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Kömlr yolanan ilk kimtli-1 
Çatalauzından ilk kömürü getiren tren,Ankaradabüyük 
bir kalabalığın iştirak ettiği güzel bir törenle karşılandı 

ti 

Zonguldak valisi B. Halid Aksoy Bayrndrrlık bakanımıza ilk kömür buketini verirken 

M1LL1 S.AYtN ESERİ.. 

Falih Rıfkı ATAY 

Çatalağzı' ndan kalkan ilk tren, 
kömür yüklü olarak, dün Ankaraya 
geldi. Böyle hadiseler, Şimdi, cum· 
huriyetin 14 üncü. yılında, basit bir 
gazete haberi tesiri yapıyor. Birinci 
cumhuriyet yılı politika adam.lann
dan çoğunun kanaati ise, eğer dışa
rının para yardımı olmazsa, Ankara
daki demiryolu raylarını bir karış 
bile ileri uzatmak adeta bir cinayet 
olacağı idi. Maaş vermek için hukuk 
satarak, ekmeğin ununu Amerika
dan getiren osmanh misali henüz u
zak değildi. 

1936 da türk rayı, Zonguldak 
havzasmm kömürünü Diyarbekire 
taşıyabiliyor. 1926 da iç Anadoluda 
kömür, bir imkansızlıktı: bugün buğ
dayımız kadar yayılmıştır. Yarın, kö
mür politikamız, demiryol politika
mız kadar muvaffak olduğu zaman, 
milli işletme, onu buğdayla ödenir 
bale ·de getirecektir. 

Garb medeniyetinin varlığına, 
kömür dumanı ile elekt_rik ışığından 
daha iyi delil ne olabilir? Milli eko--

Çatalağzmdan gelen ilk kömür tre
ni, 22 saatlik yoldan getirdiği kıymetli 
hamulesinin gururu içinde, dün saat 14 
de Ankaraya geldi. Ankara durağının 

bütün lokomotifleri, kavu~tukları bü
yük nimeti anlamış gibi sevinçten ~olu· 
yorlar ve istim kuvvetlerinin son had'! 
dinden hız alan düdük çığlıkları için
de kendi kömürlerini alkışlıyorlardı. 

('Gar) m peronu bu mutlu günü, se-

vinçle yaşamak, bu kutlu varı~;ı yUreL 
ten alkı~amak için toplanmış büyük bir 
kalabalık içindeydi. 

Kömür treninin iki büyük lokomo. 
tifi, defne dallariyle, türk renklerine 
ve kömürümüzün kıymetini anlatan ve. 
cizelere bürilnmüş olarak gara girerken 
bando selam marşına başladı. 

Lokomotiflerin arkasına bağlı ya

(Sonu l. inci sayfada) 

Alman Ekonomi- Bakanı 
Tahrana gitmek üzere dün tayyare ile 

şehrimizden -hareket etti 
Almanya ekonomi bakam ve Rayiş

bank direktörü B. Şaht dün sabah Tah· 
rna. gitmek üzere tayyare ile şehrimiz. 

den ayrılmışlar ve tayyare meydanında 
ekonomi bakam Celfil Bayar, · Cumuri~ 
yet merkez bankası genel direktörll Sa· 
Wıaddin, ekonomi bakanlığı müsteşan, 
merkez bankası genel direktörü muavi. 
ni ile alınan ve İran büyük elçileri ve her 
.iki elçilik ileri gelenleri tarafından u-
ğurlanmıştır. (A.A.)' 

B. Saht Atatürk'e B. Hitler'in 
bir resmini takdim etti 

Evvelki gün, Reisicumur tarafından 
kabulü esnasında B. Şaht'ın abna.t:ı dev• 

(Sonu J, üncü sayfada) 

HATAY 
HABERLERİ 

I 

nomya ve inşa davamızla, Anadolu
yu en hakiki vahdete, yani medeni
yet ve menfaat tezadsızlığma doğru 
götürmekteyiz. Ekmeğini yediğimiz 
türk köyünü, kömürle ısıtacağız. iç 
yollarımız, ciğerler için biraz zarar
lı olsa da, gübre yerine benzin koka
caktır. 

Kayseri ve T urhalda baca, Elaziz 
ve Diyarbckire ray üstünde giden 
maden kömürü: bu hayal, on sene 
once, bu cümlenin hemen yukansm
da söylediğimizden daha az inanılır 
bir şeydi. Pek az zaman sonra mil
li demirin mamuJlerini aynı ray. 
lar1a Karabiikten Erzuruma götüre
cek, yapılmasma başlanan Erzurum 
binalarını, türk kömürünün sıcak sal
dığı milli radyatörlerle ısıtacağız. 
Ray1armuzla, bazı yerlerde, adeta 
İptidai hilkat hali yirminci asrın otuz 
altıncı senesine kavuşuyor! 

Dr. Şaht ve kendisini götüren tayyare 
selamlanırken 

Bugün 

Yurd kaçaklarının seçim
de yapmak istedikleri 

marifetler 

Sayimizi sevelim: güçlüğü nisbe
tinde büyük o]muştur. Muvaffaki
yetlerlmizin şevki ile tecrübeleıimi
zin kıymeti, bu sayin hızını büsbü
~ artırmamıza, bu sayi daha iyi teş
kılatlandmnamıza yardım ediyor: 

(Sonu 2. inci sayfada) 

iKiNCi SAYFADA: 
İç haberler - Yeni köy öğret
menleri. 

OÇUNCO SAYFADA: 
Ağrarpolitik (T. Coşkan) - Dış 

haberler - Son dakika 
DôRDONCO SAYFADA: 

Sanat tetkikleri: İnkilab sergısı 
münasebetiyle - İspanya ihtila
li ve Franko hükümetinin tanın
masına dair haberler. 

BEŞiNCi SAYFADA: 
Her şeyden biraz - Tefrika: Bi-
1inmiyen insan. 

ALTIN'"'! SAYFADA: 
B. Salengronun intibarr hadisesi 

llllL~~av 

(İstanlbul, 19) !stanbuldaki arkada
şımız telefonla bildiriyor: 

Bclan'da bulunan yurd kaçakların
dan nahiye müdürü Mehmed Ali inti
bah glinlerinde ınüntehiblere şu teklif
te bulunmuştur: 

Reylerinizi kullanınız, yarım Suri
ye lirası mlikafat alacaksınız. 

Fakat Mehmed Alinin teklifi kimse 
tarafından kabul edilmemiştir. Bunun 
iizerine reylerini kullanmtyan bazı kim
selere bizzat dayak atmıştır. 

Gene yurd kaça,klarmdan Mustafa 
Asrın ve Adanalı Mahmud Celal seçim
de mahalli hükümetin kazanması için 
azam! faaliyet sarfetmişler fakat halk 
tarafmdan büyük hakaretle karşılan

mışlardır. 
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Son haberlerimiz 
üçüncü sayfada 

HER YERDE S KURU$ 

DtL ARAST IRMALARI 
' 

«.Botanik» sözünün kaynağı etrafında 
bir araştırma 

Dil bilginlerinin türkçeye karşı 

şimdiye kadar aldırışsız davranmaları, 
ilim için çok zararlı olmuştur. Bu, çok 
söylenmiş bir söz olmakla beraber, sü
rüp giden ağxr bir dalgınlığı anlattı· 
ğmdan ne kadar tekrar edilse çok gö
rülmemeli. 

Türkçe olduğu, kısa bir araştırma 
ile hemen meydana çıkabilecek iken, 
nice kelimeıler, ya ortada kalmışlar ya· 
hut ta, işkence derecesine varan bir zor
layışla, hiç bir ilgileri bulunmadığı hal· 
de yabancı bir takım söz ailelerine ev· 
lat diye verilmişlerdir. 

İnsan bu durum karşısında, kelime
lere olduğu kadar etimologlara da, bir 
kulp takacağım diye katlandıkları sı
kıntılardan dolayı, acımaktan kendini 
alamıyor. . ~. 

Bu halin yeni ve dikkatdeğer bir 
örneğini, (Botanik) sözünü incelerken 
gördük. Dilmdüz "Nebat" anlamına ge
len (botan-) temi, Hint • Avrupa dili· 
ne maledilmek kaygısiyle bakınız ne 
kılıklara sokulmuştur. 

Bir defa, Alois Walde "İndocermen 
Dillerinin Mukayeseli Sözlüğü'' nde 
bu sözü, "Sığır" mefhumunu temsil et· 
mck üzere tasarladığı ''GuOU" kökün.. 
den çık'mış gösteriyor_. Verdiği izahatın 
şu kısnuru alalım: · 

••Grekçe ~ 

V osko = giiderim, yem veririm, 
Voski, vosia =yem, mer'a, 
Voskima = davar sürüsU, 
Voton = sürü hayvanı, 
Votani = yayla otu, yem, 
Votir, votor· = çoban, 

ve keza Litvanc:a : 
Gauja = sürü, kafile, 
Gaju. guiti = sürmek, 
Guotas = sürü. 

sözleri "Sığır'" adından çıkmış go· 
rünüyor. Bu sıranın en eski uzuvları, 

aşağı: yukarı ''Sığıf sürüsü'' manasına 
"GuOUTON" ve "Ben sığırtmaçım'' 

anlamına ·~uOUİO" gibi bir şeyler ol• 
sa gerek.'' (~ife 697) 

Görülüyor ki bugün.kil günde "Ne. 
hatlar biliği" manasına kullanılan (Bo. 
tanik) sözüne, 16.gat kitaplarında kay. 
nak diye gösterilen (Votani) kelimesi 
burada tahsis.en ''Mcr'a otu ve yem,. 
anlamlarına almıyor ve böylelikle "S1ıo 
ğtt" mefhumlu hayali bir söze doğru 
köprü kurulmak isteniyor. 

_ Walter Prelwitz'e geçelim. Onun 
"Grek dilinin etimolojik sözlüğü''nde 

(Votani) kelimesini bulamıyoruz, fa • 
kat _yukandaki mantık karşısında, bu 
kelime ile ilgili gösterilen öbür sözler 
için kendisiıün de ne düşündüğünü me
rak etmemek elden gelmiyor. Bu mUel
lü eserinin 50 inci sahifesinde, kelime· 
lere biraz farklı mana vererek, ve mese· 
lii Walde'nin ''Güderim, yem vetirim" 

1 diye manalandırmış olduğu (Vosko) 
sözüne sadece "güderim" karşıhğmı 

göstererek, neticede "Gütmek, siirü, ço
ban, mer'a ve yem" mefhumlarını sığı
ra değil, sığır da dahil olduğu halde bü· 
tün bunları "Gütmek, gitmek, itmek, 
sürmek" manasına aldığı gibi (Go-) kö
küne bağlıyor. 

Arada görülen bu bakım ayrılığının 
genişliğine göre Walde'nin (Votani) 
hakkındaki faraziyesine herhangi bir 
değer vermek hatıra gelmez. Kaldı ki, 
ifadesine dikkat edilmişse, kendisinin 

-.cıunoı:A.Ti.OO.&.lilk'4lıtl.7 S.:OJOC.OO 

Türle Hava l(urumu 
Başlcanlı ğından: 

I 
Genel Merkez Kurulu 21 sonteşrin 

936 cumartesi günü saat 15 de altı ay
lrk toplantısını yapacağından kurul Ü· 

yelerinin o 'gün Kurum Merkez kura· 
ğında bulunmaları rica olunur. 

de bu işe pek inanmadığı kafi derecede 
anlaşılmıştır. 

Şimdi bir de Bailly'nin fikrini anlı· 
yalım. Bailly "Grekçe - Fransızca Dik .. 
siyoneri" nin "Kökler'' kısmında şu no• 
tu veriyor: 

Vat • (Bat-), beslemek. Bundan : 

1. Vosko = otlatmak, 
Voskima 

2. Voton 
3. Votir 
4. Vatani 

= otliyan hayvanlar, 
=hayvan, hayvan sürüsU• 
= otlatmağa götüren, 
= Otlanacak ot. 

Bu müellif te, kelimelere ''Otlat• 
mak, otbyan hayvan, otlatan kimse ve 
otlanacak ot'' gibi hep ota müteallik 
manalar verdikten sonra genel anlam 
olarak "Ot" u kabul etmesi en kısa ve 
mantıki bir yol iken, anlaşdııııyan bi• 
sebepten dolayı bundan çekinmiş ve ot 
mefhumuna nispetle daha karışık bir 
fikir uyandıran "Beslemek"' antamrnı 

alımştır. 

Görülüyor ki klasik ekolün üstatla .. 
nna güvenerek herhangi bir kelimeyi 
iyi kötü tek bir mefhuma bağlamalC 

imkanı bile yoktur. Dinlediğimz üç iis
tadın üçü de bize ayrı istikametler gös
teriyor: Sığır, hareket, besteyi§. 

Bu yazıda güdülen ereğe uygun düş• 
mediği için başka etiınoloıglara da baı 
vurarak aralanndaki düşünü~ karğaşa• 

sını daıha fazla belirtmekten vazgeçe• 
lim. Ve mUşkülümüzU, şimdiye kadar 
şaştığ~ görülmiy.en kendi metotJu.muz.. 
la çözme ğe çalışalım. 

(Votani) kelimesine Pandazidu'nun 
''Homerik Sözlüğü'' nde ''Hayvan gı • 
dası. ot. yeşil ot" diye mana veriliyor. 

Aristot•un eserlerinde bu kellıne. 

Milittan 3 • 4 yüz yıl önce genel ola • 
rak, "Ot" manasiyle geç.mi,tir. 

Teofrast hemen hemen aynı tarihte, 
kelimenin küçültme şekli olan (Vota• 
nion) tSôzünü "Küçük nebat" anlamına 
ltulla.nnııştır. 

Dioskorid'in, Mil!dm ille yarım u
nnda yazmıı olduğu ttbbiğ eserde (Vo
taniki Paradosits) yani ''Nebatat der•• 
leri'' tağ.biri geçiyor. 

Anlaşılryor ki (Votani) ne ökilzdür11 
ne itip sürmek ve ne de karın doyur • 
mak.. O doğrudan doğruya ottur, ne • 
battı:r. Belki bir dereceye kadar gıda ile 
alikaı var, faakt ot olduğu için. 

Kelimeyi esas unsurlarına irca ede
rek Güneı • Dil ku.tallarma göre ma• 
nalandıralım, o vakit, hangi sözlerle ve 
ne giıbi mefhumlarla ilişiği bulunduğu 
kendiliğinden meydana çıkar. 

(1) (2) (3) (4)' 
Votan • : oğ + ov + ot .+ an 

1) oğ, varlık. ha1at anlamma ana kök, 
2) ov. prensipal köktür, ana kök a.a. 

l~mı temsil eder, 

3) ot? esas ~aım ylpan veya yapılmıi 
olduğunu gösteren ektir • 

Şu halde (Oğovot) şöyle bir mana
ya gelmesi lhımdır: "Hayatın, varlı
ğrn bir şeyde tecelli ettirilmesi veya et>
miş olması.', 

(OğoPVot) fonetik icabı (Vot) oluı:. 

Buradaki (V) başka kelimelerde (P ve 
B) ile değişebileceği gbi, (o) vokali ye• 
rinde de başka vokaller g<irülebilir. Bu 
esas dahilinde kurulmuş türkçe temler• 
den, misal olarak bazılarını alıyoruz: 

(Püt-), pütmeık = -halkolunmak, ne-
şet etmek (Rad. ''K., 
B.; Tel.'') 

.(Ped-), pedü.mek = teali etmek (Rad. . 
IV. "K. B.") 

(Bit-), bitmek = zuhur etmek (Si. 
D.; Sir), tnebbüt et• 
mek. 

{ " ), bitik:m.ek = nemalandırmali 
(Hurş.) 

(Bat-). batumak = neşvünema etmeli 
(B. T. L. "Uyg.") 

(But-), but - thoum, çocuk: 
(T. D.) 

( ,, ), budamak = doğurmak (B. 
T. L.) deve hakkında. 

-Sayfayı çeviriniz -
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Bir öğretmen; hazırladığı 
programının ana hatlarını 

cal1Rma _,. -

anlatıyor 
Orduda hizmet görmüş erbaşlardan, 

köy öğretmeni yetiştirmek üzere Kül -
tür bakanlığının Tanm bakanlığiyle 

işbirliği ederek açtığ"ı kursu muvaffaki
yetle bitiren 84 köy öğretmeninin vila
yetimiz içinde vazife görecekleri köy
ler tesbit edilmiş ve kendilerine bildi -
rilmiştir. Yeni öğretmenlerimiz. bu a
ym 27 sinde vazifeleri başında buluna -
caklardır. 

• * ... 
Kiiltür ı:ıc";ycmizc bir hakn~: 

Bı.:gün Türkiycde ilk tahsil gören 
çocuklardan 370 bini köyde, 310 bini ~
hir ve kasabadadır. Tahsil çağında olup 
mektebe giden çocuklardan köydekiler 
yüzde yirmi beşi, şehir ve kasabadaki -
ler yüzde 68 zi teşkil ediyor. Yani oku
ma çağında olduğu halde mektebe gide· 
miyen köy çocukları yüzde yetmiş beş
tir. 

