçki bu suretle 

suikastlere karşı da korunmuş olacak· 

tır. 

SON DAKiKA 
Görmenlerin sancaktaki tetkil{leri 

Antakya, 4 (A.A.) - Milletler Cemiyeti tarafından İskenderun sancağına 
gönderilmiş olan görmenler, işlerine başlamışlardır. 

Görmenler, etrafta şehir ve kasabaları gezmişlerdir. 

Asi l{uvvetlerin ileri hareketi 
Avilla, 4 (A.A.) - Havas Ajansı muhabirinden: 
Asi kuvvetler, pazar günü Eskurial bölgesinde 1 kilometre ilerlemişlerdir4 

Enternasyonal müfreze, kendisini ışecaatle müdafaa etmiş ise de asilerin mu• 
1 

zafferiyetine mani olamamıştır. • 1 
Madridi Eskurial'a bağlryan yol, asilerin top ate§i altındadır. İyice ailaB 

landrrılmış c cihazlnndırıJmış birçok kuvvetler, Franko'nun Madridin şi.ma.o 
!indeki kuvvetlerinin mevzilerini işgal eden harekete iştirak etmişlerdir. zan .. 
nolunduğuna göre asilerin kumanda heyetinin ilk hedefi, Eskurial'in zaptıdır. 

Kadikse çıkarıldığı iddia olunan italyan kuvvetleri 
Roma, 4 (A.A.) - Matbuat propaganda nazırı, 5.000 italyanrn Kadiks'do 

karaya çıkmış olduklarını tekzib etmelttedir. 

• *. 
Londra, 4 ( A.A.) - Royter Ajansından: Dört bin italyanm Lombardia va• 

puru tarafından Kadiks'de karaya çık;ırılmı§ olduğuna dair şimdi İngiltere hü• 
kümetine malumat gelmiştir. 1 



Adana, kurtuluşunun 
yıldönümü bugiin kutlanacak 

Dünkü Kamutayda 

Kamutay, Cümhur 
Reisliği, Baş ve Dış 
Bakanlık binaları 

Vilayetlerimizin çalışma planı 

B. Şükrü Kaya, vilayetlerimizde sisteınli 
bir faaliyet için ehemiyetli direktifler verdi (Başı 1. inci sayfada) 

ı - istiklal marşı, 
2 - Açılış nutku, 
3 - Kurtuluş tarihçesi, 
4 - Kurtuluşa aid hikaye. 
S - Çukurova hakkında malQmat, 
6 - Kurtulu,a aid hikaye, 
7 - Şiir, 

8 - Çukurova halk şarkıları, 
9 - Adananın kurtuluşuna ve ora

da halkevinin açılışına aid bir film, 
10 - Piyes (Çakır Ali) 
11 - Toros şarkısı. 

A.danada kurıulu4 bugün Ra$ıl 
kutlanacak? 

Adana. 4 (A.A.) - Adananın kur. 

tutuş yıldönümünü kutlamak için bü
yük hazırlıklar yapılmıştır. Muhtelif 

işleri üzerine almış olan komiteler par

ti kurağında geceli gündüzlü içtimalar 

yaparak icab eden bütün işleri yerine 

getirmişlerdir. Ve kutlama programını 

verilen ehemiyet derecesinde tesbit et
mişlerdir. Bu münasebetle bütün civar 

köylerden akın akın gelmekte olan at

lılar Adanayı doldurmaya başlamışlar
dır. Köylüler davul, zurnalarla kafile 
kafile Adanaya gelmekte devam edi

yor. Şimdiye kadar gelen köylülerin sa· 

ym iki bini geçmiştir. Köylüler kendi

lerine tahsis olunan muhtelif yerlerde 
ağırlanmaktadır. 

Yarın sabahleyin başlıyacak olan 
merasime büyük bayrağın çekilmesi su
retile başlanacak ve kutlamanın çok he. 

yecanlı olacağı tahmin olunabilir. Şeh

rin yirmi muhtelif yerinde söylevler 
verilecek, halka kurtuluşun ehemiyeti, 

istikbale bağlılığının büyük lüzumu 

hakkında sözler söylenecektir. Büyük 

toplantı Atat ürk anıtının önünde ola
caktır. Şehrin birçok yerlerine hopar
lörler konulmuştur. Gece fener alay

ları yapılacak, Halkevinde, mahfeller

de şenlikler olacak ve birçok davetlile
re büyük bir balo verilecektir. Gündüz 

olduğu gibi gece de halk büyük toplan
tılar halinde eğlenecek ve müzik, nu

tuk, neşriyatını dinliyeceklerdir. Bü
yük kutlama merasim ve tezahüratı 

halk partisi genel sekreterliğinin res. 
men gönderdiği sinema operatötü tara

fından filme alınacaktır. Kurtuluş bay

ramı münasebetiyle Çukurovanın bü

tün saylavları. matbuat umum müdür

lüğü başmüşaviri Burhan Belge ve bir

çok gazeteciler Adana'da bulunmakta

dırlar. 

• • 
ıçın 

4.5 milyon liralık tahsisat 
kabul edildi. 

(Başı 1. inci sayfada) 

962 Jiranm münakalesine ve adliye büd
cesinin muhtelif fasıllarının 17 bin 
beşyüz lira indirilerek, "1935 mali yılı 
tahsisatsız borçlar,, adıyle açılan ye
ni fasla fevkalade tahsisat konulması
na aid kanun tayihalarını kabul etmiş
tir. 

Kamutay ruznamesine giren diğer 
maddeler ile kazanc -.rergisi kanununun 
üçüncü maddesinin bazı fıkralarının 

tefsirine aid mazbata Adliye encüme
nine verilmiş, ''zabitai sıhiyei hayvani
ye muayene resmine aid tarifenin de
ğiştirilmesine dair 1<anun layihasıyle 

Kamutayın 936 yılr ikinci teşrin ayı 

hesabı hakkındaki encümen mazbatası 
tasvib edilmiştir. 

Vilayetlerin mahalli mahiyeti taşı
yan hizmetlerinden heme11 hiç birinin 
mahalli ihtiyaçlara ve bünye kabiliyetine 
uygun şekilde tesis ve tanzim edilmedi
ği, metodlıı ve planlı çalışmanın hakim 
olmau.ğı dahiliye bakanlığınca görülmüş , 
ve dahiliye bakanı ve parti genel sekre-
teri B. Şükrü Kaya bu hususta dün va
liliklere bir emir göndermiştir. Ehemi
ycti dolayısiyle emri aynen yazıyoruz: 

nelik iş programlan vücuda getiril~ 
derhal umumi meclislerin tasdikinden ... 
çirilmesini ve büdceye buna göre tab .. 
sat konulmasını rica ederim. 

2 - ls programlan tanziminde ı:DI" 

halli ihtiyaçların göz önünde bulundur&I" 

tarak tertib sırasına konması her baıt' 

gi bir hizmete diğerlerinin aleyhine lil
zumsuz inkişaf verilmesinden ictinab O

lunması lazımdır. Masraflarından nıiiıO" 

kün olduğu kadar tasarruflar ya~ 
mahalli varidatı en faydalı şekilde t~ 
ve istimal etmek ve netice itibariylt 
eser meydana getirmek, metodlu 'ff 

planlı hareketlerin nasibidir. Pro~ 
lar, şahsi istek ve temayüllerin değil. 
mahalli ihtiyaçların ifadesi olacağına gÔ" 
re başlanan işlerin başlayanları istihlif 
eden ler tarafından da takibi ve sonuol 
ka'lar yürütülmesi imkan dahiline giP 
miş olacaktır. 

Ba~betke 

Ankara şehri iymar planı mucibin
ce Yenişehide Devlet mahallesinde in
şa edilecek olan Kamutay, Cumhur re
isliği, Başvekalet ve Dış Bakanlığı bi
naları inşaatı için dört milyon 500 bin 
liraya kadar teahhüt icrası için salfilıi

yet veren kanun Kamutayın kabul et· 
tiği kanun layihaları arasında bulun
makta idi. 

"Müsbet ve verimli işlerin pliinlı ve 
programlı hareketlerden doğacağı beda
het derecesine varmış hakikatlerdendir. 
Hizmetleri, gelir ve ihtiyaçlarla müte
vazin şekilde yürütmek mahalli inkişafı 
tem~ etmek demek olacağna göre her 
§eyden evvel bu mühim boşluğun dol
durulması ve bütün hareketlerin plana 
alınması kararlaştırılmıştır. lş program
ları idarei hususiyei vilayat kanununda 
sarahaten yer aldığı ve buna şiddetli ih
tiyaç bulunduğu halde şimdiye kadar bu 
lazimenin yerine getirilmemesi yüzün
den bir çok ihtiyaçların karşılanması 

mümkün olamamıştır. 1929 yılından son· 
ra hususi idarelerin gelirlerinde büyük 
eksiklikler husule geldiği ve mahalli hiz
metlerin çoğu ihmale uğradığı halde za
man zaman ve yer yer teşkilat kadrola
rını genişletmek, muhtelif sebeb ve vesi
lelerle kadrolara yeni memuriyetler ila
ve etmek, mevcuda zamlar yapmak yo
lunda adeta müsabakaya girişilmiştir. 

Bu halin devamı gaye olan hizmetlerin 
yerine teşkilatın kaim olmasını intaç e· 
deeektir. Bunun çok şamil olan netice 
ve zararlan üzerine ehemiyetle dikkat 
nazannızı çekmeği vazife bilirim. 

3 - Umumi meclislerin kabulüne ik" 
tiran edip vekaletin tasvib ve tasdiicitr 
den geçecek iş programlan büdcelerde .. 
büdce tatbikatında yer almak suretiyle 
realize etlileceğinden katiyet kesbetıııif 
programlara müstenid muhassasatı biid
celerine tamamen veya ksmen ko~ 
vilayetlerin büdceleri tasdik edilmiyecr 
ği gibi bu şekilde büdce tertib ve seYkf' 
den de mesuliyete tabi tutulacaktır 

4 - Her hizmet için vilayet gelir .
ihtiyacına göre azami ve asgari badJl 
kadrolar tanzim edilerek kadro ced~ 
leri berayi tasdik aynca bakanlığa gölJU"" 
rilecektir. 

