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1936. Milletler Cemiyetinin en 
zayıf yılı idi: Habeıistan d:ıvaaı, o
nun aleyhine, bu sene halledilmit
tir. ltalyan i,gal kuvvteleri son sı
nır noktalarını tutar ve i.si Ru ço
cuklamu klll'§una dizerken, Ne(ÜI 
Londra' da gümüş tabaklarını satıyor 
ve onun sıfatını ve tacını İtalya kı
ralı la§ıyor. 

Habeşistanı fethetmek i&tiyen 
Musolini demi,ti ki: ''Cenevre ile, 
Cenevresiz, veva Cenevre'ye kar· 
fi/,, Milletler Cemiyetini muvaffak 
kılmak istiyen İngiliz gazeteleri
nin cevabını da hatırlarız: ''Muıo
lini ile, Mu11olini11iz veya Muıolini
ye karıı!,, Musolini, şimdi, Cenev· 
re'ye rağmen Habe§istanda, Habe
tiatana rağmen Cenevre'dedir ve 
Akdeniz'de İngilizlerle münasebeti 
ellci gerginliğinden çıkıyor. 

Ren 1936 da işgal edilmiştir. Hit· 
ler'in ıilahlamış olduğu Almanya, 
hukukça Venay'm bütün diktalann
dan ~rtu!muştur. Şimdi toprak da· 
vur ıçm çalışıyor. 

Bu hadiseler, harbçılar ve reviz. 
yoncular cephesine şevk verdiği ka
dar, Milletler Cemiyeti fikrine bağb 
kalan banscı devletleri olanca hız. 
lan ile ıilahbnmaya ..;vketti. Avru· 
paya bir harb hazırbgı"' havası hikim
dir. 

.iki büyük cereyan, komünizm 
ve faıizm ( nasyonal - ao1yalizm) 
Avrupayı, eski din aynlddanna ben
zer, iki ideoloji cephesine böldü. 
Hatta İtalyanlarla alınanlar ve aJ. 
manlarla japonlar araamda mücade
le ittifaldan yapdmıfbr. ispanya ih
tilili bu cerevanlar arasındaki hant-
mazlığm büsbütün belirmesine~
~- etti Bul'1f08 .zabitleri Maclrid ~'" 
perlerinde nıı ölülerini, ve Madrid 
sabitleri Burgos siperlerinde alman 
ve İtalyan ölülerini saymaktadır. 
Bir tarafa orak • çekiç, bir ta~~ 
çengelli - haç markalı bombalar du· 
tüyor. Bu cephf'ler, biribirl,..rine kar· 
tı, ilk luriıtiyanlan arenlerde yırb· 
a bavvanlara parçalatan eski Roma
nm irin ve gayzı içindediTler. 

M drid h .. kümeti halle cephesi a u !t....a! 
aeçiminin eseri idi. fransa'da mu-

olt insaniyetçi ve m niyetçi 
pouun bütün dünyaca tanoumf 
olonu isbat eder. Bizi Lozan'da 
i.-ızbkla uğurlayanlar, Montrö
demetle karııladılar. Lozan har. 
boıı eseri idi. Montrö sulhumu
suleridir. 

rcle endüstri ve baymc:Lrlık İJ
lel'İl! her seneden daha büyük 
muVdayetlerle devam ettik. 1936 
teoeı sayın Bqbakanm geçen 
pafti Uantwnda izah ettiği, ziraat 
pltu bitiriyoruz. Her köylünün 
toıll'alacakbr; ziraat topraklan 
Tiiô:ıaularmdan istifade edecek, 

· aoprak istihsalini artıra
vennetlendirecektir. beri en-

tri "tehirlerde ileri hayat, ula 
· bifut ekseriyeti üstünde İn· 

edez ve tutunamaz. Biz bir 
tul iıı etmekteyiz. Bir vabmm 

· y unıurlan arasmda bir· 
dmo.nllaa.ıtbr. 