Memleketimizde mektebi olmıyan 

köylerin sayısı 35 bindir. İlk muallim 
mekteblerinden her yıl mezun olanla -
rm vasati sayısı 650 ve bunlardan köy 
öğretmenliğine verilenler nihayet 350 
olduğuna göre bugünkü usul içinde 
türk köyünün mektebe kavuşması aşağı 
yukarı bir asır meselesidir. 

Ordurlan fayclnlanma: 
Bu vaziyet, Kültür Bakanlığını ye. 

ni tedbirler almaya sevketmiş ve Kül
tür bakanımu:ın okuma yazma seviyesi 
yüzde doksanı bulan bir mekteb olarak 
vasıflandırdığı ordudan faydalanrlma • 
sına karar verilmiş; tecrübe mahiyetin
de olarak erbaşlık yapmış olanlardan 84 
Rişi Eskişehirde Mahmudiye köyünde 
Ziraat Vekaletinin Çifteler Çiftliğinde 
kurulan kursa gönderilmiştir. 

Ziraat V ckaleti ile işbirJiği : 
Köyde yalnız ve mücerred olarak 

yazma okuma öğretmekle, rejimin ana 
davası olan kalkınmanın bir cephesinin 
gerçekleşeceği, halbuki bu i§le muvazi 
olarak Ziraat sahasındaki inkılabın da 
ayni zamanda başarılması için bu bü
yük teşebbüste Maarif ve Ziraat Veka
letleri işbirliği yapmışlardır. 

Kurs programı, bütün bu hususlar 
düşünülerek hazırlanmıştır. Tarih, he
sab, yurd ve yaşama bilgilerinden baş
ka tarla ziraati ve ziraat filetleri, tohum 
ve yem nebatları, hayvancılık, bahçıvan
lık, südcülük ve süd mamCılatı, arıcılık 
tavukçuluk, böcekçilik ve dut, ziraat 
sanatları yeni öğretmenlerin köye gö
türecekleri bilgiler arasındadır. 

Klasik mckteb sistemini 
yıkan usu] : 

Ve işte içinde yaşadığı köye taze, 
yeni, hayat biJgileriyle dolu olarak gi
den bu inkılapçı muallim, köyünün bu-

(Bot-), bota = deve yavrusu 
(Bid-), bider = tohum (Dergi) 
(Büt-), bütmek =doğmak (D. L. T.) 
( ,, ), bütıirmek = şifa vermek 

(D. L. T.) 
( :, ), blitsemek :-- şifaya yüz tut -

• mak v. s. v. s. 
TahJile deavm ediyoruz: 

4) an, süje veya objeye muttasıl mu
hiti gösteren bu ek burada az veya çok, 
yani mutlal: manasiy le çokhığa, toplu· 
luğa işaret eder. Yalnız burada bahset
tigimiz süje veya objeyi ifade eden düs
mü bir unsur vardır; onu da dördüncü 
unsurdan sonra il .. ve etmeliyiz. O da 
şudur (+ .ğ) 

Böylelikle (Vot) + (anğ - an) = 
Votan terkibi hayat sahibi bir zümre
nin ismi olmak hakıknı kazanmış olu· 
yor. Filhakika bu kelime Grekçe'de 
umumiyetle ot demek olduğu gibi bun
dan hafif bir morfoloji farkı ile ayrı
lan ve yukarıda bir kaç kerre geçen 

(Voton) sözü de canlı bir kömeyi 
temsil ederek sürü hayvanlarına veya 

hayvan sürüsüne ad diye verilmiştir. 
Grekçe "Millet,, anlamına (Ethnos) 

kelimesinin (Ethn-) temi de ayru ka
tegoriye girer. Bailly bunu • kelime
leri aynen alıyoruz • "pousser, croitre,, 
manasına Sanskritçe (Vadh-) kökü ile 
bir tuttuğu (Feth- Veth-) cezrinden J 
çıkmış gösteriyor. Güneş - Di-I meto
dunun verdiği n'cticey! tamamen teyid 

günkü yaşayışını değiştirecek olan ça
lışmasını geniş iml'anlar içinde yapa -
bilmek için pratik bir programa ı;abib 
bulunmaktadır. Bu program klasik 
mekteb usulünün yerine türk köyünan 
nevi şahsına münhasır ih~~yaçlarını 

karşılıyacak tedbirler taşımaktadır. Ta
lebeler' • 13 yaş arasında olacaktır. Bu 
yaşlar arasındaki çocuklardan bir grup 
üzerinde muallim üç sene uğraşacak ve 
muka:l!!es işe yeniden başlıyacaktır. 
Mekteb tek dershane halinde devam 
edecektir. Okunacak dersler şunlardlr: 
Köy çocuklarına lazım olacak derecede 
hesab, okuma "yazma, yurd ve yaşam:ı 

bilgisi... sonra tohum, pulluk, yağ ve 
harman makinelerinin kullanılması. Bu 
makine1eri Ziraat Vekaleti verecektir. 
Hatta birkaç köyde birden bir de selek
tör temin edilecektir. 

Yeni öğretmenlerin gidecekleri yer
lere, ihtiyaca uygun ve aile odası bulu· 
nan tek dershaneli mektcbler yapılacak
tır. 

Bir ii~rrctmenle konuşma : 
Diin yeni öğretmenlerimizden bi -

riyle, Zir nahiyesinin Osmaniye köyü 
muallimi Bay Süleyman Özi-ar.'la ko 
nuştuk. Orduda 9 sene bulunmuş olan 
yeni öğretmen; köyündeki çalışma 

programını bize şöylece anlattı: 

Yeni ö~rctınenin hiivi:y eti: 
" - Köyilme yepyeni bir insan ola -

rak gidiyorum: doğduğum ve büyfidil
ğüm, evladımın da doğup büyüyeceği 

bu topraklarda yeni ve mesud bir haya· 
tın doğu~una kendimi vereceğim. Arzu
sunu, derdini ,isteğini, iyi ve kötü ta -
raflarını bildiğim köyümün toprağı· 

nın verimini arttırmak; on1ardan biri 
olduğum için ruhunu, diişünüşünü ve 
karakterini bildiğim köylü kardeşleri
mi daha ileri ve genlikli kılmanın sırrı
nı öğrenerek köyüme dönüyorum. 

İlk i~ler : 
İlk işlerim şunlardır: iyi ve gUzcl 

işin sağlam ve sıhatli vücuddan, iyi iş
leyen dimağdan çzktığınr biliyorum: 
evleri ahırlardan ayıf'tacağım. Ahır ve 
evin iç içe olmasının getirdiği hasta -
lıkları, kötülilkleri önliyeceğim. Bu, 
her ilcisi için de iyi olacak, beyaz bada
nalı, tabam tahta, bol güneş ve ışık alan 
pençercleri camlı odalar ve bu evlerden 
uzakta tabanı samanlarla örtülmüş, su 
yolları olan iyi yapılı ahırlar._ 

Fazla istihsa], İ}i istihsal. 
Memleketin kalkınmasında, yediden 

yetmişe kadar, hepimize ayrı ayrı vazi
feler düştüğünü anlatacağım. Kış artık 
bir uyu~kluk mevsimi olmıyacak._ 

Altı ve üstü hazine olan bu toprak • 
(Sonu 6. ıncı sayfada) 

eden bu müşahede karşısında biraz 
durmak gerek. 

Biz, tahlil etmekte bulunduğumuz 

maddenin 3 üncü unsuruna kadar o
lan kısmında yani (Oğovot) ta "bir 
şeyde hayatm, varlığın tecelli etmesi 
mannsını bulmuş ve buna tenebbüt ve 
neşvünema anlnmındn misaller vermiş
tik. Şimdi bir defa İndo • Europcen 
denilen ( Vadh -, veth- ) kökleriyle 
türkçe (Bat-, bit) fonemleri mukayese 
edilsin, sonra da bunlara verilen karşı
lıklar yani ''pousser, sroitre,, ile "Te. 
neb"üt, ne'?vÜnema,, arasındaki mutlak 
ve kamil uygunluk düşünülsün. Fakat 

aradaki uygunluk bu kadarla kalmıyor. 
(Votan, voton) sözlerinde, manaya bir 
zümre fikri aşılamış bulunan (N) un
surunu, aynı vazife ile, (Ethn-) fone· 
minde de buluyoruz. (N) sesinde teo
rinin delaletiyle erdiğimiz "Köme,, 
manası yok ise (Ethn-) fonemi o ma
nayı nereden alıyOI' ve (n) sesinin bu· 
rada vazifesi nedir ? Mesele hiç bir 
tevile imkan bırakmayacak derecede 
açıktır. 

(Oğovotanğ) ayarında bir prototipin 
ti.irili fonetik kaynaşmalarla Grek dili-

ne (Votan, voton, ethnos) gibi sözler 
verdiğini gördük. Nebat, hayvan ve in
san zümreleri manasına gelen bu söz-

leri türkçeae de muhafaza edilmiş bu • 
luyoruz: budun, bitin, adun. Budun ke
limesini he.p biliriz. 

ULUS 

IST ANBUL TELEFONLARI: 

Şehir meclisinin 
kararları 

İstanbul, 19 - Şehir meclisi buglin
kü toplantısında mahlut yağ satılması 

hakkındaki talebi reddetti. Yalnız z~y
tin yağlanna yüzde yırmi beşi geçme· 
mek üzere susam veya pamuk yağı ka
rıştırılabilecektir. Meclisin bu müza
kerelerine esas olanı biri mülkiye, di
ğeri sihat encümeni tarafından hazır
lanmış iki rapordur. Piyasada satılan 
yağların evsafı çok fena olduğu anla

şılmıştır. 

Meclis gene bu.günkü toplantısın
da İstanbuJda iyi su satışlarının sıhi 
kontrolu hakkında yeni bir talimatna
me kabul etmiştir. 

M.T.T.B. bir miting 
yapacak 

İstanbul, 19 - Milli türk talebe 
birliği, sancaktaki gayri tabii vaziyeti 
protesto için cumartesi günü bir miting 
yapmağa karar verdi. 

Şirketi Hayriyenin bir 
teklifi 

İstanbul, 19 - Şirketi hayriye, bo
ğazda bir erkek lisesinin bulunmayışı
nın halkın boğaza rağbetini azalttığını 

eğer bu lise ~çıhrsa bunun masrafının 
yansına iştirak edeceğini alakadarlara 
bildirmiştir. 

• İstnbul, 19 - Dört senelik tahsil 
kararı kendilerine de teşmil" edildiği 

için hukuk fakültesinin ikinci sınıf ta• 
]ebesi bugün derse girmedi. 

Ankara sinemaların
da Sancal{ filini 
Antakya ve İskenderun'da, 29 bi

rinci teşri:ı bayramının nasd kutlandı
ğını, rastladığı tUrlü güçlüklere rağ-

men sinemaya almıya muvaffak olan 
bir türk sinemacısının çektiği güzel bir 
film dündenberi Ankara sinemalarında 
gösterilmektedir. !stiklalleri için duy
dukları sonsuz aşkı, çeşit çeşit güçlük
lere karşı koyarak izhar eden Hatay 
türklerinin vatanseverliklerini apaçık 
anlatan bu güzel film, Ankara halkın
ca derin bi.r memnuniyetle seyredil
mektedir. 

Maarif umwn müfettişliği 
Maarif Vekaleti orta tedrisat şube 

müdürlerinden B. Ham Vedad Maarif 
umum müfettişliğine tayin edilmiştir. 

Bitin "Sürülmemiş arazi" manasına 
gelen (Bitinlik) kelimesinde ve aynı 
manada müstakil kelime olarak Keşan, 
Edirne havalisinde kullanılıyor. Belli 
ki bitinlik, her çeşitten bir çok otların 
bürüdüğü yer demektir. (Adun) a ge
lince bu söz de Çağatay lehçesinde 
"At sürüsü" anlamınadır. (Rad. I. ; Ç. 
L.) Grekçe (Vethn-) temi zamanla, as
lının ikinci unsuru olan (V) sesini de, 
ana kökten sonra, nasıl kaybetmişse 

(Adun) kelimesinin de öylece fazln 
yıpranmı2 bir fonem olması Uizımgelir. 

§imdi bu altı kelimenin etimooljik 
formüllerini karşılaştıralım: 

ı. Votan. = oğ + ov + ot + an 
2. Voton = oğ + ov + ot + on 
3. (v) ethn- = eğ + ev + et + en 
4. Budun = uğ + u,b + ud + un 
S. Bitin = iğ + ib + it + in 
6. Adun = ağ +(av)+ ad + un 

Bu kelimelerin hepsinde gt>rdüğü
müz manzara şudur: 

Anlam bakımından, hayat sahibi bir 
zümre. 

Ses bakımından da, 1) düşmüş bir 

ana kök, 2) bir prensi pal kök V /B (bu 

kök yalnız adun ve ethn- fonemlerin

den düsmüştür), 3) Teki, 4) N eki,. 

Artık (Botanik( sözünün kaynağı

nı nerede aramak lazımgeldiği kendi • 

liğindcn anla~hr. 

Dr. M. AL! AÖAKA Y 

Şehı·imizdeki tarihi 
binalar 

Bir komisyon tarafından 
tesbi t ediliyor 

Ankarağaki kültürel değerleri olan 
dede yadigarı tarihi binaların araştırı
lıp muhafaza edilmesine karar veril
miştir. Bu kararın tatbikatından olmak 
üz~re İmar müdürünün reisliği al
tında müzelerden, maariften, belediye
den ve nafıadan birer mümessilin de 
iştlrakiyle bir komisyon kurulmuştur. 
Bu komisyon toplu bir halde her hafta 
muayyen bir günde Ankarayı gezmek
te ve saklanması tarih bakımından lü
zumlu olan bina ve sair eserleri tesbit 
etmektedir. Şimdiye kadar on iki bina 
kıymetli görülmüş ve muhafazası için 
karar verilmiştir. 

Bu bibaların hemen hepsi camiler
dir. Tesbit bittikten sonra evkafa aiıt 

olanları evkaf ve diğer mercilere ait 
olanlarını da alakadarlar icab ederse 
tamir ettir~cekler ve binalarm asıl şe· 
kil ve heybetini iade edeceklerdir. 

Gümrüklerde 
Gaz idrofil hangi tarifeye tabi 

olacak? 
Avrupadan memleketimize idhal e

dilen ince ve seyrek pamuk tülbent 
mensucatın gümrüklerde doğrudan doğ
ruya gaz idrofil tarifesine tabi tutuldu
ğu İnhisarlar Vekaletince anlaşılmış
tır. Halbuki bir mal mahiyetine göre 
gereken tarifeye tabi tutulur. Buna gö
re suyu emmek hassası kendisinde pek 
fazla olan idrofilin de kullanılacağı ga
ye ye göre muhtelif tarifeler üzerin
den muamde görmesi pek tabiidir. Ve
kalet gümrü~lerce bir yanlışlığa mahal 
verilmemek için şu miyarı koymuştur. 
Eğer pamuktan dokunan idrofil top 
halinde gelir ve baş örtüsü gibi muhte
lif işlerde de kullanılmağa yarar bir 
halde ise doğrudan doğruya pamuk 
mensucat tarifesine tabi tutulacaktır. 

Fakat böyle olmayıp da idharnt güm
rüklerine parçalar halinde gelir ve 
bunların yaraları sarmakta kullanı

~acağı taayyün ederse yarım metrelik 
parçaların paketli ve paketsiz olanları 
eczayı tıbbiye faslından ismi ile yazılı 
bulunduğu 815/B numarasına göre mu
amele görmesi muvafık görülmüştür. 

Muğlada nümWle 
fidanlrğı kuruluyor 

Muğla, 19 (A.A.) - Şchrimlzin Ka
vakaltı yerinde yeniden bir nümune f'ı. 
danlığı kurulmağa başlanmıştır. Fidan
lxk 55 dönümdür. Bu yıl bu fidanlıkta 
yalnız meyvah ağaç fidanları yetiştirile
cek daha sonraları meyvasız ağaçlara 
yer ayrılacaktır. 

Bütün il içinde yeniden muzır hay
vanlarla mücadele başlamıştır. 

Havaların çiftçi işine uygun gitmesi 
yüzünden ilin her tarafında güz çifti sU. 
rülmekte ve la lık ekime devam olun
maktndır. 

Hükümet konaklan 
yaptırılacak 

Maliye Vekaleti, şimdiye kadar hü
kümet konağı yapılmamış olan ve mev
cud binaları oturılarnıyacak bir halde 
harab bulunan vilayet, kaza ve nahiye
leri tesbit ettirmiştir. 

Vekalet, 937 büdcesine tahsisat konul
ması için teşebbüsatta bulunacaktır. 