AKDENiZ' DE Bu sonuncu kanunun görüşmeleri 
sırasında B . Süleyman Sırrı (Yozgat) 
tarafından ileri "Jiirülen bazı mütalea
lara cevab olarak Dahiliye Vekili B. 
Şükrü Kaya şnularr söylemi§-tir: 

(Başı 1. inci sayfada) 

ve ilerisi için sağlam vaidler ala
rak, gerginliği ortadan kaldırmak 
yollarını aradılar. ispanya ihtila
li, vaziyete büsbütün yeni bir te
kil verdi. Herkese kartı, Akdeniz 
tehlikesi ile oynamak frrsab, tek
rar, ltalya'nın elinde idi. Fatiz
min F ranko hükümeti ile münase
betlerini, bazı gazeteler,''- Mon
lrö'ye kar§t Cibraltar !" ihtarı ile 
tefsir ediyorlardı. ltalya'nın Ak
deniz'in nazik noktalarında ispan
ya topraklarına yerleşmek ta.sav· 
vurunda olduğu ileri sürülüyordu. 

lngiltere ile ltalya arasındaki 
Akdeniz anbşması işte bu sıralar
d:ı olmuştur. Bu anlaşmaya inan
cala§ma adı verilmiştir. lnr{.liz ve 
İtalyan gazetelerinin bu inancalaş
ma etrafındaki izahları, bizi ten
vir edecek mahiyettedirler. logi
lizlere göre, ltalya Şarki Akdeniz 
devletlerinin menfaatlerine riayet 
edecek. Balear adaları üzerindeki 
her türlü emellerinden vaz geçe
cek, bilhassa Şark ve Yakın - Şark 
taraflarına emisyonlar yapaın Ba
ri radyosu lngiltere aleyhindeki 
ne~riyata son verecek, ltalya Mı
ıır'ın Milletler Cemiyetine girme-
sine muhalefet etmiyecek, Mısır
da kapitülasyonların kalkmasım 

kabul edecek, ltalya, bilahare, 
Montrö anlasması ile Londra de
niz muahecksine iştiraki dikkatte 
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tutacak, Milletler Cemiyetine kar
şı hücumlardan va.z geçerek, Ce
nevre müessesesi ile yeniden itbir
liği edecektir. 

ltalyanlara göre anlaşmanın he
defleri ıunlardır: biri, İtalyan • 
İngiliz münasebetlerini ve iki dev
let menfaatleri arasındaki daya
nı~mayı ıslah etmek ve Akdeniz
deki diğer devletlerin menfaatle
rine riayet etmek, ikincisi, lngil
tere ile ltalyanm Akdenizdeki 
timdiki vaziyetleri ile bu denızde
ki enternasyonal vaziyetin doku
nulması caiz olmıyan mahiyetini 
kuvvetlendirmektir. Anlaşma ne 
bir ittifaktır, ne de kimse aleyhi
nedir. Ne Akdeniz'in bir istatüsü 
olmak iddiumdadır, ne de bu de
nize aid bir tahkimnamedir. Ni
hayet bu anlaşma, İtalyan - alman 
işbirliğini katiyen bozmamakta
dır. ltalyan gazetelerinin bu an
laşma etrafındaki tefsirlerde en 
büyük ehemiyeti, İtalyan - alman 
anlatmasının masunluğuna tahsiı 
etmiş olmaları dikkatdeğer bir 
noktadır. 

Yazımızın ilk kısmındaki Ak
deniz ihtilafları tarihçesi ile bu 
izahlar yanyana konulduğu vakit, 
İngiliz - İtalyan anlapnasının ma
hiyet ve şümulü hakkında sarih 
bir fikir edinilebilir. 

Falih Rılkı ATAY 

"- A.nlraranın planr, kendi kanu

nun şeraiti dahilinde yapılmış ve He

yeti Vekile tasdik ettikten sonra bir 
kanun mecburiyeti olmuştur. A.nkara-

nın planı uzun münakaşalardan sonra 
kabul edilerek o esas dahilinde tatbik 

edilegelmektedir. Devlet binalarının 

bir arada teksifi o pl§nın icabatından
dır. Eğer hatırlanan mahzurlar vlrid•, 
o mahzurun mildafaayı bir arada topla-

mak bakrmrndan burada daha iyi olaca
ğını asker1 mütehassrslar mütalea et
mektedirler. 

Şehri güzelleştirmek meselesine ge

lince, cumhuriyeti kuran neslimizin 

bütün kudreti in§aiyesini bir arada 

göstermek itibariyle burası bir niimu

ne olarak gösterilebilecektir. A. nlrara

nrn bir tarafının harab olması, i~aatrn 
eski noksanlarını gösterir. Yoksa A.n
karanın diğer tarallarr da plan muci
bince günden güne ıymar edilmekte ve 
güzel/esmektedir. Ben gelecek nesille
re A.nkaranın eski halini gösterecek bir 
nümune bulamıyacağız diye korkuyo
rum.,, 

Tayinler 
Devlet Şurası Başmuavinliğine bi

rinci sınıf muavinlerden Muhiddin ta

yin olunmuştur. 

* Mülga Muğla ihtısas mahkemesi 
müddeiumumisi Fuad adliye müfettiş

liğine tayin olunmuştur. 

ı - 1937 mali yılından itibaren tat
bikatına geçilmek üzere bünye kabili
yeti ve mahalli ihtiyaçlara göre beşer ae-

Adliye tayinleri 
• Dünkü sayıdan devam • 

lstanbul azası İbrahim Tevfik Ankara 

ceza hakimliğine, İzmir sulh hakimi Ka
mil Elaziz ceza hakimliğine, Kırklareli 

müddei umumisi Asrın Amasya müddei 

umumiliğine Isparta azası Mustafa Es

kişehir azalığına, Amasya müddei umu

misi Cemal Kırklareli müddei umumi
liğine, Ödemiş azası Tahir İstanbul aza
lığına, Mardin müddei umumisi Şekib, 

Karaisalı müddei umumiliğinc, Bursa 
sorgu hakim vekili İhsan Bursa sorgu 
hakimliğine, Karaisalı müddei umumt

si Ömer Siverek müddei umumiliğine, 
Uluborlu müddei umumi muavini Mitat 
aynı yer müddei umumiliğine, Kasta
monu aza muavini Faruk aynı yer sulh 

hakimliğine, lstan ')ul sorgu hakimi Ra
mazan İzmir ceza hakimliğine, Eskişe -
bir hukuk hakimi Rauf İstanbul sulh 
hakimliğine, Uşak ceza hakimi Behçet 
lzmir sulh hakimliğine, Kayseri ceza 
bakimi Ali İstanbul azalığına, Uskü -
dar sorgu hakimi Osman Çanakkale ce
za hakimliğine, Alaca müddei umumisi 

Kemal Karaburun müddei umumiliği
ne, lstanbul azası Ahmed Kemal, Koca
m ceza hakimliğine, İstanbul azası Hay
rettin Eskişehir hukuk hakimliğine, Ö
demiş azası Tahir, İstanbul azalığına, 

5 - Maaşların çoğaltılması tadtO 
ve tahsisat im.kanlan ile mukkayYet ~ 
Jup hiç bir zaman ve surette bu esaı dr 
1mda zamma cevaz verilmiyeeektir. ~ 

Kısa memleket 
haberleri 

bi' * İzmir, (Hususi) - lzmiriıı • 
seyyah tehri haline getirilmesi İ~ 
lazım gelen projenin hazırlan~ 
Vali B. Fazlı Güleçin reisliğinde"ki_~: 
komisyon tarafından devam olunJP
tadır. 

• Maraş (Hususi) - Hazırtano>Sf 
olan beş senelik köy kalk:nma prog: 
mının tatbikine sene başından iti~r ~ 
başlanacaktır. Program Halkeviı:fllZ rf 
toplanan köy muhtarlarının fikirle 
de alınmak suretiyle hazırlarunıt bil' 
lunrt' ktadır. 

* Erzincan, (Hususi) - Geçenle= 

deki fırtınalardan sonra Trabzon yof . .
karla kapanmıştır. Bir haftadanber• 
tanbul poetası almamamıştır. 11' 

• Erzinca~ (Husl!si) - Yeni .çı 
cak olan istayon caddesi için ha.zırla:;: 
kroki bugün belediye encümcnınce 

vih olunmuştur. 

1stanbulda yapılacak 
antrepolar 

İstanbul limanı i§letme idar~ 
yapılacak antrepo şekillerini tayin e tirt" 
üzere Avnıpadan bir mütehassiı ge dit' 
meğe karar verdiği haber verilme/ 

~•s~ O, muhakkak ölmüştür. İşte beyaz y--

adamlar geliyor. ~ 

CE~~.~L~ ~~.! ABI 

Bak, ben ellerinde silah var, demedim mi? 
Şimdi. daha ortalık ışnnadan güzelce karnı
mızı doyuraca~ız. Suyun dısmda iken onun 
kul~kl~n iyi duymaz. Bu seferki bir kadın 
da değil! 

Direklerin üzerinde ay ısığında bir daki
ka kadar bir varil parıldadı. Mugger, kumla
rın üzerinde kendi gölgesi kadar sakin yatı
yordu. Ayaklarım biraz germişti ve başı bun
ların arasına düsmüc::tü. 

- O karan versin; şimdi işe girişmeli. 
Ufak bir top sesi gibi bir patlama duyul

du. (Fillere karşı kullanılan silahlardan çı
kan sesin ufak top seslerinden pek de farkı 
yoktur.) Bayağı martin, bir timsaha bana
mısm bile deme.z. Fakat infilaklı kurşunlar 
tesirini yapillLŞtı. Kur~unlardan bir tanesi 
Mugger'in boynunun arkasından, belkemiği
nin bir kanş kadar soluna saplanmış, bir ta
nesi daha aşağıya, kuyruk sokumunun üze
rine isabet etmisti. Öldürecek derecede ya
ralanmış olan bi~ timsah, yüz vakamn dok
san dokuzunda derin sulara dolabilir ve 
uzaklaşıp kaçabilir. Fakat Mugger - Got 
köyünün Mugger'i, aşağı yukarı, üç parça 
olmuş demekti. Onun için canı çıkmadan 
başını, bir defa bile, kırmldatamadı ve bir 
çakal kadar yayvan bir halde oracığa seri -
liverdi. 

İki ingiliz, hızlı hızlı, köprüden aşag•:u. 
indiler ve kumlukta serili yatan Mugget 
uzunluğuna hayran hayran baktılar. oea ~ 

Snora bir yerli gelip hayvanın k 1" 
man kafasını kesti ve dört tanesi bunu ıa 
dan içeriye doğru sürüklediler . .. ·ııı 

İngilizlerden birisi, ölü timsahın uzer. ict 
eğilerek (bu köprüyü yapan adamdı) de~ 

Rudyard Kıpling Nurettin ARTAM 

- Şu ayak sesine kulak ver; bu ses yer
lilerin ayak kabılanndan çıkmıyor. Bunlar 
beyaz yüzlü insanlardan olmalı. Tekrar din
le. Orada demir demire çarpıyor. Bu bir si
lihtır. Dostum, şu ağır ayaklı çılgın İngiliz
ler, Muggerle konuşmağa geliyorlar. 

- Öyleyse git, haber ver, pek az zaman 
önce ona aç bir çakaldan farksız olanlar ta
rafından kendisine yoksulların koruyucusu 
deniliyordu. 

- Amcamın oğlu kendi derisini kendi ko
rusun. O bana tekrar tekrar beyaz yüzlüler
den korkmağa hiç bir lüzum olmadığını söy
leınişti. Onlar, her halde beyaz yüzlüler ol -
malı. Mugger - Got köylülerinden hiç biri
si onnn arkasındın gelmeğe cesaret edemez. 

Köprünün üzerinde bir ses şunları fısıl
dadı: 

- Önden ateş edersek, buna karşı o, eve 
sığınmış bir adam gibi emniyette kalır. En 
iyisi boynunun arkasından onu vurmaktır. 
Lakin, bu hayvanın vurulması, köylülerin 
hoşuna gitmiyecek. Çünkü onu burada bir 
yarnn tanrı say.arlar. 

Öteki ses cevab verdi: 
- Adam kulak asma, bu köprü yapılır -

ken, o, benim on beş yerli işçimi hakladı. Ar
tık onun hesabını da görmek zamanı gel -
miştir. Bir kayık içinde haftalarca arkasın -
da dolaştım. 

- Fakat çarpmasından sakın; alimallah 
hiç şakası yoktur • 

Sefil küçük mahlUk, "~imşek ve gök gii
rültüsü, gök gürültüsü şimşek" dedi. "Köp
rünün üzerindeki arabaları çeken nesne ni
hayet paldır güldür yuvarlandı mı?" 

Ei.itün tüyleri tir tir titreyen Balıkcıl: 
- Bu bir silahdan başka bir şey dc~ il, 

dedi, bu silah sesinden fazla bir şey değil. 