Meta vuı 1936 da çıktı. Bu 
tjzİm 11~nmzclır ve teref mesele-

~
izdi.. 191 de Sancaiı fnnaızlara 
rk tlarakJcayıd ve tartJarla dey. 
tmitik. ı 16 ya kadar bu kam 

ve ~ara ~et olunmaDUfbr. Oa
tf!lik lransa :, türk bölgesini Su
rife'y• malebek hayalinde bulun
dU~tu. 

Ne Hatay, ıe Türkiye türklüğü 
böyle & hakaQğı, hiç bir aebeble 
asi" kaul edeırz. 

btabmıız y)edir ki yeni yılı 
ke.,.-.e ~tlaıak arzusunu duy. 
auyoru. Bır sua türkler arumcla 
her kor.ışmayı z.irliyor ve her dG
ıüncenzi hlkib eiyor: 

-Ya Hatay? 
ş.-.1ar ............. ~ 

türll aeeele ~. Bu 
den lr bmr '6iç lir ölçüye 
bir fdakirfıia talammül etmez. 
Bunlt teref ve hal meseleleridir. 
Hata: bu meseledir. .... 

l 36, harbsonrası tarihinin en 
tehlieli ydı olarelc ~i. insanlar 
193~seenaine methll' bininci yıl 
vebitleri ile giımektedrler. f eliket 
kihiterinin aldan11Uf 'Glmalarmı di
leyem. Ortada garb ınedeniyetinin 
talii>ynuyor. Tarihi, ortaçağ karan
biın doğru değil, yeni zamanlarm 
aaadt aydmbğına doğru götünneğe 
çal0ılnn. Yinninci asnn 37 inci se
ne!Ae ağır vazifel,.rle tririyoruz. 

Falih Rıfkı ATAY 

1 SONKANUN 1937 CPMA 

Bugün gazetemiz 
12 sayfadır 

umhur reisimiz 
İstanbulda 

b.ügük tezahürle 

Dış bakanımız geldi 

karşılandı 

Dr. Aras Atina görüşmelerinden 
çok memnun olduğunu söyledi 

lıtanbal, 31 (T elelonla) -
Reüi Camlturumuz Alatürk'ü 
ltamil fren aaal lam 20,30 Ja 
Haydarpcqaya girmiftir. Ata
lürk'ü, ordu mületlİ§lerinJen 

orgen~al Fahreddin, Ali Said, 
korgeneral Ali Fuat, General 
Osman T ulan, Kemal, Rii§lii, 
Nureddin, Salih, Jevlet demir· 
yollan genel direktörü B. Ali 
Rua Erem, U niversite rektörü 
Cemil Bilıel karıılamqlardır. 

Romen dış bakanı B. Antonesko 
şubat başlarında Ankaraya geliyor 
Dış Bakanımızı kabul eden Atatürk, Dr. Aras'ın 

vezife ifa edişind.:n bir daha memnWliyet \zhar eyledi 

lıtanbul Valisi MuhiJdin 
O diimlai ve lıtanbul komutanı 
Holü Atatürk'ü lzmitte iatikbal 
elmiflerdü-. 

latanbafun aylarJanberi ltaa
retini çektifi Ulu ôndere ff emti· 
releri BaYan Makbule, Bayın
dırlık Bakanı B. Ali Çetinluıya, 
mebmlanmızdan Ali Kılıç, ı .. 
mail Jlii§tak Mayalıon, Muıtala 
Mecdi Boyatın, Ziya Naki Nal- Balkan Antantı IConseyinin, geçen defa, Belırad toplantısrndan bı"r hatıra: 
flnm refakat edi;yorlmdı. Dıı Bakanımız, B. Metaksas ve Stoyadinoviç ile beraber. (Köşede .şubat ba.şla-