Maliyde bir tayin 
Muhasebat umum müdürlüğü mua· 

melat :nürakibliğine 1sparta defterdan 
B. Adil tayin edilmiş ve vazifesine 
başlamıştır. 

.2ıJ SONTEŞRIN l9Z(j CUMA --

Yangın ve nakliyat 
sigortalarında 

Sigorta %75 eçıkarıldı 
Yangın ve nakliyat bran~Jarında e

sas sigorta miktarının % 50 si nisbe
tinde mevcud mükerrer sigorta in· 
hisarının, evvelce tesis edilmiş o
lan inhisarın bitme müddeti o • 
lan 19 temmuz 1944 tarihine kadat1 me• 
riyet mevkiinde kalmak ve 1 kanunu
sani 1937 tarihinden başlamak üzere % 
75 e çıkarılması İcra Vekilleri Heyeti 
tarafından kararlaşmıştır. 

Montrö mukavelesinin 
meriyete girdiği 

Milletler Cemiyetine 
bildirildi 

Cenevre, 19 (A.A.) - Türkiye hü
kümeti .Montrö mukavelenamesinin 9 
ikinci teşrin 1936 tarihinden itibaren 
meriyete geçtiğini evrakı muhafazaya 
memur fransız hükümetine bildirmiş, 

olduğunu, Milletler Cemiyetine işar et• 
miştir. 

B. Svetovski İzmirde 
İzmir, 19 (A.A.) - Dün akşam An· 

karadan şehrimize gelen yugoslav ga• 
zetecileı-inden Vreme gazetesi baş mu
harriri Svetovski şerefine uray tara
fından Kültürpark gazinosunda bir öğ. 
le ziyafeti verilmiştir. İlbay Fazıl Gü· 
leçle İzmir gazetecilermin bulunduğu 
bu ziyafet dostane ve samimt hasbihal· .. 
lerle geçmiştir. Misafir yarın Bcrgaına. 
ya gidecek ve cumartesi günü Efes ha· 
rabelcrini ziyaret ettikten sonra pa· 
zar günü Balıkesir yolu ile 1stanbula 
gidecektir, 

İzmirde tütün satışıarı 
İzmir, 19 (A.A.) - Elde ettiğimiı 

malitmata nazaran Amerika kumpanya· 
larmm şimdiye kadar yaptıkları büyük' 
mikyastaki mübayaata rağmen mübaya.. 
ası mukarrer mikdrı henüz doldurma
dıkları cih.etJe Egenin tütün bölgeleri· 
ne tekrar eksperlerini göndererek ka· 
lite farkı gfü:etmeksizin bulabildikleri 
tütünleri toplamaya başlanu_şlardır. Böl, 
gede tütün kalmamıştır. 

Türk Spor Kurumu 
muhasebeciliği 

Boş olan Türk Spor Kurumu muha· 
sebeciliğine, haber aldığımıza göre1 

istatistik umum müdürlüğü kısım mü .. 
dürlerinden B. Cemil tayin edilmiştir, 
Bu değerli zatın yeni vazifesinde de 
muvaffak olmasını dileriz, 

Halkevinde konf e~ans 
H:ılkcvi Başkanlığından : 
Erkek lisesi felsefe öğretmeni B .. 

Miraç Katırcıoğlu tarafından Evimiz 
salonunda metafizik ve milliyetciliJC 
hakkında 20 - 11 - 1936 cuma günü saat 
I 7,30 da konferans verileccğınden bu 
ilmi konferansa sayın halkın gelmeleri 
rica olunur. 

l\llLLI SAYIN ESERi .. 
(Başr 1. inci sayfada) 

946 ile 36 Türkiyelerinin farkı, bu• 
gün tesbit ettiğimiz on senelik fark· 
la mukayese bile edilmiy.ecektir. Ke
malist sulhu müd.af aa edelim: bu 
memleket, nefes alabilmek için, onu 
nice asırlar beklemiştir. Aynı zaman
da, bir osmanlı sulhunun istense de 

Ölüm 
Evkaf Umum MüdürlUğü idare 

meclisı azasından Bay Galib Doğancı'
nın öldüğünü teessürle haber aldık. 

Ailesi ve dostları i~in sabır dileriz. 

r neden mümkün olamıyacağmı düşü· 
nelim: bizim say ve sulhumuzun ma. 
sunluğu, türk kabiliyetlerine hudiıd
suz iınanmuzla, lruvvetiınize ve şe
refi müdafaamıza herkesi inıındınnt§ 
olmamızın eneridjr. 

Falih Rıfkı ATAY. 
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GRARPOLiTiK 
Ziı aat işleri hakkında vakit bulduk

~a yazdığım yazıların hemen ekseriye· 
tini agrarpolitik denilen toprak siyase· 
ti teşkil eylemektedir. Bu husustaki 
Yazılarımda aydınlatmağa çalıştığım 

noktalar arasında herhangi bir ülkede 
olursa olsun o yerlerde toprak siyase
ti, temelinden halledilmedikçe teknik 
denilen bilgilerin manası fantazi hu
drıdları ıçindr. kalmağa mahkWııdur: 

Bu bakundtm bizde de, ziraat dava
., ilk iş olarak toprak meselelerini hal
letmekle başlzyar.aktır. Avrupamn ba
~ı yerlerinde, ziraat ve toprak siyaset
leri diye iki büyük gurupta, ziraat işi· 
lJi düşünenler ve neşriyat yapanlar 
)'ardır. 

Açıkça diyebiliriz ki, dünyanrn bir
~ok yerlerinde toprak meseleleri o mil· 
letlerin siyasetleri üzerinde roller oy· 
ııamış, devrimler yapmıştır. O tarih es· 
iti değil hem de çok yenidir. Yalnız 
'bizdeki, toprak davası diğer ülkelerde
ltiln deki gibi değildir. 

ve toprak si'fasetleri diye zımnen biri
birini tamamlıyan iki mefhumu top
rak iktısadiyatı altında toplamak ve 
bu bakımdan ziraat siyasetimize es;ıs

Jı bir istik;lmet vermek lazımdır. 
Sayrn Ba§bakanrn gezdikleri pamuk 

bölgelerinde, büyük bir nüfuzla gör
düklerine inanırrm ki, cenub vilayetle
rinde altından kalkılınamıyan büyük 
toprakları ve gene Ege bölgelerinde 
çalışmak istiyen insanlara yetmiyecek 
küçük toprakları g5rmÜ§lerdir! Bu 
görüşlerinde, gerek cenub ve gerek E
ge bölgelerinin pamuk istihsali bakı

mrndan yalnrz toprak sahiblerinin de
ğil, az istihsalden ötürü türk milleti
nin de aleyhine olduğunu görmüşler

dir!. Binaenaleyh bu bakımdan da şa!i
maz ve esasi: bir ziraat siyaseti yapa
bilmemiz için, ziraatte toprak işinin 
tezelden, ele alınmasınr, devrin ve gü
nün en öndı gelen işlerinden biri de
ğil, birincisi olmasını, büyük Başbaka
nımın kuvvetli irade ve idaresinden 
beklemekte asla haksız değilim. 

Kastıımnııu Mebusu 
T.COŞKAN 

u ı; u s 

ALMANY A'DA : 

Almanya ve Belçika 
münasebetleri 

Brüksel, 19 (A.A.) - B. Göbbels, 
''Yir!l".inci asır" gazetesiıı.in Berlin mu
habirine beyanatta bulunarak Almanya 
ile Belçika arasındaki eski anlaşmazlık
ların şimdi ikinci plana düşmüş olduğu
nu ve iki mem1eketin komünizme karşı 
müştereken çalışmalar: lazım gelmekte 
bulunduğunu söylemiştir. 

ITALYA'DA: 

llüJdimcı nehirler meselesinde 
Almanyayı protesto etmiyecek 

Roma, 19 (A.A.) - :Fransız işgüde

ri B. Blondel bugün dış bakanı B. Ci
anoyu ziyaret edeı.:k, Almanyaya kar
şı nehir rejimi münasebetiyle yapı

lacak protestoya İtalyanın iştirak edip 
etmiyeceğini ı:;ormuştur. 

Kont Ciano, ttalyanın böyle bir 
kollektif pr.)testoya muvafakat etmi
yeceğini bildirmiştir. 

SOVYETLER BIRLl(;l'NDE: 

İlk alman suçlunun 
muhakemesi haşladı 

Moskova, 19 (A.A.) - Royter mu
habirinin bildirdiğine göre, tevkif edilen 
almanlann ilki bugün Tomsk civarında 
Nososibirsk ın=Uıkemesi huzuruna çıka
caktır. 

Stiokling ismindeki bu maden mü. 
hendisi, azası bulunduğu faşist organi
zasyonunun talimatı üzerine madende 
sabotaj yapmakla müttehimdir. Ceza ka
nunu mucibince bu suçun cezası idamdır. 
Alman konsolosu mahkemede hazır bu.. 
lunacaktır. 

BELÇlKA'DA: 

B. Dögre] para cezasına 
mahkfun oldu 

Brüksel, 19 (A.A.) - Reksistlerin 
lideri B. Lcon Degrel, hükümet tara
fından yasak edilmiş olmasına rağmen 
bir miting tertib ettiğinden dolayı on 
frank para cezasına mahkum olmuştur. 

O memleketlerde siyasi ve içtimai 
1na11a ve kıymeti olan toprak işi, bizde 
•adcce iktisadi bir mevzudur. Ve yal· 
llız bu bakımdan ele alınacaktır. Hat· 
'' !>izde, toprak işi, dünyada diğer mil
l~tlerin o kadar aksine gitmiştir ki, a
l'aıi birçok yerlerde lüzumundan fazla 
küçük parçalara ayrılmış, her parça ü
tuinde iş yapılamaz bir hale gelmiş

~r. lşte bu gibi yerlerde araziyi topla
llMk, muntazam hududlarla çevrele
ntd: ve nihayet altından kalkılmaz de
recede büyük olan bazı mıntakalarda, 

Ooları sahiblerine, hakkiyle başarılabi
lecek verimli bölümlere ayırmak, istib
lali hem kendi ve hem de memleket 
hesabrna çoğaltmak gibi sırf iktısad 
bakımından bir toprak işi vardır. 

Avusturya ~ış bakam SON DAKiKA: 
Berlınde 

Binaenaleyh, bizde ziraat ve toprak 
aiyasetleri diye iki değil, toprak iktı
a.tdiyatı adı altrnda, cumuriyet bülcü
llletinin ve türk köylüsünün tek bir el.a
l-ası vardır. işte güzel, geniş ve her zi
raat maddesini verebilmek istidadında 
bulunan, türk topraklarından büyük 
llU/Jetin istifade edebilmesi için, top
l'ak iktısadiyatı adı altrndaki meselele
ri birer birer ele almak ve onları bize 
llygun bir §ekil ve tarzda halletmek 
ferektir! 

Sayın Başbakan, yurdun birçok yer
lerini daha yakında gezdi. Orada gör
düğü birçok ihtiyaçlar kaı§ısrnda başta 
toprak işini gördü! 

En büyük şefin, Millet Meclisinin 
bu seneki, açılış nutuklarrnrn büyük
lük ve derinlikleri arasında artık yurd
'da, toprak işinin, türk köylüsünün men· 
la.atine en uygun bir tarzda mutlak o
larak halledilmesi lüzumunu işaret ve 
beyan buyurdular! Binaenaleyh ziraat 

Berlin19, A.A.) - Avusturya dışiş
leri bakanı B. Smid alman hükümetinin 
misafiri olarak bir kaç gün kalmak üze
re bu sabah saat 8 buçukta buraya gel
miştir. B. Smid'e bu seyahatinde, dış iş
leri bakanlığı ekonomi dairesi şefi ile 
orta avrupa dairesi şefi refakat etmek
tedir. Almanya büyük elçisi Von Papen 
de avusturyalı misafirlerle beraber bu
raya gelmiştir. 

B. Bitler, B. Smiı'i kabul etti 
Berlin, 19 (A.A.) - D. N. B. bildi

riyor: B. Hitlcr, bugün Avusturya dış 
işleri bakanı Dr. Şmid'i kabfil ederek 
kendisiyle bu günü siyasi meseleler et-

rafında iki saat gürüşmüştür. Bu müla
katta almanya dış işleri bakanı Fon Noy 
rat, avusturya berlin elçisi ve almanya
nın Viyana büyük elçisi de hazır bu
lunmuşlardır. 

BiRLEŞiK DEVLETLER'DE: 

B. Ruzvclt Arjantin yolunda 

Vaşington, 19 (A.A.) - Reisicumur 
B. Ruzvelt, Arjantinde yapacağı 12.000 
millik seyahatine başlamıştır. Kendisi şi· 
mendüferle Çarleston'a hareket etmiş o
lup orada İndianapolis kruvazörüne bi. 
necektir. 

Heybeli deniz lisesinin kurulu§unun 161 inci yılı Heybeliadadaki mektebde 
~üyük ve güzel bir törenle kutlanmıştır.Resimlerimiz Atatürkün büstüne çelenk 
~ııulduktan sonra bir söylev veren ihtiyat filo kumandanr yarbay Celal ve genç 
~llizcilerimizin ge~id resmini ıöstermelı.tedir. 

B. Papanastasyu nun • 
cenazesı 

Dün yapılan parlak bir törenle kaldırıldı 
Atına, 19 (A.A.) - Atina ajansı bil

diriyor: 
Kıralın siyasi bürosu şefi iiniversite 

profesörleıinden B. Angelopulos müte
veffa başbakan Papan:ıstasiu'nun aylesi
ni ziyaret ederek kıralın taziyelerini ve 
şahsi matemi dolayrsiyle, istediğ gibi ce
naze törenine iştirak edemiyeceğinden 

derin teessürlerini bildirmiştir. Cenaze 
töreninde kıralr B. Angelopulos ile bir 
yaver temsil edecektir. 

Başbakan Metaksas da müteveffanm 
aylesini ziyaret ederek kendisinin ve 
hükümetinin taziyelerini bildirmiştir. 

Cenaze töreni, perşembe günü yapı
lacak ve müteveffanın aylesinin arzuı;u 
mucibince hiç bir nutuk söylenmiyecek-

tir. • 
Atina, 19 (A.A.) - Atina ajansı bil· 

diriyor: 

B. Papanastasyunun cenaze tÖreni 
bugün saat 15.30 da Sen-Jorj kilisesin. 
de yapılmıştır. Bir çok devlet erkanı ile 
müteveffanın şahsi dostları tabutun ö
nünde eğilmişlerdir. Kjlisede yapılan i
yinde kıralın iki mümessili, ba§bakan 
Metaksas, bütün bakanlar, sivil ve as
keri otoritelerle kor diplomatik hazır bu
lunmuştur. 

Dini ayinden sonra tabut bir top ara. 
bası üzerine konulmuştur. Kordonları 

bakanlardan ve Atina valisi Kotsia.s 
matbuat müsteşarı Nikolodis, bir gene.. 
ral ve amiral tutmakta idi. Kıral mü
messilleri, başbakan, hükümet erkanı 

Sensinod mecliı;i azaları ve öteki oto· 
riteler cenaze alayına iştirak etmişlerdir. 

Atina garnizonuna mensub askerler 
alayın gecstiği caddelerde dizilerek res
mi selamı ifa etmekte idiler. 

F ASIST ALİ ~IECLISl -
HAVA VE DENİZ SlLAHLARININ ARTIRll .. MASININ VE FA
ŞlZl'\llN KADINLAR TARAFINDAN DAHA İYİ KAVRANI\IASI 

tClN TEDBiRLER AI..IN1\IASININ LUZUl\JLU 
~ OLDUf;UNA KARAR VERDİ 

Roma, 19 (A.A.) - Stefani ajansı 

bildiri yor: 
Ali meclisin dünkü toplantısında B. 

Musolini milletlerarasr sıyasal vaziy.::c 
ve İtalyanın iç ve dış vaziyeti hakkın 
da iki saatten fazla süren izahat vermı~ 
tir. Bu izahattan sonra al; meclis aşağı· 
daki kararJarı tasvib etmiştir: 

Faşist ali medisi, B. M'Jsolini ta a
fınd:'tn okunan. Habeşistan umum~ va
lisi Grazyaninin 14 ikinci teşrin tarih
li ve İtalvanın şarki Afrikadaki askeri 
ve sıyasal vaziyeti hakkındaki raporu 
dinledikten sonra. başardığı eserden do
layı Mareşala tebriklerini yollamıştır. 

Bu tebrikler, yerli ve anavatan kuvvec
lerinin başında olarak oiıtlin impara
torluk topraklarını işgal ve sükunu te
sis etmekte olan ğ'enerallara da şamil. 
dir. 