- Son defa elimi timsahın ağzına ~ 
tuğum zaman, beş yaşında idim ve bir kaıa' 
içerisinde Mongir' ~e.n geliyordum.. O bClrt': 
manki ayaklanma ıçıne karı~ış ~ı~ be cJ1' 
tim. Zavallı anacığım da kayıgın ıçınd~!1 , Her zaman babamın eski tabancasiyle diJ" 
vanm başına nasıl ateş ettiğuıi anlatıt• 
rurdu. ~,sa 

- Her ne kadar ~il~ burm.~~~~·.ııded 
getirmişse de bu kabılenın en buyug ~ 1<r 
intikamım aldın. Hey, kayıkçılar, şunun attı' 
f asmı alıp şu tarafa getirin; onu kaY11 11r 
kafa tasını alacağız. Vücudu işe yaraın;ti"' 
cak kadar zedelenmiş. Şimdi oca:-:ı aeğ.
Bu iş, biitün gece uykusuz kalm ... ,,.a ) 
değil mi? (Sonu vat 
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'5 "' )NK A.NUN 193i SALI -
Hatay Coğrafyasına Dair 

llünva nüfus istatistikleri l1u taraflara 
gelince susar; c;ün kü 
ratorlu~ından a·ffllan 

osrnPnlı imna
v~1~Ierde he-

nüz nüfus SUJ'lmı yanılmamıstır., 

Kara.ttrı t•(ldi.tti: 
Karasu vadisi de Türkine hududları 

dahilintle de devam eden .;;: - çöküntü 
vadisidir. Burada Karasu ırmağı, garuda 
Hassa dvar:ıı:lan gelen Çatalçayı da al
dıktan sonra göle doğru akar. İki rrma 
tın arasında Karataş adiyle ta§lık bir 
•aha U7.anır Burada Köroğlugezi 250 
metrelik bir zemin üzerinde 700 metre
ye kadar yükselir. 

Şimalde Hassa vt- Ekbezmeydanma 
ICadar uzanan bu arazinin büyük bir kıs· 

• idareten Hacılar nahiyesine aiddir. 
Bu nahıyenin merkezi Çatal dere vadisi 
berinde Aktepe m~vkiidir. Buradaki 
köyler baştan başa tiirlc köyüdür. Halk 
çiftçilik ile geçinir. Buranın pirinçleri 
1Deiburdur. 

Kıırı d"ğları: 
Bugünkü sancak hududu haricinde 

kalan Kurt ve Hnar dağları garbda Ka

raau, prk1a Afrin vadisiyle sınırlanır. 

Ba~dad batt: bu daghlr: mıntakarun or

ta&uıdan geçer. Şimalde Karayel'de 

1150 metreyi bulan bu iltiva dag!arı ce· 
aıW>ta Amık ovasına doğru 800 metreye 
kadar aıçaJır. İdareten Halebe bağlı bir 
kazadır, kaymakamlık merkezi Kilis • 
Antakya yolu üzerinde ve Afrin ırma· 
ğının Köprübaşı mevkiinde Afrin kasa· 
basıdır. Bir kaç kürt köyü hariç bura
lar da b3'tan başa türklerle meskundur. 
Yalnız bu havali değil daha şarktaki A
zez kazası da türklerle meskundur. A
zez evvelce Kilisin bir nahiyesi idi. 

Seman, J" asıan dağları: 
Rihaniyenin farkında Sem'an dağı 

ile Harin'in şarkındaki Ala, Barişa 
dagları cenubta Oruç ovasına kad;ır u
zanır. Ekseri tepeleri 1200 metreyi bu
lan bu dağların yüksek kısımları çok 

arızalı ve taşlıktır. Öteye beriye dağıl
mıı olan çayırlık yerlerde koyun sürü
leri dolaşır. Buna mukabil etekler ve 

aradaki vadiler çok verimli kızıl top -
raklarla örtülüdür. Yeryer zeytinlikler 
ve incirlikler, bağlar, hububat ve pa • 
muk tarlaları göze çarpar. Bu daglık 
mıntakanın da ekseri köyleri türktür. 
Bu dağlar üzerinde birçok ziyaret yer • 
leri, birçok kale ve bina harabeleri var
dır. Barışa dağı üzerindeki kızlar kasrı 
harabesi de bu aradı- zikre ,ayandır. 

Bu dağlık mıntaka arabcanın §İmal 

sının gibidir burada da türkçe ile arab
ça kar«ılaşır. Buraden daha cenuba aoğ
ru gider. türk kütleler! kısmen arablaş
tığı halde buradakiler öz varlığım mu
hafaza etmişlerdir. 

Ala dağı ve Oruç ovasiyle Ali vadi
si arasında Duveyh ve Vastanı :tağları 
uzanır. Bu dağlardı:! çayır ve yeşillik 
çoktur. Burada haraheler azdır. Biitün 
bu dağlar türk çobanları tarafından zi
•1aret edilir. 

Netice: 
Coğrafi tavsiflere burada nihayet ve· 

riyoruz. Son söz olarak şu iki nokta ü
zerinde duralım : 

1 - İskenderun Sancağındaki türk-
1erin mikdarı fransız membalarının ver· 
diği rakamlardan ziyadedir. Onlara gö
re İskenderun Sancağında 4 700 kilo
metre murabbaı üzerinde 190.000 nüfusu 
va .. dır. Bunun 70.800 ü türkçe, 20.400 Ü 

arabca, 1.800 ü kürdce, 1000 i çerkesçe, 
12.200 il rumca, 18.900 ü ermenice konuş· 
maktadır. [l] Bu rakamlar resmi bir nü
fus sayımı neticesi elde edilmemiştir. 

Mandater Fransa on beş senedir mede
ni hayatın icabatından olan nüfus sayı· 
mını ihmal etmiştir. Dünya istatistikle
ri Suriyeye gelince susmaktadır. Şahsi 
bir tahminden ibaret olan bu rakamlar 
her şevden evvel yekun itibariyle hata
lıdır. Buradaki nüfus mikdarı 190 bin 
değil, 300 bindir. Aradaki fark türklc
re aiddir. Diğer unsurların ise eksiği 

yok fazlası vardır. 

2 - Antakya mıntakası türkleri yal
nız İskenderun Sancağındakilerden iba
ret değildir. La7'.kiye hükümetine bağlı 
Bayır, Bucak nahiyelerinde, Halebe bağ. 
h Abeb, Afrin, Harım kazalarında ve ci· 
varlarındaki türklerin mikdarı da epiy 
bir yekun tutar. Şi;phes;z ki bu türkle -

rin mikdarı İsltencerun Sancağında 
türkün gayri olarak gösterilen unsurla
rın mikdarından kat k•t fazladır. 

Has•lı bu öz türk diyarında asırlar
danberi kıymetli eseı Jer yaratan türk 
kültürüne yaşamak imkanını vermek 
medeni dünya:-ıın vazifesidir. Toprağı 
türk kaniyle yugrulmu' bu çiçek diya
rındaki türklerin erkinliği Anadoiu 
türklüğünün güveni ~emektir. 

S-:lim ~adi SELEN 

[1] Pierre Bazantay, Le Sandjak 
autonome d' Aleıcandrette Paris 1935 

BiBLiYOGR~4.FYA 
ÜLKÜ'nün 47 inci sayısı çıktı 

Halkevlerinin çıkarmakta olduğu 

Ulkiı dergisinin ikincikanun 1937 tari

hini ta§ıyan 47 inci aayıaı değerli yazı· 
larla çıkmıştır. 

Bay Fuad Köprülü'nün direktörlü
iü altında çikan ve her sayısındaki ya.. 
zılara kıskan~ bir itina gösterilen der
gi, yeni yılın ilk ayı tarihini taşıyan 
bu sayısında da bize seve seve okuna
cak bir takım tetkikler ve makaleler 
"Yermektedir. 

Ülkünün bu son sayısına baıyazı o

larak B8fbakan İsmet lnönü'nün arttır
ma ve yerli malı haftasının yedinci yıl

dönUmünde Ankara Halkevinde söyle· 
diği değerli nutuk konulmuştur, 

Bundan sonra Hasan Ali Yücel'in, 

bundan bir iki sene evel lstanbula ge· 
lerek üniversitede birkaç konferans 

Vermiş olan fransız filozofu Leon 
Bronscbvicg hakkında bir tetkiki geli
yor. Bu ma· ı-le, «felsefeye yeni bir ne-

tir vas t ceğim> diyen bilginin 

eserleri . .nceleri hakkında de. 
ğerli malı.matla doludur. 

Daha sonraki yazılar da fUnlardır: 
Tarihten önceki zamanlar hakkında 
Profesör H. Breuil tarafından yazılıp 
Profeaör Şevket Aziz Kansu tarafından 
dilimize ·1 b" ka • . çevrı en ır ma lesı. On ye-
dınci asır saz şairlerinden Katibi hak· 1 
kında gen ·· ~ l • . B F Ç ogretmen erunızden ayan 

evziye Abdullahın bir tetkiki. Nahid 

sırrının cbir romancı profili> başlıklı 
hikayesi. Muallim Ali Nihad Tarlan'ın 

cİran edebiyatında roman> ıerlevhalı 

bir tetkiki. Cemal Köprülü'nün orta za

man türk - islam dünyasında maliye 
hakkında profesör A. Mez'den yaptığı 

bir tercüme. Fevziye Abdullahın cDü
şüncelen adlı bir şiiri. Hadiseler ve 

düşünceler. Bibliyoğrafya. Köy kalkın· 
ması. Arkeoloji haberleri. 

Bu değerli kültür dergisinin dikkat 
ve alaka ile okunmasını okurlarımıza 

tavsiye ederiz. 

VARLIK 
1 tkincikanun 1937 tarihli 84 üncü 

sayısı 'u yazılarla çıkmıştır: Yaşar Na

bi cTiyatro davamın, İhsan Sungur : 

«tasarruf terbiyesi>, Samed Ağaoglu 

cküçük sanatların himayesi>, F. Kirof 

4.bugünkü türk edebiyatı>, Halid Ziya 

cTevfik :Fikret'e dain, Boyan Penev 
cbulgar edebiyatında realizm>, Nahıd 

Sırrı con beş gülıde>, Necib Fazıl cbir 

adam yaratmak>, İhsan Devrim edeniz 
ve bar • hikaye>, Elin Pelin cihtiyar 

öküz - hikaye>, Rüşdü Şardağ: czıp. 

zıp>, ve Oktay Rifat, Orhan Veli, Nu
rettin Artanı, Melih Cevdet, Mehmed 

Ali Sel'in §iirleri. Bu dolgun edebiyat 
ve fikir mecmuasını okurlarımıza tav

ıiye ederiz. 
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Basın Genel Direktörlüğünün güzel bir • 
eserı 

Bas G 1 D . kı·· 1 .. w .. Tu"rkı"yenın turistik propagandası gayesiyle, memleketimizin en güzel tabii manzaralariyle 
rn ene ıre or ugu, • . T" k · T f l 

Kalkınma ve inşa işlerimize aid resimlerle süslü güzel bir muhtıra • takvım b~dstırmrşt~r. ultr kçe, ıngr ızcke, ~an/sız av:z: • 
h h ·yeti her haftaya aı yapragın a ısmrnı ço guze m -manca ü~erine basılmış olan bu takvim - mu tıranın ususı , . . . _ . 

· . . · · ô l k" b t k ·m zımbasından ayrılauık, ıstenılen anda bır dosta gonderılmek ralı bır kart postalın teşkıl etmesıdır. y e ı, u a vı . 
- · l k l k · vazifesini görmektedır. uzere masamızın üstünde, bır hazır kart posta o e sıyonu G 1 v· kt" r w- - •• tebr"k et 

d w k tl' erden dolayı Basın ene ıre or ugumuzu ı • Bu güzel buluşundan ve ortaya bu suretle koy ugu ıyme ı es 
meyi vazife biliriz. 
~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 

İngiliz - İtalyan anlaşması hakkında 
Lo d hfill · · d ·· ya trazetelcrinin Roma Paris ve n ra ma ermm ve un e 

' d. tefsirleri devam e ıyor. 