1.ıaayona dolduran büyük rında Ankaraya gelecek olan Romen dış balcanı B. Antoneslco) 

bir kalabalık Atatürk trenden Atina, 31 (A.A.) - Dün aqam net- sisim. Çok memnun oldum. Görüşleri· 
inerken cotkun taalıürler yap- redilcn reami tebliğde deniliyor ki: mizde tam bir birlik vardır . ., dedi. 
ıılar. Büyük Şel, kendilerini "Türkiye dıt ifleri bakanının Ati· 
belılqen Kalamq vapuruna bin- na'da bulunması IUUUlda dost ve milt-
diler. VaparJa orgeneral Ali tefik iki memleketi ve Balkan antantmı 
Saül ve F alareddini yanlarına CI- al&bbyan muhtelif metteleler büyük bir 
larak göriiftüler. umimiyet havaaı içinde tetkik edilmif-

Kalamlf vapura dofnıca tir. 
Dolmabalap nlttımına yanaftı. Balkan antantı konseyi ·baıkanı B. 
Aflıııtüri NrGJ'CI p/dı. F ""-' la- RUttll Aru tarafından verilen izahlar, 

Ba1bn uıilttefilderi arumdald mUnue-
ruW • 5=; a.ıımw1~.betleda kuvvet ve taantldilnO bir kerre 
yemefinl yemei iizere Pari O- da!Ja W.t etmif bulunmaktadır. B. Ke-
telini tevil etli. tabu ile Rn,ttl Ana aruında tam bir 

göriiı birliii oldufu teebit edilmiJtir • ., 

Bugün 
Devlet demiryollannm ilk 

treni törenle Edirneye gidiyor 

lstanbul 31 - Devlet demiryoliarı· 
nın idaresine geçen fUk dcıniryoilart· 
nın ilk katarı bugün törenk ıirkecı· 

den Edirneye hareket edecektir. Loko 
motif ve vagonlar doııatıl~r~tır. 

rende Vali de bulunacaktır. 
Tö· 

B. Antonesko geliyor 
Atina, 31 (A.A.) - S ıubatta teabit 

edilmit olan Balkan antantı konseyi top
lantım aynı ayın 15 ine bıraJaJmrşbr. 
B. Antoneako ıubat baıtangıcmda An
kara'yı ziyaret edecek ve sonra B. Riit
tü Araa ile birlikte Atinaya gelecektir. 

Dr. Aras lstanbul'da 
latanbul, 31 (Telefonla) -

Atatürk Dış Bakanımızı 
kabul etti 

lstanbal, 31 ( A.A.) -
Cürnlaur Reisimiz Atatürk Dr. 

Araa'r, vapurJan çıkar ~kmaz ka
bul ederek )'dbQfını beraber Parlt 
Otelinde g~umek mere 7'fllUl'/a 
alalıoynrapg. 
At~., Dr. Arcuın vaile ila 

eJifinlm bir JJa Jalta ,,........ 
niyetlerini izltar eyleJi/Jeri ltaW 
aluun11hr. 

Ağaç 
Yazan: H. Reficl TANKUT 

C.Qflmn auJar ıüzel Ye zencin A.
dana'yı boimaia bqladJiı gün .. 
luklnmm boiazlumma tılaınnnf, 
eller böiürde Ye ne yapacaimma fll
fll'llllf bir halde idik. Omitaiz f..,.t
laım aldıiı ceftb çöken ......... 
homurtuaundan ibaretti. . 

dar, aym cephenin elindedir.. Fran
sız demokrasisi ağır bir imtihandan 
seçiyor. lngiliz ve lskandinavya de
mokrasileri. durluklamu korumakta· 
dırlar. Sovyet diktatöryası, ken~ 
İlemokrasisini teşkil etmek tephbu: 
aünde bulunmuştur. Orada yem 
anayasa bir dereceye kadar mü~eti, 
hatta veraseti kabul ederek, Lenm
in parolasmı yerine getirmİftİr: 

f;panya iç harbma karışmazlığın yeni safhası 

Dıt Bakanımızı getiren "Romanya., 
vapuru bugün saat 22.5 de geldi. Dok· 
tor Arası büyük bir kalababk Jwııladı. 
Gazetecilere "- Doet Yunanı.tanda 
gördüğüm iyi kabillden ~ mütchu-

Eter Seyhan ötedenberi böyle 
zalim, bU rütbe yıloa olsaydı onda 
ne Adana kuralurdu ve ne Adana 
buıünkü kadar senitler, büyür n 
güzellqinli. Seyhanm çileden pis • 

Nt1%ariyeyi hayatın içine atımz, en 
Joğru §eklini orada bulur ! 