Milletin askeri hazıılığı hakkında 
B. Musolini tarafından verilen izahatı 
büyük bir alaka ile dinlemiş olan ali 
meclis, teslihatın bilh:ıssa hava ve deniz 
sahalarında artr· .nası lazım geldiği 

kanaatine varmıştı ... 
Ali meclis, zecri tedbirlerin ilk yıl

dönüınii dolayısiyle B. Musolininin 23 

mart nutku ile teeyyüd etmiş bulunan 
ve bilhassa milletin müdafaasına aid sa
halarda en büyük ekonomik muhtariye
tin kazanılması hakkındaki rejime olan 
bağlılığını bir kere d=iha ve büyük bir 
katiyetle ifade eyler. Ali meclis, bu re
jime karşı herhangi bir faal veya naza
ri mukavemetin ağır b:r şekilde ceza· 

l 
landırılmas1 ıa .. ~ım gehr bir suç teşkil 
ettiğini kaydetmiştir. 

Ali meclis, iş verenlerle işçilerin 
zecri tedbirler devresi J§linde tedbirlere 

karşı gelecek derecede faal bir şekilde 
çalıştıklarını tasdik etmektedir. 

Son aylar içinde parti tarafından 
gösterilen faaliyeti nazarı itibara alan 
faşist ali meclisi, fiatlarını tenezzülünü 
temin için sarfe:!;'er. mesaiden dolayı 
memnuniyetini izh '~ etmiştir. Meclis, 
yalnız dahili değil, fakat aynı zamanda 
dünya unsurları da nazarı itibara alına· 
rak bu mesainin genişletilmesini dile

mektedir. 

Meclis, genç muharib teşekkülleri· 
nin inkişafı ve faşizmin italyan kadın· 
larınca daha mükemmel bir şekilde kav· 
ranması hususunda tedbirler alınmasını 
parti sekreterliğin1en istemf':ttedir. 

Faşist İtalya ile alman, Avusturya 
ve macar devletleri arasında tesirli bir 
iş birliği kurmaya matuf olan çalışma
ları memnuniyetle karşılayan ali mec
lis, elde edilen müsbet neticelerden do
layı dış işleri bakanı Cianoya hararetle 
teşekkür etmektedir. 

İspanya işlerine ademi müdahale ko
mitesinde sarfedilen çalışmalar ve ital· 
yan • ingiliz münasebetlerinin şimdiki 
safhası hakkında B. Grandi tarafından 
okunan raporu dinliyen ali meclis, bu 
raporu tamamiyle tasvib etmiştir. 

Bundan sonra meclis, yeni faşist o
dalarının kurulrı1a şekli ve icraatı hak
kında teklifler yapmakla mükellef bir 
komisyon tayin etmis.tiı. Bu komisyon 
konseyin gelecek toplant•sma ilk rapo
runu verecektir. 

Ali meclis nihayet genel sekreter 
muavinliklerinin kurulması ve milli di· 
rektuar meclisi azalarının artırılması 

hakkında parti genel sekreteri tarafın
dan yapılan teklifleri kabul etmiştir. 

SAYFA 3 

ALMAN JAPON 

ANLAŞMASI: 

Londradaki tesir 
müsaid değil 
'Anl~manın, ingili: - it.alyan 
yakınlaşmasını da haleldar 
edeceği kaydediliyor. 

Londra, 19 A.A.) - Alman - Japon 
anlaşması londrada pek gayri müsait bi.r 
tesir hasıl etmiştir. Siyasi mahfiller bu 
anlaşmayı italyanın iştiraki takdirinde 
ingiliz - İtalyan yakınlığının tehlikeli 
surette haleldar olacağını 1>ilhassa 
kaydetmektedir. Filvaki, bu yakınlı

ğın esaslı gayelerinden biri, "ideoloji 
esasına dayanan ayrılıklar" m önüne 
geçmektir. Çünkü ingiliz efkarı umu
miyesi, bu ayrılıklara günden güne is
yan etmektedir. Sir Samuel Hor da sa
lı günü mcıtbuat mümessillerine söyle
miş olduğu nutukta ingiliz efkarı urnu
miyesinin bu kaygısındtn bahsetmiştir. 

An~ma hakkında Taymis'in 
bir yazısı .. 

Londra, 18 (A. A.) - Alman • Ja-
pon anlaşmasından bahseden Taymis 
gazetesi div-,r ki: 

"Japonya, dostlarını ve düşmanları
nı istediği yerde, istediği gibi ve iste· 
diği ?aman intihab edebilir. Fakat bu 
defa yapmış olduğu intihabın, gerek 
kendi menfaati ve gerek dünyanın men
faati namına, çok mühim bir saatte pek 
fena yapılmış olduğunu söylemekten 
kendimizi alamıyoruz. Bu anlaşmanın 
hükümleri, Japonya'nın hareket serbes
tisini biraz kaybetmiş olduğunu gÖl-

termektedir. Bu anlaşma, Tokyo ile 
Moskova arasındaki gerginliği azami 
hadde çıkaracak mahiyettedir. Buna 
karşı Japonya hiç bir taviz de temin 
eylememektedir. Şu hal, bir zamanlar 
çok ziyade arzuya şayan olduğu söyle
nilmiş olan İngiliz - japon yakınlığı i
çin zararlıdır. 

• •••• 
FRANSADA: 

Grevcifor bir kumaş fahrikasm· 
dan zorla ~ıkanldı 

R~be, 19 (A.A.) - Polis. Hanri Tel' 
ning kumaş fabrikasını zorla boşaltmış
tır. Bu fabrikada 24 saattenberi grevci 
işçilerle çalışmak istiyen işçiler ara
sında şiddetli bir mücadele devam edi· 
yordu. Çalışmak istiyen işçiler, duvar• 
lardan atlamışlardır. Çünkü grevciler, 
kapılarda barikadlar vücude getirmiş
lerdi. Grevcilerle grev yapmıyanlar a
rasında taş ve tuğlalarla yapılan müca
delede bir kaç kişi yaralanmıştır. 

Bor<lo'da mfüıaderc edilen 
cephane 

Bordo, 19 (A.A.) - Polis, 200 tayya
re bombasiyle 40.000 hava kurşunu mil· 
sadere etmiştir. Bunların bir yabancı 

devlet konsolosu tarafından satın alın
ını§ olduğu söylenmektedir. 

Polis, bunları gizlice imal etmiş olan 
mühendisi tevkif etmiştir • 

Japi Hanoi'ye ~·ardı 

Hanoi, 19 (A.A.) - Japi, saat 2.46 
da buraya gelmiştir. 

Dr. Şaht diin gitti 
(Başı 1. inci sayfada) 

let reisi B. Hitler'in resmini Atatürk'e 
takdim ettiği öğrenilmiştir. (A.A.) 

8. Sahı A.danadan geçti 
Adana, 19 (A.A.) - Alman iktisad 

nazın ve Rayşbank direktörü Dr. Şaht 
bu sabah dokuz buçukta tayyare ile şeh-

rimize geldi ve on dakika kadar Adana'
da kaldıktan sonra Halebe doğru hare.. 
ket etti. Nazır tayyare meydanında vali, 

bel~diye reisi iandarma kumandanı ve 
em:1iyet müdürü tanft!ldan karşılanmış
tır. Tayyare Ankaradan Adanaya bir sa
at elli dakiada gelmiştir. Dr. Şaht bu.. 
gün öğleden sonra Bağdad'a ve yarın 
öğleden önce Tahran'da bulunmuş oL"\
caktır. 



Saıwı ıenlddi: 

lnkılab sergisi münasebetiyle 

Azizim Belge, 
"Ulus" un 14 sonteşrin sayısının 

"'Yan • Siyasal" sütununda inkilab ve 
sanat başlığı altında çıkan yazınızı bil
yük bir alaka ile okudum. 

İnkilab ve sanat telakkilerinin yalnız 
bu seneki sergide değil, bundan evvel
ki sergilerde de gözüktüğü kadar hazin 
ve, tabiriniz veçhile, seviyesiz tefsirle
re uğramış ve daha doğru olarak uğra • 
tılmış olduğunda ben de sizinle mutabı
kım. Beni, bu yazıyı yazmağa sevkeden 
teY. yazınızın, suçu tamamen sanatka
rın urtına yüklemek isteyen kısımları 
nı yerinde bulmadığım gibi, tenkidini
zi de kafi ve lüzumu kadar cesaretli bul
ınayışımdır. 

Yani, siz de, ben de serginin hazin 
manzarasında müttefikiz. Fakat, siz bu
nu sanatkarın inkılap ve sanat mef
humlarını anlayış ve kavrayışındaki isa
betsizlikte buluyorsunuz, ben ise buna, 
sanatın esasen milli ve sosyal olduğu • 
nu unutarak "inkılap sergisi'' diye ''be· 
hemahal temsili mevzua temas eden eser
ler istendiği" hissini veren bir sergi ih· 
dasındaki isticalde buluyorum. Bu yüz
den çok parlak istikballerin gülünç bir 
hale gelmesi tehlikesi hasıl olmu~tur 

Röprezantatif eserlere, büyük kom
pozisyonlara gelince, büyük mevzuları 
tuval üzerinde trete edebilmelr kadar 
güç bir şey yoktur. Bu cesareti göster
meden önce, uzun tetkikler yapmak, 
mevzua sahne olan yerleri gezmek do
laşmak, bu tetkiklerin yapılmasını te
min edecek müzeler mevcud bulunmak, 
bu tetkiklere ve seyahatlere lazım olan 
.nasraftarı yapabilmek ve... ve bütün 
bunlardan evel de büyük bir teknik ve 
metiye sahibi olmak lazımdır. 

Azizim Belge, 

Dünyanın her tarafında iyi sanatkar 
da, kötü saantkar da vardır. Kötüleri 
sergi kapısından çevirmek ve size sene 
de bir defa, bir tek sergide olsun, sanat 
ve teknik bakımından güzel eserler gör
mek imkarunı temin etmek jürinin va
zifesidir. Böyle bir jüri ise, niçin iti • 
raf etmiyelim, bizde henüz kurulma • 
mıştır. Herhangi bir sanat eseri hak -

kında bir jüri azası sıfatiyle hüküm 
vermek şöyle dursun, her hangi bir 
mütalea yürütebilmek için dahi ne ka
dar derin bir sanat kültürüne ihtiyaç 
olduğunu izaha lüzum görmüyorum. Bu
nun içindir ki, evvel emirde jüri mese
lesi esaslı bir surette halledilmelidir. 
Sonra da sergiyi, sanatkarı ısmarlama 
resim yaptırmağa yani gülünç olrmğa 
sevkeden müessese haline koymaktan 
sakınmalıdır. 

İnkılib çocuğu.11un eseri, mevzu ne 
olursa olsun, bir inkdab eseri olacaktır. 
Elverir ki "'milıt" renği bulunsun ve bir 

- Burhan Belge'ye -

sanat eseri olsun. Metyeden mahrum 
olmasın. Türk saantkarının, sanat için, 
sanat eseri için çalıtt:'ken, kudret ve ka
biliyetinin kifayetine hükmettiği gün, 
en büyük inkılab mevzularına temas e· 
deceğinden zerre kadar şüpfıe etmiyelim. 
Fakat teknik kemal derecesini bulma • 
dan bu sahada bir adım atmağa bile im. 
kan yoktur. Bu hakikat göz önünde tu
tulmazsa, ne olacağını şimdiden kesti
rebiliriz: ileride bu sahada bize en iyi 
eseri verecek olan bir sanatkar bile ü • 
midsizliğe düşecektir. Henüz tam ma
nasiyle olgun hale gelmeden büyük 
kompozisyonlar yapmak sevdasına dü
~en sanatk!ir, bir inkılap sergisinde gü
lünç olur, ikincisinde gülünç olur ve 
üçüncüsünde de, hiç kabahati olmadan, 
ölmüş olur. 

İnkılabımızın büyük sahnelerini, in
kılap devam ederken çizmek ve boya • 
mak çok arzu edilir bir şeydir. F2kat 
o esnada sanat, mctye "' ltknik bakı • 
mından henüz büyük mevzulan teval ü
zerinde tesbit edebilecek hale gelme • 
mişse, bu mesud anı bekleyecek yerde, 

sanatk§ra: ''behemahal böyle resimler 
getireceksin, aksi takdirde teŞ;vik edil-

mezsin, boya parasınx da bulamazsın I" 

demek doğru olur mu? Bugünkü resim 
seviyemizi, edebiyat ve müzik seviye • 

mizle mukayese ediniz: memlekette re

sim sanatına nisbeten çok uzun tarihi 
olan ve azçok okuyucu kütlesi bulmuş 
olan edebiyatımız ne halde? Gene reji· 
mimizip teşvik ve himayesine resimden 
çok fazla ve çok evvel mazhar olmuş bu
lunan müzik ne halde? Akşamlan, bil
mem, İstanbul ve Ankara radyolarını 
dinliyor musunuz? Bugün, sizin de, be
nim de büyük miqasta merhametsiz
ce üzerine hücum ettiğimiz resim sevi
ytmız. her halde bu dinledigimiz mü • 
zik seviyesi kadar gene de hazin değil. 

Esasen büyük inkılabımızın da diğer 
büyük inkılaplar gibi biiyük sanat eser
lerini yıllarca sonra vereceğinde şüp • 
he yoktur. Çünkü, sanatın teknik bakı -
mından ilerlemesi de ancak inkılap sa
yesinde ve fakat zamanla olacaktır. Ga
yemiz, diğer bütün sahalarda olduğu 

gibi, bu sahada da lüzumu olan müdde
ti asgariye indirmek olmalıdır. 

Görüyorsunuz ki, sanatı serbest itan 
etme hakkındaki konklüzyonunuzla 
da tamamen mutabıkız. Fakat serbest 
ilan edilecek olan cihet, metye ve mev· 
zudur. Yoksa, sanatkarın bugünkü ha
zin vaziyetinin idamesine, halkın sana
ta karşı olan alakasızhğının devamına 

müsaade edilmemeli ve bu it de acele 
bir parti, bir rejim iti olarak ele alxn • 
malıdır. 

Ihsan C~mal KARABURÇAK 

Franko hükümetinin İtalya ve Alman
yaca tanınması karşısında İngiltere 

Londra, 19 (A.A.) - Franko hükü
metinin Almanya ve İtalya tarafından ta
nınmasını bugün avam kamarasında 

mevzuu bahis eden B. Eden, ingiliz hü. 
kümetinin hareket tar2ını değiştirmiye

ceğini söylemiştir. B. Attti, bu söz
lerden İngilterenin Franko hükümetini 

tanımıyacağx manasr istimzaç edilmesi 
lazım gelip gelmediğini sormuştur. B. 
Eden şu cevabı vermiştir: 

"-Avam kamarası şunu idrak eder

se, muhariblerden bir tarafın tanınması i 

le İspanyanın meşru hükümeti olarak i

ki partinin tanınması arasında fark var. 

dır. Artık bu mevzu üzerinde ilave ede
cek bir sözüm yoktur." 

Bundan sonra B. Eden ademi müda
hale işlerinde Almanya ve İtalya hükü
metlerinden başka suçlu hükümetlerin 

de bulunduğunu söylemiştir. Avam ka

marasının komünist saylavı B. Gnıtaçer 

B. Eden'in sözlerini protesto etmiştir. 
Radikal saylav Mekıton bu malUmatı 

hangi kaynaktan çıkardığım B. Eden'e 
sormuştur. 

B. Eden bu husustaki raporun ademi 

müdııhale komitesi tarafından yazıldığı. 

m söylemiştir. Bundan sonra B. Eden"e 
şu sual sorulmuştur: 

"- General Franko hükümetinin ta- ı 
9111ması, Almanya ve İtalya için nasyo
aıalictleı'e scr.butçe silfilı yollamak husu. 

sunda bir fırsat teşkil edecek midir? B. 
Eden bu hususta bu iki devlet tarafın
dan teminat almaya hazır mıdır?'' 

Dış işleri bakanı lazım gelen temina
tın istenileceğini söyliyerek ademi mü-

dahalenin İngiliz hükümetinin yegane 
maksadı olarak kalmaya devam ettiğini 
temin etm0

ştir. 

Bunun içindir ki, ingiliz hükümet; 

ideolojilerini nazarı itibare almaksızın 

bütün alakadar hükümetlerle işbirliğin. 
de bulunmayı arzu etmektedir. 

Barselonun abluka edilmesi 
Londra, 19 (A.A.) - Avam kamara

sında kendisine sorulan bir suale cevab 

veren B. Eden, Barselon limanının ab

IUka altına alınacağı hakkındaki haberi 
ancak gazete neşriyatırdan öğrendiğini 
ve diplomatik yoldan bu hususta hiç bir 
teyidin vuku bulmadığını söylemiştir. 

lngiliz mahfilleri tanıma kcyJi
yeıini platonik bir jest sayıyorlar 

Londra, 19 (A.A.) - Royter Ajan
sının verdiği bir habere göre, İngiliz 

mahfilteri Franko hükümetinin Alman· 
ya ve İtalya tarafından tanınmcısını 

platonik bir jest olarak telakki etmek
te ve bu keyfiyetin ademi mi.idahale 
komitesinin siyasetini hiç bir suretle 
dcgiııtirmiyecegi kanaatini izhar eyle
mektedir. 