Londra, 4 (A.A.) - Royter bildiri

yor: Fransa, ingiliz - italyan beyanna
mesinin imzası münasebetiyle neticele-

nen görüşmelerden haberdar tutulmuş 
ve beyannamenin neşrinden evel bu ga
ranti teatisi Türkiyeye, Yugoslavyaya 
ve Yunanistana bildirilmiştir. 

Sanıldığına göre İspanya, ihtimal 

iç harb dolayısiyle bu meseleden ha-
berdar tutulmamıttır. 

Londradaki kanaat, Roma anlqma.. 
Bindan sonra, İtalyanın Montrö muka
velesi ile Londra deniz mukavelesine 
iltihakı için daha geniş ihtimaller aç
tığı merkezindedir. Malfim olduğu Ü· 

zere İtalya. zecri tedbirler dolayısiyle 

bu iki meselede tam rolünü oynayama

mıştı. 

ı' NT .A '-M ,\ H :\J(l(JNnA RO
TAFSILAT MtinAN GELE1' 

Roma, 4 (A.A.) - Havas muhabiri 
bildiriyor: 

2 ikinci kanun tarihli ingiliz • ital
yan beyanameai ile Kont Ciano ve B. 
Drummood arasında ve 30 ve 31 ilk ka
nunda teati edilen mektubların ınetni, 

pazartesinden evvol gazete çık.r ... ıadığın· 
dan, ancak bugün öğle üzeri halk tara· 
fından öğrenilmiştir. İzhar edilen mem
nuniyet çok derindir. 

Bu anlaşmanın "bütün diğer Akdeniz 
devletleri arasındaki münasebetlerin iyi
leşmesine'' yardım edei:eğini bildiren bi
rinci fıkrasının sarih surette Fransayı 
hedef tuttuğu bildirilmektedir. 

Anlaşma, İtalyaya ticareti ve doğu 
Afrikası ile münasebetleri hakkında is
tedi{;i garantiyi vermektedir. 

Fakat bilhassa politika mahfilleri, bu 
anlaşmayı, lngilterenin do~rudan do:ru
ya Sovyetler birliğinin nüfuzu altı.ıda 
bir ispanyol komünist cumhuriyetinin 
kurulmasına muhalefet edecegi tarzında 
tefsir eylemektedir. Roma'da "'milli ha
kimiyeti milkiyeye aid statuko' 'kelime· 
leri bu suretle tefsir olunmaktadır. 

Paris, 4 (A.A.) -
Ingiltere ile ltalya arasında yapıl· 

mış olan muvakkat anlaşma, fran:ıız :>İ

yasi mahfilleri tarafından memnuniyet
le karşılanmı,tır. Bu mahfiller ingiliz

italyan anlaşmasını Avrupa sulhunu 
tarsin edecek bir amil telakki etmekte. 

dider. Bununla beraber bazı mahfiller 

bu anlafl'DClnın tesirli olmasmdarı fÜP· 
he etmekte ve İtalyanın lspanycl işle· 

nr • .:::: ·--.ı bir alakaaı olan Almanya 
ile itilaf l'>"'......;;.::uından vaz geçmesin· 
den korkmaktadnntr. 

Habeş harbının neticesi olarak tn-

giltere ile İtalya arasında basıl olmuş 
gerginlik ve bunun üzerine Streia cep

hesinin yıkılması ve bunu İtalyan • al
man yakınlaşmasının takib ey!emt.si 

Paris'te sulh sistemine indirilmi~ öldü
rücü bir darbe gibi telakki edılmekte
dir. O andanberi siyasi mahfiller ital. 

yan - ingiliz münasebetlerinin yeni•tcn 

normal bir şekil almasını bekliyorlar 

ve bu halin pek yakında vukua gelece· 

ğini ümid ediyorlardı. 
İtalya ile Almanyanm ispanyol iş· 

lerinde faal ve müıterek bir ıiyaset ta
lrib etmeleri üzerine Pariste endi,c ve 
huzursuzluk artmıştır. İtalya ile Al

manyanm müşterek gayretleri, karış

mazlık siyasetini kısmen akamete uğ

ratmıştır. Bununla beraber, İtalyanın 

İngiltere ile yakınlaşma tesis etmesi ü

zerine yavaş yavaş ispanyol işlerinden 

elini çekeceği bekleniyor ve İtalyanın 

bu suretle hareketinin Almanyamn da 
lspanyaya karşı takib etmekte olduğu 

siyaaetini değiftirmeai gibi bir netice 
vereceği ümid olunuyordu. 

Kont Roasi'n Balear adalarından ha

reketi ve İtalyan • ingilu anlafDW18ın
da italyanın Balear adaları üzerinde hiç 

bir emeli olmadığını bildirmekte oldu

ğuna dair olan ıayialar Pariıin üwid
lerini kuvvetlendirmiş idi. Aynı za

manda İtalya ile Almanya, İspanyaya 

gönüllü gönderilmes.in menedilmesi 

meselesi hakkındaki ingiliz - Fransız 

teşebbüsünün muvaffakıyetle netice
lenmesi için kapıyı açık bırakıyorlardı. 

Diğer taraftan Fransa, İngiltere, 1-
talya ve Almanyaya karşı sulhçu bir ha
reket tarzı takib etmişler ve bunun için 
Habeşistanın fethini filen tanımışlar ve 

politikasını cezri surette tadil etmesi tak
dirinde Almanyaya ıktisadi menfaatler 
temin etmek teklifinde bulunmuşlardır. 

Ancak bazı siyasi mahfiller, daha az 
nikbin davranmaktadır. Bu mahfiller, 
son hadiselerin ümidleri boşa çıkarm•f 
olduğunu bildirmektedirler. İspanyol • 
alman deniz hadiseleri, Almanyanın İs· 
panyaya karşı asli uzlaşma yoluna git
mek niyetinde olmadığını isbat etmiş o
lup daha dün italyan askerlerinin geldi
ğine dair Cebelüttarik'dan gelen haber
ler, ıon zamanlarda ileriye sürülmüt o
lan nikbince mütaleaları yalanlar mahi· 
yette idi. 

ANLAŞMA VE ISP ANYA 
VAZl\ETt 

Zannolunduğuna göre ingiliz • ital· 
yan itilafları, bilhassa şark Akdeniziyle 
alakalı bulunmakta ve Balear adaları 

müstesna olmak üzere İspanya vakala• 
rından bahsetmemektedir. 

Politika mahfilleri, italyan gazeteleri• 
nin, ingiliz - İtalyan yakınlaşmasının A!• 
manya ile işbirliğine mani olmıyacag• 

suretindeki yazıları hakkında da uzun 
düşünceler yürütmektedirler. 

Hatta bazı mahfiller, ingiliz - İtalyan 

anlaşmalarını bir nevi "iğfal" diye vasıf: 
}andırmakta ve bu itilafların her hangı 
esaslı bir taviz mukabilinde olmaksızın 
İtalyanın Akdenizdekı vaziyetini kuY• 
vetlendirmesine yarar olacak mahiyet
te olduğunu ilave eylemektedirler. 

Aynı mahfiller, italyan politikasınUI 

Almanyanın esiri vaziyetinde kalmali

ta olduğunu, zira Almanyanın merkezi 
Avrupada ve bilhassa Avusturyada İ• 
talyan menfaatlerini şiddetli darbeleı: 

indirebilecek bir mevkide bulunduğunu 
ehemiyetle kaydetmektedirler. 

Umumi intiba, Lö Tan gazetesinin 
bir başmaka&esinde ifade ve hulasa edi~ 

miştir. Bu yazıda ezcümle deniliyor kh 

İngiliz - İtalyan anlaşması, ingilia 

fransız politikasiyle tamamiyle hema.. 

henk olan ve babeş buhranı üzerine yJta 

kılan ve yerine müşterek italyan • al
man faaliyeti formülü kaim olmuş bu• 

lunan eski italyan politikasına rücu e• 

dileceğinden bahııedilmemektedir. Bu• 
nunla beraber bu itilaf, İtalyanın iki: 

büyük garb demokrasisi ile aulhun mu-a 
hafazasına matuf ve faal bir teşriki m&e 

aai yapmasına medar olacak manevi 
şartları yeniden ihya ve tesis etmiştir. 
Avrupada halihazırda mevcud olan ah• 
val ve ICrait dahilinde bu hal, dikkatcs 
alınmac;a şayandır ve hatta bundan bir. 
kaç hafta evvel makul surnte 6mid "I 
tahmin edilebilecek bir neticeden çola 
daha fazla bir feydir. , 

LONDRA GAZETEl4ERINlN 
YAZDIKLARI 

Londra, 4 (A.A.) - Londra gazete.\ 
lerinin çoğu halkı her türlü mübalag..
ya kapılmaktan sak.ınmağa davet etmelo-4 
le İngiliz - İtalyan anlaşmuının muhteot 
viyatmı müsai:i bir surette kartılama&o 

tadır. ' 
Deyli Telegraf, İtalya hariciye nazı• l 

1 

rının İspanyanın mülki tamamiyetin• 
İtalya tarafından mutlak surette riayc~ 
olunacağı, Balear adaları İspanyol faaı•ı 
nı:ı istikbalinden artık bahsedilmiyec~ 

ğini yeniden bildirmesi ve teyid etmesi iı.. 
zerine ve iki taraf arasında teati olunan 
garanti dolayısiyle iki memleket bcynilJof 
deki anlaşamamazlık &ebeblcrinin orta .. \ 
dan kalkmış olduğunu yazma1tt~d:r· Ak-j 

_ Sayfayı çevırımz -



SAYFA 6 

Dünkü sayımızrfa bildirdiğimiz gibi Ankara bölgesi Futbol Jı'k maçları evelki 
gün bitmiş ve Gençler birliği takımı h_iç mağliıb olmadan Ankara şampiyonlu
ğunu kazanmıştır. Gittikçe ilerliyen ve futbolculuğumuzda hakiki bir varlrk 
olduğunu ispat eden Gençler Birliğini tebrik ederiz. Yukarıki resim şampi

yonluğu kaaznan takımdır. 

denizin diğer kısımlarında statükonun 
mubafazsı teahhüdü, diğer bir takını 
memleketlerin italyan siyaseti hakkın
daki şüphel'!rini de ortadan kaldıracak
tır. İngilterenin Akdenizde menafii, sey·• 
risefain hareketinin serbestisi ile hülasa 
olunur. 

UEYL1 - l\lEYL'lN 
TAVSI\ ELERI 

Londra, 4 (A,A.) - Deyli Meyl ga· 

zetesi ingiliz - italyan anla~asının iki 

memleket arasında güveni ortaya koydu
ğunu yazmakta ve bu hadisenin şümu
lü Milletler Cemiyeti tarafından şiddet
le arzu edilen diğer paktlarınkinden 

fazla ol<luğunu kaydettikten sonra şu 

satırları ilave etmektedir: 
"Milletler cemiyeti davası uğruna 

İngiltere şimdi böyle !j i bir dostu bir 
kere daha kaybetınemeğe gayret etme· 
Jidir. Bu mesele de bu suretle halledil
miş olduğundan diplomatik faaliyet 
bundan sonra Almanya ile de bu şekil

de bir anlaşma yapılması noktasında 

temerküz etmelidir. Bu yolda bir anlaş
ma dünyanın birçok endişe kaynakla. 
rmdan birini kurutacaktır. 

llABESlSTAI\ ÜZERiNDE ... 
ANLA ~IA 

Londra, 4 (A.A.) - Deyli Meyl gaze
tesi, bu itilfıfın yakında iki memleket a
rasında görüşmeler yapılmasına medar 
olacağı ve bu suretle yapılacak görüş
melerin Habeşist;ınm ekonomi gelişmesi
ni kolaylaştırmak maksadiyle aktedile
cek bir istikraz hakkında cereyan etme
si pek muhtemel bulunduğu mütaleasm· 
dadır. 