& Lltwlaol Sovyet Basranın 
flnllll meselesi hakkında· 

ki g6r8şilnil bildirdi 

...-n sana....., &iJL?S snauncsnıı 

Bir f ransız diyor ki : 
IDUI ihmal edilitindendir. Ka7d1m .• 
idareler tarafmdan kendi haline bw 
ralnlmq ve prtlanndan mahnu. milli f 
varlık ,ibi O da cümhuriyetin ~;u·. 
yan, koruyan ve kurtuan binanetim k 
bekliyor. Seyhan ağaç, ajaçhk, ~ 
ru ve orman istiyor. 

Dünya bubranımn ekonomik ve 
sosyal meselelerini, kendi demokra· 
minin esaslanna hıyanet etmeksizin, 
fakat onu yeni zaman şartlanna uy· 
durarak halletmek istiyen Ruzvelt 
1936 seçiminde emsalsiz bir ekseri· 
yet kazandı. Milletler Cemiyeti za· İtalya cevab \?erdi. Fakat Romadan verilen haberler 
yıllarken, ,imal ve cenub amerikan p • · ı k } 

" ••• Fransa; Anadolu ve Trak· 
ya kadar bütün vası/lariyle 
türk olan lıkenderun Sancağı
nı Türkiyeye iade etmelidir. 
Franım ile Türkiye araaında bir 
''Alaaa - Lore n meaeleai ycıra
ııl.amas. ,, 

Ataç ve su, yaratılchklan gün
~nberi biribirinden doğan, biribiri
nı tamamlıyan, biribirini ıslah eden 
iki tabiat unsurudur. Birinin utbjı 
yerde diierinin feyzi eürletir, biri
nin anlmau diierini huia, lurçm Ye 
ainirli yapar. v. ölilmlerinin hiricik 
sebebi biribia iwlen ayn düpnelericlr. 

cümhuriyetleri anasında koUektif em· anste kaygı 1 e arşı anıyor. 
niyet davası ilerlemektedir. 

Dün clurluk •. ~ Moskova, 31 (A.A.) - GönUllWer me ,--------------
yaya om~. veren 1 . h kk d f • . . . 

... ~ de •• de :ı-:;-- ıe eıı a ın a ransıı ve ınıgliz hilkil· YJL B A ŞJ 
Jıı_ll8il~ıterree , aynı sene IÇ1ll , ~...... • la . 
- L-"-L!'md .. •• ruz. Dostluk 1 ınetlen tarafından yapı R tekliflere ce• 
.,.. 11U1W an gonıyo 1 ak B L' · f 1 · · ~ı----L-t) • • ••t adiyen _ vab o ar , . ıtvıno sovyet er hırlı- • k 
~banennı T~rkiu .em 1936 -:La ği hükümeti namına 29 ilkinunda fran· pıgan OSU çeaı• ı Jı• 
~en KJ u ye, · ·1· b " "k 1 il · h'tabc ıuj 
11:!-L!.-! • Edvard rafından • t sız ve ıngı ız uyu e ç erıne ı n 
~ ta zıyare . . 
edilm" 00• d I da saıni- tunları beyan etmııtır. 500 000 
... :t::Vetli b~ d!,.':J~m kunılmut- ''- Sovyet hükümeti, ispanya hadi- • 
'-· selerinin inkişafı ve bu inkipfın avru-

Alemin karpta)ığı içinde, Tür· pa sulhu için mühim bir tehlike te,kil 
W,.., 1936 YILru dürüst bir bent ve etmesi hususunda fransa ve İngiltere 
al:r ... ınemleketi -•--·· ........ !-...1!. 9:..: d" 1 . boğaz) ~ •"Tınn .... tarafından bcılenen en ııe ere tamamty 
L- ara hikinı kılan, yani boğaz. le iştirak etmektedir. 

