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1SPANY A IBTİLALİ VE 
AMERtKA 

-'l DIS HABIRLIRIInIIZj ı 
Büyük harbın sonundan beri Ame

rika Avrupa işlerine karşı uzaktan 
&eyirci. vaziyetindedir. Versailles mu
ahedesini tasdik etmedi. Milletler Ce
ıniyetine girmedt Hatta geçenlerde 
Buenos Ayreste toplanan panameri -
kan kongresinde Amerika kıtasında· 
ki bütün devletleri Avrupa kıtasın
dan ayırmaya çahşh. Bunun1a be
raber, Milletler Cemiyetinin ve git • 
tikçe onun yerine ka;m olmaya başla
Yan Avrupa devletleri konserinin 
barı§ı temin ve takviye yolundaki te· 
fehbüslerine yardım etınekten kaçın· 
lnaınaktadır. İtalya Habeşistanın İs· 
~lasma teşebbüs ettiği sıralarda Anıe 
rıka nıuharib devletlere gönderilecek 
silah ve h b 1 . .. . h ar ma zemesı uzerıne er 
~evletten evel ambargo koymu§tu. 
:A'Vl'upa devletleri kendi aralarında 
anl~abilselerdi, Amerika benzin ve 
retrolu da bu ambargoya koyacaktı. 
ktalya • habeş ihtilafına karşı Ameri
d anın takip ettiği siyaset, her nokta• 

a Avrupa devletlerine ve Milletler 
~tniyetine yardrm diye tarif edilebi
lır. 

Aynı yardım geçen gün Amerika 

Parlaınentosunda kabul edilen bir 
kanun ile ispanya meselesinde de ya
rılınaktadır. ltalya - habeş harbr do-
ayısiyle harb malzemesi ve 'silah Ü • 

~erine anıbargo konulmsaı için cwn-
ur başkanına salahiyet veren kanun 

~?kanu İspanyada olduğu gibi da· 
d~li bir muharebeye teşmil edilemez· 
'd 1' Edileınediği içindir ki Amerika • 

.an. İspanyaya sHah, harb malzeme· 
aı ve tayyare satılmakta idi. işte A • 
~erika ıneclisi geçen gün ltalya • ha· 

e§ harbı sıralarında akdettiği karı§· 
ID&ınazlık lmaunundaki bu noksanı 
telafi e--· k d h'1" uh b I ... uış, anunu a ı ı m are • 
be ere de te~nıil etmişt:r. Binaenaleyh 

Undan böyle ispanyada her iki ta
rafa da harb malzemesi satılamıya • 
caktır. 

}\ Amerikanın gerek İtalya • habe~ 
t ~~ında ve gerek İspanya ihtilalinde 
a bıb ettiği hu siyaset ile denizlerin 

&er eslisi hakk d • 
her· ··d ın a bır buçuk asırdan 

ı rnu afaa eu·~· 
fa b ı__ ıgı Prensipi bir tara-

ıra.tU11aktadır B.. ··k 
dar bu . · uyu harba ka-

vazıyetlerde A 'kan 
kib etf ~ • . tnerı ın ta· 
ol ıgı sıyaset şu idi: harb olsun 
ınasm, denizi b . , 

de . l d er ser esttır. Ticaret 
nız er e haı-b kaid l .. 

i · d e ennın çerçevesi 
çın e serb u· H' . 1 . es ır. ıç kimse me§ru o-
an ticarete k 

he t' . arışamaz. Denizlerin ser-
s ısı adl v ·ı b k • el"ı en u prensip Amerİ· 
ayı bır def ı 9 

lar d l . a uncı: asrın başlangıç-
ın a ngılt 'I b' d l'i.ik h ere ı e, ır efa son bü. 

led" arbta Almanya ile harba sürük-
ı , 

Büyijk h b . 
r ar nıhayet bulduktan son-
a Yapılan t tk "ki .. • ~ . e ı er gosterınıştir ki 
tneı-ıkanrn h b 

.. ar a sürüklenmesinde 
anın olanla.. . . 
P • . • denızlerın serbestisi 
rensıpıni .. d 
1 tnu afaa maskesi altında 

ro OYnıyan ., .. h .. • . 
c: 1 

31 a tuccarlan ıdı. Tüc-
ar ara bü ··ı 

ai1 .. h I Y'U t kazanç temin eden bu 
a a ış ver· ..• 

rakın ışı ıçın denizleri açık bı-
aya çalışan .. b' 1 • k YUz ın erce amerı • 

a vatanda k 
_ "k §r anlarını akıttılar. A· 
... erı a hülı:" . 
1 urneta de yirmi milyar do-
ar Para saı-f t • k" 

. e tı ı bu para bugün A-
lnerıka vat 
"d andaşlarınrn ceblerinden 
o enın k 
&o e tedir, İ§te büyük harbtan 

nra ıne dii: 
tat ~ Y na çıkan hakikatlerin ya· 

hgr ha l 
ln • Ya sukutudur ki efkarı u • 

llrnıyenin t "k· k 
~·ı_ azyı ı ar~ısmda Ame-
• ıKa'YJ b" 
etf v. • ır buçuk asırdanbeıi takib 

ıg1 sıya tt 
b" 1 se en ayırmıştır. Bundan 

oy e bu 'b· 
. gı ı harb vaziyetlerinde A-

hlerıkanrn . . 
du v sıyaseti, büyük harbta ol-

gu "b' 
5 gı . 1• her ne pahaya olursa ol-
un, denızl•rı' t" . h .• . · - n "e ıcaY-etın ser estısı 

Yerıne d • 1 • • • la • enız erı kendı hallerıne hı· 
l'a p da Amer'k ·ı . . ı· 
ı ı a gemı erının ıman-
arına çekil . 1 ti mesı o acaktır. Bu Ruzvel· 

_ n ve şu ve hu Amerika devlet ada -
... ını · 

n sıyaseti değil, Amerika efkarı 
uınunuyesinin -'ı"kte " ettiği siyast>ttir. 

A. Ş. ESMER 

. Ltt GREVi BİTTİ. 
LıJ 8 (AA) . . k" ' · · - Lıl şehn ve civar 

ırnya en ... 
l <;)lstrisi patron ve işçil :.- ı · dc-
egeleri . . 

yevmıyd.!rın arttırılması hu-
susunda , . 

an.~şnuşıardzr. 

Madrid önlerinde çarpışmalar .) 
göğüs göğ~üse deva.m ediyor 

Belçika, İtalyayı 
• protesto ettı 

... BUNA SEBEB B. DÖGREL'E 
NUTUK fÇlN MÜSAADE 
ED1Ll\f1Ş OLl\IASIDIR 

Her iki kaynakl.a.rdan gelen haberler 
kendileriııin ilerlediklerini bildiriyor 

Brüksel, 8 (A.A.) - Dış bakam B. 
Spak İtalya elçisini kabul ederek rek. 
sisıt lideri B. Leon Döğrel'in İtalya rad
yo istasyonlarında siyası nutuklar söy
lemesine müsaade edilmiş olmasını pro· 
testo etmiştir. 

Avila, 8 (A.A.) - Madrid civarında 
dün iki ehemiyetli ve kanlı çarpışma 

vulm bulmuştur. Şafak sökmeden iki 
saat evvel, asilerin Aravaca önündeki 
Korogne yoluna taarruz ettikleri bir SI· 

rada, hükümetçiler, Kasa del Karnpo
yu kurtarmak için hücuma girişmişler. 
dir. Hükumet kuvvetleri asi mevzilere 
saldırmış ve karanlıkta göğüs göğü.>e 

kanlı çarpışmalar olmuştur. Saat doku

za doğru asiler, Humero Pazulo yüksek
liklerine karşı çok şiddetli bir taarruzda 
bulunmuşlardır. Hüküm süren kesif 
sisten dolayı hava kuvvetleri bu hareke· 
te iştirak edememişlerdir. 

Topçu, hükümet kuvvetlerinin bu

lunduğu mevzileri durmadan dövmüş 

ve hükümetçiler bir adım bile geri çe
kilmeden çok cesurca çarpışmışlardır. 

Saat 12 de Poznelo, Humera, Cerro 
de la Kruz, Cerro Valdegonez, Cerro 
Delas Pertigones, Cerro de la Plate 
mevzileri elde edilmiş bulunuyordu. 

*** Madrid, 8 (A.A.) - Gijondan bildi-

riliyor : 
Puerto del Pontonu işgal etmiş o

lan hükümet kuvvetleri, bir çevirme ha
reketi yaparak, epey mühim sevkülceyş 
noktaları teşkil eden Soto, J okalde, 
Villa Loscanos köylerini işgal etmiş

lerdir. 
Asiler hemen hemen hiç bir muka

vemet göstermemişlerdir. Asi topçusu, 
Oviedo yakınında Buenavista mevkiini 

bombardıman etmiştir. 

*** Madrid, 8 (A.A.) - Kardastrodan 
bildirildiğine göre cumhuriyetciler dün 
Arnenes Listayr ve onu çevreliyen te
peleri işgal etmişlerdir, 

Burgos _ Bcrlin hava .Y~lu 
P . 8 (AA)_ Pöti Parızıyen ga. 

arıs, · · 

t . 'n Avila muhabiri tarafından ze esıru . . 
gönderilen bir telgrafta haber verıldı-
ğine göre Burgos _ Berlin hava hattı 
resmen açılmıştır. Eski Cenevre. Mar
silya • Barselon hattı inkitaa uğramış-

tır. 

Hükümetin bir tebliği 
Madrid, 8 (A.A.) - Dün akşam sa-

at 21.30 da harbiye nezareti tara~mdan 
neşredilen bir tebliğde şöyle denılmek· 
tedir : 

''Hükümet kuvvetleri asilerin Pozu-

ela mıntakasında yaptıkları hücumları 
tardetmişlerdir. Tayyareler bilere aid 
mevzileri bombardıman etmektedirler.,. 

.Asilerin hu tchlıği yalanlayan 
bir haberi 

• Sevil, 8 (A.A.) - Madrid cephe
sinde ileri hareketlerine devam etmek· 
te olan asiler enternasyonal livanın bü
tün mukavemetine rağmen Pozuela de 
Alarkon istasyonunu işgal etmişlerdir. 

Bir Belcika diplomatı öldiirüldü 
Brük~el, 8 (A.A.) - Endepandans 

Beli gazetesi Belçika diplomatı Paron
jack dö Boregravein sıkı bir muhake
meden sonra enternasyonal liva tara· 
fından kur~una dizildiğini yazıyor. Kı

zıllar, diplomatı Fransa adına casusluk 

yapmak ve belçikalı gönüllülerin kaç
malarını kolaylaktırmakla itham edi
yorlardı. Komünistler 20 kanunda dip
lomatın Belçika elçiliğinden çıkmasını 
beklemişler ve onu otomobille takib e
derek yakalayıb kısa bir muhakemeden 

sonra öldürmüşlerdir. 

Asi kaynakiarından gelen 
haberler 

Avila, 8 (A.A.) - Havas Ajansı mu-

habirinden . 
14Beyaz" lejyonerler, gece yarısı, 

Madrid cephesinde Pozuelo mıntakasm
da bir t::arı-uz yarmışlardrr. Süngülerin 
topların ve tayyarelerin iştirak etmiş 

oldukları bir kaç saatlik şijdetli mu
harebelerden sonra ''beyazlar,, sabaha 
karşı Pozuelo ve Humera kasabalarını 
ve milisler tarafından inı~a edilmiş olan 
bir takım istihkamları ele geçirmişler. 
dir. 

Diğer taraftan, Mola'nın sol cenahı. 
çarşamba günü zabtedilmiş olan mevzi
leri tahkim ettikten sonra Eskurial is
tikametinde ilerlem::;leıdir. 

Madridin 10 kilometre garbinde ka
in Aravaca kasabası, ameli surette iha
ta edilmiştir. Kasaba ıçinde bulunan 
milisler, artık dayanamıyacak bir vazi
yete düşmüşlerdir. 

*** 
Salamanka, 8 (A.A.) - Resmi teb-

liğ : 

''Madrid cephesinde kıtalarrmrz Po
zuelo ve Humera mevkilerini işgal et· 
mişler ve ehemiyetli mikdarda ganimet 

ele geçirmişlerdir. 40 milis saflarımILa 
iltihak etmiştir. 

Kasa del Kampo'da kızılların yap
mış ol(]ukları mukabil bir taarruz püs
kürtülmüştür. 

Guadelajara mmtakasmda kızıllar 

bir çok mevzileri terketmek mecburi
yetinde kalmışlardır. Uğramış oldukla. 
n zayiat büyüktür. 

Endiilüste düşman ehemiyetli boz

guna uğramış ve yaptığı zulmiyle ta
nınımş olan reislerin<len "uirini kaybet
miştir. 

General Fı·a11komm bir· miiracaati 
Salamanka, 8 (A.A.) - İyi haber a

lan mahfiller general Franko'nun, Va
Jensiya hükümetinin İspanyol sanati ha-

SON DAl(il(_4 

Talıl{ik l{omisyonu 
Filistin den 
ayrılmıyor 

Kudüs, 8 (A.A.) - İlk verdiği kara
ra rağmen kzrallrk tahkik komisyonu pa· 
zartesi günü Filistinden ayrılmıyacak

tır. 

Bunun sebebi yüksek arab komitesi-
nin uyuşmak hususunda gösterdiği 
zorluktur. 

LONDRAD4. ŞiDDETLİ 
BİR GRiP 

Londra, 8 (A.A.) - Bir müddetden· 
beri Londrada şiddetli grip hüküm sür

mektedir. 
Geçen hafta Londrada ve İngiltere 

ile Gal'in diğer büyük şehirlerinde grip· 
ten 325 kişi ölmüştür. Bir hafta evvel 

97 kişi ölmüştü. 

Londra şehrinde geçen hafta grip
ten 128, Bronşitten 119 ve Za.:;ürreeden 

215 ölü kaydedilmiştir. 

zinelerini Rusyaya göndermek niyetin
de olduğu hakkındaki haberler üzerine, 
Paris ve Londra nezdinde teşebbüsler
de bulunduğunu bildirmektedir. 

Miliı;Jcrin bir hiicumu 
Avila, 8 (A.A.) - Havas ajansmm 

muhabiri bildiriyor: 
Milisler dün şafakla beraber asilerin 

Kasa del Kampo mıntakasmdaki mevzi
lerine şiddetli taarruz etmişlerdir. Mi
lisler bir süngü hücumu yapmışlar ise 
de iki saat süren bir çarpışmadan sonra 
geri püskürtülmüşlerdir. 

Al{denizde ingiliz donanmasını 
k~uvvetlend irmeli için 

Londra, 8 ( A.A.) - Royter Ajansının bildirdiğine göre, Akdenizde İngi
liz müdafaasını kuvvetlendirmek için a m.irallıkça geçenlerde hazırlanan plan. 
da hiç bir değişiklik yapılmıyacaktır. 

B. Ruzveltin inşasını istediği tayYareler 
Vaşington, 8 (A.A.) - Ruzvelt kongreye beyanatı sırasında otuz beşer oin 

tonilatoluk iki zırhlıdan mada donanma için 400 ve ordu için de 530 yeni tay
yarenin inşasını istemiştir. 

Palos hadisesinin ~on safhası 
Londra, 8 (A.A.) - İspanya elçisi dış bakanlığına müracaatta bulunarak 

Palos gemisinden alıkonulan eşyanın h arb malzemesi olup olmadığına dair bir 
karar verilmesini kanşmazlık komitesine verdiğini ve şayet komite bunun harb 
malzemesi olmadığına karar verirse alman hükümetine iade edeceğini bildirmiş
tir. 

Almanya mul{ahil tedbirleri tathil{ ediyor .. 
Berlin, 8 (A.A.) - Alman Ajansı bildiriyor: 
Valansiya makamları, lspanya sularındaki alman deniz kuvvetlerine kuman· 

da eden amiral tarafından yapılan teki ife cevab vermediği için, alınan hüküme· 
ti yakalanan iki vapur hakkında evvelce bildirdiği tedbirlerin tatbikine geçe· 
cektir. 

Alman ve İtalyan cevahları Lonclrada 
tef]{ik e·diliyor 

Londra, 8 (A.A.) - Röyter bildiriyor: 
İspanyaya giden gönüllüler meselesi · hakkında Fransa ile İngiltere hükümc

ti tarafından verilen notalara gelen alman ve italyan cevabları dr~ bakanlığın
ca tetkik edilmektedir. 

İspanyadaki vaziyet hakkında B. Eden bu sabah liberal ve işçi partilerinin 
liderleriyle münakaşa etmiştir. 

Fransa ile İngilterenin ara sıra Fasın vaziyeti hakkmda görüştükleri söyle
nilmektedir. Üç hafta evel bu hususta B. Eden ile B. Korben arasında bir gö
rüşme yapdmıştır. İngiltere şimdi Fastaki vaziyeti tetkik etmektedir. Fransa 
hükümeti Fas hakkında topladığı malQmatı İngiltereye bildirmiştir. Londra 
hükümeti bir taraftan kendi delegeleri vasıtasiyle yeni malfunat almağa çalış· 
maktadır. 

SAYFA 3 

Basın özetleri 
SURİYE KONFEDERASYONU 
EN MOSAlD ŞEKİLDİR. 

Abidin Daver, Cumhuriyetteki ba§• 
yazısında, hükümetimiz tarafından 

Hatay ihtilafının halli için son defa 
teklif edilmiş olan "Suriye konfede • 
rasyonu" usulünün en müsaid §ekil 
olduğunu, gerek Suriye, gerek Fran
sa ve gerekse Türkiyenin menfaatle • 
rine çok uygun ~lan bu teklifin maal· 
esef fransız hükümeti tarafından la
yık olduğu anlayı§la karşılnamadı
ğmı ve başvekil B. Blum'un, şimdi • 
ye kadar bu meseleyle bizzat meşgul 
olmadığını itiraf etmekle de, Fran • 
sanın Hatay meselesine ne kadar az 
ehemiyet verdiğini açıklamış olduğu
nu söylüyor ve Türkiye için hayati 
ehemiyeti haiz bu davaya Fransanın 
biraz daha fazla dikkat ebnesini tav
siye ediyor. 

Tan'da Ahmed Emin Yalman, 
Açık S5zde Ethem İzzet Benice, Son 
Postada Muhiddin Birgen de Fransa
nm haklı davamıza kar§ı gösterdiği 
kayıdsızlığı ve işlediği hataları teba
riiz ettirerek, mesuliyetin Fransaya 
raci olduğunu ileri sürüyorlar. 

AFYONCULUCUMUZUN 
VAZİYETi 

Cümhuııiyette Nevzad Ekrem im • 
zasıru taşıyan bir makale, son zaman
larda vaziyeti bozulmuş olan afyon 
istihsalimizi kalkındırmak için lnhi· 
sarlar idaresinin yapmış olduğu fe • 
dakarlıklara rağmen çiftçinin gene 
de müşkül bir vaziyette bulunduğu • 
nu, afyon idaresinin kilosunu 480 ku· 
ruşa aldığı afyonları, araya ikrazcı 

mutevassıtların girmesi dolayısiyle 

çiftçinin ancak 150 kuruşa sattığını 

söyliyerek, afyon idaresinin ihracat
tan temin ettiği kazancın bir kısmı
nın köylüye yardım şeklinde kullan
masmı temenni ediyor. 

HAYAT PAHALILIGI. 

Va-Nu'nun Ünyede hayat pahalı
lığından şikayet eden bir yazıs1 do • 
layısiyle "Açık Söz" de Hatice Hatib 
"pahalılrk yalnız lstanbulda, Ünye • 
de değil her yerdedir,. diyor. Bu hük· 
mün doğruluğu pahalılıktan anla -
dığımız manaya göre değişir. Müte • 
vaZJ bir memur maaşının dörtte bi • 
riyle bir ailenin yaşayabileceği yer • 
Jerin AnadoJuda çok olduğunu da bi
liyoruz. 

KÖY KALKINMASININ EHEMIYETl 

Akşam'da "akşamcı", her §eyden 
önce bir ziraat ve köylü memleketi 
olan Türkiyede sanayileşme hareke
tinin muvaffakiyeti bile köy ekono • 
misinin düzelmesine bağlı olduğunu 
kaydederek ziraatimizin bugünkü 
derdi istihsal ve kalite kıtlığı oldu • 
ğunu, müstahsilin fazla kazanması 

için daha çok ve daha İyi mahsul ye• 
tiıtirmesi lazım geldiğini anlatıyor, 

ve bunun için de zirai bir kalkınma 
hareketinin yapılmasını çok yerinde 
buluyor. 

İNSANSIZ EDEBIY AT 

Nurullah Ataç, Kurun'da bu baş • 

lıkla yazdığı makalede, bizde lise 

tahsili gÖrmÜ§ olanlarm ekseriya e• 

debiyattan anlamamalarmm ve zevk 

duymamalarını knedilerine edebi • 

yat namı altında okutulan ~ey

lerde "insanlık,. mevcud olmaması

na atfediyor. Edebiyat garbta ''insa

nı insan eden yazılar" diye telakki e· 

dilirken bizde ''insana edeb, erkan, 

terbiye öğreten §eyler addedilmİ§tİr. 

Bu ıi.ıtibarla ''bizde de bir "bumanite" 

teşekkül edinceye, yani edebiyatçıla. 

rımız insan oğlu ile me§gul oluncaya 

ve o endite yerleşinceye kadar bu .. 

günkü hal devam edecektir.,, 

FiKiR MECMUASI NASIL ÇIKAR? 

Terbiyeci lsmail Hakkı Baltacroğ .. 

lu, çıkardığı "Yeni Adam,, mecmuası· 

nın dördüncü yılına baaması dolayı • 

siyle yazdığı bir yazıda bh- kültür 
gazetesi çrkannanın ve hususiyle ya· 
ıabnanm ne kadar güç ve nankör bir 

iş olduğunu anlatarak, memlekette 
fikir işlerine karşı alakasızlıktan şi
kayet edenlerin de bu tenkid ettik • 
leri hataya bizzat düştüklerini ve ala· 
lralarınt filen göstermeye hiç yanaş• 
madıklarmı acı acı anlatıyor. 



SAYFA 4 ULU :s 

İtalya; İspanyol iç harbına karışmazlık 
meselesi hakkındaki cevabını bildirdi 

Gerek italyan., gerek alman cevabı, görüşmelere 
esas olabilecek sekilde müsait telakki edilmektedir , 

Roma, 8 (A.A.) - İtalya hükümeti
nin gönüllüler meselesi hakkındaki no
tasının metni :ıeşredilmiştir. 

İtalya teklif edilen yasaklığı aşağıda
ki şartlar içinde kabul etmiştir~ 

1. - Alakah hükümetlerin ayni ~e
kilde hareket etmesi. 

2. - Bütün İspanyaya giriş nokta1a
nnda tesirli bir kontrol tesisi. 

3. - İtalya lıükümeti şimdi tatbik e
dilmekte olan usullerin faydasız olduğu 
ve bunların terkedilmesi Iazrm geldiği 
kanaatindedir. Kansmazlık meselesi i
talyan hükürnetinin başlangrçta teklif et
tiği şekilde yani vasıtali ve vasıtasız mü
dahalenin ayni zamanda menedilmesi su
retiyle halldilmelidi. 

Almcın ceı.'tıbuıın Fran.sadaki 
akısleri 

Paris, 8 (A.A.) - !Jal5hiyetli mah
filler Al:nanyanm gönüllüler meselesi 
hakkındaki cevabının tamarniyle menfi 
mahiyette olmadığını ve görüşmelerin 
devamı kabil olacağmı kaydettikten son
ra bu halin şimdiki gerginliği izale ede
ceğini bildirmektedir. 

Ayni mahfiller, Almanya tarafm'3an 
bildirilen ~artl roan bn:r.ıl-ın un tatbiki 
güç olduğ mu ilave etmektedir. 

ln~ilıett:d~ ald,sler 
Londra, ~8 (A.A.) - Ga.ı..:tc er alman 

cevabını ayuen almakta:lrriar. Deyli Te
legraf bilhassa eliyor ki: 

'·Bu cevabın yeni görüşı:leler için bir 
takım imkanlar arzctmch'tc olduğu mu
hakkaktır." 