Deyti Ekspres'in siyasi muharriri ay
ni imkanı derpiş temekte ve İngiltere 
hazinesinin yabancı memTeketlere ikra· 
zat yapılmasının memnuiyetine dair o· 
lan kararının refedileceğini tahmin eyle· 
mektedir. 

Morning Post gazetesi, Akdenizde 
deniz üsleri meselesi ile iki memleket 
filosu arasındaki nisbet meselesine te· 
mas edilmemiş olduğunu yazmaktadır. 

Bu gazete, ilave ediyor: 

lngiliz-ital yan gerginliğinin psikolojik 
aebebleri zail olmuş olduğundan iki 
aevlet bu mesele hakkında görüşmeler 

yapmaktan vaz geçmişlerdir. 

Taymis gazetesi, ingiliz • italyan an
laşmasının maziyi tasfiye edecek ma

hiyette olduğunu yazmaktadır. Millet· 
ler cemiyetinin aarfetmiş olduğu faali-

yetler akamete uğramıştır, çünkü her 
saldıran devlet, cemiyet azasından o-

lan devletlerin son derecede fiddetli 
tedbirlere başvurmakta tabii olarak ge. 

ri durmalarını hesaba katabilirlerdi. B. 
Laval, Habeşistanın ziyaıru Stresa cep· 
hesinin muh<ıfazası ile telafi etmek fik

-rinde bulunmuştur. 

Pek yakın bir gelecekte birleşik bir 
1ngiliz imparatorluğunun Milletler Ce
ıniyetine bu cemiyetin İngiltereye olan 
lüzumundan fazla laztm olduğu göz
den kaçırılmamak lazon gelecektir. 

Taymis gazetesi, italyan dış bakan

hğınm İspanyanın mülki tamamiyeti
ne müteallik olan tekliflerini şimdiki 

ademi müdahale siyasetinin esasını tev
ai edecek mahiyette addeylemektedir. 

FRANSIZ GAZETELERİNİN 
YAZDIKLARI 

Paris, 4 (A.A.) - İngiliz - italyan 

anlaşm<l.$ı hakkında düşünceler yürüten 
Lö Jurnal, ezcümle diyor ki: 

Bu işde Fransanın ne gibi bir rol 
oynamakta olduğu sorulmaya değer. E
ğer Fransa, bu işde gafil avlanmamak 

istiyorsa hemen politikasına yeni bir 
istikamet vermeğe teşebbüs etmelidir. 
Fransa ile İtalya arasında husule geti. 
rilmek istenilen bir yakınlık, italyan • 
İngiliz itilafından evel daha kolay ve 
daha faydalı olurdu. 

Le Populaire, diyor ki: 
İtilaf müstakbel müzakerelere yol 

açmaktadır. Filvaki henüz her türlü 
taarruz imk5nını ve arazi statükosunun 
tadili ihtimallerini ortadan kaldıracak 
mahiyette umumi bir misakdan çok u
zak bulunuyoruz. Fransız Hariciye na· 
zırı, Fransanın devamlı bir İngiliz -
İtalyan itilafından ancak istifade göre
ceğini söylemekle doğru bir söz söy· 
lemi tir. 

Hom Libr, İngiliz • İtalyan itilafı
nın fransrzlarla İtalyanların uzlaşma

larını kolaylaştıracağı mütaleasmdadır. 

Ancak bu gazete diyor ki: 

Yalnız acaba Londra ve Romada da 
aynı fikir besleniyor mu? 

ANLAŞ!\IA VE AL)IAN 
GAZ.ETELER! 

Bedin, 4 (A.A.) - Alman matbuatı 
İtalyan • ingiliz anlaşmasının umumi va
ziyette ehemiyetli iyilik yapacağı düşün
cesindedirler. 

Berliner Börsen Zaytung bunun iyi 
bir başlangıç olduğunu yazarak diyor 
ki: 

Bir taraftan İtalya kendi imparator
luk emellerinin tahakkuku İngiltereye 

mutlak zıd olması icab etmediğini mü
şahede edebileceği gibi diğer taraftan da 
İngiltere hadiselerin tazyiki altında ehe
miyetli kararlar almaya mecbur olmadı
ğım görebilecektir. Anlaşmanın diğer 

bir ehemiyeti de bahis mevzuu Akdeniz 
statükosunun tam veya bir kısmı bolşe
vik İspanya ile bozulabilecektir. 

Fransanın hareket tarzına gelince, 
Fransa Akderuzin teskinini selamlaya
caktır. Fakat bunu yaparken de Stresa 
cephesinin tekrar kurulabileceği husu
sunda gizli bir emel besleyecektir. Fa
kat İtalya bu gib~atalara bir daha düş
memek için göriışünü kati olarak tesbit 
etmiş bulunmaktadır. 

Germania gazetesi Avrupada gergin
liğin izalesine doğru bir adım atıldığını 
kaydettikten sonra diyor kI: 

"Bu Akdeniz anlaşmasını Roma ve 
Londra iki ay müddetle müzakere etti· 
ler. Cumartesi günü imzalanan anlaşma-

nın ehem.iyetini göstermeye bu yeter. Bu 
anlaşma bir istihale devresinin sonu ve 
her halde yeni bir vechedir, Avrupa mu
kadderatının sağlamlaşması yolunda bir 
dönüm noktaaıdrr. 

Almanya iki memleket arasında bir 
anlaşma yapılmasından başka bir şey is
temiyordu. Londra İspanya işinden Al
manya ve İtalyanın hattı hareketini an
lamaya başlamıştır ve bugün Fransa i
le İtalyayı ayıran bir hükümet rejimi te· 
zadı değil, komünist enternasyonalinin 
bugün garbi Avrupada oynadığı veya 
oynayabileceği roldür. 

Döyçe Allgemanye Zeytung da di
yor ki: 

Bu anlaşma, İtalyanın garbi Avru· 
pada emniyeti tesis eserine iştirakine 
mani olan hususları ortadan kaldırmış
tır. Bundan dolayı garb Avrupasmda 

ı 

ULUS 

Ankara 
ÖÖLE NEŞRİYATI 

12.30 Plak: Türk musikisi ve halk 
şarkıları 

12.50 Dahili ve harici haberler 
13.00 Muhtelif plak neşriyatı 
AKŞAM NEŞRİYATI 

17.30 fnkıHib dersleri (Halkevinden 
naklen) 

19.00 

19.30 

Türk musikisi ve halk şark•ları 
(Servet Adnar ve arkadasları) 
Türk musikisi ve halk şarkıları 
(Hikmet Rıza Sesgör ve arka
daşları) 

20.00 

20.20 

Konferans: Server Kamil Tok
göz (İnsan niçin beslenir ) 
Plak: Dans musikisi 

20.40 A ians haberleri ve gazete hula
saları 

21.00 Stüdyo salon orkestrası 
1- G. Verdi Opera La Bal Masque 
2- E. Garosio Serenade Ritorna 
3- J. Fucik Walzer Winterstürme 
4- Aligra Fantaisie Maramma 

22.00 Yarınki program ve istiklal marşı 

İstanbul 
ÖÖLE NEŞRİYATI 

12.30 Plakla türle musikisi 
12.50 Havadis 
13.05 Plakla hafif müzik 
13.25 Muhtrlif otak neşrivatr 
AKŞAM NEŞRİYATI 

17.00 İnkılab dersleri· üniversiteden 
naklP.n. Mahmut Esad Bozkurt 
tarafından. 

18.30 Plakla dans musikisi 
19.30 Konferans: Dr. Esat Raşit ta

rafından 

20.00 Vedia Rıza ve arkadaşları ta
rafından türk musikisi ve halk 
şarkıları 

20.30 Cemal Kamil ve arkadaşları ta
rafından türk musikisi ve halk 
şarkıları 

21.00 Saat ayarı: Şehir tiyatrosu ope
ret kısmı tarafından bir temsil. 

22.00 Ajans ve opera haberleri ve er
tesi günün programı 

22.30 PHikla sololar. 
23.00 Son . 

bir anlaşma akdi şansları artmıştır. 

Fransız matbuatı Roma • Berlin mih
verinin bozulmamış olmasından dolayı 
hoşnudsuzluk gösteriyor. Fransayı tec
rid etmek için hiç kimsenin aklından 

bir şey geçmez. Fakat Fransa Avrupa 
işbirliğine veya komünistliğe yardım 

etmek şıklarından birini tercih etme

lidir. 
Korrespondanse politik gazetesi de 

şu düşüncelerde bulunmaktadır: 

Almanya, Roma - Londra görüşme
lerinin Avrupanm umumi vaziyetinde
ki gerginliği kaldıran böyle bir netice
ye varmış olmasını büyük bir memnu
niyetle karşılar. Bu anlaşma Akdeniz. 
de seyrisefer serbestliğini garanti et
mek ve şimdiki statükonun katiyen bo. 
zulamaz olduğunu açıkça kaydetmek 
suretiyle her iki tarafın kaygılarını or

tadan kaldırmıştır. 

,,.,,..,sooassnnr PıaA 

Prof. K. KÖMORCIANIN 
Modem ve herkese elzem kitapları 

Kr. 
Ameli ve tatbiki kambiyo 
Yeni muhasebe usulü 
Ticari malfunat ve bankacılık 
İktısad ilmi 
İhtisas muhasebeleri (Şirket, 
sanayi, ziraat, banka) 
Ticari ve mali hesap 1. ci kısım 
Zihni hesap kaidelen 
Logaritma cetvel~~rı 
(yeni rakam) 
Yeni hesabı ticari (mufassal 

35 
122,50 
los 
87,SO 

175 
70 
20 

56 

eser) 200 
Malt cebir (istikraz v~ 
ıigorta hesapları) 100 

Başlıca satış yeri: İlcbal Kitapevi 
cıs~oo .... ., 

Nöbetc;i eczaneler 
1 - Pazar: Ankara eczanesi 
2 - Pazartesi: Yeni ve Cebeci 

eczaneleri 
3 - Salı: Halk ve Sakarya eczaneleri 
4 - Çarşamba: Ege eczanesi 
S - Perşembe: Sebat ve Yenişehir 

eczaneleri 
6 - Cuma: İstanbul eczanesi 
1 - Cumartesi: Merkez eczanesi 

5 SONKANUN 1937 ~ALI 

Madrid cephesinde harb 
dündenberi yeniden şiddetlendi 

iki tcıraf ta, birbirlerin,in karsılıklı 
taarruzlarını püskürttükle;ini 

bildirmektedirler. 
(Başı 1. iner sayfada) 

mandan sonra hükümetiilerin Paseo Ro
sales mahallesi önünde ve Arguelles'in 
şimalinde işgal ettikleri mevzilere taar
ruz etmişlerdir. 

Hiç beklemedikleri bir zamanda vu
kubulan bu hücumlar karşısında hüku
met kuvvetleri derhal ateş açmışlar ve 
bu ateş topçu ve mitralyöz ateşleriyle de 
kuvvetlenmiştir. To~u ve tüfek ateşle
ri öğleden sonraya kadar devam etmiş
tir. Escurian cephesinde kayde değer bir 
şey yoktur. 

Madrid mıntakasında hava mütehav
vildir. Sirra Guadarrama ve Sierra Gre
dos müstesna olmak üzere diğer mınta
kalarda karlar yavaş ,Yavaş erimektedir. 

* .jc 

Madrid, 4 (A.A.) - Madrid cephe
sinde Valdemorills ve Pozuela mıntaka
larında asilerin şiddetli bir hücumu hü
kümetçiler tarafından püskürtülmüştür. 