Lirayı 

34.417 

(DördlJncü sayfamızda okuyunuz) 

936 yılının: 
En elasmlyedl ~ ve İllf hadl

aelerinin icmali. 
(1, 8 ve 9 uncu saylalarmusda okuyıı
auz). 

Avrupa'da bİP harbı 
önlemek için 

En büyllc rol Brilanyaya 
diif üyor 

Yazan: Wlckkann Stecd: 
mnn entemuyonal her türlü müna· 
~~e~ kart!'mda hürriyet ve em
nıyetmı temın eden Montrö lamfe-

lıpanyol ti&ilerinin kuvveti 
Sovyet hükmeti şuna muhakkak na- ı 

nriylc bakmaktadır ki, ispanyol cum-

( Altıacı aay/amızda okuyaııuz) 

Numara kazandı Son haberler : 
ranaı bu yıla tesadüf eder. Aynı za. 
manda bu zafer. Türkiye cümhuri
Jetin;n on üç yddanberi gütmekte (Soau J üncü say/ada) 

(Diğer kmsanan nıuncıralaT 

befinci aayfana..Jildır ). 

Ataç, yapraidariyle bulutlan tap. 
lar, " kökleri Nmur sulannm ..... mr:.m. 

F.ier bafb yerlerde seller Ada
na' da olduiu sibi birden •e yılaa 
~ hamle ile aaldmnıyona, sebebini, 
ağllÇ orduJarmm mukaYemetinde 
anmalıya. Batka görüıle, apç ah'• 
deleri büyük caddelerde yürilJiit " 
akıp idare eden İpret memurlarma 
benzerler. Dai batlannda bhuaa 
her sel dal..., ancak, onlann m6 • 
IUde etdii imla ve İpret eltili ia • 
tikametlere abbilirler 

Sen'in ve Elbe'mı; ortalaına hm 
(Saylayı çnirlals) 



SAYFA 2 

Sö;;ün gelişi: 

MEHMED AKiF 
Altı aydanberi, lstanbulda, her

gün biraz daha yaklaşan ölümünü 
bekliyerek yatan şair Mehmed Akif, 
evelki akşam öldü. Osmanlı edebi
yatının son mekteblerinden birisi, 
Akifin gözleriyle birlikte kapanmış
tır. 

Mehmed Akifi kendisiyle yaşıt, 
kendisinden yaşlı ve genç osmanlı 
şairlerinden ayıran iki karakteristik 
vasıf vardı: 

Onca sanat, birçok çağdaslannm 
verdikleri manalardan büsbütün 
başka bir mana taşırdı. O, .. sanat 
sanat icindir,, vecizesini. bu telakki 
daha itibardan düşmediği zamanlar
da da, tanımamıstr. Onun icin yedi 
cild tutan Safahat'larmda göreceğiniz 
kısa ve uzun büti.in şiirleri, kendi gö
rüs cevresinin gneisliği nibsetinde, 
muhiti ve cemiveti teren,,iim etmiş
tir. Bi.iyük harhda onu Berline ve 
Necdin srcnk cöllerine kavusturan 
hu Mnat telakkisi olmuştur, diyebi
liriz. 

Bir muharrir dostumuzun da 
dediği gibi ··herkesin gecelerden, 
gölgt>)erden bahsettiği zaman o, bir 
idealin heyecanlı kahramanı olmuş
tur . ., 

Bir takrm şairlerimizin eserle
rinde ancak gamitiir halinde bulu
nan vatan ve millet mevzuu Akifin 
şiirin-le tek ve biricik kaynak ve pı
nar gibi çağladı, durdu. 