Morning Post gazetc::>i evvela Deyli 
Herald gazete:;i.ıi sulh lehinde bazı tet
kiltler yaparken ha.r:ci bir takım gaye
ler takfo etmekte oluıakla muahaze et
tikten sonra diyor ki: 

"Deyli Herald gazetesi karışmazlık 

menfaatine müdahale edilmesini tavsiye 
etmekteili.r. Yeniden ·spanyol salıillcri· 
nin ingiliz ve fransız tlonanmalan tara
f:ndan müştereken abluka edilmesinden 
ibaret olan bir plan istenilmektedir. 

Frans:mın teca .'Üze uğramış bir ma
sum rolö oyııamağa hakla yoktur. Fran
sız hududundan İspanyaya bir çok gö
nüllü ve silah1ar geçmiş olduğu anlaşıl
mışttr. ve hatta ounun1a övünülmekte
dir. 

Deyli Herald gazetes·, Almanya ile 
İtalyanın lspanyaJan ya'mz gönüllüle
rin değil ayni zamanda bütün siyasi tab
rikç"ler ve prop;ıgandacılarm ~!karılma
lanm istemekte o1duklannı yazmakta
dır. 

İ tal.yada ahisi.er 
Milanc, 8 (A.A.) - İtalyan ve al

man ccvablan hakkındcı mütalealar ser
deden şimali İtalya gazeteleri, Roma 
mihverinin temenn;ye uygun bir şekilde 
işlemekte olduğunu yazmakta::lırlar. 

Tribuna ga?etesi diyor ki: 

"İtalya ve İngiltere yeni müza' 
yapılmasıf' dan bir fa} ela çıkacağını 

henüz kabul ve teslim etmemekle 
beraber bu görüşmelerin yapılması

na muho.lcfct etmiyeceklerdir. Karış

mazlık melesi tam..ımiyle halledilmek gc 
rekir. İtalyanın general Franko kuvvet
lerine tam bir itiınadı vardır. Eğer Bar
selona ile diğer ihtilalci kuwetler bazı 
memleketlerden devamlı yardım görme
miş olsalardı şimdiye kadar Madridde 
çoktan sağlam bir hükümet teşekkül et· 
miş bulunurdu fikrindedir. 

Unutulan bir kanun .•• 
N evyork. 8 ( A.A.) - Royter: 
Nevyork'da bir memur, unutulmuş 

olan bir kanunu meydana çıkarmrştır. 

Bu kanun yabancı memleketlerdeki harb
lere iştirak için kaydedilen veya kay. 
da teşebbüs eder•!r hakkında üç sene. 
ye kadar hapis ve 1000 dolar para ceza
eı derpiş etmektedir. 

Pal.os h.UditJesinin neticesi 
Bedin, 8 ( A.A.) - Alınan hüküme-

tinin Palos gemisinde bulunan yolcu· 
nun ve bamulenin iadesi için İspanya 
hükümetlııe verdiği mühlet bu sabah 
saat sekizde bitmektedir. 

Şimdiye kadar Berline bu hususta 
hiç bir malfımat gelmemiştir. İspanyol 

sularındaki alman deniz kuvvetlerinin 
5-1 de ilan edilen tedbirlere başvurula· 
rak alman gemileri tarafından zaptedi

len Aragon ve Marcavquera adlı vapur
ları satmaları muhtemeldir. 

lngi.liz kabin~i toplam.yor 
Londra, 8 (A.A.) - B. Baldvin bu

gün saat 16 da Londrada bulunan baş
lıca bakanları toplantıya çağırmıştır. 

Bu toplantıda, İspanyaya gönüllü gön

derilmesinin men'i için fransız - İngiliz 
teklifine yapılan alman ve italyan ce-

vabları hakkındaki raporunu okuyacak· 
tır. 

Öğleden sonra yapılacak toplantı sı
rasında Almanya ve İtalyanın cevabla
rmdan çıkacak vaziyet hakkında ebemi· 
yetli kararlar verileceği sanılmaktadır. 
Umumiyetle beslenen kanaate göre, 
lngilterenin takibede<:eği hareket, tarzı 
yabancı1arm İspanyaya girmelerini en 
kati şekilde menedilmesini tesri etmek 

şeklinde kendisini gösterecektir. 

Fransada akisler 
Faris, ~ (A.A.) - Gazeteler, ]ki 

gazete müstesna olmak üzere, Berlin 
ve Roma tarafından '!erilen cevablarda 
bildirilen şartların tatbiki kabil olma
dığı dfü~üncesindedirler. 

Pöti Parisiyen diyor ki: 
"Berlin ve Roma tarafından beyan 

edilen nan.rt fikirleri kabul etmemek 
mümküıı değildir. Fakat tatbikatta, 
böyle bir projenin filiyat sahasında 

kıymetli olup olmadığını düşünmek 

lazımdır. Projenin tatbik sahasına kon
masr ucun süreceğinden bu müddet İ· 

çinde Almanya ile İtalya Frankoy:o 
yardrm etmekte devam edebilecel:ler
dir. Projeyi kaleme alrrken bu iki hü
kümet acaba bu ciheti mi düşündüler?., 

Lö Jurnal gazetesi de şöyle diyor: 
"İki hükümetin bu işte müspet bir 

şekilde cevab vermeleri lazım geliyor
du. Fakat bu cevablarm yazılrş tarzr 
artık fransız - ingiliz projesinin pra
tik bir sekilde tatbikine imkan olma
dığmı gösteriyor.,. 

Eko dö Pari gc;zetcsi şöyle diyor: 
"Kanşmazhk prensibinin yfü:de yüz 

tatbikine imkan olmadığım tiüşünme
mek kabil değildir. Roma ve Berlin 
kazandıkları mevkileri muhafaza etmek 
istiyor ve bu hususta ısrar ediyorlar. 
Çünkü karışmazlık prensibinin yüzde 
yüz tatbikine zaten imkan olmadığını 
bili j'orhr.,, 

Övre gar;etesi şöyle yazıyor: 
"Alman ve italyan cevablarını va· 

kit kazanmak için alrnmış birer t;: 'hir 
olarak kabul etmek lazımdır. Çünkü 
bu iki memleketin teklif ettiği şartları 
olduğu gibi tatbik etmeğe imkan yok
tur.,. 

Fi gar o şu satırları yazıyor: 
"Bertin ve Roma tarafından bildi

rilen şartlar oldukça haklıdır. Fakat 
bu ~.artların toptan kabul ve tatbikinin 
müşkül bir iş olduğunu da saklamağa 
hacet yoktur. Bütün mesele Almanya 
ile İtalyanın bu şartları hususi: bir 
maksad1a mı yoksa tatbik kabi1iyetle
olduğunu zannederek mi bildirmiş ol
duklarını öğrenmekten ibarettir.,, 

Yalnız Lö Pöti Jurnal ile Lö Popü
ler gazereleri almaa - italyan cevabın· 
dan memnun görünmektedirler. 

Fransa göniillü toplayanlan 
cezalnadıracak 

Paris, 8 (A.A.) - Övr gazetesinin 
yazdığına göre, Fransa büyük elçisi 
dün ingiliı dış bakanlığına giderek is
panya için gönüllü toplıyacakların ce· 
zalandırdması hakkında Fransa tarafın.. 
dan parlamentoya bir layiha verilebile
ceğini bildirmiştir. 

Königsberg henüz oovab alamadı 
Berlin, 8 (A.A.) - Königsberg kra

r.u:örli Palas meselesi hakkında Valan· 

siya hükümetine verdiği ültimatoma he
nilı cevab alamadığını öğleden biru 
sonra Bedine bildirmiştir. Cevah için 
verilen son mühlet bugün sabahleyin sa· 
at sekizde bitiyordu, 

B. Baldvin' Bakanlarla görüşüyor 
Londra, 8 (A.A.) - Başbakan şim· 

di Londrada bulunan nazırları saat 16 
da kabul edecektir. B. Eden bu münase· 
betle gönüllüler meselesine aid italyan 
ve alman cevabları hakkında izahat ve
recektir. 

Nazırların, İspanyaya gönüllü git· 
mesine mani olmak için karışmazlığm 

bir an evvel tatbikini isteyecekleri bil
dirilmektedir. 

ta ya 
Türkiye 
mi:nasehatı 

(Başı 1. inci sayfada) 

nın yakınlığı hasebiyle İngilterenin ha· 
diseye lakayd kalamiyacağı ümit o
IUllduğu da z]credilmektedir. 

Giornale d'l talia gazetesi bu haberle
ri naklett:kten sonra Eko dö Pari gazete
sinin Türkiye tarafından lskenderuna 
verilen ehemiyetin, fransız mandası Su
riyeden kalktıktan sonra bu havalinin l
talya tarafından işgal edilmesi endi§e
sinden ileri geldiği hakkındaki yazrsuı
dan bahsile bunu mezkı1r gazetenin fena 
niyetine atf ve reddetmektedir. 

İtalya - Türkiye miinasebet1eri 
Roma, 8 ( A.A.) - İngiliz - İtalyan 

itilafına tahsis ettiği salahiyettar baş· 
makalesinde Jurnale de İtalia gazetesi 
muhtelif Akdeniz meselelerine temas 
ettikten sonra boğazlar hakkxnda şunla
rı yazmaktadır.: 

"Montrö meselesi İtalya ile Türki· 
ye arasında doğrudan doğruya halolu
nacaktır. Türkiye siyaseten anlaşılmaz 
sebcblerle ltalyaya karşı soğuk bir hu· 
sumet ve emniyetsizlik gösterdi. Bunun 

yanlrş bir siyaset olduğunda hiç şüphe 
yoktur. Çünkü Yunanı İzmire saldıran 
ve kan ihtilaflarını tahrik eden İtalya 

değildi. Keza evvelce Türkiye hakimi
yetine aid olan Anadolu topraklarında 

yerleşen de İtalya değildir.,, Makale
nin bu son cümlesinden İskenderun ~ 
Antakyanm kastedildiği anlaşılıyor. İn
giltere ve İtalyanın Akdenizdeki müna
sebatmrn tavazzuhu diğer devletlerle 
Akdeniz münasebatmın inkişafına yol. 
açacaktır.,, 

Gazete, İtalya - Yunanistan müna
scbatının da mükemmel olduğunu kay• 
detmektedir. 

Tahşidat haberi 
Londra, 8 (.A.A.) - Royter bildi

riyor : 
Türkiyenin İskenderun meselesin

den dolayı Milletler Cemiyetinden çe
kileceği veya asker tahşit etmekte ol

duğu hakkındaki haberlere İngiliz maha
filinde itimad edilmemektedir. 

Fransızların fikri 
Paris, 8 (A.A.) - İyi malfunat alan 

franstz mahafilinde İskenderun sanca
ğında asker tahşidatı yapıldığına dair 
çıkan haberlerin katiyen esassız olduğu 
ve ne türkler tarafından ve n~ de fran
sızlar tarafından asker! tedbir ittiha
:u asli düşünülmediği beyan edilmek. 
teclix. 

Rayiştag toplanbsı 
dolayısiyle 

B. HİTLER'İN BlR NUTUK 
SÖYLEMESi tHTIMALt VAR 

Bedin, 8 (A.A.) - Siyasi mahfiller

de Rayiştagin içtimaa davet edilmesi 
münasebetiyle B. Hirtlerin iç siyasete 
aid bir nutuk söylemesi iı:nkarunın mev
~ud olduğundan bahsedilmektedir. 

Nutkun mevzuunu B. Hitlerin bun· 

dan bir kaç sene evvel söyle.mit olduğu 
sözler teşkil edecektir. Adolf Bitler 
''bana dört sene mühlet veriniz" deıniş
ti. Bu müddet bu sene tamamiyle geç• 
miştir. 

9 SO! KA JUN 

Sanca ta di 

Görmenler türklerle temas 
ettirilmiyor 

(B~ı 1. inci sayfada) 
Türklerin nümayiş teşebbüslerine 

rağmen, şelıir, normal vaziyetini muha. 
faza etmektedir. 

Türkler, tezahürler yapmaya ve grev 
ilan edilmesine teşebbüs etmişlerse de 
bu husustaki gayretleri muvaffak ol
marnrştrr. Çarşılar umumiyetle mut.ad 
faaliyetlerini muhafaza etmişlerdir. 

Milletler cemiyeti tarafından gönde· 
rilen komisyon, tetkiklerine devam e· 
derek Türkiye - Suriye hudud mıntaka
sım gezmiştir. 

K.im1erle geziyorlar? 
Şam, 8 (Hususi) - Müşahidler he

yetine Şam istihbarat reisi kumandan 

Bono refakat etmektedir. Tercümanları 

da bir ermenidir. 

l\füşahid1eri bir Jıainin evinde 
misafir ettiler 

Humus, 8 (Hususi) - Müşahidler 

Reyhaııiye civarında Yenişehir köyüne 
geldikleri zaman müşahidlere refakat e
den kumandan Bono heyeti kendi adam
larından Şaban namında birisinin evine 
misafir etmiştir. Müşahidlerin bir hai
nin evine misafir edildiğini haber alan 
köyün çerkes gençleri toplanmışlar ve 
müşahldleri ziyaret etmişler, içlerinden 
fransrzça bilen bir zat vasrtasiyle bu mın
tak:ada arab bulunmadığuu cümlesinin 
çerkcs ve türk olduklarını söylemişler
dir. Kumandan Bono söze karışarak 

köylerde arabların da bulunduğunu id
dia etmiş ise de gençler kumandanxtı is
bat edilmiyen sözlerini red ve cerh et
mişler ve: "- Biz türkleri istiyoruz'' 
demişlerdir. Reyhaniyeden geçerken de 
yollarda rast geldikleri bir köylüye mü
şahidler Reyhaniye ahalisinin hangi soy
dan olduğunu sormuşlar, köylü ahalinin 
türk olduğunu söylemiş, kumandan Bo
no burada da işe müdahale etmiştir. 

Halkın şikayeti 

Halep, 8 (Hususi) - Müşahidler he
yeti Kmkhan yolu üzerinde Ağa köyü
ne muvasalat ettikleri zaman istihbarat 
zabiti tarafından karşılanmışlar, köydeki 
ahaliye: "- Bu sazlardan yapılmış ev
lerde nasıl yaşamaktasrnu:. rutubetten 
müteessir olmuyor musunuz, hükümet 
sizin sihhatiniz için tedbir almaz mx?'' 
gibi bir takım sualler sormuşlardır. Köy
lülerin verdikleri cevablar şunlardır: 

-- Hü.kümetten hiç bir yardın. 

görmedik; bizden ancak fazlasiyle 
aşar vergisi alırlar onun için bu 
hale dü§tük, ev yaptıracak halimiz 
kalmadı. Hükümet Kıukhan'daki er· 
menilere kinin tevzi eder bize böyle 
bir şey vecmezler., demişlerdir. 

Mahkemeye verilenler 
Lazkiye, 8 (Hususi:) - Antakyada 

yeniden ihdas edilmiş sebeblerle bir çok 
türkler mahkemeye sevkedilmişlerdir. 

Türkler hakkındaki takibat devam et

mektedir. 

Belanda durmadılar 
Halep, 8 (Hususi) - Müşahidler he

yeti İekenderun'dan Antakya'ya avdet 
ederken Belan'da durmamışlardır. San· 
cağın istiklalini istiyen halk bundan çok 
müteessir olmuştur. Halk mümessilleri 
tı:rafmdan müşahidlere teessürü ve hal· 
kın haklı davasııu anlatan telgraf da çe

kilmiştir. 

Jandarmalarla mücadele 
Lazkiye, 8 (Hususi) - İskenderun 

civarındaki köylüler milşahidlerin şeh
re geldiklerini işittikleri zaman şikayet
lerini anlatmak için kafileler halinde yo
la çıkmrşlardır. Yol başlarını tutan jan
darmalar köylüleri şehre bırakmamışlar 
ve halkla jandarmalar arasındaki müca
dele sahahtao akşama kadar sürmüştür. 
Halk mümessilleri telgraflarla müşahid
lere vaziyeti anlatmışlar ve davalarını 
izah etmişlerdir. 

Şama tabi olmak istemiyenler 
Hama, 8 (Hususi) - Müşahidler İs· 

kenderun'da bulunduklan zaman ellerin
de Suriye bayrağı ile heyeti karşılayan 
halepli Albttin ve Salahattin Baki ve a
venelerini kabul etmişlerdir. Heyet bun
larla bir kaç saat kadar görilşmüştür. 

Bundan sonra rum İlyas Rasat ve Bazit 

Balit ve ermeni Hayik Balyan'dan nıİİ' 
rekkeb belediye heyeti müşahidleri ziJ' 
ret etmişlerdir. Bunlar müşahidlert. 

"- Şam'a tabi olmak istemedikleriDl 
müstakil Sancak'da fransız mandas1ııfl' 
devam etmesini istediklerini bildirrnit 
lerdir." Bu sözleri işiten şam'lı mutasa!' 
nf vaziyetten çok müteessir olmuş, lıB' 

lep'li Alaattin ve Baki'yi heyetin ya~ 
sevketmiş beledjye heyetinin sözlerjıll 
tekzib ettirmek istemiştir. 

Halkı tehdid ediyorlar 
Humus, 8 (Hususi) - Köylerde tüt~ 

halkı tehdid ve tazyik için dağılmış o~ 
zabitler ve milisler vazifelerine devaıı' 
etmektedirler. Bunlar müşahid.lere kar· 
şr köylülerin nasıl bir tavır almaları Ja· 
zım geldiğini anlatmakta ve aksi batC" 
kette bulundukları takdirde mallarıtı· 

dan ve canlarından vaz geçmeleri ı.asıJJI 
geldiğini söylemektedirler. 

Kırıkhan da 
Halep, 8 (Hususi) - Müşahidler he' 

yeti K~nkhana geldikleri zaman yalrıtS 
Fransa milis kumandanı ile ve Antak18 

be1ediye reisi Etemin adamı olan Sa.bit 
ile görüşmüşlerdir. Halkın hakikati aJ1' 
latmak arzuları daha evelden alman sı• 
kI tedbirler vasrtasiyle izhar ettirilınC' 

miştir. 

Kuvvet kullanıyorlar 
Hama, 8 (Hususi) -- Müşahidler be' 

yetinin sadece mandater memurlara .;e 

mahalli hüküm.et erkanı: ile temas etıJlt' 

lerini temin için uzun zamandanberi atı· 

nan tedbirlere rağmen yer yer halk tt' 

zahürlerdc bulunmaktadır. Bu tezahür' 

]ere mani olmak için yeniden müsellalı 
kuvvetler faaliyete geçmişlerdir. Sırf bll 

maksadla kanunusaninin liçüncü günP 

Antakyaya kuvvetli bir janJanna müfre

zesi gönderilmiştir. 

En ağır cezalar 
Lazkiye, 8 (Hususi) - Müşahidlet 

Antakyaya geldiği zaman mesalihi hass' 

zabiti Abu1gani Türkmen ile avukat 

Hayri halkın Sancağın Suriyenin parça.' 

sı olmadığı hakkında tezahüratta buluIY 

dukları takdirde en ağır surette cezaıaıı• 

dmlacaklanru bildirmiştir. 

Kimlerle konuşuyorlar? 
Halep, 8 (Hususi) - Müşahidlet 

Antakyada iken yalnız belediye reisi ıY 
temi ve mahalli hükümet reisini ziyaret 
etmişlerdir. 

Başbetke 

FRANSIZ USULÜ 
(B<l§I ı. inci sayfada) 

asla şüphe edilmez bir inanca altf 
ına almak vazif esin dedir; bu vaıİ' 
f enin, bütün gereklerini yerine s' 
tireceğiz. 

Biz Milletler cemiyetinin SaJJ' 
cak davasında muvaffak olduğtl' 
nu görmek isteriz. Çünkü böyl8 

bir karar, onu kuvvetlendirece1'' 
tir. Eğer Cenevrede tekrar uınıt' 
saya uğrarsak, bu, ancak cemiyel 
için yeni bir zaaf misali ohıtİ 
yoksa bizi Sancak davası kar!~ 
sındak.i vazife ve mesuliyetleriJJI" 
zin cebrettiği yolları takib etuıelı' 
ten alıkoymaz. 

Mösyö Blum hükümetin~ 
son beklediğimiz, anlaşmazJığfı 
bütün kötü niyet sahihlerinin ~ 
yunlarından tecrid ederek, t"" 
ha.§ma, yalnız kendi hakikati ve 1' 
roretleri içinde mülaleaya ahu.J'ı 
ve Fransa ile mesele halledibıJ~ 
mek kanaatini değiştirecek, başlc 
bir münakaşa ve tesviye zihni)'~ 
ti bulmaktır. Bu, Türkiye - fraıt 
dostluğu lehine bir fedakarlık Jf, 
ğil, fransız menfaatlerine, Mill~~ 
ler cemiyeti menfaatlerine, ve b~ 
hassa, barış menfaatler-ine en, ,, 
belki tek uygun bir sağduyu lı 
reketi olacaktır. J 

Falih Rıfkı AT ;V· - - - - -



ve 
Şarki Akdenizde Fransa 
için en elverisli askeri üs .... 

• 
neresı olabilir? 

Suriyede çıkmakta olan "L'Orient., gazetesinin 1.1.1937 tarih
li nüshasının birinci saylcuının bcqında intişar eden ve FransanVl 
eski Genel Kurmay Başkanı General Weygand tarafından yazıl
mış olan aşağıdaki makaleyi tercüme ediyoruz: 

"So n aylar zarfında mühim siyasi ha-
diseler büyük devletlerin dikkatini şarki 
Akdenize çektiler. Eskidenberi İngilte
rerıin geniş müstemleke arazisile muva
aala yolunu teşkil etmekte olan Akdeniz, 
Etyopyanın İtalya tarafından istilasın
dan sonra İtalya için de aynı ".ckilde 
~ s 
ır imparatorluk yolu mahiyetini al-

mış bulunuyor. İngiltere, Maltaya ve 
Cebelüttarığa sağlam bir surette yer
leşmiş olmayı artık kafi görmüyor, 
Kıbrısta Famagostada <la iyi bir tesi
sata istinad etmeyi lüzumlu addediyor. 

İtalya ise kendisinin bir Akdeniz dev
leti olması hasebiyle haiz bulunduğu e
hemi;eti daima takdir etmiştir: İtalyayı 
on iki adalara sür:'klemiş olan uzağı 
görürlük, onu, menfaatleri İcab ettirdik
çe şarka doğru sevketmekten geri kal
mamış Trablustan Bingaziye, sonra Et
yopyaya götürmüş ve şarki Akdenizde, 
Rodosta, kendisine kuvvetli bir istinad 
noktası temin etmesine yardım eylemiş
tir. Avrupada alman kontrolünün geniş
lemesi ile onun da kati bir surette Avus
turya - Adriyatik, veya Tuna • Karade
niz yolile Akdenize ineceğinin muhak
kak oldugunu gözden kaçrrmayu. 

Şu halde istikbali doğru bir görüşle 
tahmin etmekte olan büyük devletlerin 
Pasifik okyanusu ile alakadar olmaktan 
hiç bir zaman vaz geçmemekle beraber 
Akdeniz meselelerini de meşguliyetleri
~n birinci planına koymakta devam et
tiklerini söyliyebiliriz. 

Fransanın Akdenizde sok mühim 
mc~aa~lere sahih bulunduğunu söyle
mege bil ı · · e uzum yoktur ; ve her şeyden 
evvel Fransanın şimali Afrika ile olan 
muvasala yollannı dikkate almak tazım 
gelir. 