Asilerin umumi tebliği 
Salamanka, 4 (A.A.) - Resmi teb· 

liğ: 

Madrid cephesi - Bodilla mıntakasın
da kıtalamruz, taarruza geçmiş ve Villa
dranca ve Kastillo kasabalarını zabtet
miştir. Hükümet kuvvetleri mukabil ta
arruzda bulunmuşlar ise de tard edilmiş
lerdir. Bu kuvvetler, hır çok ölü ve ehe
miyetli mikdarda harb malzemesi bırak
mışlardır. 

Endülüs cephesi - son günlerde yapı· 
lan harblerden sonra düşman 207 ölü 
vermiş ve ehemiyetli mikdarda harb mal
zemesi kaybetmiştir. 

Hiikitmetin resmi tebliği 
Madrid, 4 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
Asilerin Madrid cephesinde yapmış 

olduktan şiddetli bir taarruza rağmen 

milisler, mevzilerini muhafaza etmişler
dır. 

Cumhuriyetçilerin tayyareler" asile
rin beş tayyaresini düşürmüştür. 

Guadalajara cephesinde hükümet 
kuvvetleri ehemiyetli bir sevkülceyş nok
tası olan Almadronez'i zabtetmişlerdir. 

Asiler, burada mükemmel surette ta
hassun etmişlerdir. Hükümetçiler, Aba
nares'i zabtetmişlerdir. Düşman, eheıni
yetli malzeme bırakmıştır. 

Taarruz devam ediyor 
Avila, 4 (A.A.) - Franko kuvvetle

rinin Madrid cephesindeki taarruzu dün 
akşam hala devam ediyordu. Beyazlar 
Majadahonda istikametinde üç kilomet· 
re kadar ilerlemişlerdir. 

Muharebeler devam etmektedir. 

Madridde vaziyet 
Toledo, 4 (A.A .. ) - Tamamiyle iti· 

mada değer bir kaynaktan verilen bir 
habere göre Madrid'de vaziyet gittikçe 

tahammül edilmez bir hal almaktadır. 

Hükümet halk kütleleriyle başa çıka

mıyacak bir h<ıle gelmiştir. Madrid'de 

çıkan Sindicalista gazetesi şehrin so
kaklarında dün anarşistlerle komünist

ler arasında kanlı çarpışmalar olduğu
nu yazmaktadır. Her iki taraftan da ö. 

lüler ve yaralılar vardır. Açlık ve kar· 
gaşahk halkı ümidsizliğe düşürmüştür. 

Kalabalık bir halk kütlesi gece gündüz 

Metro istasyonlarında yatıp kalkmakta

dırlar. Hiç bir sıhi tedbir alınmadığın

dan sari bir hastalığın çıkmasından kor
kuluyor. 

Madridin Ll~!Jlimi için 
müzakereler mi? 

Toledo, 4 (A.A.) - Madrid kuman
danı general Mangada'nın şehri teslim 
için müzakereler açtığı öğrenilmi~tir. 

General Franko şehrin bila kaydü şart 
teslim edilmesinde ısrar etmketedir. 

Gençler Sovyeı Rusya' ya 
iane gönderiyorlar 

Salamanka, 4 (A.A.) - Madrid şeh
rinin radyo istasyonu, sosyalist gençler 
cemiyetlerinin, aktedilen bir kongreden 

sonra, asi!er tarafından batırılan Komso
mol ismindeki rus gemisinin yerine baş
ka bir gemi yaptırm:lk için sovyet Rus
ya•ya gönrledlmek Üz(!re iane toplamıı 
olduklarını bildirmektedir. 

Madrid<le iaşe vaziyeti 
Salamanka, 4 (A.A.) - Anarşist • 

sendikalist radyosu, iaşe güçlüğünün da
ha uzun müddet devam edeıniyeceğini 

bildirmektedir. 
Halk, mağazaların önünde on, on iki 

saat sıra beklemek zorunda kalmakta-

Madrid cephesinde sokak harbından 
bir görünüş 

dır. Bir çok kimseler, ellerinde rovelver· 

ler iyi yerleri kapmak için birbiriyle çe

kişmekte ve kadınlarla çocuklar bu hal 

karşısında boyun eğmekte ve bütün gü.a 

beklemektedirler. Bu şartlar altında hal

kın para vermekten çekineceği anlaşıl
maz bir şey değildir. Ayni radyo istas

yonu, sosyalistleri inkilab aleyhinde kun

dakçılık etmekle itham eylemekte ve bü

tün devıet memurluklarının anarşistle

re verilmesini istemektedir. Komünist

lerin siyasetlerinin de bir hainlik ~ldu· 

ğu beyan edilmektedir. 

Eski ciimlmr reisinin oğlu Parti· 

ye girmek i!etiyor 
Salamanka, 4 (A.A.- - Eski cümhuı 

reisi B. Alkala Zamora'nın oğlu, ispan

yol komünist partisi lideri B. Joso Di

az'a bir mektub göndererek kendisinin 

partiye alınmasını istemiştir. B. Diaz 

verdiği cevabta kendisinin bu arzusunun 

evvela La Pasionaria tarafından bildi

rilmiş olduğunu ve partiye memnuniyet• 

le kabul edileceğini bildirmiştir. 

Franko kuvvetlerinin ilerlediği 
bildirili)'Or 

Avila, 4 (A.A.) - Ilavas'dan: Dün 

akşama doğru Villa F ranka, Kasti! ve 

Manilla köylerini alan asi kuvvetleri ve 
Majadobondanın üç kilometre garbin-

de bulunan Villa Franka dem Kastillo 

şehrini işgal etmişlerdir. Taarruz ha

reketinin merkezinde kaydedilen iler• 

leme hareketi takriben 7 kilometre de
rinliğindedir. Bu mmtakayı müdafaa 

eden kuvvetler, enternasyonal kıtalara 

mensubtur. Bu kuvvetler, tankların da 

yardımiyle adım adım çarpış.ınaktadır

lar. 

Madrid . Eskorial yolu ktıpandı 
Avila, 4 (A.A.) - Havastan: Gene• 

ral Franko kuvvetlerinin i.ıç köyü iş

gal etmesi üzerine Eskorial ve Madrid 

arasmdaki gidip gelme tamamiyle ke• 

silmiştir. Çok mühim bir mikdara çı• 

kan general Franko kuvvetleri mühim 

techizata da maliktir. Bu hareketten 

maksad Eskorial sarayının şark mınta_ 

kasının alınmasıdır. Eskorialin alınma

sı, Madrid şimalindeki askeri vaziyeti 

derhal değiştirecektir. 
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MlLLl MÜDAFAA VEKALETİ 1 
31\TIN ALMA KOMİSYONU !LANLAh 

B1L1T 
ks~ - Hava için dört adet muhtelif fabrika tezgahı kapalı zarfla 

e tmeye konmuştur. 
bin ~ki !ahmin edilen bedeli on yedi bin lira olup ilk teminat parası 

yuz yetmiş beş liradır. 
3 - İhalesi 8 lkinci kanun 937 cuma günü saat 15 dedir. 
4 - Şartnamesini M. M. V. satın alma komisyonundan bizzat ala· 

bilirler. 
d 5 .- E~iltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad. 
fulenn~e ıstenilen belgelerile birlikte teminat ve teklif mektublarmı 

alınaale gun _ve saatmdan en geç bir saat evveline kadar M. M. V. satın 
komısyonuna vermeleri. (1799) 2-5582 

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

la eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 7121 lira 70 kuruş olup ilk teminat pa

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

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

BİLİT 
1 - 250 beygirlik Dizel motörü ve teferruatı pazarlıkla satın alı

nacaktır. 
• 2 - Tahmin edilen bedeli 12.000 lira olup ilk teminat parası 900 
lıradır. 

3 - İhalesi 7 • ikinci kanun - 937 perşembe gün~ saa~ 11 de?ir. 
4 - Bu motör hakkında evvelce hava fen şubesınce ıstenmış o • 

l~n teklifi vermiyenler bumünakasaya giremezler. Bu m~nakasaya 
gırmek için hava fen şubesinden bir vesika alma mecburi.~ır ... 

5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 uncu mad
delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatında M. M. 
V. satın alma komisyon•ında bulunmalarL (2232) 2--6205 

BtLlT 
l - Bes kalem D. v. L. Laboratuvar tecrübe alatı pazarlıkla sa-

tın alınacaktır. 
2 - Tahmin edilen bedeli 13.800 lira olup ilk teminat parası 1035 

liradır. 
3 - thalesi 8-1-937 cuma günü saat 11 dedir. .. .. 
4 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 uncu mad • 

desinde istenilen belgeieriyle ihale günü ve saatında M. M. V. satın· 
alma komisyonunda bulunmaları. (2231) 

2
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Harita Genel Direktörlüğünden: 
1 - Muhammen bedel 1396 lira 50 kuruş Harta Genel Direktör· 

~üğü matbaası için aş?.ğrda yazılı (5) kalem malzeme açık eksiltme 
ıle satın alınacaktır. 

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

Su fanilası (kadife) 30 ınetre 
Porselen bilva 10000 adet 
Alamir..yom map 230 ,, 

Ofset çinko levha 100 ,, 
Adhesif kağıdı 2000 t abaak 

2-605? 

Adana Pamuli Üretme 
Müdürlüğünden : 

Sıra 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

No: 

Çftliği 
Muhammen keşif bedeli 

Yapılacak işin cinsi Lira Kr. 
Amele evleri 2379 64 
Kütlü anhan 5611 94 
Su deposu 1546 59 
Tohum anban 7030 14 
Çırçır fabrikası 10043 91 
Amele hamam ve helaları 3914 36 

Yekun 30526 58 
. (t. - Müessesemiz tarafından Hacıali köyünde inşa edilecek 

cınsı, nevileri ve karşılarında muhammen keşif tutarları yazılı in· 
şaat kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş ve bu islere aid şart· 
name ve evra~ aşağıda gösterilmiştir. • 

B - Eksıltme şartnamesi 
C - Mukavele projesi, 
Ç - Bayındırlık işleri genel şartnamesi ile fenni ve hususi 

şartnameler. 

d DD -:- Şartname ve projeyi .. 15" lira bedel mukabilinde Adana· 
a emırk?prü civarında pamuk üretme çiftliğinden verilir. 

. ~. - lsteklilerin artırma, eksiltme ve ihalat kanununun em
rettıgı bütün evsafı olmalıdır. 

~ - Muv:akkat teminat (2646) liradır. 
m··d .. 1:-_ ~ksıltme 22.1.1937 cuma günü saat 15 de Vilayet Ziraat 

u ur ugunde müteşekkil mübaya:ı komisyonu huzurunda yapıla-
caktır. Ek~iltm . kl . . 1 . •giind k _,. eye e;ırece erın teklıf mektup arını tayın olunan 
dır. (~Z~3)ıltıneden en az bir saat evel ko1~~ona vermeleri lazım-

KREM 
kr Kum~, Sarışın, Esmer her tene tevafuk eden yegıtne sıhhf ~ 

emlerdır. Cildi besler, Çil. Leke ve sivilceleri kamilen izale ~~ 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan· ,~ 
dıkları sıbhl güzellik kremleridir. ~ 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDfLİR~~ 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli '{.,. 
2 - Krem balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 'f.' ! - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli '(,. 

- Krem Balsamin aeı badem gece için penbe renkli. 

İNG1L!Z KANZUK ECZANESİ. 
Beyoğlu • İstanbul 

ULUS SAYFA 7 
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Ankara yüksek Zıraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden 

1 - Yüksek Enstitümüzde bulunan bakkaliye dükkanı 3.2.937 
den 3.2.938 tarihine kadar bir sene müddetle açık artırmaya konul
muştur. 