Franko hiikümetinin Almanya ve İtalyaca ta· 
nınması her tarafta derin akisler uyandırdı 

karsılandı 
~ 

Haber asi şehirlerde büyük tezahürlerle 

Madrid hükümeti meseleyi Cenevrede protesto edecek 
·İtalya Burgos Hükümeti nezdine bir işgüder tayin etti 

Roma, 19 (A.A.) - İstefani ajan· 
sı bildiriyor : 

General Franko hükümeti 1span~a
nın en büyük kısmını eline geçirmiş ol
duğundan ve vaziyetin inkişafı İspan· 
yanın diğer kısımlarında mesul bir su
rette icrayı hükümet edilmekte olduğu 
hususunda her hangi bir tereddüt mev
zuu bahis olmıyacağını göstermekte bu
lunduğundan faşist hükümeti general 
Franko bükümetini tanımaya ve dip· 
lomatik münasebetlere bir ba.§langxç 
olmak iizere General Franko nezdine 
bir maslahatgüzar yollamağa karar ver
miştir. Maslahatgüzar derhal oraya gi
decektir. İspanyadaki diplomatik mü
messil geri çağrılıruştır. 

Yarı resmi alman mahfillerinin 
fikirleri 

Berlin, 19 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinden ! 

Yarr resmi mahfiUer, Burgos hükü
metinin tanınmasına sebeb, tamamiy
le dış siyasete müteallik mülahazalar 
olduğunu bildirmektedir. Bu mahfil
ler, bu tanıma kararının B. Salangro
nun intiharı hadisesiyle hiç bir alaka· 
sı olmadığını, çünkü intihar haberinin 
Berline, alman diplomatlarına gönde
rilıniş olan talimattan sonra, gelmiş 

olduğunu ilave eylemektedir. 
Gene bu ınahfiller Madrid hükü

metini artık İspanyanın meşru hükü
meti olarak tanımak mümkün olmadığı
m, çünkü lazım gelen otoriteye sahih 
bulunmadığını ehemiyetle kaydetmek· 
tedirler. 

Gene aynı mahfiller, diyor ki : 
Madrid hükümeti, alman tebcasını 

ispanyol anarşistlerine karşı korumak i· 
çin hiç bir şey yapmağa kadir değildir. 
Almanya, bir takım alman tab'asının öl· 
düriilmeleri üzerine Madrid hükümeti 
nezdinde terhisiye ve tazminat talebi için 
yapmış olduğu müracaat semeresiz kal· 
mıştır. Madridde müsadere edilmiş O• 

lan alman tayyaresinin iadesi için vaki 
müracaatı da boşa gitmiştir. Berlinde· 
ki İspanyol işgüderi B. Roveranın, Al
manyadaki ispanyol konsoluslarmın 

Burgos hükümetini tanımaları üzerine, 
kendi kendine karar vererek alman 
paytahtını terkettiği gündenbcri Mad
rid hükümetinin Berlinde mümessili l 
yoktur. 

Bu vaziyet son derece normal bir 
vaziyet idi ve buna ç:ıbucak lıir çare 
bulmak gerekiyordu. Binaenaleyh Al
manya Alikantedeki maslahatgüzarını 
geri çağırmış ve general Franko Mad
ridi alınca)'a kadnr Burgosa bir mü
messil tayin etmiştir. 

Harlciye nezareti mahfilleri, Alman. 
yanın Londradaki Ademi Müdahale 
komitesine iştirakinin Burgos hükü
metinin tanınması yüzünden müteessir 
olmıyacağını beyan etmektedir Alman
yanın vermiş olduğu kararın İtalyanın 
karariyle birlik notanın neşrolunması 

hadises~nin, B. Cianonun Berlin seya
hati esnasında iki hükümetin bolşeviz
me karşı müşterek bir battı hareket ta· 
kib etmeğe karar venniş olmalarından 
münbaistir. 

Almanya ve luılya ademi müda
lıalc komitesinden ayrılmıyacak 

Londra, 19 (A.A.) - Londradak.i 
itaiyan mahfilleri, italyan delegeleri
nin ademi müdahale meselesi hakkın
da yeni talimat almamış olduklarını 

beyan etmektedir. Bu mahfiller, Gene
ral Franko hükümetinin tanınmasının 
bitarafhğı terketmek manasını tazam
mum etmiyeceğini ilave eylemektedir. 
Binnetice ve yeni bir emir alıncaya ka
dar İtalyan heyeti, ademi müdahale ko
mitesinin çalışmalarına iştirak edecek
tir. 

Alman heyetinin de aynı hattı hare
keti kabul edeceği sanılmaktadır. 

Salanıcınh'da tezalıilrler 
Salamank, 19 (A.A.) - Burgos hü

kümetini.ıı Almanya ve İtalya tarafın· 

dan tanınması haberi dün akşam bura
da pek çabuk yayılmış ve büyük teza
hürlere sebcb olmuştur. Sokaklarda ve 
meydanlarda toplanan halk, Almanya, 
ltalyaı İspanya ve Genercıl Franko le· 
hine tezahürde bulunmuşlardır. Rad
yolar, alman ve İtalyan milli marıları
nr çalmıştır. Geceleyin falanjistler ge
neral Frankonun karagihx önünden te· 
zahürle geçmişlerdir. General Franko, 
tezahürler karşısında balkona çıkmış 

ve bir nutuk söylemiştir. 

Jladrid hiikümeti, tanıma keyfi
yetini protuıo edecek 

Londra, 19 (A.A.) - Valensiya rad 
yosunda bu sabah bildirildiğine göre 
İspanya hükümeti, Franko hükümeti· 
nin Almanya ve İtalya tarafından ta
nınmasını Milletler Cemiyeti nezdinde 
protesto edecektir. 

Fransız siyasi miişahidlerine göre 
Paris, 19 (A.A.) - Bazı siyasi mü-

şahidler, İtalya ile Almanyanm Bur• 
gıos hükümetini tanımaları kararını, 

asilerin Katalonyaya harb malzemesi"" 
gelmesine engel olmak için yakında 

Barselona hücum etmek niyetinde ol .. 
<iuklarmı bildiren bir tebliğ üzerine 
vermiş oldukları fikrindedirler. 

Bu müşahidler ilave ediyorlar : 

İtalya ile Almanya, ihtimal asilerin. 
yakında Barselona karşı yapacakları 

bahri hareketi haklı göstermek arzu· 
sundadırlar. Zira aksi takdirde bu bah· 
ri hareket bahri kanunlara mugayir 
oluyor. 

lıalyannın Burgo8 hiikiimeti 
nezdindeki İ§güderi 

Roma, 19 (A.A.) - B. Dö Sintis, 
Franko hükümeti nezdinde işgüder ta• 
yin olunmuştur. 

Dö Sintis derhal Burgosa hareket 
edecektir. 

Asiler, Madıiddeki taarruzun elverişli bir 
şekilde inkişaf ettiğini bildiriyorlar 

Hava bombardımanları devam ediyor 
Paris,19 (A.A.) - Havas ajansının 

Avila muhabiri bildiryor: 
Asilerin madridin şimali garbisinde

ki taarruzları elverişli bir surette .inki
şaf etmektedir. delgado ve bartolome 
kolları, ilerlemiş, cephaneyi ve kışlala
rı ele geçirmiş ve Pablo İglesias, Der
mundest ve joahim lopez caddelerinin 
methaline yerleşmiştir. Asensio ve ba
r.ren kollar, gar parkını ve rosales me
airctıini i§gal etmişlerdir. Bu kollar 
kampo del rnoro parkına girmiş, alevler 
içinde bulunan şimal istasyonuna, kıral 
sarayına ve içinde milislerin tahassun 
ederek adım adım müdafaada bulunmak 
ta oldukları henüz inşa halinde bulun
nan kiliseye varmışlardır. 

Marid halkının madrid'den valansi
yaya muhacerti, ziyadeleşmiştir. Mad
ridin cenub ve. şark mmtakalarında yan
gınlar etrafa sirayet etmektedir. 

Asilerin bir wbUği 

Salamank, 19 (A.A.) - Aşağıdaki 

teblig neşredilmiştir: 

Kıtalarımızm M:-.drid cephsei ü.ı:erin
deki ileri hareketi devam etmektedir. 
Son günlerde düfDWl hatlarında açıl

mıı olan geiiği geniılettik ve elde et
miş olduğumuz mevzileri mükemmel su
rette tahkim ettik. Eakurial mmtakaam· 
da biraz ilerledik ve milisleri toplu bir 
halde bulunan kuvvetlerine taarnu et· 
tik. 

Diğer cephelerde ehemiyetsiz topçu 
düelloları yapılmakta olduğu haber ve 
rilmektedir. 

Siılı günkü bombardımanda ölen 
ve yaralananlar 

Madrid, 19 A.A.) - Resmen bildiril
diğine göre salı günü- bombardıman 250 
kişinin öliımüne ve 800 kişinin yaralan

masına sebeb olmuştur. Haftanın tiaşlan 
gıcı.ndan beri ölenlerin mıkdarı 500, ya 
ralananların mıkdarı 1200 dür. Bunla
rın çoğu kadın ve çocuktur. Puerta del 
sol mahallesi haki~i bir yangın. haline 
gelmiştir. 

Asilerin taarruzu. 
Paris, 19 (A.A.) - Madridin isi 

tayyareler tarafından bombardımanı dün 
bütün gece devam etmiştir. Şehre şima
li garbiden yapılmakta olan hücum, git· 
tikçe daha ziyade asiler lehine inkişaf 
etmektedir. Asiler Manzares kıyılarına 
ve Kuatro Vientos tayyare meydanına 
kadar gelmişlerdir. Bu suretle cephe, 
Pablo - lglesiais sokağına kadar ilerle. 
miştir. Diğer bazı kıtalar da Berm:ıdaz 
ve Yoakim • Ma::lrid - Lopez sokakları
nı işgal etmi terdir. Şimaldeki bu cephe
nin s:ığ cenahı hapishaneye ve altıncı 
alay kı§.lalanna kadar varmıştır. 

Madrid 19 (A.A.) - Dünkü bombar
dıman, biİhassa telefon binasını istihdaf 
ediyordu. Fakat binaya bomba düşme· 
miştir. Bombardıman esnasında sokak
larda kimse yoktu. Bütün halk, hususi 
melcelere sığınmışlardı. Cumuriyetçile. 
rin avcı tay;yareleri, süratle hava1anmı§
lar, asi tayyareleri kaçırtmışlar ve bir 
tanesini de düşürmüşlerdir. 

Yeni bonıbardımanlar 
Madrid, 19 (A.A.) - Bu sabah 2.45 

de asilerin tayyareleri, paytahtı yeniden 
bombardıman etmi§tir. Tayyareler bir~o1 
bombalar atmışlardır. Bu bombalar, bil~ 
hassa telefon merkezi binası yakınında 
müthiş surette patlamıştır. 

Lizbon, 19 (A.A.) - Royter ajansın.. 
dan: 

Sekula gazetesinin asiler nezdindeki 
muhabiri, Montana kışlalariyle nümune 
hapishanesinin yanmakta olduğunu bil· 
dirme.ktedir. Asilerin reisleri, milislerin 
geri çekilmtden önce binlerce kişiyi öl
dürmilJ olduklarını söylemektedirler. 

Son muharebelerde 
ölenlerin .ayua 

Tenerü, 19 (A.A.) - Son günlerde
ki muharebelerde hilkümetçilerdcıı 3000 
kişi ölmüştür. Bunlann yedi yüzü ya. 
bancıdır ve beynelmilel müfrezeye men· 
eub bulunmaktadır. Manu.nares nehri il-
zerinde dubalı bir köprü kurulmuıtur ve 
köpriftlen Madridi kuıatmakta olan kuv
vetlere gönderilmesi lazım gelen topi!' 
kuvvetleri ve tanklar geçirilecektir. 

General Franko Fasıan 10.000 
asker getirtebilecek 

Paris, 19 (A.A.) - Havas ajansırun 
Tanca muhabirinden: 

İspanyol Fasmdaki ailerin askeri ma
kamları, İspanyada ileride yapılacak as. 
keri harekat için yerlilerden asker to~ 
lamaktadır. General Franko'nun yakın• 
da İspanyaya on bin faslı asker gönde 
recek vaziyette olduğu söylenmektedir. 

Burgos hükiimeıinin bir talebi 
Lizbon, 19 (A.A.) - Hariciye neza

reti, Burgos hükümeti tarafından gönde
rilmiş bir tebliği neşretmektedir. Bu tel> 
liğde Barselon limanında bulunan ya
bancı gemilerin hemen limanı terketme
leri ve yabancılarla muharib olmıyanla
nn ıchirden çıkınalan istenilmektedirı · 

Kırk aeki:1 saatw 100 ıon bomb• 
Lizbon, 19 (A.A.) - Resmen bildi

rildiğine göre, son 48 saat zarfında 
Madrid'e 100 tondan fazla bomba ve 
patlayıcı maddeler ablnuştır. 

Madrid cephesinde, asilerin iki gün• 
denberi yaptıkları mütemadi taarruzlara 
rağmen, nümune hapishanesi ve Montaa 
ma kışlası henüz düşmemiş, fakat bu iki 
bina~a ate§. zuhur etmiştir. 
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Mançester Gar
diyen gazetesinin 
Brüksel muhabiri 
bildiriyor: 

Bugüne kadar 
hala çıkmakta de
vam eden dünya
nın en eski gaze
tesi önümü?.deki 
yılbaşında neşri

yatını tatil etmek 
mecburiyetinde ka· 
lacak. Bu gaute 
flaman diliyle çık
makta olan Gazet 
van Gent'dir. 

1666 senesi a
ğustosunda bu ga
z~nin ilk sahibi 
olan Maksimilian 
Graet, ispanya kı
ralı ikinci Şarl ile 
Felemenk kıralın
dan flaman tica
ret bölgeleriyle 
bütün Avrupa a
rasında bir ticaret 
rabrtası kurmak 
ııe okuyucularına bir takım lüzumlu haberleri vermek maksadiyle bir ga

ı:ete neşri için müsaade istemişti. Bu müsaade hemen verilmiş ve gazete, 

ilk defa ertesi yılın birinci günü (ikinci kanun 1667) intişara başlamıştır. 

Bu ilk nüshadan bugün elde hiç bir tane kalmamıştır. Ele geçenlerden 

en eskisinin bir fotografını koyuyoruz. Bu, 8 eylül 1667 tarihli ve 69 numa

talıdır. 

Bu gazete o zaman haftada iki defa intişar eder ve her sayısında sansü

rün resmi damgası bulunurdu. Bu nüshalarda Viyanadan, Londradan, Pa

rısten, Madridden, Romadan ve başka memlelcetlerden seyyahların ve mu· 

bahirlerin gönderdiği haberler ve yazılar bulunurdu. 

lki buçuk asır müddetle bu flaman gazetesinin vaziyeti zaman zaman 

güçleş~iş, fakat büyük harbda, alman/arın memleketi istila ettikleri müd· 

det müstesna olmak üzere, hiç inkıtaa uğramamıştı. Gazete, 1853 senesin

den beri Vanderhagen'li Gcnt ailesinin elinde bulunuyordu. Fakat büyiik 

harbdan sonra başka sahiblere intikal etmişti. O gün bugündür vaziyeti kö

ıiilcmeğe doğru gitmiştir. Bugünkü sahibleri gazeteyi kurtarmak için el· 

}erinden geleni yapmakta iseler de buna imkan olamıyacağı zannedilmek· 

redir. 

Eğer bir taraftan yardım vukua gelmiyecek olursa, önümüzde.ki yılba· 
~111 dünya en eski gazetesinden mahrum olacaktır. 

Ne yazık/ 

Eski hikayenin yeniden tekran 

Bir belctaşiye atfedilen meşhur bir hikiye vardır. Hani, lstanbulda içlri 

yas,c;ı olmuş. Bektaşi ise içmeden edemiyor. Bir müddet ne yapayım diye 

düşünmüı; nihayet bir lahdın kapağını kaldmp içine girmiş; mumunu 

yakmış ve çilingir sofrasını kurup çakıştırmağa başlamış. Subaşılar, ışık

tcın şüphelenerek bir baskın yapmışlar. Herifin verdiği cevabı bilirsiniz: 

b h . . ;J 
- Padişah dünyaya karışır; en a rette ıçıyorum, ona ne. 

Hikayeyi vakit geçiresiniz diye anlatmıyoruz. Virginia'dak.i Riçmond 
ınc arlığrnda bekçi bir gün bir lahid dıvarının çatladığını görüp muayene 
edmce içerisinin viski şişeleriyle dolu olduğunu görmüş. . 