. Fakat bütün dikkatinin yalnız Akdeni
zın doğu kısmına inhisar etmesi doğru 
0~maz. Akdeniz, Fransa için olduğu gi
bı İngiltere için de Hindi Çini müstem
lekesi ve oknayustakı arazisi için en kısa 
bir yoldur. Bundan başka her hangi bir 
Avrupa ihtilafının zuhurunda Akdeni
zin: merkezi ve şarki Avrupadaki müt
tefıkler ile, küçük antant ve Polonya i
le faydalı bir muvasala yolu temin eder. 

On sekiz senedenberi bu politikayı 
takib . . etmekte olan Fransanın her hangi 
hır ihtilaf zuhurunda şarki Akdenizde 
b. . . 
ır ıstınad noktası teşkil edecek ve bu 

suretle denız kuvvetlerini orada tutabil
mesini mümkün kılmakla beraber mütte
fiklerinin Fransadan talcb etmekte hak
lı olacakları yardımı da yapabilmesine 
yarayacak yer t eminini düşünmemiş ol
ması karşısında haklı bir surette hay· 
ret edilse yeridir. 

Suriyede 1919 senesindenbcri manda
ter devlet sıfatiyle yerleşmiş olan Fran
sanın bugün oralarda nizam ve intizamın 
tesisi ve idamesi emniyet ve adaletin 
yerleşmesi için insanca ve paraca yap

nuş olduğu fedakarlıklar muk~bilinde 
kendine hiç bir şey temin etmeden ve de
Vanıiı bir fayda !>eklemeden oraları ter

ketınck üzere bulunduğu düşünülürse 
bu hayretin ne kadar yerinde olduğu bir 
kat daha tebarüz eder; burada fransız 
kültür ve lisanına kar~ı olan bağlılığı ve 
yurdumuza karşı gösterilen muhabbeti 
mevzuu bahsetmek istemiyoruz, çünkü 
bunlar manda idaresinden çoJ.: daha ev· 
Vel muallim1erimiz, misyonerlerimiz sa
yesin de ter."in edilmiştir. 

Franı>ız mandasının ne şekilde niha

yet bulacağmı tesbit etmekte olan an

la nıaların imzası ve Türkiyenin bu va

ziyet karşısında ortaya çıkarmış olduğu 
:skenderun sancağı meselesi, bu müta-
calara dab bü ··k b. k ·· 1. a yu ır a tüa ıte ver· 

tncıktedir. Bu münasebetle tskenderu-

• 

nun Suriye sahillerinin en iyi deniz üs

üs olduğu söylenildi. 
Biz ise teknik noktai nazardan bir 

çok defalar bunun tamamiyle aksini i -
şittik: ve denizciler bu körfeze gire bil· 

menin enginlerden gelen rüzgarlar
dan ziyade karadan esen kuvvetli rüz. 
garlar yüzünden son derece tehlikeli ol
duğunu bir çok defalar söylemi§ bulu
nuyorlar. Esasen sahilin çok dar bir şe· 
rit halinde olması lskenderunun inki
şafına mani bulunmaktadır, ve az bir 
mesafe bıraktıktan sonra birdenbire sarp 
bir şekilde yükselen bir mani teşkil e

den Amanus, memleket dahiliyle yapı
lacak münakalatın yol ve demiryolu yar
dımı ile yapılabilmesini müşkül kılmak

tadır. 

Demek oluyor ki, Fransa ile Türki
ye arasındaki müzakerelerin ortaya koy
duğu meselelerden hiç birisine temas 
etmeksizin, lskenderunun bir deniz üs
&Ü olarak seçilebilmesinin hiç bir suret.. 
le yerinde bir iş olmıyacağrnı &öyliyebi

liriz. 

Halbuki Trablusşama gelince iş de
ğişmektedir; Suriye sahilinin orta ye
rinde, uzak şark ile olan muvasala yo· 
lumuzun üstünde ve Homs'a karşı bu
lunan, Lübnan ve Ensariye tepeleri ara
sında deniz ile Suriyenin kalpgahı ve 
Musulun petrol Pipe-Linenin fransız 

branşının nihayet noktası arasında birı

cik tabii muvasala yolunu temin eden 

Trablusşam. 

Liman geniş ve muhafazalıdır: su 
vaziyetleri ve inmeye müsaid arazi mü

kemmel bir hava istasyonu kurulmasını 
mümkün kılarlar; civardaki arazi ora

da yapılacak tesislerin inkişafına ve mu

hafazasına müsaiddir . 
Trablusşam, şarki Akdenizde kunı

lacak bir fransız üssü için lazım ola.n 
bütün şartları mükemmel surette h:ız 
bulunmaktadır. Politikamızın tra~us
yonlarına uygun ve b.u ~uretle .hakıka
ten faydalı olan bu fıkrın tatbık saha-

sına konulması Lübnan ve Suriye mil
letlerinin iktisadi hayatını kolaylaştı
racak ve istiklale kavuşturulmuş olan 
bu iki memleket araı.-ıncla devamlı bir 
anlaşma husulünü mümkün kılacaktır. 

Bunun için Trablusşamda, Suriyenin 
ötedenberi istemekte olduğu sahil mah
recini temin edecek şekilde bir serbest 
liman yapılması da icabetmektedir. 

Bu vaziyette Lübnandan küçük bir 
arazi parçası ayrılıyorsa da ki, Lübnan 
çok mükemmel bir liman olan Beruta 
malik bulunmaktadır - bu memleketin 
müslüman ve hiristiyan ahalisi arasın
da da güzel bir muvazene temin edilmiş 
oluyor ve bu suretle de bunun tatbiki 
çok hayırlı bir netice vermiş oluyor. 

Bu münakaşaya arzedilen bir düşünüş 
tarzı~dan ibarettir; fakat bu düşünüş. 
tarzının esası Akdenizde fransız devletı 
için o derece bayati lüzwnlara istin~d 
ediyor ki burada arzetmeyi yerinde bır 
hareket telakki eyledim . ., 

General Weygand 

ATLAS OKYANOSU1''DAKİ 
FIRTINALAR 

Londra'dan bildiriliyor: 
Atlas Okyanusundaki fırtınalar yü

zünden Amerika ile Avrupa arasında 
işleyen bütün vapurlar varacakları lL 

manlara gecikmişlerdir. 
"Kuin Meri., transatlantiği 17 saat

lik bir gecikme ile lngiltere'ye varmış

tır. "Avrupa,, transatlantiği de çok geç 
kalmıştır ... Manhatan,, vapuru 48 saat. 

lik bir gecikme kaydedecektir • 

• 
ır areketleri 

B. Antonesko' nan Paris ziyareti 

Romanya Dış işler Bakanı Antonesko 

Şunu hemen söyliyelim ki, B. An
tonesko'nun şahsiyeti, kendisine henüz 
yaklaşmak fırsatını elde etmemili' o. 
lanlann sempatisini kazanmıştır. Nü
ans ve inceliklerle dolu nezaketi, muk
ni ve doğrudan doğruya olan tavurları 
muhatablarının delillerine hasrettiği 
dikkat ve onlara verdiği cevablardaki 
yerinde itidal, ondaki nazik adamı, 
diplomatla bir seviyeye koymaktadır. 

B. Titülesko'nun hareketinin erte

sinde Romanya'nın dış politikasının 

alacağı istikamet hakkında Paris'te ve 
başka yerlerde muhtelif rivayetler do
laştığını B. Antonesko biliyor ve B. 
Titülesko'nun diplomatik fikirlerini 
kendisinin de beslediğini göstermeğe 
ehemiyet atfediyordu. Daha doğrusu 
Romanya'da hüklımetin teşekkül tarzı 

ne olursa olsun, esas antlaşmaların ida
mesi olan ve mihveri Paris'ten geçen 
bir tek dış politika olduğunu anlatmak 
isteyordu. Kral Karo] bu hususta teba
alarının fikirlerinin aynım ileri sür. 
mektedir: Onun için "'milletten millete 
bir anlaşma,. sözü en fazla fransız -
romen anlaşmasına uymaktadır. 

B. Antonesko bu hislerin sarsılma

dan devam ettiği hususuna Fransr:ı 

mahfellerini ikna etmekte güçlük çek. 

memiş ve hadiselerin bu hislerde bun

dan iki buçuk yıl önce, B. Bartu'nun 

Romanya yolculuğunun yol açtığı unu
tulmaz sahneleri hatırlatan bir "yerin. 
delik .. verdiğini de ilave etmiştir. Çün
kü Fransa'da, Romanya'da emniyetle. 
rini ayni şekilde tarif etmektedirler; 
antlaşmaların neticesi olarak ortaya çı· 
kan ve vaziyet aleyhine çevrilmiş olan 
alman emrivaki politikası her iki dev
leti de tabiatiyle ayni müdafaa safın
da bulmaktadır. Üçüncü Rayhş birbiri 

arkası sıra andlaşmalarm borçlar; asker
lik ve nehirler hakkındaki madclele_ 
rini çiğnemiştir. Şimdi de koloniler 
hakkındaki maddelere hücum ediyor. 
Eğer sıra Avrupa'nın arazi statüsüne 
gelirse. Avrupa nizamının koruyucu
ları 1918 deki vaziyetlerine dönecek
lerdir. B. Antonesko'nun da dc:liği gi
bi : "Aktetdiğimiz ittifaklar sadece 
hissi menfaatlerimizin neticesi değil· 

dir; bunlar, müşterek ve daimi buyük 
menfaatlerin mevcudiyetınden doğmuş.. 

tur.,, 
Görülüyor ki Paris'le Bükreş ara

sındaki politik tesanüdde değişmiş hiç 
bir şey yoktur. Fransa'dan yana, B. Le.. 
on Blum'ün 7 birinci kanunda parla
mentoda Fransa'nm bütün taahhütle. 
rine sadık olduğu hakkındaki kat'i be
yanatı, son günlerin konuşnıaları için 
bir nevi başlangıç yerine geçmiştir. 

Dahası var. Arkadaşlarımızdan bi
rinin yine bu sütunlarda bir fransır 

"büyük politikası" hakkında yazdığı ma
kaleden de, infiradı bir dogm veya bir 
mistik haline getirmeyen devletler ara
sında yapılacak ekonomik ve ticari an· 
laşmalar esasına dayanan "yapıcı" bir 
plan takib edileceği anlaşılmakta idi. 

Nitekim, B. Leon Blu.m'un iktidar 

Romanya dış işleri bakanı B. An toneskonun fransız devlet adam1ariyle 
yapbğı konuşmalardan sonra neıred ilen kısa tebliğ, bu konuşmaların özü 
hakkında tam bir fikir vennemekted ir. Bu konu~alar emasmda üç seri 

mesele bahis mevzuu olmuştur: Fransa ile Romanya erasmdaki politik ve 
ekonomik meseleler; küçük antantm müşterek bir hareketle alakalı me
seleler ve nihayet, enternasyonal vaz İyetin yeni ihtilatlarmm ortaya attığı 
meseleler. Albert Mousset, 26 ilk kanun tarihli Europe Nouvelle mecmu-

arasmda, bu ziyaretin bir bilançosunu yapmaktadır. 

mevkiine gelişinden beri Fransa - epey 
geç olmakla beraber - politik menfaat
lerini ekonomik münasebetleriyle a
henkleştirmcsine çalışarak bu yola gir
miş bulunmaktadır. Bu, ancak bir baş
langıçtır; fakat Fransrz hükfımetinin 
son günlerde yaptığı anlaşmaların Po_ 
lonya ve Yugoslavya'da karşılanış tarzı, 
bu yolun lüzumunu ve doğruluğunu is
bat etmektedir. Kendi hesabına B. Anto
nesko, her memleketin hususi vaziyeti 
göz önünde tutulmak şartiyk otarşi!.i 
yıkmak ve normal enternasyonal ~u
nasebetleri yeniden kurmak maksadıyle 
yapılacak her harekete iştirake hazır 
olduğunu bildirmiştir. 

••.• Küçük antanta gelince, B. Anto
nesko bu teşekkülün azaları arasındaki 
görüş birliği ve ahenk hakkında yeniden 
garanti vermiştir. Macaristan'ın revi
sionniste propağandasına Roma'nın ce. 
saret vermesi, Romanya, Yugoslavya 
ve Çekoslovakya'da telaş uyandırmıştır. 
Bu üc; memleket içlerinden her hangi 
birinin toprak bütünlüğünü tehdit e
den her harekete kerşı koymağa insi

yaki bir şekilde hazır bulunmaktadır
lar. Bununla beraber, hadiselerin şimdi. 
ki vaziyetle bu üç devlet arasındaki 
karşılıklı garantiler harfiyen tefsir 
edildikleri takdirde, bu garantiler an
cak macar tehlikesini karşılamaktadır. 
Fransa bu üç devlet arasındaki politik 
ve askeri bağların daha ziyade sıklaş
masını görmekle memnun olacaktır. 

Şüphesiz şimdiki halde bu üç devlet 
için mcselfi muhtemel bir alman teca
vüzüne karşı birbirlerine uyğun mec. 
buriyetler ihdas etmek güç olur. Fakat, 
umumi bir anlaşma yerine iki taraflı 
anlaşmalar, bir "küçük halkalar,, siste
mi düşünülebilirki bunlar harekete ge
lerek netice itibariyle kapalı bir müda

faa bölgesi vücude getirmiş olurlar. 
Böyle bir organizasyonun vücude ge. 
tirilmesi şüphesiz biraz vakte muhtaç
tır. Şimdilik söylenebilecek şey, B. An
tonesko'nun Paris'teki ikametinin, bu 
istikamette yapılacak konuşmaları çok 
kolaylaştıracak bir hava yarattığıdır. 
Bundan sonrası da, en fazla Fransa'nın 
alacağı kat'i tavra ve menfaatlerinin 
Fransa nezdinde bulmayı umdukları 
yardıma bağlı bulunacaktır. 

Umumi politika meseleleri bakımın • 
dan Fransa ile Romanya arasındaki gö-

rüş beraberliğinin tam olduğunu söy

lemeğe lüzum bile yoktur. Romenlcr'de 
bizim gibi, Milletler Cemiyetinin pres
tij ve otoritesinin yeniden kurulmasını 
temenni etmektedirler. B. Antoneako 
paktı değiştirmek değil, geçmişteki 

tecrübelerden istifade ile bunun tat.. 
bik şartlarını mükemmelleştirmek la· 
zım geldiği fikrindedir Ve on dokuzun. 
cu maddenin, andlaşmaların arazi hak. 
kındaki hükümlerinin tadiline esas teş
kil edebilecek her hangi bir tefsirini 
red etmektedir. Zira bu madde tema• 
men tatbik edilmiş olan hükümlerin 
değil, tatbik imkanı bulunmadığı anla
~ılan hükümlerin yeniden gözden ge
çirilmesi hususuna aitdir. Şu halde 
B. Antonesko için olduğu kadar B. 
Krofta veya B. Stoyadinoviç için de 
revizyon kelimesi harb kelimesinin mü
teradifidir. 

Polonya ve ltalya'nın karşısında 
Romen hükümeti Fransarunkine te
mamen muvazi bir hat üzerinde bulun
maktadır: Dostluk politikası ve ha· 
lisane iş bir~iği. Zira bu devletlerin 
diplomasiı>i ne Milletler Cemiyetine 
ne şimdiki sınırlara ne de küçük antan • 
ta veya onun azalarından her hangi bi
rine karşı yapılan hiç bir teşebbüse iş

tirak etmemektedir. 
Bu tabloyu tamamlamak için, Al· 

manya'nın Romanya üzerinde.ki nüfuzu 
hakkında bir kaç söz söylemek lazım· 
dır. Bu hususta B. Antonesko'nun bana 

bizzat vermek lütfunda bulunduğu ga
rantileri esas tutacağım. Ticari baktm· 
dan Almanya romen piyasasında mü-

him bir mevki işgal etmektedir. Fakat 
bu mevki tabii menfaatler cereyanına 
uyğun olub şimdilik şüpheli veya yol. 
suz bir tarafı yoktur. Politika bakımın
dan ise, unutmamak gerektir ki, Ro
manya'da aslen alman olan 500.000 ro· 
men vardır ve Hitlerizmin bunlar ara

sına nüfuz etmiş olmasında şaşılacak 

bir şey yoktur. Buna mukabil, Ştrez. 
man zamanında gözlerini seve seve 
Berline çeviren Yahudi unsurlar şim· 
di Berlin'den uzaklaşmaktadırlar. Bi

naenaleyh, bu iki ceryan az çok bir bL 
rini karşılamaktadır. Müfrit sağ cena

hın bir kısmının hitlerizmi de ciddi 
bir tehlike arzetmemektedir: BWllar 
kütleler üzerinde hakiki bir nufuz sa
hibi olmayan küçük gruplardır. İki 
yıldanberi yapılan bütün seç.imlerde 
reylerin yüzde sekseni liberallere veya 
milli köylü partisine verilmiştir. Bazr 
gürültücü ekalliyetlerin çıkardıkları 

münferit karğaşalık, son günlerde re
vizyonculuk lehinde yapılan tezahür· 
lerin yol açtığı kütle halindeki aksül
amellerle mukayese edilebilirse, Ro. 
manya milletinin çok büyük bir ekse
riyetinin dostluklarına, ananelerine ve 
mukadderatına sadık kaldığı kolayca an

laşılır. 

- Dikkat! .. Hazır mısınız! .. Marş!. 



SAYFA 8 

İspanya üzerinde 
yeni llulutlar 

31 ilkkanun 1936 tarihli MORNING l 
POST gazetesi ''ispanya üzerinde ye· 
ni bulutlar., başlrğı altında yazdığı bir 
baş makalede. kısaca, diyor ki: 

"İspanya sivil harbı yedinci ayına 
giriyor ve bugün Avrupa sulhu için da
ha ziyade tel lid edici bir mahiyet al
mıştır. Bu i ilk başladığı zaman. Av
rupanın enternasyonal hlidiseieriyle 
alakası olmıyan bir memlekette çıkan 
bu iç kavgasının günün birinde bütün 
Avrupa huzurunu bozup sulhunu teh· 
did edebileceğini kimse tahmin eyliye. 
mezdi. 

Çünkü isp2nyollar, kendi çekişme
lerini seyredenleri de kılıca sarılıp işe 
karışmaya davet ettiler. Fakat bu işe 

iç harbın başlan~ıcrnds silah talimi 

karısanlar da İspanyanın refahı uğrun. 
da değil, kendi maksad ve politikaları
nı yürütebilmek için bulanık suda ba • 
hk avına girişmiş bulunuyorlar. Şim:li, 
kendi menfaatleri yolunda bu işe bu -
runlarını sokan iki zıd ideoloji men _ 
supları bu yüzden Avrupanın ne türlü 
bir perişanlığa doğru sürüklenmekte 
olduğunu hesaba katmamaktadırlar. 

Bugünkü giınde General Frankc da 
Sinyor Kaballero da artık kendi ka .. -
galarının şefi olmaktan çıkmış, iki mu
arız zümrenin birer kuklası haline gel
mişlerdir. 

Bu çatışmanın bir tarafında Mosko
va bir tarafında da Almanya bulun -
maktadır. Almanya, son zamanlarda ls. 
pany<ı'ya bütün teçhizatı tamam askeri 
bir kıta göndermi~tir. Bu kıtanın kaç 
kişilik olduğu, esaslı surete, bilinmi
yorsa d:ı bir takım kaynaklardan 11.000 
ki~ı oduğu haber verilmektedir. Bun • 
lar, İspanyada devşirme usulü ile bu -
!unmuş, yarı talim görmüş, veya hiç 
görmemiş başı bozuk askerlerle muka.. 
yese edilemezler. 

Kendi miletinin ihtiyaçlarını karşı· 
lıyacak maddelere yetiştirecek para bu_ 
lamıyan bir memleketin, yabancı bir 
ülkede çarpışmak üzere gönderdiği tanı 
teçhizatlı bir orduya nasıl para buldu
ğu öyle bir sırdır ki Doktor Şahtın ka
fasında kapalı ve gizli kalmaktadır. 

İngiliz ve fransız hükümetleri bu 
kabil karışmaların önüne geçmek için 
son on beş gün içinde esaslı bir takım 

teşebbüslerde bulundular; fakat karış. 
mazlrk komitesinde bulunan sovyet 
mümessilinin buna karşı takındığı ta • 
vırla Berlinin sükutu - ki onun el ve iş

birliği olmaksızın bu teşebüsün muvaf_ 
fak olmasına imkan yoktur - bu teşeb. 
büsü kolay başarılır bir iş olmaktan çı
karmıştır. 

iç barb devam ederken şehirlerin hali .• 

Bay Eden'in Londradaki alman el
çisi Bay Ribbentrop'a vaki olan müra.. 
caatı ile fransız ve İngiliz bükilmetle • 
ıinin İspanyaya gönüllü gönderilmesi
ni durdurmak için Bertin de dahil ol • 
duğu halde, büyüle devletler merkezi. 
ne haf vurmaları üzerinden on bef gün 

ULUS 9 SONKANUN 1937 CUMARTESi 

1 ]>an ya' da olimpı}·ad oyunları 

Tel örgüden atlama Boş silahla düello Torpille yüzme yarışı Giyom Tel vari mitralyözle nişan Dinamit kaldırma 

BALKANLARDA BiR HADiSE 
29.12.936 tarihli La Rep·ıblique ga

~etesinde jean • Pierre Gerard yazı
yor: 

Yugoslav hükümeti Balkan paktı. 

na dahil bulunan müttefiklerine, yani 
Romanya, Yunanistan ve Türkiyeye, 
doğrudan doğruya anlaşmak üzere bir 
muahede yapmak ıçın Bulgaristan\a 
müzakere halinde bulunduğunu biluir
miştir. 

Hadise mühimdir. 

Önce Yugoslavya ıçın mühimdir, 
çünkü böylelikle, Naib Prens Pol'ün 
iş başına geçişinden beri güddüğü 

"sulhleştirme., politikasını daha bariz 
bir şekle sokmaktadır. İktidar mevki
ine gelelidenberi Prens Pol memleke
tinin önce İtalya ile, sonra da Maca
ristanla olan politik münasebetlerini 
geniş ölçüde iyileştirmiştir. Şimdi bu 
iki memlekete Bulgaristanı da ilave 
edince, Prens Pol başlıca komşulariy
le sulh yapmış olmakla övünebilir. 
Hırvat meselesini hallederek memle
ket i~inde de sulhu kurarsa, Prens Pol 

Yugoslavya Başb;ıkanr Stoyadinoviç 

büyük bir eser vücuda getirmiş ve 
memleketini çok kuvevtlendirmiş ola.. 
calctır. 

Bulgar _ yugoslav paktı Balkanlar 
vaziyetinde kati bir dönüm noktası 

teşkil edebilecek mahiyette olduğun

dan, daha umumi bir ebemıyet iktisab 
etmektedir. 

Bilindiği üzere Balkan devletleri 
bir federasyon kcrmak temayülünü 
göstermişler ve "Balkan antantı,, nı 

vücuda getirmişlerdi, Bu antantta yal
nız bir devlet eksikti: Bulgaristan. 

Bu yüzdı:n Balkan antantı, ortasın
daki bu bir nevi "gedik,, le, natamam 
bir teşekkül olarak kalıyordu. Bulga
ristan, Nöyyi andlaşmasının ortaya çı
kardığı vaziyeti tanımak istemediği ve 
kendisinden haksız yere bir takım top-· 
raklar alınmasından müşteki bulundu_ 
ğu için, Balkan antantına girmek iste
miyordu . Bu suretle, Balkanlarda Bul
garistanla Balkan antantının vaziyeti 
tıpkı Tuna havazsında Macaristanla 
küçük antantın vaziyetine benzemek
te idi. 

Bulgaristanın istedikleri, başlıca 
üç nokta tlzerinde toplanmakta idi. 

Makedonyada birçok bulgarlar Yugos
lavyaya ilhak edilmiştir; Silistre, bul· 
gar toprağı olmasına rağmen Roman
yaya verilmiştir; Nihayet, Nöyyi and
laşmasiyle vadolunan Ege denizi üze_ 
rindeki liman hakkında Yunanistan ta.. 

geçtiği halde, resmi ve umumi işlerde 
daima süratle karar vermek itiyadında 
bulunan Bay Hitler'den, henüz, ses sa. 
da çıkmamıştır. 