2 - İhalesi 18.1.1937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 16 
da rektörlük binasında toplanan komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen senelik kira bedeli 500 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 37,5 liradır. 
5 - Bedava şartnamesini almak istiyenler Enstitü daire müdür· 

lüğüne müracaatları. (2245) 1-19 

Edremit Belediye 
Reisliğinden: 

Belediyemizin açık olan 165 lira ücretli mühendisliğine istekli 
olanların müracaatı ilan olunur. Taliplerin mühendis diplomasını 
hamil ve musaddak şehir planını tatbika kadir bulunmaları şarttır. 

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

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Nafia Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş : Seyhan vilayetinde Ceyhan Demir 

köprüsü inşaatıdır. 
Keşif bedeli ( 195000 )liradır. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
a)Eksiltme şartnamesi. 
b)Mukavele projesi. 

c)Baymdırlık !.ş!eri genel şartnamesi. 
d) Fenni şartname • 

e) Keşif bülasa cetveli. 
f) Proje. 
g)Hususi şartname. 

.. İs~~yenle~ ~~-evrakı (975) kuruş bedel mukabilinde Şose ve 
kopruler reıslıgmden alabilirler. 

3 A- ~ksiltıne 26-2.937 tarihinde cuma günü saat 16 da Nafia 
Vekaletinde Şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasın-
da kapalı zarf usuli ile yapılacaktır. , 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (11000) liralık mu
vakkat teminat vermesi ve resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında 
çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz etmesi 
lazımdır .. İsteklilerin teklif mektuplarınr üçüncü maddede yazılı 
s~a.ttan bır saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz muka
bılınde vermeleri muktazidir. Posta ile gönderilecek tekliflerin dış 
zarfların mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Posta-
da olacak gecikmeler kabul edilmez. (2230) 1.44 

Bursa Kaplıc.aları Türk 
Anonim Şirketinden : 

Şirket hissedarlarının 15 Şuhat 937 pazartesi günü saat 10 da 
adi surette ve 16 Şubat 937 Salı günü saat 10 da fevkalade olarak 
Bursada Şirket merkezinde toplanmaları kararlaştırılmış bulun
duğundan sayın hissedarların muayyen vakitte teşrifleri rica olu-
nur. 

Adi toplantı ruznamesi 
1-İdare meclisi raporunun okunmasr 
2-Mürakıpler raporunun okunması 
3-1936 senesi bilançosunun okunması , tasdiki ve İdare mec

lisinin ibrası. 
4-İdare meclisi azasından üçte birinin yeniden seçilmesi ve 

muvakkaten seçilen azaların intihaplarmm tasdiki. 
5 - 1937 senesi mürakiplerinin seçimi ve ücretlerinin tayini 
6-İdare meclisi azalarına 1937 yılında verilecek huzur hakkının 

tayini. 

Fevkalade toplantı ruznamesi 
ı _ Şirket esas mukavelenamesinin 5 inci maddesindeki ( Şir • 

ketin sermayesi sekiz yüz altmış beş bin Türk lirasından ibaret 
olup beheri on lira krymetinde seksen altı bin beş yüz hisseye 
ayrılmıştır ) fıkrasının ( Şirketin sermayesi beş yüz yetmiş beş bin 
Türk lirasından ibaret olup beheri on lira kıymetin<le elli yedi bin 
beş yüz hisseye ayrılmıştır) suretinde tadili. 

2 _ Otel ve banyoların işletme şekli hakkında görüşme 
3 _ Kaplıca yanındaki binanın istimlaki ve soğutma cihazr ve 

sairenin tevsi ve ikmali. 
1-48 İdare Meclisi 

1 ASKERi F ABRIKALAR UMUM MODORLOGO 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

600 TON MAZOT 

Tahmin edilen bedeli ( 42000) lira olan yukarda mikdarı ve cin
si yazılı malzeme askeri f~b.rikalar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 18.1.1937 tarıhınde pazartesi günü saat 15 de kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şart~ame (iki) lira (on) kuruş mukabi· 
tinde komisyonda nverilir. Talıplerin muvakkat temiuat olan {3150) 
lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikle mezkfrr gün vesaatte komisyona müra-
caatları. (2207) 1-11 

10 TON SARI SABUNLA KÖSELE 
2 TON SARI V AKETE 

Tahmin edilen bedeli (26900) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 
yazılı malzeme asker! fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 21.1.937 tarihinde perşembe günü saat 15 de kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. 

Şartname (Bir) lira (35) kuruş mukabilinde komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (2017) lira (50) kuruşu ha· 
vi teklif mektuplarını mezkOr günde saat 14 e kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad
delerinde ki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatla-
rı. (2206) 1-10 

.............. ~!!!!!l!!!l!l~~ ............. =mlliiirıiııaaı• 

PEK YAKINDA 1 
Türkçe sözlü 2 büyük film birden 
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Niğde Belediye Reisliğinden: 
Niğde şehrinin nafıa vekaletinden musaddak proje mucibince ya· 

pılacak elektrik tesisatı kapalı zarf usuliylc 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 eveke il§n 
olunan şerait dairesinde 18.12.1936 tarihinden itibaren hir ay içinde 
pazarlıkla ihale edileceğinden talip olanların Niğde belediye riya· 
setine müracaatları ilan olunur. (2222) 2-6194 

Balıkesir Vilayeti Daiıni 
Eneümeninden : 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan iş: . 
Balıkesir - Edremit yolunun 75 + 000 - 82 + 476 ıncı kılomet· 

releri arasındaki şosenin tamiratı esasiyesidir. 
2 - Keşif bedeli (14652) lira (48) kuruş muvakkat teminatı 

(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 umumivesi, • 
İsteyenler bu şartname ve evrakr Balıkesir nafıa müdürlüğün • 

de veya daimi encüme::ı kaleminde görc-bilirler. .. .. 
4 _ !hale 7- ~nunu sani • 937 tarihine rastlryan perşembe gunu 

saat 15 de Vilayet Daimi encümeninde yapılacaktır. 
5 - İsteklilerin yukarda 4 üncü maddede yazılı muayyen za • 

mandan bir saat evvel teklif mektuplacmı encümene tevdi etmeleri 
lazımdır. Teklif mektuplarının postada vaki ~ehiri nazarı dikkate 
alınmaz. • . 

6 - Eksiltmeye bu işlerle uğraştığına dair Nafıa Ve~letınden 
verilmis elinde bir ehliyeti feDI".iye vesikası ib:-az etmesi lazımdır. 

4 -·İstekliler muvakkat teminatlarını ma1sandığına yatırdık
larına dair makbuz veya banka mektupları muayyen zamanda en .. 
climene ibraz etmeleri Hizxmdır. 

8 - Muvakkat teminat malsandığma yatttıhr. Encümende pa • 
ra ve tahvilat kabul edilmez , (2144) Z-6087 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

Adet Cinsi Muhammen bedeli 
699 İspanya mamfilatı 7.65 Brovning sistemi 4350 00 
590 İspanya mamUlatı 6.35 Brovning sistemi 2581 25 
83 D. W. M. Markalı 7.65 726 25 

1 7,66 Dreyze marka 6 25 
z 6.35 Valter 15 25 

1372 1679 00 
Yukarda cins, miktar ve muhammen bede11eri yazılı "1372" adet 

tabanca şartname ve nümuneleri mucibince 11·1-937 tarihine rastlı
yan pazartesi günü saat 10 da pa:r.arhkla satılacalrtır. Bu silahlan 
ahtı satmağa mezun bulunan isteklilerin nümuneleri görmek üzere 
her gün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatt_e % 7 .5 güven
me parası olan "576" lira ile birlikte Kabataşta _lnhısarlar ~evazım 
ve mübayaat Şubesi Müdürlüğündeki satış komısyonuna muracaat-
larL (3705) 2-6160 

Hava Yolları Devlet 
isletme idaresinden: 

' işI Hava yolları devlet işletme idaresine aid uçak alanının gen e-
tilmesi için 106 hektar 1166 metre murabbaı erazini_n is!im.Jik ka_ra.ıw 
namesi hükümleri dairesinde istimlaki İcra •Vekıllen Heyetının 
5635 sayı, 18.11.936 tarihli kararlariyle onayJa~ştı_~· .. 

Menafii umumiye için istimlak _kararn~es1?e. gore teşekkul_ e• 
den heyetin tanzim ettiği ve beledıye encumenının 25.12.936 tanlı• 
li toplantısında onayladığı takdiri kıymet m.azhata~ma ~azaran.: 

A • Güvercin çiftliğinden - Sirkeci q_ğlu Azıze aıd arazıden 
56 hektar 3306,5 metre murabbaı arazinin b~~er metre murabbaına 
60 para. 

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

c _Macun çiftliğinden - Miralay Osman Nuri ve Kara pazar
lı ve hissedarlarına aid araziden 10 hektar 4324 metre murabbaı ara• 
zinin beher metre murabbama 40 para. 

D _ Macun çiftliğinden - Kuru ça}'1rlr Mehmet oğlu Hasan 
ve kardesi Mehmede aid araziden S hektar 6419,5 metre murabbaı 
arazinin beher metre murabbaına 40 para. 

E - Macun çiftliğinden - Hasan oğlu Tiftik Mustafa ve Mi· 
ralay Osman Nuriye aid araziden 6 hektar, 8352 metre murabbaı 
arazinin beher metre murabbaına 40 para. 

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

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

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

Bu ilanın bir sureti ve araziye aid kroki dairei belediyeye ve 
keza bir sureti ve krokisi de tayyare alanındaki Hava yolları idare 
merkezine 5.1.937 gününden itibaren asılmı~t;ır. (2264) 1-50 



PBILCO radyolarını bizden arayın HALİL NACİ Anafartalar caddesi No: 111 Telef. 1230 

ANKARA LEVAZIM AM1RL1G1 1 
SATI7'J ALMA KOMİSYONU İLANLAR! 
1 - Çanakkale müstahkem mevki kıtaatı '.htiyacı için kapalı 

zarf ile 412 bin kilo yulaf satın alınacaktır. 
2 - Yulafın beher kilosuna 6,S kuru,tan 26812 lira SO kuru, 

biçilmiştir. 
3 - İhalesi 14.1.937 perşembe günü saat ıs de Çanakkale müs • 

tahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
İsteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat akçeleri olan 2109 li

rayı ve ihale kanununun 2 ve 3üncümaddelerindeki vesaik ile ko • 
misyona müracaatlarL (2210) 2---6182 

~LAN 
Kırklareli tüm komutanlığı birlikleri ihtiyacı için kapalı zarf. 

la 2317000 kilo odun aatın alınacaktır. Muhammen fiyatı 7S santim 
olub tutarı 17377 lira 50 kuruştur. İlk teminatı 1303 lira 31 kuruş. 
tur. Şartnamesi Kırklarelinde tilin. satın 1tlma komisyonunda her 
gün görülebilir. İhalesi ıs. 1. 1937 cuma günü saat ıs dedir. İstek
lilerir- kanunun 2 ve Jüncü madelerindeki vesaik ve teminat mak
buzlarını havi zar•:ıarmı belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Tüm. Satın Alma Komisyonuna vermeleri. (2176) 2---6122 

İLAN 
1 - Polatlı garnizon kıtaatı ihtiyacı için 2200 kilo sade yağı açık 

eksiltme ile 8. sonkanun 1937 cuma ~ünL saat 16 da ihalesi yapıla. 
caktır. 

2 - Talihlerin llS lira SO kuruş teminatı muvakkate makbuzla
riyle yevmi mezkurda garnizon kıtaatı komutanlığı artırma ve ek. 
ai ltme kom 'syonun3 müracaatları. 