- Belki, adamcağızın vasiyeti böyle idi! diye düşünmüş. Fakat bır çat
lak drvar daha ve onun da içi sandık sandık viski ile dolu. 

Nihayet, kaçakçıların bu mezarları kaçak içki deposu olarak kullandık-
1.ırı ve böylece zabıtanın eliııdcn yakalarını kurtardıkları anlaşılmış. 

Yeni dünyanın kaçakçıları, eski bektaşi gibi mi düşünmüşler, ne der· 

siniz? 

Çatalağzından ilk kömürü getiren tren,Ankaradabüyük 
bir kalabalığın iştirak ettiği güzel bir törenle karşılandı 

(Başı 1. inci sayfada) 
taktı vagonların pencereleri, Çatalağ· 

zından Ankaraya ilk gelen kara elma· 
sımrzın sayın yolcuları ile dolmuştu. 

Gelen heyetin reisi Zonguldak vali
si B. Halid Aksoy, beyaz • ktrtnızı renk· 
lerle süslenmiş ilk kömür buketini Na
fıa vekilimize takdim etti ve şu nutuk· 
la duygularım anlattı: 

- Sayın vekillerimiz ve aziz yurd
daşlar: 

Bugün eşsiz türk inkılabının emri· 
ne, Zonguldak havzasının kömürünü ar· 
zetmekle, Zonguldak kömür bölgesi na· 
mına sonsuz bir bahtiyarlık ve 'eref 
duymaktayım. 

Türk endüstri ve ekonomisinin ener
ji kaynağı ohn Zonguldak kömür hav· 
zasının, inkıHib kaynağrmız An.karaya 
trenle bağlanıp kavuşması, inkılab tari· 
himizin gözde ve ileri bir hlidisesidir. 

Donanma Cemiyeti ik-
-ramiyeli tahvilatı piyan
gosunun 16 ikinci teşrin 
1936 günü yapılan 62. in
ci keşidsinde ikramiye ve 
amorti isabet eden tah
vil numaralarını göste
rir cedveldir. 

((eşidede itfa Ol11nan 
Tertip Numaraları 

298 1435 2228 3572 4573 5967 7457 
7792 7797 7816 9723. 

İKRAMİYE İSABET EDEN 
NUMARALAR: 

İkramiye TL. Tertip No. Sıra No. 
1000 7816 71 

300 7792 62 
100 9723 4 

'OO 7797 85 
50 9723 73 
50 298 14 
10 ?792 87 
10 7816 38 
10 5967 73 
10 5967 67 
10 1792 44 

5 9723 88 

s 3572 30 
s 7816 89 
s 7816 85 
s 1435 14 

s 298 88 
s 9723 sı 

s 9723 79 
5 5967 83 
5 7816 24 

Baladaki tertiplerin hizalarında gös
terilen sıra numaralarından mütebaki ay· 
ni tertiblerin diğer sıra numaralanna ve 
2228, 7457, 4573 No. lu tertibe kimilen 
amorti isabet etmiştir. 

İkramiye ve amorti bedelleri 23 
ikinci teşrin 1936 tarihinden itibaren 
tediye edilecektir. Amorti bedeli be
her tahvil ıçin Bir Türk Lirası On ku-
ruştur. 2-5581 

Demirr.ollarmıum milletimizi me
deni yete ulqtırmaktaki bUyük rolünU 
ve yüz yıllarca, kül i~inde kalımı bir 
fı:or gibi toprak altında yatan tq kö
mürlerimizin yüksek değerini, aiz tUrk 
kurtuluş savaşının aziz bafarıcıları ve 
türk kuruluşunun büyük inpcıları ka· 
dar kimae takdir edemez. 

r .l!!J',.,~ti*, 

~rtan aaadeı . 
Aziz dinleyicilerim. 
Türk demiryollarının, Karadenizden 

tonra bu gün (kara elmasa) kavuşmau 
ile, hem demir yolu siyuetimizin de· 
ğerli bir muvaffakiyetini, hem de eko
nomi davamu:m aağlmı· temelini kazan. 
mı' bulunuyonu. 

oEMiRYqLu İLE KÖMÜRE ULASDIK, 
h~DEl\\Zi KARADEHi~~ Bİ~ .DAHA 8 A G LA D 1 K 

f<cNUrLufTlJRKUMnEYENE, .. 
11 • ATAT UR K 

Dünkü trtn, demlryol siyauti miu tem~! olan, Büyüle OaderiD 
bir Yecheai ile süslenmi§ti. 

Başba1canımrzm bir döviz ini taşryan bir vagon 

Yatanı ihya edeceh servet 
Eşsiz şeflmizin: (Türk milletinin 

servet, refah, medeniyet yollarında yü
rümesi ve Türkiyede iktısadi hayatın 

yüksek inkişafları ancak bu demiryol· 
larında olacaktır.) buyurmaları üzerine 
onun sayın ve büyük arkada,ı bu işi 

(milli devlet için, mim vahdet, mim 
müdafaa ve milli siyaset meselesi, asır
ların muhassalası olan milli iatiklilin 
muhafazası meselesi) olarak ele almıf 
ve gene ıefimizin (bütün vatanı ihya 
edecek bir servet) olarak tavsif buyur
duldarı kömürü de bütün memleket i· 
çin büyük bir davi haline koymuftu. 

Bugün inkılibın her davasında ol· 
duğu gibi, demiryolu v~ kömür davasın
da da bir daha muvaffak olduk. Yeryü
zü mahsullerimize yeni bir değer ka
zandıran demiryollarımızla, bu günden 
itibaren kara toprağın bağrından yer 
altının uçsuz buçsuz haznelerini de ta· 
fımağa başladık. lnkılab demiryollan
nın yer altlarına inip, kara kömürün 
yer yüzüne çıkışı, ak günlerimizin ga
rantisi olduğu kadar, türk inkılabcıla
rının her işten nasıl ak alınla çıktıkla
rının da yeni ve güzel bir misalidir. 

Demiryolu boyundaki halkın artan 
saadetini ve bütUn türk çocuklarına 

haklı sevincini görmüş olmanın verdiği 
bahtiyarlıkla Ulu Önderimiz Atatürke 
ve onun büyük dava arkadaşı İnönüne 
ve yüksek Kamutayımıza ve büyük Par· 
timize bizi bu mutlu günlere kavuştur• 
dukları için bütün halkın dili ve dileği 
ile minnet ve fÜkranlarımızı saygı ve 
tazimlerimizle huzurunuzda arzetmek· 
ten efsiz bir vazifenin şerefini duymak· 
tayım. 

Ş '"k , ıı ron •••• 
Türk halkının maddi refahını artı· 

ran ve manevt bütünlüğünü kuran de· 
miryolu aiy;setimizin yeni bir muvaf· 
fakiyetini daha çetin azmiyle tahakkuk 
ettiren aziz Nafıa vekilimizi •e türk e
konomisini hergün sağlam temeller üze
rine kurup inkipf ettiren ve kömür hay. 
zamızı milli •e hakiki bir servet halin· 
de verimlileştiren İktıaad vekilimizi ve 
türk inkılabını her bakımdan yücelten 
sayın vekillerimizi saygı ile selamlama
ğı boynuma borç bilirim. 

Sayın dinleyicilerim. 
Asil türk milletinin talihini hergün 
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Demek ki kanını veren adamın kır
mızı küreyvelerinin hastanın seromu ile 
tehassür etmemesi lazımdır. Landsteiner'in 
dikkate şayan bir keşfinden anlaşılmış~u· 
ki insanlar, bilinmesi kan naklinde çok ehemi -
yetli olan dört ayn grupa ayrılmaktadırlar. Bu 
gruplar mensuplarının seromu diğer bazı grup • 
lar mensuplarının kırmızı küreyvelerini tahas
sür ettirir. Bir de höcreleri diğer gruplar men· 
auplannm se"'omlariy]e tahassür etmiyen evrensel 
kan vericiler vardır. Bunların kanı diğer bütün 
kanlara, hiç zarar vermeden, karışabilir. Bu va
sıflar bütün hayat müddetince devam eder. Men· 
del kanununa göre de ırsi olarak intikal eder. 
Otuz ~adar da ikinci derecede grup vardır ki 
hunların karşılıklı tesirleri o derece dikkate değ -
mez. Kan naklinde bu tesir ihmal ohmRbilir. Fa· 
kat daha mahdud gruplar arasındaki benzerlik 
ve ayrılık bakımından işari mahiveti haizdirler. 

Küreyvelerin seromla tehassürü tecrübesi 
pek faydalı ise de henüz tekemmül etmiş değil
dir. Bu tecrübe, ferd katagorileri arasındaki ba
zı farkları aydınlatmakta, fakat her bir katego -
riyi teşkil eden ferdleri biribirinden ayırd eden 
daha vuzuhsuz vasıflan meydana çıkarmamak
tadır. Ferde has vasıflan, uzuvların bir kimse· 
den diğerine nakli neticeleri izhar etmektedir. 
Fakat bun lan kolayca açığa vuracak usu Her yok
tur. Aynı kan grupuna mensup bir ferdden 1lı· 
nan kanın aynı gruptan bir başkasına sık sık 
nakli hiç bir reaksiyonu, dikkate layık hiç bir 
antikorun teşekkülünü intaç etmemektedir. Bu 
sebebledir ki küreyvelere ve nede kan verenin 
seromuna karşı bir aksiilamelde bulunmazlar. 
Bununla beraber, ihtimal ki, kafi derecede has· 
sas usuHer, uzuv naklinin meydana çıkardığı fer· 
di farklar izhar etsinler. iç mayilerin bu husu· 
siyeti, proteinlerden ve Landsteiner'in haptene 
adını vermiş olduğu bazı şimik gruplardan gel • 
mektedir. Haptenler yağlı ve şekerli bir takım 
maddelerdir. Bunlar proteinli bir madde ile ka· 
rıştmlrp da elde edilen mahlul bir hayvana zerk 
edildiği zaman seromlara, haptene hassası bakı
minden tamamiyle zıd olan yeni maddelerin, an· 
tikorlarm zuhur ettiği görülür. Muhtemeldir ki 

bir haptenle bir proteinin terekkübünden hasıl 
olan büyük moleküllerin vücud içinde birleşme· 
leri neticesi ferdin hussuiyetini meydana getir
mektedir. Molekülleri terkib eden atom grup· 
lan ve bunların molekül bünyesindeki vaziyet· 
lerinin maruz kalabilecekleri değişiklikler pek 
çoktur. Yer yüzünde gelip geçmiş olan insanlar 
arasında, şüphesiz ki, şimik bünyeleri biribiri
nin eşi olan iki kişi bulunmamıştır. Nesiclerin 
ferdiyeti, höcrelerin ve iç mayilerin yapısına gi· 
ren moleküllere, henüz bilinmiyen bir suretle 
bağlıdır. Demek ki kendi ferdiyetimizin esası 
kendimizin ta içimizdedir. 

Bu ferdiyetin izini bütün vücud taşır. Ferdi
yet, aynı zamanda, fiziyolojik oluşlarda ve iç 
mayilerle şimik bünyelerinde mevcuddur. Her 
birimiz, kendimize göre, dış alemin hadiselerine, 
gürültüye, tehlikeye, yiyec~\'ere, soğuğa, s.1..a
ğa, mikroblarm ve •viriislerin hücumlarına karşı 
kendimizi müdafaa ederiz. Temiz kan hayvanla
ra, müsavi mikdarlarda yabancı proteinler veya 
bakteri mahlutlan zerk edildiği zaman bu hay· 
vanlar bu şırıngaları, hiç bir vakit, aynı tarzda 
karşılumazlar. Bazrlan da hiç teessür gös
termezler. Büyük sal Ymlarda insanlar, ken· 
di karakterlerine göre hareket ederler. Bazıları 

hastalanır ve ölürler. Bazıları da hastalığa tutuı• 
mazlar. Bir takınılan da hastalanır. fakat iyile
şirler. Bir kısım insanlar ise hastalıktan azıcık 
müteessir olmakla beraber kati hastalık alamet
leri göstermezler. Herkes bir başka intibak kud· 
reti izhar eder. Richet'nin dediği gibi herkesin, 
bir psikolojik şahsiyeti olduğu gibi bir de haltl 
şahsiyeti vardır. 

Fiziyolojik devamlılık da bizim hüviyetimi· 
zi taşır. Kıymeti, bildiğimiz gibi, herbirimiz için 
değişir. Bundan başka, hayatımız müddetince 
de sabit kalmaz. Her hadise, içimize kayıd oldu· 
ğu için de, nesci ve halti şahsiyetimiz, bizler ih
tiyarladıkça, hususiyet kesbeder. iç muhitimiz
de olup bitenlerin inzımamiyle zenginleşir. Zira 
höcreler ve iç mayiler, akıl gibi, hafıza sahibidir• 
ler. Her hastalık, her serom veya aşı, vücudu
muzun bakteriler, virüsler veya yabancı şimik 
maddeler tarafından her işgali bizi devamlı su• 
rette tadile uğratır. Bu hadiseler üzerimizde, ak· 
süla~el kabiliyetimizi değiştiren haller hasıl 
eder. Nesicler ve iç mayiler, bu suretledir ki, git· 
tikçe mütebariz bir hüviyet iktisab ederler. lhti· 
yarlar, çocuklardan fazla biribirinden nyrıdırl r. 
Her insan. diı!erinin benzeri olmıyan bir tar'h-
tir. (Sonu vur) 
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Yeni l{öy öğretmen-\ B. Salengronıın intihareftiği anlaşıldı 
leri vazifelerinin 

llk kömürü getiren tren Ankara istasyonuna girerken 

yeni refah ufuklarına ulaştıran büyük 
türk inkılabının kurucu ve koruyucusu 
aziz Partimizin yurdu çelik ağlarla ör· 
me ve ekonomik kalkınma programının 
parlak bir eseri olan bu yeni zaferle 
kömür havzasının fethi, bütün inkılab
cılara taze bir şevk, sağlam bir inan, tü
kenmez bir hız ve yaratma gücü ver
mektedir. 

Biz bu iman ile bütün yurdun maddi 
manevi yap,sını Atatürkün gösterdiği 

çok güzel izah etti. Son yirmi S<'nenin 
rakamlarında kömür havzamızın inki
şafını ve kömür yolunun memleket eko
nomi ve endüstri hayatındaki büyük ye
rini tebarüz ettirdi. Kömür yolunun, 
yalnız muayyen mesafeleri birbirine 
bağlayan bir hat değil; bütün memleke· 
tin çehresini değiştirecek hususiyetini 
ispat eden birçok m:saller zikretti. Da
imi bir gelişme halinde olc.n türk kö
mürcülüğünün; bundan böyle ucuz bir 

llk kömürün geli§İnİ kutlayan kalabalrk 

en ileri medeniyet seviyesine çıkaraca- ı 
ğız. 

Bugünkü eser dünkü inanın verimi 
ve yarınki zaferin müjdesidir. Ya!JCisın 
bize bu yüce zaferleri yaratan Atatürk 1 
Varolsun, her gün her işte: (İşte eser, 
işte zafer) diye haykıran türk inkılacı
ları ! ~aşasm önsüz ve sonsuz en ünlü 
bir tarihe sahih olan büyük türk ulusu I" 

enerji; modern bir yakacalt ve nihayet 

memlekete bol döviz getirecek bir kay

nak haline geldiğini izah etti ve ''iki 

milyar tonluk bir kömür hazinesi, sekiz 
milyar türk liralık bir servet bizden 

himmet bekliyor,, dedi. 

Kömiir yolunun değeri 
B. Halid Aksoydan sonra; münaka· 

lat dairesi reisi B. Naki kömür yolu
nun ehemiyetini rakamlara dayanarak 

Bundan sonra misafirler hazırlanan 

büfede ikram edildiler. Dün gelen kö

mür 9 vagonda 150 ton kadardır. Heye

tin Bayındırlık bakanına sundÜğu nü
muneler: bakanlıktaki müzede saklana
caktır. 

Kömür dolu vagona bir bakış 

Bu haf tal{i lil{ 
maçları 

Futbol Ajanlığından : 
21-11·936 Muhafız Gür.ü sahasında: 
~nçler Birliği • Kırıkkale B.T. saat 
hakem Refik. 
Muhafız Gücü • Çankaya B.T. saat 15 
hakem Refik • 

Ankara Gücü Sahasında 
Altrnordu • Demir Spor B.T. saat 13.45 
Hakem Refik. 

'\nkara Gücü • Güvenç Spor B.T. saat 
14 hakem Refik. 

22-11-936 Muhafız Gücü alanında 
Gençler Birliği • Kırıkkale A.T. aaat 
13 hakem ômer. 
Muhafız Gücü - Çankaya A.T. saat 14.45 
bakem Refik. 