Bu gecikme diplomasi rnahfilerinde 
bu sorguya verilecek cevabın kolay bir 
cevab olamıyacağı intibamı uyandır • 
maktadır. 

rafından kendisine memnuniyet verici 
bir teklif yapılmamıştır. 

Uzun müddet Makedonya meselesi 
:n vahim mesele olarak kalmış ve ora
da senelerce harb eksik olmamıştır: 

Temenni edelim ki hazırlanan anlaş

ma bu hale nihayet versin ve Avrupa
nın en karışık bölgelerinden birinin 
sulha kavuşması işini tamamlasın. 

Bu hadise yalnız menfi bir netice 
vermekle kalmayacaktır: onun şümu
lünün müspet olması ihtimali de var
dır. 

Filhakika, bulgarlar aslen yugos
lavdır. On dokuzuncu asrın soıuında 

yaşamakta olan Svetozoar Markoviç 
adlr bir adamın ilk defa ortaya koy. 
duğu prensiplerden sonra, hedefi bul
garları öteki yugoslavlarJa birleştir

mek olan bir fikir cereyanının inkişa
fa başladığı görüldü. Bu büyük fikrin 
başlıca propagandacıları bulgar Stam_ 
buliski ile sırb Trumbiç idiler. Bunlar 
sırblarrn, hırvatların, slovenlerin ve 
bulgarların, bir federasyon halinde 
birleşmeleri ve büyük yugoslav kütü
ğünün her dalının muhtariyet halinde 
olması ifkrini terviç ediyorlardı. 

Hepsi bu kadar değil. Yapılan ko
nuşmalar hakkında malUmat veren ve 
yarı resmi bir kaynaktan geldiğine 

şüphe olmayan telgraf, Bulgaristanın 

milli mutalebatından vaz geçmek ve 
statükoyu tanımak niyetinde olmadığı -
nı tasrih etmektedir. 

Bu tasrih kevfiyetine dikkat olun. 
malıdır. 

Çünkü böylelikle, bulgar unsurla. 
rm kuvvetli bulunduğu ve sırbların 
birlikçi temayülleriyle çarpışmakta ol· 
duğu Makedonya meselesi açık kal
maktadır. Esasen Stambuliski _ Trum
biç projesı, Makedonyayı büyük yu
gosJav konfederasyonunun muhtar bir 
eyaleti haline sokuyordu. 

Nihayet, Bulgaristana Ege deni
zinde verilecek mahreç meselesinin 
tekrar, fakat yeni bir tarzda ortaya 
çıktığını da göreceğiz. Nöyyi andlaş~ 
masiyle Yunaistan bütün Şarki Trak
yayı aldığı zaman, Bulgaristana "Ege 

denizinde mahreç., verilmesi de ka
rarlaşmıştı. "Mahreç., kelimesi hakkın
da fazla tasrihler yapılmadı. İki taraf 
bu kelimenin Decleağaç tabii limanını 
kasdetiğini kabul hususunda uyuştu

lar, fakat burasının Bulgaristana ne gi
bi şartlar altında verileceği noktasın

da anlaşamadılar. Bulgarlar burasının, 
ortasından lJir tren hattı geçen muhtar 
bir toprak olacağını söylüyorlar, yu~ 
nanlılar ise sadece bir serbest liman o
lacağı cevabını veriyorlardı. İki devlet 
de görüşleriı'ıde ısrar ettiler ve iş öy
lece kaldı. 

Bugün, ortada yeni bir vakıa var: 
Bulgaristanh Yugoslavya arasında bi; 
anlaşmanın imzlanması, bu iki uyuşa
mıyan tarafın vaziyetini, üçüncü bir 
dostun müdahalesiyle, tadil edebilecek 
mahiyettedir. Filhakika, Yugoslavya 
Balkan antantında Yunanistanın müt
tefikidir; Bulgaristanla da dost olunca 
Sofya ve Atina hükümetleri arasında 
dost bir mutavassıt rolü oynayabilir. 

Bu şartlar içinde, dünyayı zehirli-

Bulgaristan Başbakanı Köseivanof 

yen bir mesele dostlukla hallolunabile
cek ve Avrupanrn sulha kavuşması yo~ 
\unda yeni bir adım atılmış olacaktır. 

Sark 
' 

A vrupasııı da değişiklikler 
2 ikinci kanun 1937 tarihli Taymis 

gazetesi, "Şark Avrupasrnda değişik.. 

likler., başlığı altında yazdığı bir baş.. 
makalede, kısaca, diyorki: 

"Yeni yıl Balkan yarım adasına ka
ranlıklar içinde girmedi. Bulgaristan ile 
Yugoslavya arasında iyi anlaşma esas
ları, bundan üç sene kadar evvel Kral 
Boris ile Kral Aleksandr'ın buluş

masiyle başlamıştı Nihayet bu anlaşma 
ve yaklaşma hareketi o kadar ilerlemiş
tir ki bu ay çıkmadan bu iki slav ve 
komşu millet arasında bir dostluk mu
ahedesi imzalanmış olması beklenmek
tedir. 

Bu hareket, her iki memlekette de 
kralların tanılıp sevinmesiyle almış, 

yürümüştür. 

Hiç şüphe yok ki Bulgaristan'daki ka
mın • dışı Makedonya komitesiyle Yu
goslavya'da Stefan Duşan zamanındaki 
imparatorluğu kurmak istiyen sırp it-

tihatçıhrr, bulanık suda bahk avlama
larına mani olacak bir anlaşmaya mani 
olabilmek için ellerinden geleni yapmış
lardır. 

Balkan antantrnda Yugoslavya ve 
Türkiye ile beraber bulunan Romanya 
ve Yunanistan hükiımetleri Bulgar Baş
vekili Köseivanof, bir pakt teklifinde 
bulunduğu zaman biraz telaş ve heye_ 
can gösterdiler. Fakat gerek Bulgaris
tan'da gerek Yugoalavya'da müfritler. 
le militaristlerin nufuzu, 1912 ve 1918 
seneleri arasında iki taraf köylüleri de 
bir çok harblerin istirabmı çekmiş ol-

duklarından, azalmıştır. 

Son zamanlarda Bükreşe bir ziya. 
ret yapmış olan Yugoslavya Başvekili 
ve hariciye nazırı B. Stoyadinoviç'in 
Romanya ve Yunanistan'rn bu hususta 
muvafakatlerini elde ettiği anlaşı· 

lıyor. Balkan siyasetleri basiretli ve re
alist olan türkler, bu pakt hakkında hiç 
bir itirazda bulunmamışlarsa da Bulga. 
ristan'ın Ege denizinde bir mahreç al
masına muhalefette, ihtimal ki, yunan
lılara iştirak edeceklerdir. 

Bir taraftan bulgarlarla yugoslav
lar birbirlerine yaklaşırken öte taraftan 
da romanyahlar\a !ehliler, yaklaşmış bu
lunmaktadırlar. Titülesko'nun bir rus 
politikası takib etmek istediği pek açık 
bir sır olmuştu. O zaman, biribiriyle 
müttefik olan romanyahlarla lehlile
rin de arası açılmış bulunuyordu. Onun 

halefi olan Antonesko·yu !ehliler çok 
iyi karşıladılar. bu zat, ikinci teşrinde 
Varşova'yı zıyaret ettiği zaman Albay 
Bek ile askeri ve siyasi sahalarda el 
birliği etmek hususunda temamiyle mu
tabık kaldı. Bundan sonra Romanya
nın genel kurmay başkanı da Varşo
va'ya gitti; burada iki taraf ordularının 
bugünün ihtiyaçlarına uyğun olmayan 
techizatını el birliğiyle mük~melleş
tirmek ve kuvvetli olmak hususunda 
mutabık kaldılar. 

Leh reisinin de söylediği gibi bu su
retle kuvvetlendirilen ordunun hiç bir 
saldırganlık dileği yoktur 

Lehistan, nazi Almanya ile komÜ· 

Avruptı memleketlerinin 

bazı iç meseleleri 

Almanyada yiyecel'
maddeler 

2 ikinci kanun 1937 tarihli Deyli 
Herald gazetesi, Almanya'da ralkın aı: 
yemek yimek mecburiyetinde bulundu
ğundan bahseden bir başmakalesinde, 
kısaca diyor ki: 

"Üç senedenberi tek bir fırka ha , 
linde hareket eden ve çalışan alman 
milleti, son zamanlarda bir de kasdi 
olarak az yemek yimek mücadelesine 
girmiş bulunuyor. 

Almanya'nın karşılaştığı müşkül e
konomik durum, hükumetin halka mu
ayyen miktarda yiyecek vermek kara.. 
rından anlaşılmaktadır. 

Her ne kadar kemerde fazla delik .. 
ler açılmışsa da bunları kasmanın da 
bir derecesi, bir haddi vardır. Onun 
için nazi alman hüklımeti bir karar ver• 
mek mecburiyetindedir: Ya fazla bomba 
ve zırhlı, yahut fazla ekmek ve tere• 
yağı 1 

ORDU KADROSU 
lsviçre gazetelerine Londra'dan bil

diriliyv;,r: 
İngiliz ordusunun daimi kadrosunda 

1 mart 1937 tarihine kadar vazifelen
dirilmesi İcab eden 20,600 kişi halen 
eksiktir. 

Morning Post' un yazdığına göre, 
yıl başından itibaren daha mükemmel 
bir surette asker toplanması derpiş e
dilmiş olmasına rağmen, müracaat eden• 
lcrin sayısı bu açığı kapatacak merte
bede değildir. İngiliz gazetesi, geçen 
yıl ordu hizmetine girmiş olan 68,000 
kişiden en az 35,000 kişinin fizik nok
sanlık ve tahsil eksikliği yüzünden geri 
çevrilmek mecburiyeti hasıl oldugunu 
kaydetmektedir. .Müracaat edenlerin 
azlığı yüzünden, ordu kuvvetlerini ço
ğaltmak programındakı 4 yeni piyade ta· 
burunun teşkiline imkan bulunama· 
mıştır. 

HAVA HÜCU1'1LARINA KAH.~( 
;uuo .. .\J;-AA 

Noye Zürber Saytung'un muhabiri 
gazetesine Milanodan bildiriyor . 

Hükumetin neşir ve ilan ettiği bir 
emre göre, bundan böyle yapılacak o • 
lan bütün binaların altında, hava ve 
gaz hücumlarına karşı barınacak hususi 
yerlerin hazırlanması mecburi bir şekle 
sokulmuştur. 

CEBELUTTARJ~'IN YEHiNE 
KOVTA MI? 

Frankfurter Sayiung gazetesine Lon· 
dra'dan bildiriliy.or: 

"Yakın ve orta şark., cemiyetinin 
bir toplantısında, mütekait amiral l\ls
borne, söylediği bir nutukta Cebclütta
rık ile Koyta'nın mübadele edilmesini 
ileri sürmüştür. Amiral Msborn donan
ma istihbarat setrvisi eski şefidir. A

miral bu nutkunda, Akdenizde bir harb 
çıktığı takdirde, her ne bahasına olur~a 
olsun, İngiltere'nin Akdeniz yolunu 
serbest bulundurmak mecburiyetinde 
olduğunu söylemiştir. Amiralın kara
atince tspanya'nın, lngiltere'nin hasım
ları tarafında bulunacağı bir harbde, 
CebeJüttarık'rn uzun müddet mürlafa. 
asına imkan kalmıyacak, hatta Fransa 
ile bile bir harbe girişilmiş olsa. yiııe 
bu mevkiin müdafaası çok güç ola

caktır. 

nist Rusya arasında bir "sulh divarr., 
olmak istiyor Ne Lehistan, ne Roman
ya'da her hangi bir doktrin harbına ka
tışmak ar.zuau yoktur. Öyle bir doktrin 
harbı ki, "otuz sene muharebesi'' nin 
ikinci nüshası halinde Avrupayı teh
dit etmektedir. 



Şimdiye kadar avrupalr gazetecilerin görmediği bir bölğe 

Kızıl • Çin'in ç Yüzü 
Sekiz seneden beri Çinde yaşayan bir 

İngiliz gazetecisinin anlattıkları 
Deyli Herald gazetesinin Uzak şarlıtaki bas muhabiri _, 

Edgar Snov, Çinin kızıl ordular elinde 
bulunan topraklarını gezdikten son1·a gazetesine 

enteresan yazılar yazmağa başladı .. 
Bu yazılardan ilk ikisini bugün dilimize çeviriyoruz. 

. Uzak Şarkta kaldığım sekiz sene -
nın en çok zamanını Çinde geçirdim ve 
bu m··d • · · . . .u uet ıçınde bana Çın komünist • 
lerının faaliyet ve bereketleri hakkın -
da ·· ı yuz erce sual soruldu. Bunların he-
men h · . . epsı cevabsız kalmıştı. Bu yıllar 
ıçınde Çin'in Kızılordusu bütün millet
ler için gizli bir sır halinde kalmrş.tır. 

Dünyanın en kalabalık bir milleti
nin orta yerinde dokuz senedenberi dô
ğüşen Çin kızrlordusu, burada bir ha
be_r duvariyle örülmüş ve tecrid edil • 
nuş bulunuyor ki bu dıvar her hangi 
bir kale dıvarındat' da'.'" k~'\7\"etlidir. 

Burasını, Nankin hükümetinin bin
lerce askerden mürekkeb müteharrik 
k~lesi çevirmiş bulunduğu için buraya 
gırmek Tibet'e girmekten daha çetin 
ve zor bir iş olmuştu. 

Hiç kimse bu kaleden içeri girip 
çıkarak müşahede ve tecrübelerini ya -
zanıamıştır. Bu hususta taraftarlar ve 
~leyhtarfar tarafmdan şöyle veya böyle 
. aberıer verilmiyor değildir. Fakat ob· 
1e_.ktif bir surette burasını yazmak im· 
kanr ele girmemişti. 

Şark politikası ile meşgul insanlan 
al~k ı a a andıracak birkaç mesele vardır. 
O halde neden bu bahse kızıl Çin'e aid 
bir mevzu ile başhyoruz? 

~** 

'Gerçekten ç· · · . n· t ının merkezınde komtl-
ıs partisinin k 

tazaın a· . . . unıancası altında mun-
' ısıphnlı v . .. e muayyen hır prog· 

~ama gore çalışan bir ordu var mıdır? 
arsa bunun programı nedir? 

Komünistler k d"I · · . , en ı ennın faşizme 
yanı Nankin diktato·· }'"-·· d k 
r . . . r ugune ve emo -
ası ı ... ın ·· d :ı: muca ele ettiklerini iddia edi-

yorlar. 

b
. Çankayşek ise bunların entelektüel 
ır takım t l -

tedir. çe e e:- oldugunu söylemek • 

r Hangisi doğrudur? "Iahud iki ta -
aftan her ha . b' . h 

ngı ırı aklı mıdır? 
1927 senes· d .. 

t 1 ın en once Nankin taraf. 
ar arı ko ... 

1 d 
munıst partisine ve komünist-

er e Nn k" 
reb"ı· ] ~ ın partisine aza olarak gi -

1 ır erdı o · . hu ,, · senenın nısanında meş-
r tasfiy " b sosyal' 

1 
e aşladı. Komünistler, 

ıst er s l d gan. . ' osya cmokratlar ve or-
ler ıze dışçi te~ekküllerine mensup bin· 

c.ea arn . ~ lnunana ' 0 zaman mı11ı ordunun baş-
idam ed~dr. olan Çankayşek tarafından 

ı. 

o gilnd 
ko-·· . enberi komünist ve yahud 

•.u llnıst do t 1 lan b' s u o mak cezası ölüm 0 • 
ır su ... h l" . d :z a ını almış ve binlerce a • 

anı bu cezayı giymişlerdir. 
Bu b .. ı 

d,._ d oy e olduğu halde binlerce a -
'"" a b .. ·· · k .. . utun tehlıkeleri göze alarak 
onıunıst o d . . ku r usuna gırmışler ve bas • 

tnandan Ça g' ka .. ' b 1 n a rşt mucadeleye 
aş ~~şlardır. Neden? Nankin bükü _ 

nıetı ıle k .. . l 
ğa omunıst er arasında bir kav-

çtkaran esas sebehler nelerdir? 
Bir Çin k .. . . 

Bun omunıstı neye benzer? 
k lar h~ngi hususlarda dünyanın baş
ı a yerlerındeki sosyalist ve komünist• 
ere benzer, hangi hususlarda onlardan 
ayrılırlar? 

Herhangi bir seyyah, bunların uzun 
sakallı k" 1 . ımse er olup olınadıklarmı, 
çorba ıçcrken .. ··ı .. 
d kl guru tu çıkarıp çıkarma-

1 arını ve el 1 
b 1 

çanta arnda yerli bom -
a ar tasıyıp t 

J aşımadıklannı sorar 
k• Daha ciddi düşüncelere sahih . olan 

nnseler de bunl 
sist J arın gerçekten mark-

a up olmadıklarını "Sermaye" . 
"e Len· · yı 
d k ının eserlerini okuyup okuma • 
n:ı ları~~· .. Troçki ve Stalin hakkında 

er du~und'"kl .. B • u erını öğrenmek ister. 
linin llnlarrn hareketleri, dünya ihtila

organ ·k b" 
lar ger ek 1 ır parçası mıdır? Bun _ 

ç ten enternasyonalci midir • 

ler? Yoksa, her şeyden önce Çinin istik· 
lalini korumak isteyen nasyonalistler
midirier? 

Bu kadar yıllardan beri, bu kadar 
şiddetli, bu kadar cesur ve Çankayşek· 
in bazı adamları da dahil olmak üzere 
birçok kimselerin kabul ettikleri gi3i 
yenilmez bir surette çarpışanlar kim -
lerdir? Bunları böyle döğüştüren ve 
tutan nedir? 

**" 
Bunları yıllardanberi yüzlerce mu-

harebeye, muhasaraya, tuzsuzluğa, sal· 
gm hastalıklara ve 8000 millik bir me
safe yürüyüşe rağmne bu kadar inad ve 
ısrarla mukavemete sevkeden, maksat, 
ülkü ve yahud hayal ne olabi1ir? 

Onlar, bu yürüyüşte Çin'in 12 eya
letini geçmişler, binlerce Nankin aske
rini yarmışlar ve nihayet şimali gar • 
bideki yeni karargahlarına gelmişler· 
dir. 

Bunların liderleri kimlerdir? Bun _ 
lar~ bir ideal veya doktrine bu kadar 
baglanacak kadar okumuş, yazmış kim
seler midir? Yoksa varlıkları uğrunda 
k~r~ körüne çarpışan cahil köylüler 
mıdır? 

Sonra, Nankin hilkümetinin •'kızıl 
haydudlar" listesinin birinci numara3r· 
nı teşkil eden ve kendisini ölü veya di

ri olarak getirene Çankayş~k t:ırafın • 
dan 250.000 dolar mükafat vadedilen 
Maoçto-tung kimdir? 

Bir Çin sovyeti neye benzer? Köy. 
lüler onlara müzaheret ederler mi? Kı
zıllar, kendi idareleri altında bulunan 
yrelerdeki toprakları ne dereceye kadar 
sovyetize edebilmişlerdir? 

Kızıllar, neden büyük şehirleri al • 
tnamışlardır? 

Bu hal, bunun esaslı bir sosyalist 
hareketi olmayıp sadece bir köylü ayak
lanması olduğunu göstermez mi? 

Halkmm yüzde sekseni çiftçi ve ren
çber olup endüstri henüz pek iptidat 
bir halde bulunan Çinde bir komünizm 
veya sosyalizmden bahsetmek ne dere
ceye kadar mümkündür? 

Kızıllar ne yer, içerler, ne giyer, na
sıl oynar, sevişir ve çalışırlar? Evlen
me kanunları nasıldır? 

Nankin memurlarının söylediği gibi 
orada kadınlar komünize edilmişler 

midir? 
Çin'de bir ''kızıl fabrika,, nedir? 

Bir kızıl tiyatro kumpanyası nasıl bir 
şeydir? Onlar ekonomilerini nasıl or • 
ganize ederler? 

Umumi sıhat ne haldedir? Tahsil, 
terbiye ve kızıl kültür ne merkezde • 
dir? 

Nihayet kızılordunun bugünkü kuv
veti nedir? Onlara silah ve cephaneyi 
kim verir? 1935 de Nanking baş ku • 
mandam Çankayşek, artık Çinde ko -
münist tehlikesi diye bir şey kalmadı • 
ğınx ilan ettiği halde nasıl oluyor da 
bunlar hala mücadele "•e mukavemet 
etmekte ve şimal garbı Çininde strate
ji bakımından en kıymetli yerlerini es
kisinden daha sağlam bir surette elle • 
rinde tutmaktadırlar? 

Eğer Çinde kızıllar, oı tadan kaldı
rılmış ise Hirotanrn dileklerinden üçün
cüsü olmak üzere Japonya, neden As
yanın bolşevikleşmesine mani olabil -
mek için Nankin hükümetinin de alman 
• japon paktına girmesini istemekte
dir? Kızıllar japon düşmanı mıdırlar? 

Çin komünist hareketlerinin siyasi 
ve askeri manzarası nedir? Bu tarih ba· 
kımından doğru görülecek bir inkişaf
mrdır? Eğer öyle ise bu kadar uzun 
bir mU. ... adeleye rağmen neden iktıdar 

mevkiini ele geçirmek teşebbüslerinde 

muvaffak olamamıştır? Muvaffak ola· 
bilir mi? 

. Eğer böyle bir muvaffakiyet ele 
g_ır~rse yeryüzü insanlarının beşte bi
rını sınırlan içinde tutan bir memleke
tin dünyaya, dünya siyaset ve tarihine 
tesi~i ~a~rl olacaktır? Böyle bir değiş
me ıngılizlerin, amerikalılarrn ve öteki 
milletlerin Çindeki menfaatleri üzeri
ne ne suretle tesi redecektir? 

Bundna bir zaman evvel, bu suallere 
bir yabancı görmenin itimad edilecek 
derecede mevsuk cevablar verebilmesi
nin imkansızlığı gülünç görünürdü. 

Ortada her gün ehemiyetini arttı· 
rarak büyüyen ve genişleyen bir hi • 
kaye vardı ve birçok gazete muhabirle
ri, bunları günü gününe takib ederek 
memleketlerine haber veriyorlardı. 

Halbuki artık bu hususta esef edi • 
lecek derecede cahil bulunuyoruz. "Be· 
yazlar,, bölgesinde bulunup da kızıl
lardan malumat almak son derecede 
güçleşti. 

Başlarrnm üzerinde idam 1evhala -
rr asdı duran komünistler, Çin sosye • 
tesi içinde hüviyetlerini meydana vur
muyo.dar. Nankin hükümeti ise, ecne
bilere verilmiş imtiyazlx işleri bile ge
niş bir casus şebekesinin konttolu al • 
tında bulundurmaktadır. 

Hepimiz biliyorduk ki bunları öğ • 
ren.menin bir tek yolu varsa o da gidip 
kızıllarla temas etmektir. Fakat buna 
karş.ı da: 

- Mei yo fa - Çul 
Yani: 
- Bu iş yapılamaz! diyorduk. Bir 

adamın kızıl topraklarına girip canlı 

çıkacağına hiç kimse inanmıyordu. 
Gazeteleri, İtalya ve Almanyadaki 

kadar sıkı bir kontrol altında bulunan 
Çindeki yıllanmıl? kuvvetli anti - ko -
münist propagandasının uyandırmış 

ve herkese aşılamış olduğu kanaat buy• 
du. 

Hiç beklemediğim bir zamanda bu 
kızıllar bölgesine girmek imkfuımı bul
dum. Bunun için Pekindeki işimden 
ayrıldım: bir zamandır, yazmakta oldu
ğum işimi yüzüstü bıraktım. 