3 - Şartnameyi görmek isteyen talihlerin hergün öğleden sonrı 
komisyona müracaatları. (214S) 2--6092 

İLAN 
Beher kilosunun 
mu°llammen fiatı Teminatı Tutarı Miktarı 

Krş. San. Lira Lira Tonu 
Edirne 12 00 4262 60240 502 
Kırkl areli 12 \)() 72SO 120000 1000 
Çorlu ıs 00 2070 27600 240 
Liile' .ırgaz 11 6S 4745 69900 600 
Vize 12 00 64S2 104040 867 
Tekirdae 11 64 4369 62390 536 

29148 444170 3745 
1 - Üçüncü kolordu birlikleri ihtiyacı için yukarda 2österilen 

3745 ton ekmeklik unun 23. birinci kanun çarşamba günü yapılan 
kapalı zarfla miinakasasında talip zuhur etmediginden işbu 374S ton 
un pazarlıkla alınacaktır. 

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

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

4 - İhalesi 14 kanunusani perşembe günü saat 16 c!a yapılacaktır. 
5 - Pazaı lığa iştirak edecekler 490 numaralı kanunun ikinci ve 

üçüncü maddelerindeki belgeleriyle birlikte yukardaki cetvelde her 
mıntakaya nazaran yazılı teminatları ve yahut 3745 ton unun hepsi
ne birden talip çıkacaklar ji!;cne her mıntakaya nazaran ayrı ayn fiat 
verecekleri gibi kanuaun 16. ıncı maddesi mucibince teminatlarını 
kor muhasebeciliğine yatırmış bulunmaları. (2214) 2--6184 

İLAN 
l - Çanakkale müstahkem mevki kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarf· 

la 363 ton yulaf satın almacaktır. 
2 - Yulafın beher kilosu 6,S kuruştan 23595 lira biçilmiş.tir. 
3 - İhalesi 14.1.937 tarihine müsadif perşembe günü saat 10 da 

Çanakkale müstahkem mevki alım satım komisvonunda yapılacak· 
tır. 

4 - İstek.ilerin ihaleden bir saat evvel teminat akçeleri olan 1770 
lirayı ve iha le kanununun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaik ile biı 
saat evvel komisyona milrac atları. (2209) 2--6181 

t LAN 
1 - Ankara garnizonu askeri hastahanesi ihtiyacı için 6000 kilo 

francaıa 18 ikinci kanun 937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
11 de açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi levazım amirliği satın alma komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

3 - Francalanın tutarı 630 lira olup muvakkat teminatı 47 lira 
25 kurustur. Şartnamesi her gün komisyonda görülür. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlariyle beraber belli gün ve saatte komisyona gel· 
meleri. (2236) 1-15 

İLAN 
1 - Ankara askeri hastahanesi ihtiyacı için 3600 adet tavuk 18 

ikinci kanun 937 tarihine müsadif pazartesi günü saat ıs de açık 
eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi levazım amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - Tavukların tutarı 2340 lira olup muvakkat teminatı 17S lira 
SO kuruştur. Şartnamesi her ~ünkomisyondan görülür. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaik ve 
ttminat makbuzlarile belli gün ve saatte komisyona gelıneleri 

(2237) 1-16 

İLAN 
1 - Ankara harb okulu ihtiyacı için 400 ton yerli kok kömilrii

nün kapnlı zarfla eksiltmesi 16 ikinci kanun 1937 cumartesi günü 
saat 11 de levazım amirliğ i sa tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Kömürün tutan 11200 lira olup ilk teminatı 840 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlarını teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir 
saat eveline kadar komisyona vermiş bulunacaklardır. (2239) 1- 18 

İLAN 
1 - Konyadaki lntaatın senelik ihtiyacı olan 40S bin kilo kuru ot 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muhammen tutarı 19642 lira 50 kuruş olup ilk teminatı 1474 

liradır. 

3 - Şartnamesi IConyada kolordu, İstanbul, ve Ankarada levazım 
Amirlikleri satın alma komiıvonluklarındadır. İstiyenler ıartnameyi 
bu komisvonlarda ~örebilirler. 

4 - Eksiltme 12-1·937 salı ~nU saat ıı de kor satın alma komi~ 
yonunda yapılacaktır. 

S - İsteklilerin 12-1-937 salı günil aaat ona kadar teklif mektup
larını Konyada kolordu satın alma komisyonu başkanhfına gönder
melidir. Bu !\aatten .,nra 2elen mektuplar kabul edilmivecektir. 

(2199) 2---6164 
İLAN .. ......... . 

1 - Eksiltmede otan işler : Pımırhisarın 280 ton yulafı, Demir· 
köyün 8000 kilo kışlık sebzesi, 

2 - Yulafın kapalı zarfla, sebze açık eksiltme iledir. 
3 - Yulafın bedeli 16.800, sebzenin 360 liradır. 
4 - Yulafın ilk teminatı 1260, sebzenin 22 liradır. 
S - İkisinin ihalesi de 21 ikinci kanun 937 perşembe günü saat 

ıs dedir. 
6 - Şartnameler her gün arzu ·~enlere Vize Satm alma komiı-

yonunda gösterilmektedir. (2265) 1-Sl 

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

kablo tevzi kutusu kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. 
2- Bu malzemenin uıuhammen bedeli (15361) muvakkat temi· 

natı ( 1153) liradır. 
3- Eksiltme 18/ 1/ 937 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 15 

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

4- İsteklilerin teminatlarrnı idaremiz veznesine yatıracaklar ve 
alacakları makbuzu veya kanunen muteber teminat mektuplarını ve 
2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla !>eraber 3297 No. 7/5/ 936 ta • 
rihli resmi gazetede neşrolunan talimatnameye tevfikan müteahhit
lik vesikası ile teklif mt.ktuplarını mezkOr kanunun tarifatı daire
sinde hazırlayarak ihale günü saat (14) e kadar komisyona vere • 
ceklerd:r. 

5- Şartnameler Ankarada P . T. T. Levazım Müdürlüğünden 
lstanbulda Beyoğlunda P. T. T. Levazım Ayniyat muavinliğinden 
parasız verilecektir. ( 1959) 2-5793 

Ankara 
CİNSİ 

Valiliğindı-.n: 

Fort kamy~nu 
933 Modeli Fort otomobili (Beş 
adet yedek malzemesiyle) 
Fort otomobili 
Buik markalı otomobil 
Benz Mersedez markalı otomobil 
Buik markalı kapalı otomobil 
Fort markalı otomobil (Yedi 

Muhammen 
bedeli 

Lira Kr. 
lSO 00 

300 00 
200 00 
350 00 
300 00 
350 00 

Depozito 
Miktarı 

Lira Kr. 
11 25 

22 50 
ıs oo 
26 25 
22 50 
26 25 

adet yedek malzemesiyle) SOO 00 37 50 
Etüv maklnesı 100 00 7 SO 

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

Bedeli nakten ve peşir.en alınacaktır. İsteklilerin hizalarında 
gösterilen deoozito makbuzlariyle sözü ıteçen gün ve saatte Def • 
terdarhkta kurulan satı' komisyonuna müracaatları. (2196) 2--6178 

Elektrik pazarlık ilanı 

Kırklareli Belediyesinden: 
21-12-936 da ihalesi yapılacağı illn olunan elektrik makinesi ve 

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

Ankara P. T. T. 
Başmüdürlüğünden: 

Boğaziar mukavelesi hatırasını teyit maksadıyle Sürşaj yapılan 
pul serileri doksan bet kuruşla posta gİfelerinde satılınaktadır. Her· 
kesin bundan istifade etmeleri tavsiyeye ,ayandır. (22S9) 1-38 

Saç lan 
dökülenler 

KOMOJEN KANZUK 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve ke

peklenmesine mini olur. Komo
jen saçlarm köklerini kuvvetlen
dirir ve besler. Komojen aaçla
nn gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz. Hafif bir rayihası vardır 
Komojen kanzuk saç eksiri ma· 
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala· 
rında buiunur. 
LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR 

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

mutfak altında kahve ve bahçe 
satılıktır. İsmetpaşa mahallesi 
U zunyol 73 numarada Seyyit 
Mehmede miiracaat. 1-42 

Kiralık Daire 
Çocuk Sarayı caddesi Kurşun

lu cami kartıaında No. 84 B. 
Alim apartımanında bir daire ki· 
ralıktır. Su, havagazı, banyo ve 
sair tqkilitı son sistemdir. Ka· 
pıcıya müracaatla her vakit gö-

Kiralık Oda 
Ulus meydanı civarı, cadde 

üzeri. Merkezi teshin. Hizmet. 
Telefon· 1856. Ekrem. 1-46 

Kiralık yazıhane ve 
depo 

Ulus matbaasının karşısında
dır. Talipler yanındaki 6 No. lu 
evde Muammer'e müracaat ede
bilirler. 

Telefon: 2816, 2326 
1-47 

YENi 

Üssü Bahri Satınalnıa 
Komisj1onundan : 

Tahmini tautrı tık teminatı 
Cinsi Mikdarı Lira Lira 
Ekmek 360.000 kilo 36000 2700 

Komutanlık kara erleri ihtiyacı ı.ç.ın yukarıda mikdarı yazılı 
ekmek kapalı zarf usuliyle 22 ikinci kanun 937 günü saat 14 de ek
siltmesi yapılacaktır. Şartname 180 kuruş bedel mukabilinde komis
yonumuzdan ve İstanbul Deniz levazım satın alma komisyonundan 
alınabilir. İsteklilerin kanuni belgeleriyle yukarda mikdarı yazılı 
teminat mektuplariyle birlikte teklif mektuplarını muayyen gün ve 
saatten bir saat evveline kadar İzmit Tersane kapısındaki komis· 
yona vermeleri. (2266) 1-S2 

Ankara Eınniyet 

Mikdarı 
Cinsi Adet 
Sivil elbise 183 takım 

1\1 üdüı·l~Oiinden : 
Beher takıma 
tahmin edilen fiat 
Lira Kuruş Lira kurus İhale günü 
20 274 50 20.1.937 ~arşamba 

günü saat (1.S) 

Yukarda mikdarı yazılı elbise 4.1.937 tarihinden 20.1.937 tarihi
ne kadar ıs gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin y u
karıda yazılı gün ve saatte kanuni belgeleriyle birlikte emniyet 
müdürlüğünde toplanan komisyona gelmeleri. (2262) 1-4S 
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Kültür Bakanlığından: 
1. - Ankara bölge ac.nat okulu için pazarlıkla 1 takım ünite de· 

lik mastan ile 1 takım ünite mil mastan alınacaktır. 
2. - Bu mastarların şartname ve listeleri Ar.karada Bakanlık ge· 

reç direktörlüğünden, htanbulda bölge sanat okulu direktörlüğün .. 
den bedelsiz olarak verilınektedir. 

3. -Mastarların ihalesi 18. ı. 1937 pazartesi günü saat 14 te Kül .. 
tür Bakanlığı biansında yapılacaktır. 

4. - Mastarların tahmin bedeui 781 ve muvakkat teminatı 59 ti· 
radır. Taliplerin eksiltmeye iştirakleri. 1-30 

SiNEMALAR HALK 
rebilirsiniz. 1---39 

lmtiyu sahibi ve Bapu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neıriyatı İdare 
eden Yazı lıleri MüdürU 
Nasuhi BAYDAR 

BUGÜN BU GECE 
ŞEYTAN VE GENÇLiK 

(Prağlı talebe) 

BUGON BU GECE 

Casuslar Karşı Karşıya 
William Powel • Roaalind Rour.sel 

Çankırı cadde&i civarında 

Ulus Basımevinde basılımştır. 

Adolf Wohlbruk - Dorothea Wieck 
1taveten: PARAMUNT JURNAL 

Arzuyu umumi üzerine 16.45 
tean1ında 

KIZIL KORSAN 
(Kaptan Blood) 

w ~ 
Sonsuz bir aşk ve heyecan kaynagı 

Programa ilaveten: Dünya haberleri 
Halk matinesi (saat 12 ve 14 de): st .. 
BlRYA MAHKOMLARI. Tenzilatlı 
fiatt.r: Balkon 20 • Salon 10 kuruı. 