Ankara Gücü Sahasmda 
Altınordu • Demir Spor A.T. saat 13 

'<cm Nazmi. 
htı'k:ıra Gücü Güvenç Spor A.T. saat 
14.ıı ~ lıakem Numl. 

l Ankara Gücü bisikletcileri 
Kulübün hazırladığı müsabaka 

devam ediyor 

Ankara gücü

nün genç bisiklet

çilc.ri arasında ter

tip edildiğini yaz. 

dığımız müsabaka

nın neticesi bu pa

zar günü alınacak· 
tır. 

Bilindiği üze
re birinci yarı§ 

ayın 8 inde yapıl· 
mış ve geçen hafta 
da koşuya devam 

§ampiyonuna ve· 
receği kupa 

edilmişti. 40 kilometrelik ilk iki koşu
yu 70 ve 75 dakikada Erdoğan kazan· 
mıştır. 

Kulüp Uç koşuda en az puvan alana ı 
bir kupa ve diğerlerine birer madalya 
•erecektir. 

başlarına gittiler İç hak:anı hırak~tı~ mektuplarda kendisini 
(Başı 2. inci sayfada) İntihara SeVl{eden Sehehleri anlatıyor 

lar üstünde baysallık ve genlik içinde 
yaşamak için durmadan çalışmanın ge
rekli olduğunu anlatacağım. Ekilmemiş 
bir karış toprak kalmayıncaya lcadar ra· 
hat uyuyamıyacağımızı, yedek tohum
luk, yedek para. fazla üretimin bir ya
şama şartı olduğ11na inandıracağım. 

Cumuriyet köylüsiinün karasapan 
kullanmasını ayıp saydığını, bir pullu· 
ğun beş sapan olduğunu, makine du
rurken el ile tohum atmanın bile bile 
emeğini ve parasını heder etme-k oldu
ğunu anlatacağtm. Tohumunu ilaçlama
sını, ayıklamasını, yağını makine ile 
çıkarmasını öğreteceğim. 

Yalnız buğday ekmenin kafi olmadı
ğına inandıracak tavuk besleme, arı 
besleme, bol hayvan beslemeye alıştı • 
racak köyün havasına, iklimine ve veri. 
mine göre yeni yeni mahsul nevileri 
bulmaya savaşacağım. 

Yeşil köy : 
Ağaç sevğisinin gönüllerde yer tut· 

ması; köyümüzün adının Yeşılköy olm-· 
sı, ağacın sağlık ve sıhat beldeği o
!arak tanınmasr ilk yapacağım işler a
rasındadır. Bir ağacın; bir evlad kadar 
mukaddes olduğunu: eğer köyümüzün 
yanında bir ormancık olursa; bizim te
zeğin gönül karartıcı kokusundan kur
tulacağmıız, bu ağacların gölgesinde din. 
lenecek evladlanmızın bizi hayırla ana
caklarını ve bu ormanın köyümüzü 
kuraklıktan kurtaracağını anlatacağım. 

Köyiin sıhat memuru : 
Sıhat müdürlüğü bize bir çanta ve

recektir: bu saflık çantasında tentür· 
diyot, gazli bez, oksijenli su, aspirin, ki • 
nin, derece bulunacak .. Köye "Kocaka
rı ilacı" m unutturacağım. Temiz gez
menin, bol bol yıkanmanın, köyde la
ğım çukurları yapmanın, düzgün hela
J~ra sahih olmanın bir cumuriyet vatan
daşının bilmesi ve yapması lazımgelen 
haller olduğunu anlatacağım. 

Köycle gpor. 
Köye sporu sokacağız. At sevgisi, ' 

at~ılık, binicilik, gibi dcdclcrimiz:in O• 

lan tarihi sporları köyde yeniden can • 
iandıracağız. Sıhatli, gürbüz bir nesil 
yetiştirmeye çalışacağız. Bir spor mey
danı yaptırmak benim başlıca istekle • 
rim arasındadır . 

ideal köye clo~ru : 
Köy kanununun tatbikine gayret e

deceğim. Köyde tasarruf terbiyesinin 

yerleşmesine çalışacağım. Bir köy mey· 

danı, bol kitab ve gazetesi olan bir köy 

odası; toplu ve hareketli bir hayat ya

ratmak için yılmadan ve bıkmadan uğ· 

raaşcağım. Evde dokunan bezin, halı· 

nm ve eli. lerinin sahibine para getirir 

bir hale gelmesi için teşkilatlanmasının 

ne kadar gerekli bulunduğuna, koopera· 

tiflerin köy hayatında ne büyük bir da. 

yanç olduğunu öğrenmemiş değilim. Ve 

bütün bunlar yapılınca bol nüfuslu, şe· 

hir ve mesuc.l Anadolunun doğacağına 

ınanarak ümid, neşe, sevİn!j ve huzur 
i~inde koyüme gidiyorum ... .' 

~=== 

POLiSTE: 

Ev sahibini dc)ven kiracı 
Bir konturat meselesinden dolayı 

ev sahibi Selli'yi tokatlıyan Aktaş ma
hallesinden Seyid polis tarafından ya· 
kalanark Adliyeye verilmiştir. 

Gramofon dolandıran adam 
yakalandı 

Tabakhanede Hafizenin gramofonu· 
nu dolandıran Mehmed adındaki adam 
hakkında tahkikata başlarunışıtr. 

Çorap hırsızlan 
Alış veriş esnasında tuhafiyeci Ze

kinin dükkanından bir çift çorab aşı
ran Süleyman ve İhsan cürüm üstü ya
kalanarak Adliyeye teslim edilmişler· 
dir. 

Kiralık Daire 
Bahçe içerisinde geniı 4 oda. 

l hol banyo matbah hizmetçi o
dası, çamqırlık, Fiat mutedil• 
dir. Demirtepe aon ot.>blla dura• 
iı No. 22 Telefon 3S8J z-5602 

iç bakanlığı B. Blum vekaleten idare edecek 

Lil, 19 (A.A.) - Dahiliye nazırı B. 
Roje Salengro, dün gece odasındaki bü
tüı. hava gazı musluklarını :ı~ık bıraka· 
rak intihar etm~ştir. Kendisi, 47 yaşında 
idi. 

Kardeşi gazetecilere beyanatta bulu
narak müntehirin karısının ölümünden 
dolayı çok müteessir olduğunu ve bu te· 
essürünün son günlerde aylesi efradın
dan bir çoğunun ölmesi ile büsbütün art. 
mış bulunduğunu söylemiştir. Bunun Ü· 

zerine B. Salengro'nun sıhati bozulmuş 
ve geçenlerde sağ cenah gazetelerinden 
birinin kendisini harbten kaçmış ol· 
makla itham etmesi üzerine büsbütün 
bitkin bir hale gelmiştir. Bundan birkaç 
hafta önce eski mııhariblerden mürek. 
keb bir jüri, müntehirin masumiyetini i· 
lan etmiş ve parlamento kendisine 63 
reye karşı 421 rey ile itimadını bildir

mistir. 
0

Bir müddet sonra B. Roje Salengro'· 
nun Almanyada harb esiri iken bir al. 
man askeri mahkemesi tarafından bir 
dökümhanede çalışmak istemediğinden 

dolayı mahkum edilmiş olduğu meyda-
na çıkmıştır. 

B. Blum Lil'de 

Lil, 19 (A.A.) - B. Blum, dün~
leden sonra buraya gelmiştir Başvekilin 
vüzü sap sarı idi. Ve son dere<" .:le he
yecan icinde olduğu görülüyordu. B. 
Blum istasyonda kendisini ul'kliyen es
ki muhariblerden ve B. Salengro'nun 
sadık dostlarından B. Şarl'ın ellerini sık. 

mış, boyunlarına sarılmıştır. 

Başvekil bundan sonra hemen B. Sa
lengro'nun evine gitmiş ve bir müddet 
D"Üntehir dahiliye nazırının cesedi önün· 
de teenunül vakfesi geçirmiş ve B. Sa. 
lengro'nun kendisine hitaben yazmış ol
duğu 16 son teşrin tarihli mektubu o
kumuştur. 

B. Blum'a yazılan mektub 

Bu mektubta ezcümle şunlar yazılı 
idi: 

"Ruhu iftiralarla kemirilmiş olan ka 
rnn, 18 ay önce öldü, gitti. Hasta an. 
nem, benim hakkımda bol bol yapılan 

sahte ittihamlarm tesiriyle son derece 
bitkin bir hale geldi. Bana gelince bü· 

tün kuvvet ve cesaretimle mücadele et
tim. Fakat artık dayaııamıyacağım. Kuv-

vetim tamamiyle tükendi. Düşmanların 
beni, şeref ve namusumu hetk'e muvaf
fak olamadılar, fakat ölümümden mesi'ıl
dürler. Ben ne asker kaçağıyım, ne de 
hain. Hayatımın en tatlı demleri sosya
list partisinde çalr~tığım zamanlar ol
muştur." 

B. Salengro'ımn cenazesi pazar
tesi giinii kaldırılacak 

Paris, 19 (A.A.) - B .Salengro'nun 
cenaze alayı, pazar günü saat 14 de Lil'· 

de yapılacaktır. Müteveffanın cesedi cu· 
martesi günü öğleden sonra belediye da
iı esinde teşhir olunacaktır. Kendisine 
lıclediye tarafmdan merasim yapılacak. 
tır. Roje Salengro, şark mezarlığında 

kar;srnrn yanı başında gömülecektir. 
B .Blum, öğleden sonra Lil'den hare

ket etmiş ve dün akşam Parise dönmüş
tür. 

Yeni dahiliye nazırı, cenaze alayı ya
pıldıktan sonra tayin olunacaktır. 

B. Salengro'nun yerine 
kim geçecek? 

Parlamento koridorlarında bu inti
har hadisesinin siyasi akisleri olmasına 
ihtimal verilmemektedir. B. Salengro'· 
nun muhtemel halefi olarak halihazırda 
müsteşarlıkta bulunan sosyalistlerden B. 
Maka Dromua ile ziraat nazın B. Jarj 
Monnet'in isimleri zikredilmektedir. Ba
zı kimseler, dahiliye nezaretine B. Şo
tan'ın getirilmesi ihtimalinden bahset· 
melrteler ise de bu makamın bir sosya· 
liste tevdi edilmem ihtimali çok kuvvet· 
lidir. İtalya ve Almanya büyük elçileriy. 
le bir çok diplomatlar, tazi1etlerini bil
dirmek üzere dahiliye nezaretine gitmif· 
lerdir. Umumi binaların kiffeain<le bay. 
raJdar, matem alimeti olmak üzere ya. 
n indirilmiftir. 

Grenguar gazeıe.1Jinin mürettib
leri grev yaptılar 

Haftalık Grenguar gazetesinin basıl. 
makta olduğu matbaanın mürettibleri, 
bu gazetenin cuma günü intişar etmesi 
lazım gelen nüshasını dizmekten imti· 
na etmişlerdir. 

Bilindiği üzere, sağ cenah münteha• 
sının organı olan Grenguar, müteveffa 
dahiliye nazırına karşı en şiddttli hü
cumlar yapan gazete idi. 

Pariste heyecanlı tezahürler 

Paris, 19 (A.A.) - Dün akşam, ek
serisi genç olmak üzere yüzlerce insan 
Champs-Elysees'de toplanmışlar ve B. 
Salengro aleyhinde neşriyatta bulunmuı 
olan gazetelere ve bilhassa Şanzelize 

dükkanına ve bir gazete binasına karp 
nümayişler yapmışlardır. Bu l:ft'tıanııı 

camları taşlanmıştır. Nfunayişçiler, bu
nu müteakib, büyük bulvarlara gitmiş
lerdir. Orada bir çok gazete müvezzileri, 
halkçılar cephesinin organı olan gazete. 
lerin çıkarmış oldukları husus inüshalan 
bağıra bağıra satıyorlardı. Nümayişçiler, 

"Leon Blum'un ömrü uzun olsun, Sa
lengro'nun öcünü alacağız" diye bağıra .. 
rak nümayişlerine devam etmişlerdir. 

Hiç bir arbede, hiç bir hadise ol-
marn.ıştır. 

B. Salengronun kardeşine 
yazdığı mektub 

Paris, 19 (A.A.) - B. Salengro, in· 
tihar etmeden önce kardeşine bir mele. 
hıb yazmıştır. Bu mektubta ezcümle 
şöyle diyor: 

"Fazla çalıımanm verdiği yorgunluk, 
iftira .. Artık çekilmez bir hale geldi.. 
Bunlara keder de inzimam etti ve her 
üçü birlikte beni yendi. Anneme, Janet'e 
ve sana veda, Leoni'ye kavuşmağa gi· 
diyorum." 

Janet, B. Salengronun yeğeni ve Le
oni de ölmüş olan karısıdır. 

B. Salengronun kardeşinin gaze· 
tecilere beyanatı 

Lil, 19 (A.A. - B. Salengro, oda hiz
metçisine hitaben bir kartvizit bırakmış
tır. : 

"Başınıza iş açbğımdan dolat çolr 
müteessirim". 

Kardeşi gazetecilere şu beyanatta bu
lunmuştur: 

''- Onu öldürdüler. Kendisi, aley
hine çevrilmiş olan vahşiyane iftiralara 
kurban gitti. Onun çok kuvvetli bir ka
rakteri olduğunu biliyorum. Ardı arası 
kesilmiyen tecavüzlere karşı mücadele 
etti, mukavemet gösterdi. Fakat insan 
kuvvetinin de sının vardır. Esasen sıha. 
ti sarsılmıştı, bitkin bir halde idi.' 

B. Salengro'ya B. Blunı 
vekalet edecek 

Paris, 19 (A.A.) - Başbakan B. Le. 
on Blum, B. Salengrodan inhilal eden 
dahiliye bakanlığını vekaleten üstüne 
almış ve bu hususu bildiren kararname 
bugün neşredilmiştir. 

Müddei umumi tahkikat yapacalc 
Paris, 19 (A.A.) - B. Leon Blumuı 

arzusu üzerine, müddei umumi, B. Sa· 
ıangronun hangi şartlar altında ölmilf 
olduğu hakkında bir tahkikat açmıştır. 

ÜLKÜ 
RALKEVLERI MECMUASI 

46. INCI SAYISI ÇIKTI 
ATATÜRK'ün Büyük Millet Mec

lisi 5. inci devre 2. inci içtima yılını 

açarken verdikleri nutuk Ülkü'nün bu 
sayısının haf sayfalarındadır. 
Dergideki yazılar 
Cumhuriyet 
Uvi • Bruhl 

Necib Ali KüçUka 
Haaan Ali Yücel 

B. K. Çağlar 
Sa.it Aydoalu 

Dr. Pittard 

Oguz 14 ya,ında: Şiir 

Merkantilizm 
Türk Irkı 
Türk Kobuz'u 
Bela Bartok ve eseri 

. 
A. Caferoğlu 

M. Rağıb 
Köaemihal 
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rını bizden arayın HALT~ NACİ Anafartalar caddesi No: 111 Telef. 1230 

KOMİSYONU İLANLARI SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 
I' ANKARA 

' SA Tl N A 1.M A 

LEVAZIM AMİRL1Gl ı ı :ı; ~=ERi FABRJKALAR UMUM MODORLOCU 

l - Erzincan garzinonundaki kıtrıatrn 450000 kilo ekmeklik 100 TON SAF KURŞUN 

•1111111111111111 Parasını isletmek 
= ' 

111111111111111 ı • 
- -ES İsti yenlere ~ 

ununa ih:ıle günü teklif edilen fiat gali gôrüldü~ündcn yeniden Tahmin edilen bedel. (22000) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
kapal. zarfla e~siltmcye konmuştur. yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma ko· 

_ Ankara ve İstanbul piyasalarında ıs senedenberi tanınmış S = ve sevimli bir firma sahibi bukerre memleketin en mübrem ~ 
2 ihtiyacını karşılayacak bir iş üzerine İstanbulda kurduğu a- ~ 
- telyenin inkişafı için bir sermayedar arayor. Bu sermayedarın _ 
= filen de çalışması kabCıl edilebilir. Bu husustaki şartları bil- 3 
2 dirmek için Ankara postrestant G. T. rumuzuna mektubla S 
S bildirmeleri. 2-5559 3 

2. - Eksiltme 23 ikinci teşrin 1936 Pa:-;ırtes! günü saat 11 de ~isyonunca 4.1.937 tarihinde pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf 
Erzıncan'da Tümen Karargahı binasI içinde satın alma komısyo- ıle ~hale. edilecektir. Şar~name parasız olarak komisyondan veı ilir. 
nunda yapılacaktır. Talıplerın muvakkat temınat olan (1650) lirayı havi teklif mektup· 

3 - Tahmini lıecleli altmış yedi bin ~eş yüz liradır. l~rın~ ~ezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve ken-
4 - İlk teminat· 4525 liradır. dılerının de 2490 numarnh kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 

Dil il il l l l l l lll l l il lllllllllll l il il il 111111 Hl l l l l l il l 1111111111111111111111111111111111111111111 ii S - İstekliler ihale günü tecim ve endüstri odasmda kayıtları mezkur gün ve saatte komisyona müracaat!arı. (1720) 2-5524 
hu"undu" 1 arına dair vesika ibraz dc~ .. ··ıcrdir. 35 TON SODA 

· 6 - Artırma ve eksiltme ve ihale kanununun 32, 33, 34 üncü 
maddelerindeki esasata uygun olarak isteklilerin verecekleri tt.klif 
mektubları ihale günü saat ona Kadar komisyona verilmiş buluna
caktır. 