Çünk\i bu biricik bir fırsattı ve ka
çırmaya gelmezdi. Bu teşebbüste bir
çok tehlikeler bulunduğunu söyleme:C 
lazımdır. Hatta benim ha.kkxmda "kızıl 
baydudlar tarafından öldürülmüştür.,. 

Yollu çıkardan bir haber için az müba· 
lagahdtr, diyebilirim. 

Kızılların birçok mezalim işlediği 

hakkında Çin ve yabancı gazetelerinde 
çıkan haberler, yolda, az çok keyfimi 
kaçırmıyor değildi. 

Fakat bu ihtilal ve harb yıllarında 

burada b!nlerce insanın öldürüldüğünü 
düşünerek kendimi avuttum. 

Bu melodramatik: hava içinde yola
çıkmış bulunuyordum: 

Bir gece yarısı, biraz keyfsiz, fakat 
içim heyecanla dolu trene bindim. İlk 
gideceğim yer, Sianiu idi. Burası Şen· 
si eyaletinin merkezi ve Lunghai de • 
miryolunun bittiği nokta idi. Buraya 
iki yorucu gün ve gece seyahatten son· 
ra varabilmiştim. 

Buradan şimale Sc.vyet toprakları
na ve Çin komünistlerinin ellerinde 
bulunan bölgeye geçmeği tasarlıyor • 
dum. Tarihin garib bir cilvesi olarak 
bu bölge. bundan binlerce ytl önce çin
lilerin ilk defa bir miJlet haline geldik
leri yerdi. 

*** 
Bundan yedi sene evvel, Nanlin 

hükümetinin bir misafiri olarak bu de
miryolunda bir seyahat daha yapmı~ 

Nankin hükumeti ile 
kızıl Çin topraklarım 
gösteren bir Deyli • 
Herald haritası. 
Aşağıda ölü.süne ve· 

ya dirisine Şan-Kay • 
Şek'in 250 bin dolar 
mükafat vadettiği ~in 

1i komünist lideri. 

ve Çin demiryolları hakkındaki müşa
hedelerimi yazmıştım. 

Sabahleyin yol arkadaşlarıma bak
trm. Bir gençle, beyaz sakallı güzel bir 
ihtiyarla karşılaştım. İhtiyar şekersiz 

çay içiyordu. Gen~. benimle önce de • 

reden, tepeden sonra da politikadan 
konuşmağa başladı. Bu genç, yedi yıl • 
dır görmediği memleketi Şecuan'a gi

diyor; fakat çeteler buralarda dolaştığı 

içi.n burasını görmeğe muvaffak olup 
olamıyacağından şüphe ediyordu. Ben: 

- Bu haydudlar "kızıllar" mı de -
dim, 

- Hayır, dedi, kızıllar da 
uğuruyorlar fakat haydudluk 
onlar değildir. 

oralara 
edenler 

- Fakat kızıllar da haydud değil 

mi? Diye tecessüsle sordum, bütün ga

zeteler ve ajanslar ''kızıl haydudlar", 
"komünist haydudlar,, diye onlardan 
bahsediyorlar da. 

Genç ~u cevabı verdi: 

- Hakikatte o gazetelerin muhar • 
rirlerine haydud demeli çünkü bunlar 

Nan.king'in emirleriyle hareket eder -

ler. Eğer onlara komünist ve yahud ih
tilalci diyecek olurlarsa bundan kendi
lerinin de komünist olduğu manasr çı
karılır. 

- Fakat Seçuanda halk kızıllardan 
da haydudlar kadar korkmuyorlar mı? 

- Zengin adamlar, tahsildarlar, 
memurlar ve toprak sahibleri onlardan 

korkarlar; fakat köylülerin ne korkusu 
olacak? 

Genç, bizi dikkatle dinlediği halde 
dinlemez gibi görünen ihtiyara baktık
tan sonra sözüne devam etti: 

- Hatta, hazan onları gayet iyi kar
şılarlar. Köylüler, kızılların yalnız on
ları kullanmak istediklerini anlayamı-

3-acak kadar cahildirkr; onları g~rçek
ten sözlerinin eri sanırlar. 

- Peki, onlar öyl~ değil mi? 

- Babamdan aldığım mektublara 
göre bu!'lar, oralard<' afyonu yasak ve 

toprağı taksim etmişler. Görüyorsunuz 
ki kızıllar haydud değillerdir; bunla
rın kendilerine göre prensipleri vardır. 
Fakat fena adamlardır; şimdiye kadar 
pek çok adam öldürdüler. 

Bu söz üzerine beyaz sakallı adam 
başı!.nı kaldırdı ve ikimizi de hayrette 
bırakarak: 

- Daha öldürmeli idiler; illi de
recede öldürmediler, dedi. 

Ma1ı1lesef, tren Çeng Çu'ya yaklaşı
yordu. Den, orada Lunghai'ye giden 
trene akta.nıa edecektim. Onlardan ay
rıldım. Fakat beyaz sakallmm tavırla· 
rı ve sözlen hatırımda kaldı. 

Sianfu'ya v4l"tlca buraların komise· 
ri General Yang Hoçen'i görmeğe git
tim. Esasında bir çeteci olan bu adam, 
birçok Çin liderleri gibi o yoldan yük

ıelmit, servet toplaımş ve iki sene ev
vel buraların hükümdarı kesilmişti. Bu
gün hüküm ve nüfll%UDU başkalariy
le paylaşmak zaruretinde kalmıştır. 

Generalı, 50.000 liraya yaptırdığı 
mermer köşkünde buldum. Fakat bu 
birçok odalı binada tek başına yaşıyor· 
du. Evvelce iki .kansı vardı. Fakat 

1 
bunlar biribirleriyle geçinemedikleri 
için general bu kargir evde tek başına 
yaşayıp başını dinlemeği tercih etmişti. 

Yanma gitti~im zaman generalin 
dehşetli surette başı ağrıyordu. Fakat 
bütün bu ıztırabı içinde kendisine po
litikaya dair sualler soran biricik a
dam, ben olı:myordum. 

Kendisiyle kısa bir görüşmeden 

sonra çekildim. Şimdi fahri vali Şao ' 
Li - Çu'yu görmeğe gitmek lazım ge • 
liyordu. 

Vali beni rahat evinin güzel bahçe· 

sinde kabul etti. Kendisini altı sene 

evvel bir dah görmüştüm. O zaman 

Çankayşek'in hususi katibi idi ve ba· 

na baş kumandanla bir mülakat yap • 

marn hususunda yardımda bulunmuştu. 

O zamandan beri süratle ilerlemiş, bu 

mevkie çıkmıştı. Çok muktedir, iyi 

tahsil görmüş olan vali Şao, Çin'in bir 

çok sivil valileri gibi vilayet merkezi • 

nir. kül rengi surlarrnm dışında hükünJ 

süremiyordu. Buralarda hüküm ve nü

fuz general Yang ile genç mareşalin 

elinde idi. Bunu söylemek, belki na .. 

zikçe bir iş olmaz ama, vali Şao'nur~ir 

zamanlar bir komünist çetecisi oldu • 

ğunu biliyorum. Kendisi, Çin komünist 

partisini kuranlardan birisiydi. Fakat 

bunu fazla görmemeli. O zamanlarda 

komünistliğin ne demek olduğunu bi

len pek yoktu; fakat komünistlik mo

da idi; bütün gençlik komünistlerden 
yana idi. 

Fakat 1927 karşılık ihtilalinden son· 

ra iş meydana çıktı. Oradan çekilme • 

yince kelleyi vermek Ianm geliyordu. 
Bu sebeble Şao da çekildi. Daha son
ra kendisi koyu bir Budist oldu. Fa .. 
kat ne de olsa, ba eski temayülü dola
yısiyle, konuşmamız esnasında "kızıl .. 
lar,, dan, "haydudlar,, dan bahis geç • 
miyordu. 

Ben sordum : 

- Kızıllar ne yapıyorlar? 

Cevab verdi : 

- Çok kalmad!lar; Şensi'de ne ıia· 
dar bulunuyorlarsa hepsi o kadardır. 

**' 
Kendisine 1930 senesinde de kalan 

kızılların "böyle arta kalmış.. lat ol ~ 

duğunu, fakat o zamandanberi bunla
rın nasıl olup da bu kadar uzun za· 
man kalabildiklerini sordum. 

Kurnaz kurnaz gülerek yüzüme bak

b ve dedi ki: 
- Bazan arta kalmış olanları imha 

etmek, hepsini imha etmekten daha güç 

oluyor. 
- O halde harb devam ediyor. öy • 

le mi? dedim. 
- Hayır, bugünkü günde Şensinin 

cenubunda müsademe olımyor. Kızd • 
lar, Ningsiya ve Kansuya doğru hare .. 
ket ediyorlar. Bunların dış Mongolis • 
tan ile rabıta kurmak istedikleri anla· 
§ılıyor. 

Vali, sonrlı. sözü deği§tirip cenubu 
garbide japonlara karşı bir harekete 
geçmek arzusunda bulunan asi gene • 
rallerden bahse başladı. 

Kendisine Çinin Japonya ije harb 
edip etmiyeceğini sordum. 

- Yapabilir miyiz? dedi Ondan sor, 
ra Budist vali, bana Japonya hakkın -
da her hangi bir N~king valisinin dü
şüncesinin aynı, olan düşüncelerini söy
ledi. 

Ondan anhyacağmı: anladıktan son
ra kendimi zuJı)ı bir otomobil içinde 
haydudları tenkil etmeğe .giden Nan,; 
king askerleri a,raşıpda buldum. 
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Tatil günleri 
nereye gitmeli? 

Bazı Avrupa gazetelerinde, bugün 
nereye gitmeli başlrkh devamlı bir sü
tun vardır. Bu sütun iş saati dışında, 
gidilebiJecek. tavsiyeye değer konfe
ransları, konserleri, sinema veya tiyat
roları, spo;t" yerlerini ve saireyi sıralac 
ve bunlar hakkrnda kısa tenkidleri de 
beraber.::"! nakleder. Cumartesi günleri 
bu sütun, "Yarın nereye gitmeli?., baş
lığı ile de geniş!er, ve bilhassa gezin
ti ve spor yerleri. ve bu istikametlerde 
hareket edecek t:en veva otobüı;ler ta 
rifesi hakkmda malfımat verir. 

Ankarad:ı böyle bir sütunun bil. 

hassa cumartesi ve pazar günleri için 

tesis edilmesinde cidden isabet olacak· 

tır. Çürıkü yerli. ecnebi b:iyük bir en

tellektüel ekseriyet var. Atlı kulüb, futbol, 

tenis, yaya veya otomobilli gezintiler 

ve krzak gibi muntazam spor hareket

leri, konser. konferans... gibi toplan.. 
tılar eksik değil. 

Aynr zevk ve aynı istekte adamları 

aynı istikamete sevke yarayan böyle 

pir sütun, büyük bir ihtiyacı karşılıya. 
bilir .. .. ,, ,, 

Bu küçük mukaddime-den sonra, 

Ankarada, bugünkü kar vaziyeti de

vam ederse gidilecek en iyi yer oere· 

sidir sualine cevab vermek istiyoruz. 

Eğer tenbet, sporu, yürüyüşü, gezme

yi sevmeyen, pazarları on ikiye kadar 

yatakta, dörde kadar gecelikle, 6 da 
sinemada ve nihayet baş ağrısıyla gü
nü soba başında yitirmeye alışmış ise
niz, beyhude bu satırları takib etmeyi
niz. Çünkü maksad, şuurlu, sıhatinin 
ve hayatının kıymetini bilir, ve buna 
ehemiyet vermeyi, milli bir vazife ta. 
nır adamlarla hasbihal etmektir. ., ,, ,, 

Pazar günleri nereye gitmeli? Bir. 

çok y~rlere gidilebilir. Fakat Ankara

nın hiç değilse İsviçre iklimi kadar 
güzel olduğuna katiyen irıanmak ister

seniz §U sıularda, size teklifim şudur: 

Kendi otomobiliniz yoksa, otobüs

ten istifade ediniz veya daha iyisi bir

kaç arkadaş birleşerek bir taksi tutu. 

nuz. Bu her birinize bir liradan fazla

ya mal olmaz. Kara çıkacak, kar üze. 

rinde yürüyüş yapabilecek şekilde gi. 

yinmiş olmanız lazımdır .. Bu kıyafet, 

bu nevi sporları yapan memleketlerde 

kadın için de, erkek için de, diz kapak

lara kadar yün çorap çekilmiş bir pan

talon, boğazlara kadar örten bir yün 

fanile, kolda götürülecek ve ancak bir 
yerde c!urulduğu zaman giyilecek ka
lınca bir caket, tercihan altı çivili bir 
baston ve arka çantanız yoksa, cebiniz. 
de peynirli veya köfteli bir sandviç ve 
nihayet boğazınızda içi çay dolu bir 
termos matrasından ibar-ettir. Çifte tüfe
ğiniz varsa, omuzlarınıza bir de tüfek a
labilirsiniz. 

Şoföre Dikmen üzerinden, tuğla 

harmanları yoluyle Göle kadar inmesL 
ni emredin;z. Yol üzerinde, Milli Mü.. 
dafaa Vekaletinin biraz ilerisinden iti· 
baren küme küme, yer yer, kayak sporu 

yapanlara rastlayacaksınız. Bilhas

sa Dikmenden sonra han önünde, her 

pazar, laakal yirmi otomobil, kadınlı, 

erkekli büyükçe bir kalabalık bu eğ

lencelerle meşguldür. Büyük Göl şim
di kupkurudur. Dümdüz, hiç bir arıza
sız zemini üzerinde dört santim kadar 

kar var, yürüyerek Haymana yolu ü. 
zerine kadar gidiniz ve arabanrza Göl 

başında isterseniz" yol veriniz. Hayma.. 
na yolu üzerine kadar yür-üyüşünüz, 

bir çeyrek saat kadar tutar, ondan son· 

ra iki tarafı gitikçe kalınlaşan, ve yer

yer 30-50 santimi bulan karla çevrilmiş 

işlek bir yol başlar. Yavrucuk ve Taş. 

pınar köyleri ve bunların ikisinin ara-. 

sında diğer dört köy güzergfilımızm 

üzerindedir. Yorulmuşsanız bu köyler

den herhangi birinde dinlenebilirsiniz. 

Köy odasında gözünüzün önünde ha_ 

zırlıyacakJarı taze, temiz çayın barda. 

ğı yüz paradır. Karnınız açsa. beş ku

ruşa koca bir kase tertemiz yüzüyle 

yoğurt ve bir köylü ekmeği almanız 

kabildir. Tavuk, piliç seviyorsanrz, he

men boğazlattp, bir ağaç şiş üzerinde, 

közde pişirtebileceğiniz bir tavuğun 

bedeli 20 kuruştur. Taze, günlük yu

murta 40 paradır. Bu parayı köylü, bü.. 

yük bir Hituf gibi bin teşekkürle alı

yor. Bu yol sizi, iki saat kadar önü

nüzdeki işlek yolu takbden sonra, 

doğru askeri fabrikalar yakınındaki 
asfalt yola çıkarır. 

Yollarda, köylüler, arabalı, mer. 

kebliler, otomobiller, yayalar eksik de· 

ğildir. En ihtişamlı manzara Taşpmar

dan sonra başlar. Sağda, solda. keklik, 

tavşan, t.ilki kaçıştığını görürsünüz. 

Karlar içinde dağlar,ova, ve nihayet 

Ankara bütün ihtişamiyle gözlerinizin 

önündedir. Güneş bu karların üzerin

de, ultra-violet akisleriyle yalnrz hari· 

kulade bir hararet menbaı değil, bir i

laçtır. Eve döndüğünüz zaman, en sıcak 

bir yaz güneşinde uzun bir seyahat yap

mış gibi yüzünüzün kavrulduğunu h,ay· 

retle görürsünüz. Bütün vücudunu:ıda 

bütün bir hafta değil, bütün bir ay için 

kuvvet ve sıhat idhar edilmiş gibidir. 

Sofranıza aç kurd gibi oturul·sunuz. 
Uykunuz, en iyi uykulardan biri olur. 
Sabahleyin, terütaze, zinde işlnize baş
larsınız. 

" ,, ,, 

Bu yapabileceğiniz bin gezinti iti
garerinden bir tanesidir. Her pazar bir 

yenisini yapmak ve bu sütunlardaki 

tavsiyeyi takib ederek, sizfa gibi, ay
nı saatte, aynı yollan takibe çıkacak, 

ULUS 

kadmlr, erkekli arkadaş da bulmanız 
kabildir. 

" " ,, 
Ankara belediyesinin ve Spor bir_ 

liğinin yapabileceği hizmet şudur 

Başka memleketlerde, bu kabil ge

zinti yollan üzerinde şunlar vardır: 

1) Her 6 kilometrede yani saatte 

bir, mahfuz bir yerde, üstü otla örtülü, 
içinde oturulacak bir rahle mevcud 
melceler. 

2) Her 12 kilometrede bir telefon 

santralı ve imdadı sıhi noktaları veya i. 
çinde pamuk, konyak, tendürdiyod gi· 

bi maddeler mevcud camlı dolaplar. 

3) Bu nevi yollarda polis veya jan
darma devriyeleri. 

4) Bozulacak, benzini bitecek oto. 
mobillere yardım için motosikletli be

lediye veya otomobil kulüpleri tarafın
dan gezdirilen devriyeler. 

5) Akşamları güneş battıktan son
ra köyleri gösteren meşaleler. 

6) Yollann ayrılş noktalarında ne
reye gittiğini ve kaç kilometre kaldı
ğını gösteren işaretler ve nerelerde 
melce, yatılacak, yemek yenecek yer 
bulunduğunu gösteren levhalar. 

,, 
,, " 

Ankara belediyesi bunu yapamaz 
mı? 

Hepsini değilse bile, büyük bir kıs· 

mmı yapabilir. Pazar ilanlarında, bil· 
hassa hangi yolların otomobil geçme. 
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sine müsaid olduğunu olsun ilan etme

lidir. Köylerde yemek ve istirahat 

noksanları tesbit ve ilan ederse, köyle
rimize de, kış günü, menfaat getiren 
bir ziyaretçi temin etmiş olur. 

" " ,, 
Ankara denizden yüksek olduğu j_ 

Ankaranın, ağaç dallarında seyrine doyulmaz minyatürler yapan kışı .• 

sporu ilerliyor 

Buz hokey 

Ankara'da kar ve kış sporlarına 

gençliğin gösterdiği alaka yıldan yıla 
ve hatta günden güne hızla artmakta

dır. Elmadağma muntazaman yapılan 

pazar spor gezilerinden başka, yüksek 
ziraat enstitüsü talebeleri, enstitü hah· 
çelerinde 800 metre murabbaalrk güzel 
bir buz kayma yeri vücude getirmişler· 
dir. 

Talebelerden başka hariçten de bir 
çok türk ve yabancı meraklıları toplı
yan bu güzel buz sahası Ankaramız için 
k~rnetli bir k..ızanç olmuştur. 

takımı 

Taleıbelerden teşekkül eden bir buz 
hokey takımı spor öğretmenleri B. Ri
det•in idaresi altında muntazaman ça· 
lışmaya başlamıştır. Bundan başka ens· 

titü profesör ve talebeleri tarafından 

buz üzerinde yapılan plastik hareket• 

ter seyirciler tarafından alaka ile ta.kib 

edilmektedir. Saha enstitüde müsaid 

havalarda her kese açık tutulmaktadır. 

Ankararnızın genç sporcularımızın 

himmetiyle böyle daha bir kaç sahaya 

sahib olmasını temenni edelim. 



IJ1 ax Reger 
1873 + 1916 

Cumhur Başkanlığı filarmonik or
kestrası bugün, Dr. Prctorius'un ida
resinde, memleketimizde ilk defa ola
r~k. alman bestekarlarından, büyült tek
nısıyen bestekar Max Reger'in (bir 
Mozart tema .. . d k . . sı uzerın e or estra ıçın 

v~r!asyonlar ve Füg) adlı me~hur ese
r.ını ç~lacaktır. 1873 de doğup 1916 da 
Laypzıgde ölen Max Reger, birçok org 
eserleri k ' pıyano refakatli şarkılar, 

"?. al eserler, çocuk şarkıları, vokal 
duolar, erkek ve kadın koroları muh-
telit korol d. • ' le ar, ını parçalar, kantatlar, 

orallar, moteler, rekiemler iki ve dört 
el · ' 

. pıyano eserleri, orkestra refakatli 
pıyano ese 1 • k r erı, or estra eserleri, piya-
no ve ork t . es ra refakatlı korolar, solo 
eea eserleri, konsertolar, sonatlar oda 
uvert .. 1 ' 
T 

1 
ur er, Bach, Mozart, Beethoven, 

e ernan, H\ller... temleri üzerine var
yasyonlar r·· 1 
1 • ug er yazmış. Bach kural-
arını p" • . 

ıyano eserlen halınde neşret-
mek gibi b. k 

ırço çalışmalar yapmıştır. 
1920 de karısının başkanlığı altında 

merkezi St t ' . R u gard da hır alman (Maks 
cı:ger cemiyeti) tesis edilmiştir. Bun· 
~ başka Weimar'da bir Maks Reger 

<lrfı vi \'il , 
cuda getirilmiş ve Viyanada 

ayrıca b' A . ır vusturya Maks Reger ce-
nııyeti kurulmuştur. 

v Max Reger , müzikte geç klasizm 
lee ~eç. romantizmle, yeni müziği bir-

Ştırınış prog 1 .. "k d ' ram ı muzı , ve opera-
an rnutlak müziğe d.. ·· tü o b 

itibarla muht l"f f .. onın~ş r. , u 
. e ı ızıyonomılerde Wag· 

nercı kal 1 
Pf" rnış o an Strauss, Mahler, 

ıtzner ın·· 11 • iM use esme karşı durmuştur. 
ax Reger f" h"b' b"" .. k b. '!'." • ınes sa ı ı uyu ır 

~orn · ' pozısyon teknisiyenidir. 
Bug·· "' un çalınacak olan Op. 132 var-

,,. asyonlar d 
h ın a, esas tem, Mozart'ın, ni-

ayeti t"' k ur marşiyle biten La Majör 
&onatın ·ık ın ı parac;sıdır. Reger • bunu 
esas tem 1 k , 
bir·b· . 0 ara almış, ve ondan, hepsi 

ı ırınden .. 1 f k k" • :ra b guze a at se ızıncisi, ic· 
akımından hepsinden güç sekiz 

Yaryasyon .. d 
füg'le vucu a getirmiş ve eseri bir 
b tamamlamıştır. Mozart teması 
k~ eserde ilk defa birinci obuva, iki 
:r ar~~t, ve birinci fagot'la işitilir. Son-
a dıger sazlar girer. Kirişli sazlar, 

•urdinli ve d" - • • 
ılın d' . sur ınsız olarak ıkıye tak

e ılmı,tir R 
rinde nefi · eger temayı ilk teşhi· 

s teldlde . . 
müteakiben enatrlimante etmıf, 
T . "Varyasyonlara girmiştir. 
emayı sekız def 

ri gen 1 a varye etmiş, ve ese-
' e arne•ron t ı· • ona ıte etmiş ve ge-

ne 6/ 8 mezoru ·1 
le b' . ı e yazdığı nefis bir füg-

ı tırrni ştir B. . . 
'Ik . ırıncı kemanlarla geri 
1 tem t h. 

. . eş ır ve tevsi' edildikten son-
ra, ıkınci tem 'k' 
'Ye kl , ı ınci ve üçüncü flütler 
ob a~netler refakatinde solo flül ve 

uva ıle g· 
ikı· . ırer. Tevsiinde ilk temle 

ncı teın 
"'"' 'h . aynı zamanda işitilir. Par· 
s- nı ayetınde b 'k" 
Mo u ı ı temle beraber 

zart terna 
En •onda sı aynı zamanda işitilir .. 
if ad . . Mozart teması haşmetli bir 

e ıçınde d"~ 
refakat· 1 , ıger tem parçalarının 
\>e F ı! .c' başlar. Largo bir tempo 

ortısımo il .h 
ı.::::.--=-z: e nı ayet bulur. Eserin, 

icrası, 28 dakika ~ürmektcdir. 
Varyasyon ve füg hakkında birkaç 

söz: 
Varyasyon; bir temin mütcaddid 

kerreler ekspoze edilmesinden ibaret, 
ve fakat her yeni teşhirinde melodisi, 
müzik şeklidir. Bir tek saz için yazıl
dığı gibi orkestra için de yıızrlabi
lir. Bestekar, tamc;m~n kendi fantezi
sine tabi olaral~ ondan başlı başına bir 
eser vücuda getirebildiP,i gibi, varyas· 
yonu, sonat veya senfonide develop
man vasıtası olarak da kullanabilir. 
Hatta, bu formlar içince. eski, anane
vi parçalardan birini kalriırarak yerine 
varyasyon ikame edebil.ir. 

Füg, esas bir tem, veya iki, üç ... tem 
üzerinde kontrapünklik üslfıblar, ses 
veya saz için yazılan polifonik bir bes
tedir. Üzerinde inşa edildiği temlere 
göre füg, Dubl veya Vipl... olur. Füg
de temanın ekspoze edildiği bir expo
sition kısmı, sonr;:ı onun Developman'ı, 
daha snora bitti?,i final cümlesi vardır. 
Bugün dinliyeceğimiz füg, en sonunda, 
varyasyonun esas teminin üçüncü bir 
tem gibi istenildiği bir Dubl fügdür. 

Bugünkü konserde memleketimiz
de gene ilk defa olarak Şubert'in 1822 
de bestelediği Rozamund adlı Singspie
l'in üçüncü ile dördüncü perdeleri a
rasındaki (Perdearası müziği) çalına

caktır. 

Bunlardan başka, 31 yasında ölen 
Şubert'in, ömrü vefa etmediğinden do· 
layı bitiremediği mcthur Bitmemit 
Senfoni'si çalınacaktır. 

Bugünkü konser 
Bugün halk konserlerinden onuncu

su 15,30 da Cumhur Başkanlığı Filar
monik orkestrası tarafından müzik öğ
retmen Okulunda verilecektir. Prog
ram şudur : 

Şef: Ernst Praetorius 

1 - Franz Schubert ( 1797 - 1828) 
senfoni si minör (bitmemif sen· 

foni.) 

a) Allegro moderato 

b) Andante con moto 

2 - Franz Schubert 
Rosamunde UçüncU antrakt mOzifi 

10 dakika dinlenme 
3 - Max Reger (1873 -1916) 

Mozart'ın bir temi üzerine var • 
yasyontar ve füg 
a) Andante grazioso (tem) 
b) L'istesso tempo 
c) Poco agitato 
ç) Con moto 
d) Vivace 
e) Quasi presto 

f) Sostenuto 
g) Andante grazioso 
h) Molto sostenuto 
i) Allegretto grazioso (füg) 

SON 
Gelecek knoser 16. 1. 1937 cumarte

si saat 15,30 da. 

!!ibliyog,.a/ya ==================-
- muhtelit terbiye, Hilseyin Bozok: ''na-

YURD 
Partirnizin b'" .. .. k hea· utun tür köylerine 
ıye olarak ·· d .. 

tiği bu • gon ermek uzere neşret-
'15 ilk k?°K faydalı köylü gazetesinin 
ltıııtt an un tarihli 7 5 inci sayısı çık-,. ır. 

Bu &ayıd B diya . . a aşbakanımızın Hatay 
rı ıçın t .. k . . . 

kıyl ur ısteklerını anlatan unt-
e, on beş g·· 1 .. k h A . . 'Ye z· A un u adıselerın izahı 
ıraı ·· -·· 

zın Ak og.utlerden başka donanmamı-
ainıl denız seyahatine dair güzel re· 
in er ve modern köy olarak tasarlan-

ış olan · . 
vard pro1enın resim ve krokileri 

ır. 

Çl~IR 
Birin · k A . . • . 

• H f 
cı anun tarıhlı 45 ıncı sayı· 

1 ı zı o -
tin F . guz Bekata, Doktor Ziyact-

. ahrı, doktor Refik Berkman Ce 
tnıl Sena O . ' -
• . ngun Mıraç Katırcıog- lu Hu.·· 
eyın Na k ' 

...... ~1 B k mı Orkun, Hasan Fehmi, Ke-
··- e ata p w· ' · ıttek, Donunçiyo'nun 

YENlADAM 
., "k' 1 ınci kanun tarı"hlı" 158 inci sa. 

Yısı d.:. dol - . 
hlıtt B gun hır münderecatla çık-
cı o~~· u sayıda İsmail Hakkı Balta-

g unun "Yeni d " . . . 
•ahteka a am .. , devrımcımı 
1 r mı' 'h arından ha." ayatım,, başlıklı yazı_ 

H. Bozok .. !ka şu yazıları görüyoruz. 
l\vnj ''k.: Andre Malraux,, , Hüseyin 

oyde bir ka t " 1 ç 1P • spanya'da 

zilerin müstemleke davası,, , Kerim Sadi 
' 'meşhur simalar,, , Karl Ossetski., , 
Yahya Saim Ozanoğlu: "Reicheubach'a 
açık mektub,, , Dıt haberler, iç haber· 
ler, ekonomi ve kültür haberleri. 

HALK PİYESLERİ 

Temaşa edebiyatı üstadı Müsahib 
zade Celal tarafından yazılmış olan 
komedi, dram ve muzikli piyesler, 18 
ayrı cild halinde Kanaat kütüphanesi 
tarafından tamamen bastırılarak satışa 
çıkarılmıştır. 

Aynaroz kadısı, Mum söndü, Bir ka. 

vuk devrildi, İstanbul efendisi, Kafes 

arkasında v.s. gibi sahnemizde her biri 

aylarca temsil edilecek derecede bir 

rağbet görmüı ve her tarafta seyirciler 

tarafından candan alkışlarla karşılan

mış olan bu güzel eserleri, bugün oda
mızda kendi kendimize okumak imkL 
nına kavuşmuş bulunuyoruz. 

Güzel kağıd üzerine basılmış olan 
cildlerin fiyatı 50 kuru§, idi kağıthsı 40 

kuruştur. 

Evlenme 
C. H . Partisi kalorifer memuru Ka

zım Yay ile Fatma Enisenin evlenme 
töreni dün yapılmıştır. Gençlere iyi 
günler dileriz. 

ULUS 

«Sulhcu 
, Türkiye .. » 

GAZETA POLSKA DtYOR Kl: 
'' ..• Pofonyanın da Mon

trö)·ii imza eden devletlerin 
lıahlarmdmı faydalanmmıı

nı temin ctmel:le, tiirk lıii
ldinıeti, merd tiirk milleti 
ve omm Riiyiik Şefi tarafın
dan eltle c(lilen mP.şru lıak
lar<lun doğan srrllı eserini 
Polon)"'ı merrfl!atlnine de 
teşmil etmiş bulmımal.·ta-
<lır ••• 
Varşova, 8 (A.A.) - Polonya Ajan-

sı bildiriyor : 
Yan resmi gazete Polska diyor ki : 
" Bogazlar meselesinin halli, sami

mi bir şekilde sulhcu olan bütün dev. 
Jetler tarafından büyük bir memnuni
yetle kabul edilmiş, ve tecrübe edilmiş 
bağlarla Türkiyeye bağlı olan Polonya

da da sempati akisleri uyandırmıştı. 
Bununla beraber, deniz ticaretimi

zin boğazlardaki menfaatleri bakımın

dan bazı şüpheler baki kalmıştı. Biz, ne 
Lozan, ne de Montrö görüşmelerine iş
tirak etmedik. Fakat bayrağımızın dün
ya denizlerinde hemen hemen hiç go
rülmediği 1923 denberi ticaretimizin 

vaziyeti şimdi tamamiyle değişmiş bu
lunmaktadır. Bu itibarla, denizciliğimi
zin yeni boğazlar sitatüsü karşısındaki 
menfaatlerini temin etmek endişesine 

düşmüş olmamız pek tabii idi. 
Polonyanın da anlaşmayı imza eden 

devletlerin haklarından faydalanacağı. 
nı temin etmekle, türk hükümeti, merd 
türk milleti ve onun büyük şefi tarafın
dan elde edilen meşru haklardan doğan 
sulh eserini Polonya menfaatlerine de 

teşmil etmiş bulunmaktadır.,, 

ANKARA 

ÖÖLE NEŞRİYATI 
12.30 Plik: Türk musikisi ve halk 

şarkıları. 

13.50 Dahili ve hraici haberler. 
14.00 14.30 Muhtelif plak ne§riyatı 
15.30 Cümhur Başkanlığı filarmonik 

orkestrası üyeleri tarafından kon
ser (Orkestra şefi: Dr. Protar
yüs (M. M. M. den naklen) 

AKŞAM NEŞRİYATI 

19.00 Türk musikisi ve halk şarkıları 
Ferit Tan ve arkadaşları) 

19.30 Türk musikisi ve halle şarkıları 
(Hikmet Rıza Sesgör arkadaşları) 

20.00 Konferans: Hayvan kullananla
rın mesuliyeti (Hüseyin Avni 
'Göktürk: Hukuk fakültsei do· 
çenti) 

20.20 Çocuklara Karagöz temsili (KU
c;ük Ali) 

21.00 Ajans haberleri ve ga7.ete hula
saları 

21.20 Muhtelif plak neşriyatı 
22.00 Yarınki program ve lstiklil marşı 

ISTANBUL 

öôLE NEŞRİYATI 
12.30 Plakla türk musikisi, 
12.50 Havadis, 
13.05 Plakla hafif müzik, 
13.25-14.00 Muhtelif plak neşriyatı 

AKŞAM NEŞRİYATI 

18.30 Plakla dans musikisi. 
19.00 Şehir tiyatrosu komedi kısmı 

tarafından bir temsil. 
20.00 Türk musiki heyeti. 
20.30 Münür Nurettin ve arkadaşları 

tarafından türk musikisi ve halk 
şarkıları. 

21.00 Saat ayarı: Orkestra. 
22.00 Ajanı ve borsa haberleri ve er

tesi günün programı. 
22.30 Plakla sololar 
23.00 Son. 

ZAYİ 
Manisa mektebi aultanisinin altıncı 

sınıfından ayrıldığıma dair mezkOr 
mekt~b idaresinden almış olduğum 

tasdiknamemi kaybettim. Yenisini ala-

1 
cağım. 

Tosya kazası orman muamelit 
memuru Talit Özdemiı:: 

(Başı 1. inci sayfada) 

Fransız kuvvetleri lwmandanı 
ile 'ele gifriiştü 

Paris, 8 (A.A.) - D. N. B. Ajansı 
bildiriyor : 

Dış işleri bakanlığı müsteşarı, dün 
yakın şarktaki fransız kuvvetleri ku

mandanı general Oesinger ile müzake
rede bulunmuş, sonra Türkiye büyük 
elçisi ile iki ~at konuşmuştur. 

Türk basınının sancak meselesinde
ki şiddetli neşriyatının müzakerelere 
devam için havayı çok güçleştirdiği be· 

lirtilmekte:iir. Sanıldığına göre, Fransa 
ve Türkiye hükümetleri, bilahare doğ
rudan doğruya göriişmelere başlamak 

üzere, bugünkü müzakereleri Milletler 
Cemiyeti konseyinin toplantısına kadar 
talik etmek hususunda mutabık kalmış
lardır. Fakat her halde görüşmeler kr· 

silmemiştir. 

Göriişmeler deuam edecek 
Paris, 8 ( A.A.) - Havas Ajansı 

bildiriyor : 
Dış işleri bakanlığı müsteşarı B. Vi

eno, dün, saat 18 den 20 ye kadar dış 
işleri bakanlığında Türkiye büyük elçi
si B. Suad Davaz ile görüşmüştür. 

Salahiyetli bir kaynaktan öğrenildi
ğine göre B. Vieno, Türkiye büyük el
çisinin dikkatini, tiirk basınında görü
len bazı makalelerin, sancak hakkında 

bir türk - fransız anlaşmasına mani ola
bilecek mahiyetinin şiddeti üzerine çek

miştir. 

Fransız hükümetinin bu meseleyi i
tina ile tetkik etmekte olduğu ve Tür
kiyenin de aynı tarzda bir tetkikte bu
lunmasını görmekle bahtiyar olacağı 

bildirilmektedir. 
BB. Vieno ve Davaz, görüşmelere de

vam edilmesi hususunda mutabık kal. 
mışlardır. Fransız hükümeti, eğer Tür
kiye de böyle bir teşebbüse mütemayil 

ise, Cenevreye 18 kanunda toplanacak 
konsey içtimaının taliki hususunda mü
racaatta üulunulmasını kabul etmekte

'(}ir. 

Havaınn, Londradan bir haberi 
Lonra, 8 (A.A.) - Havas muhabiri 

bildiyor : 
İyi haber alan bir kaynaktan öğre

nildiğine göre, Türkiyenin Londra bü
yük elçiliği müsteşarı, sancak meselesi
nin çabuk bir surette halli için lngilte· 

renin fransız hükümcti nezdinde tesir 
etmesini taleb zımnında, bir kerre geçen 
hafta bir kerre de, dün, dış işleri 

Düşürıii.şler: 

i nkilap ve 
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bakanlığı ile temasa gelmiştir. 
Öğrenildiğine göre, İngiltere hükU

meti, Paristeki İngiliz büyük elçisi 
Georges Klerck'e, Türkiye büyi:k elçi
si müsteşarının bildirdiği tarzda türk 
görüşünün Fransa dış işleri bakanlığı 

na bildirilmesi için direktif vermiş, fa

kat Tiırkiyenin ileri sürdiiğü delilleri 
kendisine mal etmemiştir. 

Söylendiğine göre, İngiltere dış iş
leri bakanlığı, Türkiye büyük elçiliği 

müsteşarına, Türkiyenin endişelerinin 

mübalağalı olduğunu bildirmiştir. 

Resmi mahfiller, Türkiyenin, mese
lenin bu derece çabuk bir surete hallin
de israr etmesini sürpriz ile karşılamak
tadır. Zira, Türkiyenin itiraz ettiği 

Fransa - Suriye muahedesi, tatbik mev
kiine üç seneden evvel girmeyecektir. 

Milletler Cemiyeti nıahfillerinde 
kanaatler 

Cenevre, 8 (A.A.) - Havas Ajansı 
bildiriyor : 

Milletler Cemiyeti mahfilleri, İsken
derun meselesinin Milletler Cemiyeti 

konseyinin görüşlerinde sıraya konul· 
masından önce, Türkiyenin cemiyetten 

çekilmesini ve yahud enerjik siyasi ve 
askeri kararlar almasını muhtemel gör

memektedirler. Bununla beraber, eğer 

tatmin edilmezse, Türkiyenin kendi hattı 
hareketini tamamen değiştirmesi ihti. 

mali vardır. 

Türk mahfilleri, Cumhur Reisi 

Atatürk'ün, sancak türk ahalisinin Su

riyeye ve umumiyetle arablara bağlı kal
masını menetmeye azmeylemit bulun· 

duğunu bildirmektedir, 

Türk murahhas heyeti, muhtemel o-

larak, sancak gayri askeri bir hale ge· 
tirilerek, Türkiye ve Fransa tarafından 

birlikte garanti edilmiş bir "Suriye • 
Lübnan • İskenderun muhtar devletleri 
federasyonu,, teşkil edilmesini ileri 
sürecektir. 

~~soı:rw 

Nöbetçi eczaneler 
1 - Pazar: Ankara eczanesi 
2 - Pazartesi: Yeni ve Cebeci 
3 - Salı: Halk ve Sakarya eczaneleri 

eczaneleri 
4 - Çarşamba: Ege eczanesi 
S - Perşembe: Sebat ve Yeniıehir 

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

• 
yenı adam 

Bir aletin verimi, o
nu kullanan işçinin eh • 
liyet, iyi niyet ve gay• 
retiyle mütenasibtir. Her 
nizam ve her kanun, an
cak ehil ellerde en iyi 
randımanı verebilen bir 
aletten başka bir şey 
değildir. Cemiyete yeni 
bir nizam getirmekle 
mükellef olan inkılabın, 
bu itibartadır ki, mu -
vaffakiyet derecesi yeni 
adamlar yaratmakta gös
tereceği kabiliyet ve 
siiratle mütenasip olur. 
Hususiyle yukardan ge· 
len hazırlıksız inkılap
lar için bu kaide daha 
bariz bir şekilde mute • 
berdir. İnkıtap zorlan • 
madığı, anlaşıldığı nis-

İnkılabın, polis ya • 
sağına dayan.mıyan ge • 
niş kalkınma eserleri • 
nin muvaffakiyet ölçü-, 
sü, memlekette yeni ru• 
hun vavılmasiyle yakın
dan alakalı bir seyir ta· 
kib etmiştir. 

Her şeyden önce, alaca· 
ğımız randımanda. yeti· 
şen yeni adamlar sayısi
Je mütenasip olarak mu
vaffakiyet derecesinin 
hendesi artışını göz ö
nünde tutmak mecburi • 
yet indeyiz. 

bette hızlanır. 
T~reddi unsuru eski 

v~ köhne bir nizamı yı· 
karak yerine ileri ve i • 
terletici bir nizam kur· 
muş ve kurmakta olan 
tilrk inkılabı, başlangı • 
cından itibaren, yeni 
adam yaratmak i,ini 
bir an gözden kaçırmıt 
değildir. 

Ancak yeni ruh ve 
yeni adam yaratmak işi
nin ne kadar zaman, 
emek ve ideal istediği 
aşikardır. Cumhuriyet • 
tenberi her geçen yıl, 
bas.Iangıçta sayılan pek 
mahdud olan yeni adam· 
tarın yurdda hendesi te
nasühle çoğaldığını gör· 
dü. 

Re1imin faaliyet ve 
veriminin muhasebesini 
yaparken bu son dere • 
cede ehemiyetli nokta • 
nın gözden kaçırılma • 
masr, verilecek hükmün 
isabetli olması için şart· 
tır. 

Cumhuriyet kurul • 
duğu zaman garbın yüli
selişindeki hakikt sırrı 
anlamı• ve inkılabın lil
zumunu idrak etmi§ en
telektüellerimizin mik • 
darı çok mahduddu. Ye· 
ni fikirleri, pratik tatbi· 
kat sahalarına naklede • 
ce k apesivaliıtlerimiz İ· 
se parmakla gösterile • 
cek kadar azdılar. Mem• 
leketin girişeceği mu .. 
azzam kalkınma ışının 

yeni kadrolara olan ih • 
tiyacmı karşılıyacak e • 
lemanlarm kıtlığı ilk 
zamanlardaki sürat az • 
lığında en mühim imil 
olmuştur. 

Onun içindir ki, ya • 
rmki imkanlarımızı he • 
sab ederken, dünkü ça • 
lışmalarnnızın bilanço • 
sundaki muvaffakiyct 
derecesi bizim için kafi 
bir ölçü teşkil edemez. 

Dün, on yılda aldığı
mız mesafeyi, yarın beş 
yılda katetmek bize kifi 
bir sürat görünmeyebi • 
lir. 

Nizamlanma ve teş .. 
kilatlanma hususların • 
da aldığımız kararların 
isabet derecesi de her 
gün biraz daha artmak • 
tadır. Yeni adam yetiş .. 
tirme işine muvazi ola .. 
rak idare mekanizma .. 
aında, en büyüğünden 
en küçüğüne kadar, rol 
alan elemanların zaman• 
la tecrübelenme ve gör• 
ğülenme derecelerinin 
de bu hususta oynadığı 
rol ehcmiyetlidir. 

Bir inkılap memleke.. 
tinde, yukarda saydığı • 
mız sebebler dolayııile., 
bir ferdden her türltl 
p.hst fazilet ve mezi • 
yetleri dışında, "yeni a• 
dam" lık vasfının aran• 
masına anobluk na• 

zariyle bakılmamalı, ve 
böyle bir endi,eyi, her 
şeyden önce, cemiyeto 
has realitelerin dikte et• 
tiği asla unutulmamalı • 
dır. 

YAŞAR NABİ 
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No: 

Pamuk 
Çftliği 

Üretnıe 

l\1üJiirlüğünden : 
Mubamme11 kesif bedeli 

Yapılacak işin cinsi Lira Kr. 
Amele evleri 2379 64 
Kütlü anhan 5611 94 
Su deposu 1546 59 
Tohum anhan 703G 14 
Çırçır fabrikasr 10043 91 
Amele hamam ve helalan 3914 36 

Y ekfın 30526 58 
A - Müessesemiz tarafından Hacıali köyünde inşa edilecek 

cinsi, ,.. ileri ve karşılarında muhammen keşif tutarları yazılı in
şaat ı.apah zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş ve bu işlere aid şart
name ve evrak aşağıda gösterilmiştir. 

B - Eksiltme şartnamesi 
C - Mukavele projesi, 
Ç - Bayındırlık işleri genel şartnamesi ile fennt ve hususi 

p.rtnameler. . . 
D - Şartname ve projeyi "15" lira bedel mukabılınde Adana· 

da Demirköprü civarında pamuk üretme çiftliğinden verilir. 
E - İsteklilerin artırma, eksiltme ve ihalat kanununun em

rettiği bütün evsafı olmalıdır. 
F - Muvakkat teminat (2646) liradır. 
G - EksiJtme 22.1.1937 cuma günü saat 15 de Vilayet Ziraat 

ınüdürlü~ünde müteşekkil mübaya~ komisyonu huzurunda yapıla
ea.ktır. Eksiltmeye gireceklerin teklif mektuplarını tayin olunan 
günde eksiltmeden en az bir saat eve! komisvona vermeleri lazım-
dır. (2263) 1-49 

Talebe Avrupaya 
G(inderilivor 

• 

l\'Iaden Tetl{ik ve Arama 
Enstitü~ü Genel 

Dir~l{törlüğüııden: 
1 - Maden mühendisi yetiştirmek üzere müsabaka ile Avrupaya 

"20" talebe tahsile ı;öndcrilccektir. İsteklilerin aşağıdaki şartları 
haiz olm?sı lazımdır: 

a) Türk olmak. 
b) Maden ocaklarında çalrşabilecek kabiliyette ve sıhati tam 

olmak. (Srbi muayene Ankara'da yapılacaktır.) 
c) Lise mezunu olup fransu:ca, Almanca, İngilizce dillerden bi

risini okuyup yazabilmek. 
d) Ya!'ıı 18 den aşağı 25 den yukarr olmamak. 

2 - Müsabaka imtih;mı Ankarada M.T.A. enstitüsünde 25 ikinci 
kanun 1937 günü yapılacaktrr. Açılacak müsabaak imtihanında ka
:ı:anmış o!makla beraber gönderilecek talebelerin ihraz ettikleri de
rece itibarivk 20 arasında bulunmak şarttır. 

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

4 - Tahsile gönderilecek olanlar, ileride tahsil müddetleri kadar 
mecburi hizmete tabi olduklarından, bu husu5ta mükellefiyetlerini 
tevsik etmek üzere bir teahhütname verecekler ve bunun için de 
muteber kefil göstereceklerdir. 

5 - İstiyenlerin nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakası:u, 
mekteb şehadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini, 4 
kıta fotograf ve dilekçelerini, 21.1.1937 perşembe günü akşamma 
kadar Ankarada M.T.A. E~stitüsü Genel Direktörlüğüne gönder
meleri ve 22.1.1937 cuma günü sıhi muayeneleri yaptırılmak üzere, 
öğleden evel Bay Hasan apartrmanmdaki e.1stitü dairesinde bulun-
maları ilan olunur. (2119) 2-6055 

Anka,.a Gümrüğünden : 
Gümrüğe terkedilcn aşağıda nevi ve mikdau yazılı eşyalar 10.1. 