7 - Bu unun ihalesine tekarrür edecek bedelinin ii'cte hin nis
betinde ve teminat muk:;ıbilinde avans veril ıı"si şart ıconulm,ıı:;•ur. 

8 - Şartn,.meyi okumak isteyenler bir .. · .. 1: ıi 338 kunı~ rr-ı-ka-
bilinde komisyonumu.ı:dan alabilirler. (1676~ 2-5397 

l LAN 
1 - Eksiltmeye konulan iş 

Pınarhisar için 600000 kilo yu
laf. 

tır. 

4 - Yulafın mııh<lmrrıen bede
li 37,500 liradır. 

2 - Kapalı zarfla ihalesi Vi
zede yaoılac:ıl •·r. 

5 - İlk teminac• 2813 liradrr. 
6 - Şartname her gün Vize 

satın alma komisyonunda görü-3 - İh;-ı 1esi 28. 1 ı. 936 cumar
tesi günü saat 11 de yapılacak lebilir. (1700) 2-5416 

İLAN 
Merzifon garnizonunda bulunan kıtaat hayvanatının senelik 

ihtiyacı olnr. 4157 bin kilo arpa 31.10.1936 tarih.ir.den itibaren otuz 
g~n m~<ldetle l-".'1palı zari usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Tah
mın edılen bedelı 16680 ıiradrr. Muvakkat teminatı 1401 liradır. İs
tekJilerin şartnameyi her gürl Merzifon garnizonunda alım satım 
k-~~-· ... ..,,,,,n•ta göre'.i'irler. İhale 30 ikinci teşrin 1936 pazartesi 
gunu saat 16,30 da yapılacaktır. Artırma eksiltme kanununun 
ikinci madd~sincie yazılı vasıfları haiz olan isteklilerin teminat 
makL 1 ~ıarını ve tt"1:lif mekttuplarını mu..ıyyen zamanda komis-
yona vermeleri il:in olunur. (1707) 2-5435 

t LAN 
1 :- ~olatlı rarnizon kıtaatının senelik ihtiyacı olup kapalı zarf

la ~un=ı ta~~Y.~ konulan 380000 kilo kuru ot 26 İkinci teşrin 1936 
peı şenbe. g~nu saat 16 da ihalesi yapılacaktır. 

'2 - 1 .ılıplerin teminatı muvakkate olan 99 lira 50 kuruşluk ban
ka m:_ktub~ veya m~I sandığına yatırılmış makbuzlar ıile yevmi 
mezkurd.: ıh~le s.ıatınden bir saat evvel garnizon komutanlığı art -
tırma ve ~ksıltme komisyonuna mür:ıca:>tları. 

. 3 - Şar~nameyi görmek isteyenler h~r gün öğleden sonra ko-
mısyona muracaatlarz, (1721) 2-5453 

İLAN 
.ı ~ _Anka~a garnizonu kıtaatı ihtiyar.ı için 16000 kilo sade yağı 

27 ıkmcı tcşrın 1935 tlrihine müsadif cuma günü saat 15 de kapalı 
.zarfla al · nacaktır. 

2 - Yağın tutarı 14400 lira olub muvakkat teminatı 1080 liradır. 
3 - Şartn~mesi her gün parC'sız komisyonda görülür. 
4 - İs~eklıler kanunun 2. 3. nci maddelerindeki vesika ve temi

natla .teklıf mekutblarınr havi zarflarını belli gün ve saatten bir saat 
evvelıne kndar levazım ıtmirliği satın alma komisyonun:t vermiş bu-
lunacaklardır. (1722) 2-5454 

İLAN 
. 1dareleri 1stanbu1 levazım amirliğine bağlı müesseseler için beş 

yüz ton yulaf 1 .. 12. 936 sah günü saat 15.30 da İstan'1ulda Tophane 
satın ~Jma komısyonunda kapalı zarfla alınacaktır. Tahmin bedeli 
~tuz hır ~in iki yüz elli liradır. İlk teminatı iki bin üç yüz kırk üç 
lıra Y~tmış beş kuruştu: .. Numunesi komisyonda görülebilir. Şart
namesı 156 kuruş mukabılınde alJnır. İsteklilerin kanuni vesikaları 
ile teklif mektuplarını ihale saatinden bir S<ıat evvel komisyona ver-
ıneleri. (1757) 2-5507 

İLAN 
. İdareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müesseseler için dört 

yUz ton arpa 1 12. 936 salı günü saat 15 de f stanbulda Tophane sa
tın alm.a komisyonunda kapalı zarfla alınacaktır. Tahmin bedeli 
21.200 lıradır. İlk teminatı 1S90 liradır. Şartname ve nümunesi ko
mısyonda göı ülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalariyle teklif mek • 
~upiarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

(1756) 2-5508 

!LAN 

. 175000 ki!o un kal?alı zarf ol?rak eksiltmeye konmuştur. Tahmin 
edılcn bedelı 22750 lıradır. Eksıltme 4 • 1. kanun • 936 cuma günü 
saat ıs de kışlada yapılacaktır. Muvakkat teminat 1706 lira 25 kuru!l
tur. Teklif mektupları ihale saatinden bir saat evvt-lisine kadar 
Kastamonu satın alma komisyonu başkanlığına verilmiş olacaktır .. 

(1760) 2-5520 

İLAN 

.. on ~ün tem~i~. edilen 30000 kilo kuru fasulya ile 12000 kilo kuru 
llzume ıhale g.u.nu olan 113. 1 ı. 936 da gene talih çıkmadığından 
14.l 1.936 dan ıtıbaren bir ay zarfında intaç edilmek üzere pazarlığa 
konulmuştur. Kuru fasulyanın muhammen bedeli 3600 lira ilk temi
natı 270 iradır. Kuru üzün:ıün muhammen bedeli 3000 lira ilk temi
n~tı 225 lir~dır. Şartnameyi görmek ve pazarlık yapmak için her ko-
mısyona muracaat olunabileceği. (1800) 2-5584 

İLAN 

1 - Ankara garnizonu eratının ihtiyacı için kapalı zarfla müna. 
kasada bulunan 52000 kilo nohuda verilen fiat pahalı görüldüğündeıı 
pazarlıkla alınacaktır. 

2 - İlk pazarlığı 5 birinci kanun 936 tarihine müsadif cumartesi 
gtinü saat on birde levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı
la.::aktır. 

3 - Nohud tutarı 7800 lira olup muvakkat teminatı 58S liradır. 
Şartnamesi her gün parasız komisyonda görülür. 
• 4 -:- İst~kHlcr belli gün ve ~aatte kanunun 2 ve 3 üncü ma<ldele
rındekı vesıkalar ve teminatlariyle komisyona mfaacaatları. (ısı 9) 

2-S594 

İlitisat Vekaletinden: 
1 - Vekalctimiz Deniz Ticareti Müsteşarlığı için behre nüs

hası 21 ~ 29 eb'adında tahminen (SO)formadan ibaret olmak iizere 
(1200)_ nush.a. (ARSIULUSAL) işaret kitabının b :ıstırılması şart
namesı mucıbınce onbeş gün müddetle yeniden münakasaya konul
muştur. 

2 - Şartnameyi görmek isteyenlerin lstanbuld'da Deniz Tica
reti ve Ankara'da Vekalet Levazım .Müdürlüklerine müracaat et
meleri. 

3 - Münakasa 27.11.1936 cuma günü saat onda Ankara'da Ve
kalet Deniz Nakl.iyatı Umum Müdürlüğünde toplanacak komisyon
da icra cdilecektır. İsteklilerin 4500 liradan ibaret olan muhammen 
bedelin % 7,5 hesa~irle tutarı olan (337) buçuk liralık muvakkat 
teminatı yatırmak ıçın Levazım Müdürlüğüne müracaat c:tmeleri 
ilan olunu1. (1702) 2-5451 

Tahmin edilen beneli (6300) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
y~zılr malzeme askeri fa?r.ikalar umum .müdürlüğü satın alma ko
mısyon~nc~ 30.11.9~6 tarı!.unde pazartesı günü saat 14.30 da kapa
lı zarf ıle ıhale edılecektır. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan ( 472) lira (50) kuruşu 
havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 13.30 a kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindt:ki vesaikle mezklır gün ve saatte komisyona müraca-
atları. (1732) 2-5460 

1 O. O. YOLLARI VE LiMANLARI UMUM 1 
MUDURLOCU S. A. KOMİSYONU iLANLARI: 

Muhammen bedeli 15.093.60 lira olan 397.200 metre mikabı ç:ını 
tahta 30.11.1936 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usuli ile 
Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1132,02 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7. S. 1936 G. 3297 
No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde. alın· 
mış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komısyon 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 

_____ ......;,. __________________________ _ 
Nafıa V el{aletinde n : 

Şıırtnameler parasız olarak Anka~~·?a Ma1ıe~e .Dair:sin~en, 
Haydarpaşa'da Tesellüm ve Sevk Şeflıgınden Eskışehır ve İzmırde Pazarlıkla Eksiltme İlanı idare mağazalarından dağıtılmaktadır. ( 1712) 2-·5481 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara merkez ziraat mücadek ens
titüsü fitopatoloji lfıbora~uvarı inşaatıdır. 

Keşi! bedeli 14497 lira 63 kuruştur. 
2. - Bu işe aid evral: şunladır. 

İLAN 
Muhammen bedeli (2000) lira olan dinamo ve otomat kömürleri 

29.12.1936 çarşamba günü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle Anka· 
rada idare binasında satın alınacaktır. . A. - Eksiltme şartnamesi. 

B. - Mukavele projesi. 
C .• BayındırJrk işleri genel şartnamesi. 
D. - Fenni şar "ame 

Bu işe girmek isteyenlerin (150) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7. 5. 1936 gün ve 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komis
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

E. - Fenni sartn;:ıme lahikası. 
F. - Keşif ~etveli. 
G .• Proje. 

İstiyenler bu evrakı 72 kuruş mukabilinde yapı ic:leri U. miit1ürlü-
ğünden alabi1irler. " 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, 
Haydarpaşa'da Tesellüm ve Sevk $efliğinden dağ tılmaktadır. 

(1726) 2-5484 

. 3. - Eksiltme 7.12.936 p;-ızartesi günü saat 16 da nafıa vekale
tmde yapı işleri eksiltme komisyonu odasında pazarlıkla yapılacak-
tır. ' 

t LAN 
Muhammen bedeli (51904) lira olan muhtelif cins küçUk yol 

malzemesi 4/ 1/ 1937 Pazartesi günü saat lS,30 Üa kapalı zarf usulü 
ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 4. - Ekslitmeye girebilmek için ta1iblerin 1087 lira 32 kuruı: mu. 

vak1'-:ıt teminat vermesi ve yapı mütf":\hhicllik vesilc:ac;r ibraz etm.;;i ve 
~e?-lic;j miihendis veva miırıar olm,.1r~ı takdirde ic:in fenni mesuliye
tını ~1.:ı~"k hir mimar veva rühendisi inşaat miiduetince istihdam e
de::""ını k~bul etmesi la:omdır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (3845) lira 20 kuruşluk .muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenın 7 / 5/ 936 
gün ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname 
dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar 
Komisycn Reisliğine vermeleri lazımdır . fs•ekJilerin ?~ı vesikaları !'~:\t 1.5 ~e v"""'r 'Mmİgyon reic:lil'Yine 

makbuz mııkabıh.ırle vermelerı muktazıdir. (1803) 2-5585 Şartnameler (259 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa Veznelerinde 

ZAYİ 
Tatbik mühürümü kaybettim. 

Yenisini yaptıracağımdan eski· 
sinin hiikmü yoktur. 

Emirler Eski Çalış köyünde 
tekaüt Haydar oğlu Hüseyin 

2-5605 

Veznedar 
aranıyor 

Askerlikle alakası olmayan ve 
yaşı kırktan yukarı bulunmayan 
(3000) lira kefalet verebilecek 
bir veznedar ist'iyoruz. 

Orman çiftliği müduriyetine 
müracaa~. 2-!>604 

Kiralık Daire 
Y eniıehir Onoğluk soka

ğı Maliye Tahsil Şubesi ar
kası, bahçe içinde, konfor
lu, muıambalı, S odalı ze
min kat. Fiatı 60 lira. 

Telefon: 2612. Behiç Tü
mer. Saat 13-15. :.::-;;;..;_;.. ___ _ 

Mevva t1•7.u 

En hoş meyva tuzudur. İnki
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka
raciğerden mütevellit rahatsız

lıkları önler. Hazmı kolaylaştırır. 
İngiliz Kanzuk eczanesi 

İmtiya.z sahibi ve Başmu
. harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

satılmaktadır. (1783) 2-SS52 

iLAN 
Muhammen bedelleri ile mikdarları aşağıda yazılı elbise, palto, serpu~. denizci elbiseleri 1 kanunu• 

evvel 936 tarihinde salı günü saat lS,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alı• 
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 9574,38 li~alık muvak kat temiııat ile kanunun tayi~ ett!ii vesikaları, r~ .. 
mi gazetenin 7-5-936 G. 3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname daıreıınde alınmış veııka 
ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Sa•tnameler 832 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. (1728) 2-5474 

Elbisenin ısmi 
Lacivert seri elbise açık veya kapalı yakalı 

,, ,, caket 
,, ,, pantalon 
,, ,, yele~ 

Lacivert şayak elbise açık veya kapalı yakalı 
,, ,, caket 
,, ,, pantalon 
,, ,, yelek 

Gri şayak elbise açık veya kapalı yakalı 
,. ,, caket 
,, ,. pantalon 
,, ,, yelek 

Denizciler için siyah serj elbise 
Siyah serj caket 

" ,, pantalon 
,, ,, yelek 

Denizciler için koyu lacivert şavalC e;ömletC 

" n ,, • " 
,, 

pantalon " " " Yazlık bej keten elbise 
,, 

,, ,, ,, caket 
,. ,, ,, panta!on 
,, ,, " yelek. 

Denizciler için yazlık beyaz keten elbise 
" ,, ,. ,, ,, caket 
,. ,, ,, ~ ,. " pantalon 

Siyah kastor palto 
Gri şayak palto 

Tayfalar için koyu lacivert oayak kısa palto 
Lacivert çuha şapka 
Gri şayak şapka 
Lacivert şayak şapka 
Kırmızı çuha şa::>ka 
Denizcile.r için siyar. seri şapka • 
Koyu lacıvert şayak tayfa şapkası (Bere) 
Beyaz keten şapka 
Bej keten şapka 

Senede 
takriben 
2600 

260 
350 
200 

1000 
200 
200 
100 

1200 
10 
10 
10 
9 
s 
s 
3 
7 
s 
s 

)O 

30 
30 
ıs 

16 
10 
10 

ı800 

1400 
7 

1500 
1000 
800 
100' 
10 

7 
16 
90 

takım 
adec 

" 
" 

takım 

adet 

.. 
,, 

takım 
adet 
adet 

" takım 
adet 

" .. 
takım 
adet .. 
takım 
adet .. 

.,, 
takım 

adet 
., 
,, .. ,, .. 
" .. 
., 
• ,.,, 
., 
" 

Yekun 
Lira 
53300.-
2766.40 
2408.-
596.-

13000.-
1386.-
820.-
107.-

17940.-
76.-
51.70 
21.80 

184.50 
53.20 
34.40 
8,94 

91.-
34.65 
20,50 

622.80 
83.70 
78.-
22.95 

110.72 
27.90 
26.-

48150.-
18550.-

Q2.7S 
2925.-
1600.-
960.-
185.-

19.50 
11.20 
18.40 

103.50 

166487.51 

öl{sÜrenlere: KATRAN . HAKKI EKREM 
'\; . . . - - . ... ..... . ... "" ....... ~ •"' ... - ... ' - . 

Yeni SİNEMALAR Halk: 
BUGÜN BU GECE 

ASRİ ZAMANLAR 
ŞARLO 

Büyük bir muvaff akiyetlc devam 
ediyor 

1Iave Olarak 
• En Yeni Dünya Haberleri 

BUGÜN BU GECE 

GlZLl VESiKA 
Jean Murat • Vera Koren • Jean Max 

J ean Galland 

Casusluk teşkilatına aid a~ki, hissi 
heyecanlı emsalsiz bir eser 

Programa ilaveten : Canlı Resimler 
Halk Matinesinde: RAHMETLİ AMCA 

( Lorel • Hardi ) 

. 

Bugün matinelerden itibaren ANTAKYA ve ISKENDERUN Türkçeaözlü filmini c."L-üııüz 