936 tarihinde açık artırma ile S3tılacaktır. Müzayedeye iştirak etmek 
ve tafsilat almak üzere gümrüğe müracaatları. (2137) 

Kilo Gram 
3 800 
1 320 

25 100 
3 

1 

13 

50 
240 

50 
60 

760 
920 
250 
560 
400 
120 
500 
420 
080 
150 

Gılasko muakkim süt tozc 
Boş teneke kutu 
Tra·nsvarmötör 
Kaat fotugraf resim 
Demir gümüş nikel halitasmdan bıçak 

.. ,. ,, ,, çatal ve kaşık 
Müstahzeratı kimyeviye sınaiye 
Ağaçtan taksimatlx metre 
Gal vanezlı bakır tel 
İpek mensucat 
Sülfüllü demir kaynak 

,. 
Kundura boyası 
Kuru pıl 

.. 
Boyalı ağaç kutu 
Çerçevesiz termometre 
Ele ktrı k sayıcısı 
Çelik metre 
Bir adet boş varil 
Hurda tahta aletleri dirhemler 

2-6070 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti: 

Anl{ara Merkez Hıfzıssıhha 
Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 - Açık eksiltmeye konulan iş: Farmakodinami şubesine satın 
alınacak muhammen bedeli 1960 lira a.13.t : 

2 - lstivenler şartname ve listeyi müessese muhasip mutemed-
liii_in:len alabilecektir. . 

3 - Eksiltme 11-1-937 ~ünü saat 11 de accık eksiltme suretıyle 
yapılacaktır. 

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

Harita Genel 
Direktörlüğünden: 

1 - Muhammen bedel (3000) lira Harta kıta erleri için (600) 
takım yazlık elbise açık eksiltmeye konmu~tlır. 

2 - İstekliler şeraiti anlamak için her gün ve eksiltmeye gire -
ceklerin de (225) lira muvakkat teminat makbuzlariyle 19-1-937 salı 
günü ~at (14) te Cebecide Harita Genel Direktörlüğü satın alma 
komisyonıına gelmeleri. (2244) 1-26 

ULUS 

A vrupaya al ebe 
Gönderiliyor 

Maden Tetlcilc ve Arama 
Enstitiisü Genel 

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

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

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

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

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

2 - Müsabaka imtihanı Ankarada M.T.A. Enst' tüsünde 1 Şubat 
1937 günü yapılacakı:ır. Açılacak müsabaka imtih; mnda kazanmış 
olmakla beraber gönderilecek talebelerin ihraz ettilderi derece iti
bariyle 10 arasında bulunmak şarttır. 

3 - İmtihan: Riyaziye (hendese, cebir), Hayvanat, Nebatat, Je· 
oloji, Fizik, Kimyadan ve vukarda yazılı dillerden birinden yapıla
caktır. 

4 - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetleri kadar 
mecburi hizm~.te tabi. olduklarından'. bu hususta mükellefiyetlerini 
tevsik etmek uzere bır teahhütname verecekler ve bunun i-.:in de 
muteber kefil göstereceklerdir. 

5 - İstiyenlerin nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakasını, 
mekteb şehadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini, 4 
kıta fotograf ve di1ek~elerini, 28.1.1937 perşembe günü akşamına 
kadar Ankarada M.T A. Enstitüsü Genel Direktörlüğüne gönder
~eleri ve 29.1.1937 cuma günü sıhi muayeneleri yaptrrrlmak üzere 
ogleden evel Bay Hasan apartımanındaki enstitü daire~inde bulun-
maları ilan olunur. (2118) 2-6054 

Kararabey Harasından: 
Hara hayvanatı ihtiyacı için iki yüz elli bin kilo yulaf, yüz otuz 

bin kilo arpa, ve elli bin kilo bakla kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. İhale 11.1.1937 pazartesi günü saat on beşte Hara 
merkez binasmda yapılacaktır. Muvakkat teminat 2060 lira olup yu· 
lafın beher kilosuna altı kuruş elli santim, arpanın beher kilosuna 
altı kuruş yirmi beş santim ve baklanm beht:r kilosuna altı kuruş 
krymet takdir edilmiştir. İsteklilerin mezkQr gün ve saatte teminat 
ve vesikalariyle birlikte Harada bulunmaları lazuııdır. (3638) 2-6131 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörliiğünden: 

1937 senesi kış sömestresi zarfında Yüksek Enstitünün mera~ 
sim salonunda ilmi konferanslar verilecektir. 

Konferansları verecek zevatın isimlerini ve konferans gUnleri· 
ni gösterir liste aşağıdadır. 

Saat 17.30 da başlıyacak olan konferanslara arzu edenlerin teş
rifleri rica olunur. (2301) 

Konferans Listesi : 
Konferans 

No. tarihi Konferans verecek zatların isimleri ve konfe-

1 8-1-1937 

2 15-1-1937 

3 22-1-1937 

4 29-1-1937 

5 5-2-1937 

6 12-2-1937 

7 19-2-1937 

8 5-3-1937 

9 19-3-1937 

10 2-4-1937 

11 16-4-1937 

12 30-4-1937 

13 14-5-1937 

14 28-5-1937 

ıs 11-6-1937 

ransın mevzuu 
Doçent Dr. Kadri Bilğemre 
Yumurta hasılatı, muayenesi ve yumurtanın 
gıda olmak itibariyle ehemiyeti 
Prof. Dr. Dix 

Türkiye ziraatinin vazifeleri 
Prof. Dr. Krayse 
Türkiyenin en yüksek yeri olan Ararat dağına 

çıkış. (Projeksiyonlu). 
Prof. Dr. Gleisberg 

Türkiye meyveciliği ve inkişaf imkanları. 
Doçent Dr. Süreyya 
Görünmeyen virus nevileri ve sun'i surette tek· 
sir olunan ensaç üzerinôc muafiyet tecrübesi 

Prof. Dr. Gassner 
Türkiye ziraatinde fitopatalojik ınesail ve ya· 
pılacak işler. 

Prof. Dr. Lutz 
Ehli hayvanlarda hissi iptal meselesi 
Prof. Dr. Rudiger 
Türkiye şarabları 

Doçent Dr. Esat Bozkaya 
Türkiye ziraatinde ziraat alet ve makinala.rınm 
bugünkü vaziyeti 

Prof. Dr. Lurenz 
Kimya laboratuvarlarmda tehlikeler~ 

Prof. Dr. Spöttel 
Türkiyede süt ve sütçülük 

Doçent Dr. Şükrü 
Muhtelif gıdaların parazit ve paraziter hasta
lıkların menbaları olmak itı!:>ariyle vaziyetleri 

Doçent Dr. Kerım Ömer Çağlar 
Türkiye topraklarının umumi vasıfları 

Doçent Dr. Şevket Birand 
Uludağın jeolojik ıinkişafı ve bunun Bursanın 
iktısadi hayatındaki rolü. 

Lektör Ahmet Tevfik 
Türkiye ikliminin ana hatları 1-103 

Anlcara Valiliğinden: 
CİNSİ 

Fort kamyonu 
933 Modeli Fort otomobili (Beş 
adet yedek malzemesiyle) 
Fort otomobili 
Buik markah otomobil 
Benz Mersedez markalı otomobil 
B uik markalı kapalı otomobil 
Fort markalx otomobil (Yedi 

Muhammen 
bedeli 

Lira Kr. 
150 00 

300 00 
200 00 
350 00 
300 00 
350 00 

Depozito 
Miktarı 

Lira Kr. 
11 25 

22 50 
15 00 
26 25 
22 50 
26 25 

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

Yukarda yazılı sekiz kalem emvalin ihalesi 15-1-937 cuma günü 
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Kültür Bakan lığın aa 11: 
1. - Ankara bölge sımat okulu için pazarlıkla 1 takım ünite de

lik mastan ile 1 takım ünite mil mastan alınacaktır. 
2. - Bu mastarların şartname ve listeleri Ar.karadi[l Bakanlık ge

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

3. -Mastarların ihalesi 18. 1. 1937 pazartesi günü saat 14 te gül-
tür Bakaniığı biansrnda yapılacaktır. . 

4. - Mastarlarm tahmin bedeui 781 ve muvakkat teminatı 59 W 
radır. Taliplerin eksiltmeye iştirakleri. 1-30 

Ziraat Vekaleti Satın Alma 
Komisvonundan: 

1. - K"':'ll• ?arf usuli-~-1:: ::>llez·;a arsenık mürekkeb:ıtrndan 50 toıt 
-~- .., ' n e!i rassas silezya (arseniate de pfomb = Bleiarsenat si
ıezya) ve fare öldürülmesinde ku!lanımak üzere 100.000 bora fişeğiy• 
le 1.000 hora aleti satın alınacaktır. 

2. - Arsenikiyeti rassasm muhammen bed~li 20.000 lira, bora fi
şeklerinin tüfekleriyle birlikte muhammen bedeli 24,000 lira, arse" 
nikiyeti rassas ic;;in ilk teminat 1.500 lira, hora fişek ve tüfekleri içiı' 
birlikte 1.800 liızdrr. 

3. - İhale 18-1-937 de saat 15 de Vekalet binasınrla yapılacaktlf• 
4. - Muhammen bedelleri ayn ayrı yazılan bu maddelıo:rin iha • 

leleri de ayn ayrı yaptlacağından taliplerin teklif mektuplarını on' 
göre k~misyona vermeleri. 

5. - Şartnameler Ankarada Ziraat Vekaleti satın alma komisyO" 
nundm, İstanbulda Ziraat Müdürlüğünden parasız olarak verilir. 

6. - İsteklilerin teklif mekruplarını teıninatlariyle birlikte ın\J• 
ayyen günde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncii maddesinde zik
redilen vesikalarla eksiltme saatinden bir saat önceye kadar komis" 
yona vermeleri. (1937) 2-5773 

Yılbaşı Piyangosunda Kazanmayanlara ! 

15.4CO lira iluamiyeli 
Türk Maarif Cemiyeti Eşya Piyangosun
dan bir bilet alarak taliinizi deneyiniz. 

Betonarme Köprü İnşa atı Eksiltmesi: 

Nafia Vekaletinden: 
Çanakkale vilayetinde Gelibolu • Keşan yolu üzerinde (22800) lir' 

keşif bedelli Kavak betonarme köprüsü inşaatının kapalı zarf usu~ 
tiyle eksiltmesi 28-1-937 perşembe günü saat (16) da Nafıa Veka.le 
Şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır• 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (114} ku • 
ruş bedel mukabilinde şose ve köprüler reisliğinden alınabileceği 
gibi istiyenler bu şartnameleri Çanakkale Nafıa müdürlüğüne mil • 
racaat ederek görebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (1710) liralık muvakkat 
teminat vermesi ve resmi gazetenin 3297 sayılı nüshalarında çıkat1 
talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz etmesi lazım• 
dır. İsteklilerin teklif mektuplarını 28·1-937 perşembe günü saat 
15 şe kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
muktazidir. (2252) 1-72 

Adana Belediye Riyasetinden : 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan işı 100.000 adet pat .. 

ke taşı, (taşların nereden çıkarılacağı ve teslim şeraiti şartnamesin· 
de yazılıdır.) 

2 - Eksiltmenin yapılacağı yer ve tarih: 25. İkinci kanun 37 pa• 
zartesi günü saat on beşte Belediye daimi encümeninde. . 

3 - Bu işe aid şartname Belediye yazı işleri kalemindedir. lsu• 
yenlere parasız verilir. 

4 - Muhammen bedeli 9650 liradır. 
5 - Muvakkat teminatı: 723,75 liradrr. 
6 - Teklif mektuplarının ihale günü saat (14) e kadar BelediyO 

Riyasetine verilmiş olması lazımdır. . .. .. 
7 - Bundan sonra verilen veya posta ıle gelen mektuplar huktııJl" 

süzdür. 2-6171 

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

kablo tevzi kutusu kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. • 
ı- Bu malzemenin muhammen bedeli (15361) muvakkat teını• 

natı (1153) liradır. s 
3- Eksiltme 18/1/937 tarihi::ıe müsadif Pazartesi günü saat 1 

de P. T. T. Umum müdijrlüğünde toplanacak alrm komisyonundl 

yapılacaktır. . e 
4- İsteklilerin teminatlarını idaremiz veznesıne yatıracaklar"' 

alacakları makbuzu veya kanunen muteber teminat mektuplarını ~ 
2490 say ıh kanunda yazılı vesikalarla ~eraber 3297 ~o. 7 /5/.936 t~: 
rihli resmi gazetede neşrolunan talimatnameye tevfıkan ~uteah~t. 
lik vesikası ile te~lif mf.ktuplarını mezkOı: kanunun ~arıfatı daıre,, 
sinde hazırlayarak ihale günü saat (14) e kadar komısyona vere 

ceklerd:r. M··a·· ı·· v•· det\ s- Sartnameler Ankarada P. T. T. Leva~ım u u: u~~n 
tstanbulda Beyoğlunda P. T. T. Levazım Aynıyat muavınlıgındet1 
parasız verilecektir. (1959) 2-5793 ~ 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

1 _ 30-xu·936 tarihinde isteklisi çıkmadığından dolayı ~haı;; 
si yapılamamış olan Afyon Karahisarmda yaptırıla~ak 21735 hra ,, 
kuruş keşif bedelli müdürlük binasının inşaatı yemden kapalı zarf 
la eksiltmeye konulmuştur. . .. .. t 

2 _ Eksiltme 18 • 1 • 937 tarihine rastlıyan pazartesı gunu saa 
15 de Kab'itaş.da levazım ve mübayaat şubesindeki almı komisyo " 
nunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1630 lira 17 kuruştur. 
4 - İstekliler ihaleden en az üç gün evvel İnhisarlar inş_aat §;; 

besine gelerek bu gibi işleri muvaffakiyetle yaptıklarına daır re 
vesaik gösterildikten sonra ehliyet vesi!<ası al~alıdırlar: ,, 

5 - Şartiame ve proje.ler 109 kuruş mukaoıl~~~~ ~~v~~s~rlar ~ıı 
vazım ve mübayaat şubesınden ve Ankara başmudurlugu ıle Afy 
K.arahisar Müdürlüğünden alınabilir. ·tı• 

1 

saat 14 de yapılmak üzere açık aı ttırmaya konmuştur. 
Bedeli nakten ve peşinen alınacaktır. İsteklilerin hizalarında 

gösterilen denozito makbuzlariyle sözü geçen gün ve saatte Def -
terdarlıkta kurulan satış komisyonuna müracaatları. (2196) 2-6178 

6 - Mühi.irlü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni vesikaları 1 
,, 

tiva edecek olan kapalı zarflar en geç ihale günü tam saa~ 14 de ıcıa,, 
dar yukarda adı geçen alım komisyonu reisliğine verilmış olın~ 
dır. {2256) 1-36 



ANUN 1937 CUMARTESi 

KREM 
Kw:xıral,. Sanşın, Esmer her tene tevafuk eden yegane a:rhhl 

krettılerdir. Cildi besler Cil. Leke ve sivikeleri kamilen izale 
eder. Yarım asırdanbeıi kibar mahleUerin takdir ile kullan
drldan sıhhi güzellik kremleridir. 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR ~~ 
1 - Krem Balsamin yağlı ~ece için penbe renkli ~ 
2 - Krem balsami.n ')trl.ğsır gündüz için beyu renkli . ~~ 
3 - Krcuı Balsamin acı lndem gündüı için heyaz reakh 
4 - Krem Balsamin ac.n badem gece için penhe renkli. 

İNGiLtz KANZUK ECZANESİ 
~,._ . Beyoğlu - İstanbul 
~~~~~~~~~~~~~~7..N!'ZN!"Jl'!'li9!'1mıı'!~~~~~~~~!G!.i:~!CZ~SP.ı~~~llS~ 

1 ANKARA LEVAZIM Al'vilRL1G1 
SATIN ALMA KOMiSYONU İLANLARI 

.• 1 - Ankara harb okulu ihtiyacı için 400 ton yerli kok kömürü
nun kapalı zarfla eksiltmesi 16 ikinci kanun ıg.57 cumartesi günü 
saat 11 de levazım amirliği satm alma kamisyonw:da yapılac~ktır. 

2 - Kömürün tutarı ı 1200 lira olup ilk temınatı 840 Iıradır. 
Şartnamesi. her gün komis.yonda parasız görülür. • • . 

~ - isteklilerin kanunun ı ve 3 üncü maddeTerındekı vesıka ve 
temınat makbuzlarmı teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir 
saat eveli~ kadar komisyona vumiş bulunacakludır. (2239) 1-18 

• 1LAN 
1 - Konyadalı:i krtaatm senelik ihtiyacı olan 405 bin kilo kuru ot 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
. 2 - Muhammen tutan 19642 lira 50 kuruş olup ilk teminatı 1474 
lıradır. -
a ~ -:-- Şa_rtnamesi Kon yada kE>loordu, lstanbul, ve. Ankarada leyazmı. 
b mırlıklerı satın alma komisvonluklarındadrr. lstıyenler şartnamrf'l 

u kornisvonlarda ı?Örebilir!u. 
4 - Eksiltme 12-1-937 salı giinü saat 11 de kor satın alına kamis-

Yonunda ?aJ>ılacaktn. 
la S - 1stekli1erin 12-1-937 salı günü sa.at ona kadar te~if m~tı.ıp

rıı:ıı Konyada kolordu satm alma komisyonu baskanlı~ına gonder
nıeltdiı-. "Bn saatten som:a Relen mektuplar kabul edilmivecektir. 

(2199) 2-6164 

1 LAN 
f 1 -: Ankaxa garnizonu askeri hastahanesi ihtiyacı için 6000 kilo 
l~ancata 18 ikinci kanun 937 tarihine- müsadif pazartesi günü saat 

de açık e~siltme ile alınacaktır. 
1

2 - Eksıltmesi levazım amirlig-i satm alma komisyonunda ya
pı acak~ır. 

25 ~ - Francalanın tutarı 630 lira olup muvakkat teminatı 47 lira 
.t~~stur. Ş_artı;amesi her gün komisyonda görülür. . . 

temi !stekJıleırm kanunun 2 ve 3 üncü maddel~rindekı ve-sıka ve 
n;ı.t makbuzlari 1 b b k · 1 ınelcrL (223 .) Y e era er belli gii.n ve saatte omısyona ge • 

t. 1-15 

1 - Ank 1 LAN 
ikinci ka ara askeri hastahanesi ihtiyacı için 3600 adet tavuk 18 
eksilt ;un 937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de açık 

2 
rne 1 e .alınacaktır. 

pılacaktı~ksıl tmesi levazım amirliği satın alma komisyonunda ya-

3 - Tavuk· · 5 li sa k .arın tutarı 2340 lira olup muvakkat temınatı 17 ra 

4~tur. Ş~r~amesi her ıı:ünkomisyondan görülür. . . 
te . İsteklılerın kanunun ı ve 3 üncü maddelerindekı vesaık ve 
mınat makb 1 ·1 b 11· ·· · 1 1 · uz arı e e ı gun ve saatte komısyona ge me en 

(2237} 1-16 

1 
İLAN 

açık k .~olat~ı garnizon kıtaatı ihtiyacı için 22000 kilo srğır eti 
2'!_ :;t tme ılc mün__akasaya konmll§tur. 

3_ Th~c 25. so_nkaruın 937 pazartesi günü saat 16 dadır. 
olarak 228a1{?lerın ihale günü olan 25. ı. 937 de teminatı muvakkate 
buzu il hi ı~a 75 kuruşluk Polatlı mal sandrğma yatırılmı~ mak • 

4-e rlıkt~ alay satın alma komisyonuna müracaatları. 
koınisy Şartn.~meyi görmek isteyen taliplerin hergün öğleden sonra 

ona tnuraca.ı.tlan. (10) ı - 114 

Patates 
Pıra;;a 
Lahna 
Ispanak 
Kereviz 
Kuru soğan --

İLAN 
Mıktan Muvakkat teminatı 

Kilo Lira Krş. 
3500 18 38 
2500 11 25 
2000 9 00 
2500 18 75 

400 4 20 
3500 13 12 

-Tutarı 

Lira 
245 
150 
120 
250 

56 
175 

1- 'Kı kk 74 71 996 
cins, rnikt~ıv ale aske~ sanatlar mektebi ihtiyacr için yukarıda 
açık eksil e. tutarlarile muvakkat teminatlan yaz.ılı 6 kalem sebze 

2 tın~ ile alınacaktır. 
- Eksıltrnes· 25 'k· · 1.:._ 

levazını anıir . ~. 1 1 ıncı A.CWUn 937 pazartesi günü saat 15 de 
her .. lıgı satın ahna komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi 

gun Parasız görüJür. 
3
- İsteklilerin kanunun 2 ve 3 iincü maddelerindeki vesika. 

Ye teıninat k . . 
ıneıe . ( ma huzlarıle beraber belli gün ve saatte k0tJ11Syona gel· 

l n. •l Pek Yakında ~1 113 

MOSKOVA ŞANGHAY 
o POLA NEGR.1 tarafından = 
Edremit Belediye 

Reisliğinden: 
ol B1 elediyeınizin açık olan 165 lira ncretti mühendisliğine istekli 

an aruı m;;,-~ ··~ • . 
ham·l - a-r.au uan oıanur. Taliplerin mühendis dıplomasmı 
~ v: rnusaddak şehir planım tatbika kadir bulunmaları şarttır. 

caata ~~~~ele~tr~k, su işlerinden anlıyanlar tercih olunur. Müra • 
mosbıtenin eklenmesi laznndır. (2254) 1-34 

ULUS SAYFA 11 

p!~1::!!. .. ~am~~lu !~~~!~ağ~ ~!!~ .. da 1 = ııııııunıııı~ı~ııı lllllllllllllllllllUlllllll 1111111111111111111111111111111 =: 
yapılacak tamiratın kaza mal müdürlüğünde mahfuz evrakı keşfiye- = Tur k Ha va Kuru = 
si mucibince 1.1.937 gününden itibaren 15.1.1937 gününde ihalesi = E: 
yapılmak üzere eksiltmeye konulduğundan talip olanların Polatlı = B • • • • k p • = 
mal müdürlüğüne ve izahat almak istiyenlerin Ar.kara Nafıa daire- = uyu ıyan aosu § 
sine müracaat etmeleri ilan olunur. (2) 1-107 ~= ~ ~= 

Ank E 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

ara ınniyet ==-- 3. üncü keşide 11 İkinci kanun 937 dedir. :: 

Müd:irlüifuıdıen: ~ BüYüK ilffiAMiYE = = -Beher takıma 
Mikd.arı tahmin edilen fiat 

Cinsi. Aıiet Lira Kuruş Lira kuruş İhale gün.il 
Sivil elbise 183 takım 20 274 50 20.1.937 çarşamba 

günü saat (lS) 
Yukarda mikdarı yazılı elbise 4.1..937 taırihind~n 20..1.93.7 tarihi

ne kadar 15 gün müddetle eksiltmeye konu~r. İsteklilerin yu
karrda yazılı gün ve saatte kanuni belgeleriyle birlikte emniyet 

müdüriüğunde toplanan komisyona gelmeleri. (2262) 1-45 

Ankara 'T aliliğinden: 
Keşil bedeli 1571 lira 30 kuruştan ibaret bulunan Stad;:u?1 haf~f 

atletizm antrenman sahası içind('ki uzun atlama mahallerının harı· 
ce çrkanlması ve antr-enman sahasının da aynr zamanda futbol ~ah~
sı olarak kullanılması işleri 11-1-937 tarihine rastlıyan pazartesı gu
nü saat 15 de vilayet encümenin de ihalesi vaı:ıılmak ü2exe açık ek· 
siJtmeye konulmw;ıtur. 

Muvakkat teminatı 117 lira 85 kurustar. İsteklilerin teminat mel:· 
tubu ve ticaret odası ve fennichliyet v~ikalarivle birlikte aynı gün· 
de daimi encümene gelmeleri. 

1.stivenlcr şaırttıame ve evrakı keş.fiyeyi her ~ün vilayet nafıa 
müdürlü~iinde görebilirler. (?156) 2--6lll 

İş dairesi I .. ve il. Bölge Amirliğinden: 
l teşrinisani 1936 da Ankarada faaliyete başlaml$ olan (İktısat 

Vekaleti Iş Dairesi) nin ı inci Ankara ve II inci Afyon bölgeleri 
tcskilitı bırleş.ik oiarak. birinci ve ikinci bö4!;e. amid.i~i adiyle. An
ka~ada Çocuk Sarayı karşısında 11 numaralı apartımanın 2 inci ka· 
tındadxr. (2275) 1-73 

Zonguldalr Urh!!ylı~ından: 
İhalesi 28-9-936 tarihinde yapılmak üzere (4600) lira muhammen 

bedeJli bir adet ototank ihalesi (2490) sayılı kanunun 43 üncü ben
dine tevfikan pazarlık ı;n son 11-1-937 tarihincie yapılacaktır. 

Taliplerin evelk.i şerait dalıilinde ilk teminatları ile bi.rlik.te 
Uray Daimi Encümeni tarafından yapılacak pazarlığa katılmaları 
ilan olunur. (2279) 1-75 

Çankaya Kazası idare 
heyetinden: 

1580 sayılı belediye kanununun 10 uncu maddesi hükmüne tev· 
fikan Ankara belediye meclisinin müracaat ve teklifi üzerine An
kara valiliğince Ankara belediye sınırı dahilinde olup belediye şu
besi haline geçmesi tasv!b olunan Çankaya kazasmm belediye hu
dudu içindeki belediye kısmının Çankaya Belediye şubesi haline 
konması için sözü geç_en kanunun 10 uncu maddesindeki s;;ırahat 
dairesinde g-erek mezktır şube içinde ve gerek dıc:möa kalıp Anka· 
ra B-elediye hududu dahilinde oturan bütün mün•ehiblerin reyine 
müracaat olunacaktır. Ru maksatla: 

l: - Müntehiplere ai.i defterler. 10.1.1937 tarihin-den itibaren 
tatil günleri hariç olmak iinre 17.1.1937 tarihinin pazartesi günü 
saat 1l e kadar Ankara beJediye salonun~a altı ~ün asılı kalacak-
tır. 

2 _ İtiraz müddeti 11.1.937 tarihinden itibaren 17 .l.1937 tari-

hinill pazartesi günü saat 13 e kadar kabul edilecek ondan scnra 
vuku bulacak itirazlar kabul edilmiyecektir. 

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

4 _ Rey toplanma üç gün devam e.decektiL 
5 _ Cumhuriyet, Yenişehir, Cebeci, Öncebeci, T<>praklrk, Bal

keriz bağlarr, Dikmen bağları 19.1.193.7 tarihinin çarşamba günü 
saat 9 dan 17 ve kadar İsmetpaşa, Köpriibaşr, Bozkurt, Fevzipa~. 
tnkılab. öztürk, Bendderesi, Tabakhane, Anafartaiar, Ege, Doğan
bey, Misakı milli. Kızıl elma. İsti~lal, Yeğenbey, Yenice, 'Ulkü, Ök· 
süzce, Altay, Sakar·,ra mahall~~e:_ıyle Etlik ve Kec;.iören bağları da 
20.1.1937 tarihinin perşembe gunu saat 9 dan 17 ye kadar Dumlupr-
nar, Koyunpazarı Sutepe. lçkale, Kılıçaslan. Puar akbaş. Oğuz. 
İnönü. Çimnetepe. Demirtaş, Kırkız, Dumlupına:, Duatepe, Sümer, 
Mey:lan, Gündoğdu. Erzurum, Turan, Akalar, Naznnbey, Kurtu

luş, Özbeyler, S:ıkarya, Çeşme.__B_~§kır, Yal!tınkav~ Demir fır~ 
mahalleleri de 21.1.1937 cuma gunu saat 9 dan 17 ve kadar reylerını 

vermiş bulunacaklardır. 
6 _ Rev sandı~ı Ankaar belediye salonuna konacaktır. 
7 _ Yukarda mahalle ve bağlarda oturup Mamak ve İmalatı 

harbiyede çalışan işçilerin işlerinden geri kaltnamaları için 21.1.937 

tarihinin cuma günü saat 9 dan 12 ye kadar Mamak mahallesiyle 
Maske fabrikasına 13 den 17 ye kadar da İmalatı harbiye fabrikası
na birer sandık gönderilecektir. 

8 _ Reylerin belediye kanununun 10 uncu maddesi mucibince 
huzurumuzda toplanacağı ilan olunur. '2249) 1-20 

Ankara l{adastro Birinci 
Mıntaka Müdürlüğünden: 

A ağı Ayrancı mevkiinde Büyük Millet Meclisi binası inşa edi
lecek ~lan sahanın cen__übu_n: t:~a.?üf ede~ şarkı ~yrancıya ~deı:! 
yol garbi müdafaa ye~l7°~m. on~nden Dıkmene. giden şose ~ı:malı 
Büyük Millet Meclisi ıÇ:>n ıstimb ~11ak ol~daa arazı kceruıb':1 Dikmen 
şosesinden ayı"ılarak A~r.anc~ ag .~rına gı_ eu tGpra. yol ile mahdut 
olup bu hudut içindekı arazıye kose Bekır veresesı ve Nalbant Ça. 
kır nrunı diğer Seyit Mehmet veresesi ve Alanyalı Mahmut ve his-
sedarı Esat ve Sadettin ve Ebubekir ve Mehmet ve HaiiI Uyar ve 
Sadık taraflarından mülkiyet iddia edilmekte ve iki tapu senedi ib· 
raz olunmaktadır. Bu işin tetkiki kadastro komisyonuna intikal et 
miştir. Gösterilen bu hud·.ıt içinde yerleri olanların 25. ikinci kanun 
937 pazartesi günü ö-ğlederı sonra saat 1:3.SO de mahaJfoıde yaplacak 

1 

tahkikat esn.a.sında tasar.mi vesikalarile kendilerine ait verlerin lni
dut ve mevkiini biba.kkin. bilen kims.cler ile birlikte mahallinde ha
zır bulunmaları gelmeyenlerin gıyabında ımramele yapılacağı ilan 
olunur. (13) 1 - 119 

I; 

il 

r 

= 45.000l.1iRADffi ::: 
~ Aynca: 15.000, 12.000 10.000 Liralrk ~ 
~ ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) lira~ 
~ hk iki adet mükafat vardır. § 
~ DiJ(J(_l\T: i = Bilet alan herkes 7 İkinci kamın 937 günü akşam:r- = 
= na kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarih- = = ten sonra bilet üzerindeki hakkr salat olur~ =: 
-= ımnnmınnnmmnmmımınımmuHmım11UH1mmnnmmnumnmmm 

M. M. Vekaleti 
Deniz Merkez Satmalma Komisyonundan 
Muhammen 

bedeli 
Teminat Miktarı 

Lira Lira Ton 

Cinsi 

28.500 2.13& 1500 Kardü kömürü 
1 - Yukarda muhammen bedeliyle teminatı yazrlı 1500 ton liard.if 

kömürü kapalı zarfla münakasaya kotunuştur. 
2 - Münakasa 12 • Kanunu sani • 937 salı günü saat 14 de Anka-. 

rada M. M. Vekaleti binasında yapılacaktır. 
3 - (t43) kuruş bedel mukabilinde şartnamesini almak istiyen· 

]erin her _gün, münakasaya girmek istiyenlerin de yukarda yazılı te
minatı h~vi teklif mektuplarını 2490 sayılı kanunun hükümleri da
hilinde münakasa saatından bir saat enel. yani saat ll ~ kadar tm • 
misyona verm~ş olmaları (1866) 2-5688 

inhisarlar Umum 
Müdiiı~Iüğönden: 

Adet Cinsi Muhammm bedeli 
699 İspanya mamfilatı: 7 .65 Brovning aistemi 4356 00 
59G İspanya mamUlatı 6.35 Brovning s.i~temi 2581 as 
83 D. W. l\4.. Markalı 7.65 726 2.S 

1 7,66 Dı:eyze marka ti 25 
2 6.33 Valter ıs 25 

1372 ?&79 00 
Yukarda cins, miktar ve muhammen bedelleri yazılı "1312." adet 

tabanca şartname ve nümuneleri mucibince 11-1-937 tarihine rastlı
yan pazartesi günü saat 11> da pa7.arlrkla satrlacaktrr. Ba silahlan 
a1ıp satmağa mezun bulunan isteklilerin nümuneleri görmek üzere 
her gün ve pazarlık i~ de tayin olunan gün ve sa.atte % 715 güven
me parası olan "576'' lira ile birlikte Kabataş+~ lnhisadar Levazım 
ve mübayaat Şubesi Müdürlüğündeki satış komisyonuna müracaat-
larL (3705) 2-0160 

Nafia 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

V el{aletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş : Seyhan vilayetinde Ceyhan Demir 

köprüsü inşaatıdır. 

Keşif bedeli ( 1!}5000 )liradır. 
2 - Bu işe aid evrak şunlardır. 

a)Eksiltme şartnamesi. 
b)Mukavele projesi. 

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

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

İsteyenler bu evrakı (975) kuruş bedeJ mukabilinde Şose ve 
l:öprüler reisliğinden alabilirler. 

~ - Eksiltme 26·Z.m tanlıinde cuma günü saat 16 da Nafia 
Vekaletinde Şose ve köprüler re-i~liği eksiltme komisyonu odasın
da kapalr zarf usuli He yaprlacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin {11000) liralık mu
Yakkat teminat vermesi ve resmi gazetenin 3297 sayrlr nüshasmda 
çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz etmesi 
lazımdır. İsteklilerin teklif mektuplarını üçüncü maddede yazılr 
saattan bir saat evveline kadar komisyoıı reisliğine makbuz muka· 
bilinde vermeleri muktazidir. Posta ile gönderilecek tekliflerin dış 
zarfların mühür mumu ile iyice kapatılmış olması Yazımdır. Posta-
da olacak gecikmeler kabul edilmez. (2230) 1-44 

KUru~ 

9.N"~A 

o~u~. 
[&i'raal .c>......ı.u.,J 
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PBILC radyolarını bizden arayın HALİL NACİ Anafartalar caddesi No: 111 Telef. 1230 

Hava Yolları Devlet 
isletme idaresinden : 
' Hava yolları devlet işletme idaresine aid uçak alanının genişle-

tilmesi için 106 hektar 1166 metre murabbaı erazinın istimlak karar
namesi hükümleri daire sinıle istimlaki İcra Vekilleri Heyetinin 
563S sayı, 18.11.936 tarihli '.<ararlariyle onaylanmı~tır. 

Menafii urnumıye için is timlak kararnamesine göre teşekkül e
den heyetin tanzim ettiğ i ve belediye encümeninin 25.12.936 tarih· 
li toplantısında onayladığı takdiri kıymet mazbatasına nazaran: 

A • Güvercin çiltliğinden - Sirkeci oğlu Azize aid araziden 
56 hektar 3306,5 metre murabbaı arazinin beher metre murabbama 
60 para. 

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

C :- Macun çiftl~ğinrle~ - Miralay Osman Nuri ve Kara pazar
lı ve hıssedarlarına aıd arazıdcn 10 hektar 4324 metre murabbaı ara
:zinin beher metre murabbaına 40 para. 

D - Macun çiftliğinden - Kuru çayırlı Mehmet oğlu H 
ve k.ar.deşi Mehmede aid araziden S hektar 6419,5 metre mura~~a~ 
arazının beher metre murabbaına 40 para. 

1 
E ,,-; MacuNn çf ltliğ_idnden -:- Hasan oğlu Tiftik Mustafa ve Mi

ra a~ ~ ,sınan urıye aı arazıden 6 hektar, 8352 metre murabbaı 
arazının bı::her metre murabbaına 40 para . 

. ~ - Orman çiftliğinden - 14 hektar 2961,S ~etre murabbaı a
raıının beher metre murabbaına 60 para. 

zi . G b h Orman çiftliğinden - 1 hektar SOOO metre murabbaı ara
nın e ~r metr~ ~urabbaına 20 para kıymet verilmiştir. 

Bu. fıatlara ıtırazr olanların istimlak kararnamesinin 10 uncu 
maddcsınegöre sekiz gün zarfında belediycvc müracaatları ilan 
ohm ur. 

Bu ılanın bir sureti ve araziye aid kroki dairei belediyeye ve 
keza bi~ liureti ve krokisi de tayyare alanındaki Hava yolları idare 
merkezıne 5.1.937 gününden itibaren asılmıştır. (2264) 1-SO 

Ü sü Bahri Satınalma 
Komi )'onundan: 

Tahmini tautrı İlk teminatı 
Cinsi Mikdarı Lira Lira 

Gümrük Mu haf aza Genel 
l(omutanlığından: 

. 1:- Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı karargah binası Ye· 
nışehır İnhisarlar Umum Müdürlük binasına taşınacaktır. 

2- Eşyanın nakli için 200 iki yüz lira tahmini kıymet konul • 
muştur. 

3- İstekliler bu işe girmeleri için yüzde yedi buçuk teminat 
:kçalar~. o~.an .. ~5 onbeş lirayı Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti Muha· 
eue Muclurlugüne yatıracak ve alınacak makbuzu komisyona vere· 

ceklerdir. . 
4- İha}esi 11/ 1/ 937 Pazartesi günü saat 10 ondaMuhafaza Ko

mutanhk bınasında Satına1ma Komisyonunda yapılacaktır. Daha 
e~~elden şartnameyi görmek isteyenler komisyona müracaat ede • 
bılırler. -- -- 1 - 120 

---=-----·-------------
Ortal(. Aranıyor 

Karlı bir tesisat ve yapı islerinde kullanılan çeşitler üzerinde 
dört ( 4) bin lira ile iştirak edecek ortak aranıyor. 

Ankara: Posta caddesi No: Sl Nezir gündogdu ve Abdullah 
Deronya 1-117 

Anl{ara Valiliğinden: 
ı - Keı;ıif bedeli 11715 liradan ibaret bulunan Ankara Stadyum 

ve İpodrom su tesisatının tevsii kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmustur. 

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

. 3 - İsteklilerin teklif mektuplarını ve 878 lira 62 kuruşluk te • 
mınatı muvakkate makbuziyle ticaret oda.sı ve .. fenni ehliyet vesika
larını aynı günde saat 14 de kadar dai meleri. mı encumen reisliğine ver· 

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

Süthane tesisatı eksiltme ilanı 

l(aracahey Harası 

Direktör lüğündPn: 
Hara merkezinde yapılacak süthan . e tesısatı kapalı zarf usuliyle 

Ekmek 360.000 kilo 36000 2700 
Komutanlık kara erleri ihtiyacı i~n yukarıda mikdarı yazılı 

ekmek kapalı zarf usuliyle 22 ikinci kanun 937 günü saat 14 de ck
eiltmesi yapılacaktır. Şartname 180 kuruş bedel mukabilinde komis
yonumuzdan ve 1 stanbul Deniz levazım satın alma k.Jmisyonundan 
alınabilir. İsteklilerin kanuni belgeleriyle yukarda mikdan yazılı 
teminat mektuplariyle birlikte teklif mektuplarını muayyen gün ve 
saatten bir saat evveline kadar İzmit Tersane kapısındaki komis-
yona vermeleri. (2266) ı-S2 

eksil~~~.ye konulmuştur. Eksiltme günü 15 • ıkinci kanun • 937 cu-
ma gunu saat on beştir. Eksiltme yeri ha k 

kk 
ra mer ezidir. Teminatı 

muva ate olarak 1350 lira alınacaktr F . . enni ve mali şartnamesini 
ıstiyenler hara müdürlü<Tü, Ankara B İ "' • ursa, stanbul Baytar Müdür-
lüklerinde görebilecekleri gibi mahalli l~re de .haraya müracaatarlında kendi! n~e t~tkikat yapmak istiyen
rın eksıltme günü kanuni vesaik ve terı?e ızahat verilir. İsteklile
bulunmaları ilan olunur. (3841) emınatlariyle birlikte harada 

2-6207 

TÜRK MİMARLAR CEMİYETİNDEN : İLAN 

1 MlLLl MÜDAFAA VEKALET! 
:ATIN ALMA KOMİSYONU !LANLAR 

İLAN 

Koşum takımı: 30 arabalık yani 60 çift sıhhiye arabası koşum 
t~kımı kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Hepsinin tutarı (6000) 
lı.radır. Evsaf v:: şartnamesi komisyonumuzdan verilecektir. İhale
sı: 11-1-937 paazrtesi günü saat on beştedir. İlk teminatı: ( 450) 1i • 
radır. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanu· 
nun .2. 3 i.ıncü maddeler~nde istenen belgelerle birikte teminat ve 
teklıf mektuplarını havi zarflar en geç saat ona kadar M. M. V. sa· 
tın alma komisyonuna vermiş bulunacaklardır. (2183) 2-6141 

BİL1T 

. ~ - 30.00~ metr~ kanat bezinin şartnamesindeki yapılan deği· 
şıklık dolayısı.le ye.nıden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahının edılen bedeli 21.000 türk lirası olub ilk teminat pa• 
rası 1575 liradır. 

3 - İhal~si ıs. 1. 1937 cuma günü saat ıs dedir. 
4 - 1:ksılt~eye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 

maddelerı~dekı belgelerile ihale gün ve saatinc:len bir saat eveline 
kadar temınat ve teklif mektublannı M.M. Vekaleti Satın Alma Ko· 
misyonuna vermeleri. (2208) 2-6186 

Yül{sel{ Mühendis Mel{tehi 
Artırma ve El{siltine 

l(omisyonundan: 
1 - Muhabere şubesi laboratuvarı için lüzumu olan bazı aletler 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 17. 2. 1937 çarşanba günü saat ıs de Gümüş su

yunda mekteb binası içindeki komisyonda yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedeli "18000,, ve ilk teminatı "ı350,. liradır. 
4 - İsteyenler şartnamesini mekteb idaresine müracaatla para• 

sız alabilirler. 
5 - Teklif mektubları ikinci maddede yazılı saatten bh saat 

evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde \1erile
cektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet ikinci madd~de 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyı.cc 
ır"'" tılmış bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edıl· 
rnez. (37S6) 2-6ı88 

Kongreye davet. 
Türk mimarlar cemiyeitnin 937 senesinin umumi kongresi An • 

lıiar~da Halkevinde 23 yirmi üç ikinci kanun cumartesi günü saat 
14,30 da toplanacaktır. Merkez ve şube azalarının nizamname mu· 
cibince mezkur gün ve saatte kongreye iştirak etmeleri rica olunur. 

Eczanemin gözlük servisinde 
çalısmakta olan memurlarımız
dan Hasan Münim Halkacı mü
essesemizden ayrılmıştır. 

Ankara 

'

T fili•""'• d a gın en: 
Depozit 
Miktarı 

L . Kr. 
ıs oo 

1-lı6 --

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlanı: 

Nafia Vek.aletinden: 
ı- Eksiltmeye konulan iş : Diyarbekir İstasyon tesisatından 

olan istasyon - Urfa kapu~u arasındaki yolun in!}Clatıdır, 
Keşif bedeli ( 81021) lıradır. 
2- Bu işe aid evrak şunlardır : 

a) Eksiltme şart~a~si. 
b) Mukavele proJesı. 
c) Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
d) Fenni şartname. 
e) Keşif hulasa cetveli. 
f) Proje. 
İsteyenler bu evrakı (4.0~) kuruş bedel mukabilinde Şose ve 

Köprüler Reisliğinden alabılır: . 
3- Eksiltme 25 1/ 937 tarıhınde pazartesi günü saat 16 da Na

fia Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu oda· 
•ında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

4- Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (5301) lira (05} ku • 
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve Resmi gazetenin 3297 sayılı 
nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ib
raz etmesi lazımdır. İsteklilerin teklif mektuplarını üçüncü mad • 
dede yazılı saattan bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. Postada olacak geçik • 
meler kabul edilmez. (2273) l - ı 10 

Türkiye Tiftik Cenıiyeti 
1\1erl{czi Umumisinden: 

Türkiye Tiftik Cemiyetinin nümune sürüsü mahsulü 10 balya 
oğlak. 24 balya ana mai ve iki balya da ağızlık ki ceman 36 balya 
i'lenmi§ Tiftik satılacaktır. isteklilerin bedeli muhamminin yüzde 
yedi buçuğu olan yüz yetmiş lira teminat parasını Cemiyet vezne -
aine yatırarak artırmaya iştirak etmek üzere Kanunsaninin 14 üncü 
Per~mbc glinüne kadar hergün öğleden sonra saat on üçde Cemiyet 
Umumi Merkezine baş vurmaları iUin olunur. 1 - 115 

' 

Ankara Gümrüfuden: 
C.-L: • " . ~u_PStz eşyaların satııı 10/1/937 den 11/1/937 

edılmıştır. (12) 
gününe talik 

1 - 118 

Vakıflar Umum 
Müdürl~Oünden: 

Yeni Eczane sahibi 
Esat Koryak 

Kiralık 
Mobi.yalı bir oda 

görmek için 
saat 2 de 

Yenişeh:r Cankaya caddesi 
17/ 2. IIl kat 9 No. 

1-91 

Kiralık Daire 
Çocuk Sarayı caddesi Kurşun

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

Kiralık yazıhane ve 
depo 

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

Telefon: 2816, 231.6 
1-47 

Kiralık Kat 
Yenişehir Kocatepede su de· 

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

Kiralık Daire 
Demirtepede Akbay sokağın

da, birinci kat, beş büyük oda, 
bir ofis, çamaşırlık, kalorifer, 
sıcak su ve sairesi olan yeni ya
pılan bir binada bir daire kira
lıktır. Üst kattakilere müracaat. 

~~ra'da .t~edik ~~yünde bir ta~h nıaıf değirmenin ı )Ubat 
9~7 gununden ıtıbaren uç sene müddetle ve çıkrıkcılar yokuşund k' 
bir ~~ta ar.sanın da teslim gününden 31 mayıs 937 ye kadar h~arl~r: 
on gun ~üddetle açık artırmaya konmuştur, ihale 19 kanunaani 937 
!81ı gUnu. saat 15 de yapılacaktır. Tutmak ve §artlarını öğrenmek 
ıstcyenlcrın vakıflar varidat müdürlüğüne müracaatları ( 4). 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 
- 1- 112 

Mahallesi Sokağı Kapu N. 
Eski Cinsi Kapu No. 

Yeni 

İstasyon Depolar Anbar ve 8 181 

Tahrir 
N. 

434 

Metruke 
N. 
50 

Aylık 
icarı 

Lr. Kr. 
20 00 

. ahır 
C:~be~ıde umum hapisane dahilindeki 10 emlak Nolu' bakkaliye 
dukkanı. 

15 00 13 so 
Hatuniye mahallesinin Cami sokağında 12 kapu 48 tahrir 57 metru 
r.e No. lu evin altındaki dükkan . 6 00 S 40 

yukarda yazılı gayri men kullerin Mayıs 937 gayesıne kadar aylık icarının ihalesi 25.1.937 pazar .. 
tesı günü saat 14 de yapılmak üzere açık arttırmaya konmuştur. 

İsteklilerin hizalarında gösterilen deporito makbuziyle sözü geçen gün ve saatten evvel defter .. 
darlık satış komisyonuna müracaatları. (2295) 1-111 

YENt SiNEl\IALAR HALK 
BUGÜN BU ·GECE 

PAR1SL1 ŞANTÖZ 

(Almanca sözlü) 

Martha Eggerth • George Alex~dre 
Ze~g~n dekorlar arasında çok nefis 
muzıklerle bezenmiş aşki ve hissi 

bir mevzu 

Programa ilaveten: EKLER JURNAL 

BUGÜN BU 'GECE 

Türkçe sözlü iki büyük film birden 

ı-MEÇHUL ASKER 

Yakın tarihe aid heyecanlı harp filmi 

2-KAN KARDEŞLER 
LOREL ve HARDİ 

Zevk, neşe ve kahkaha tufanı 

llavc olarak: FOKS JURNAL 