Sonra Akif. şiirinin ve sanabnm 
ifade vasıtası olarak - arabca ile fars-

ve ortalama yükselişi, hemen her za
man, biribirinin aynı olur ve oralar
da sel dalgalan piyade yürüyüşü ile 
takip edilebilir. Çünkü o sular geniş 
ormanların içinde birikir ve her hız
landıl<lan yerde kendilerini orman • 
d~n bir blok karşılar. Ağaçların ~ 
hır kıyılarına ve dağ başlarına çe • 
kildiği gündenberi türk yurdunda bir 
su kıthğı ve hir sel bolluğu görürüz: 

Boğan kıtlık ve bunaltan bolluk. 
Halbuki türk tarihinde suyun tek 

bir vasfı vardı: rahmet. 
Bu rahmet neden kısaldı. Bu rah

met niçin boğuyor? Ayağı Ana dolu
nun büyük mnaklarma varan dere • 
ler ve onların ikinci, üçüncü ve be
şinci derecede kollan uzak olnuyan 
zamanlarda bol ve kandmcı birer su 
alobyordu. Şimdi beyaz cakıllarmm 
üstünde kireçle:!ı;:cıiş yosunlar hum
malı dudakların kavnlıp kurumuş 
köpüklerini andmyor. Bu dereler bi
rer yeşil tünel olmadrlrca birer yanık 
sine gibi daima kuru kalacak ve iç
lerinde toplanan her yağmur sağnağı 
hayvanlan, insanları götiiren. köy
leri silip sünüren ve s"hirleri boğan 
birer su baskısı yapacaktır. 

Dikkat enidiz: kaynağı karlı \e
peler olan her su, deli ve faydasızdır. 
Buna kar!!ıt ağaçL yamaçların billur 
pınarlariyle beslenen her dere asil 
devamlı ve itaatlı akar. Ve yatağın~ 
da eğaç kökü bulunmıyan her mnak 
aktıkça suyundan ka::vbede ede eda: 
bir akmb halini alır. Kızıl ırmak Si
nop'ta başlayıp Zara dağlannda bi
ten bir ağaç deryası içinde akhğı za-

"' yükselmenin doruğuna çıkmış 
bir kültür ve üstün kuvvette bir 

., ıet tutabiliyordu: Eti, türk im
paratorluğunun refahını Klzılırmak
tan aldığına şüphe edilemez. Bu or
manlar Sıvas üzerinde, Zara dağla
nna doğru çekilince, Knıhrmağın 
sulan bir çam gövdesi yüzdüremi
yecek kadar azaldı. 

Sathında ağaç gövdesi ve bağrın. 
CJa ağaç kökü bulunmıyan her toprak 
~crhal gevşeyip çatladığı için üstün
Cle ne yağmur ne kar sulan tutuna
bilir. Alb ay kış kaim bir kar tabakası 
taşıyan bozkırların, yazın, bir damla 
suya hasreti, cayır cayır kavrulması 
bundandır. Cümhuriyet hükümeti 
işin üzerinde bulunuyor. Baskalarm
C:la olduğu gibi bunda da ~uvaffak 
olacağında şüJ>he edilmez Fakat hü
kümetten başka olarak ~illetce de 
deli sularnnızı uslan~ cı~ de
~le~izi gürlendirmek iç~ elbirliği 
ıl: agaç ~orumağa, ağaç beslemeğe, 
agacı çoğa)bnağa ca.hşmalryız. Cün
!'ii bu İş ancak milletçe ve elbirli~ 
ile başarılacak büyük ve cok geniş 
icl rdendir. ~ 

çayı birçok çağdaşlarından daha iyi 
bilmesine rağmen - osmanlıcayı de
ğil; güzel, sade ve tabii türkçeyi 
seçmiştir. Evelki gün beyaz sakallı 
şairin tabutu arkasına daha bıyıkla
n yeni terlemiş bir genç kalabalığını 
toplayan, bu vasıtayı seçmekteki ve 
yüksek bir tahkiye kabiliyeti ile kul
lanmaktaki isabet ve muvaffakiyeti 
olmustur. 

Akif, .. vatan" a ne mana veri
yordu? Akif ··mi1liyet,, i nasıl an
lryordu? Bizde, hemen hemen, ilk 
Önce .. vatan'' kelimesini ku1lanan 
Namık Kemalle olduğu gibi, evelki 
gün Edirnekapı mezarlığına gömü
len şairle de aramızda bu mefhnm· 
larn. mana vermek bakımmdan bü
yük farklar ve mesafeler bulundu
ğunu kaydetmeden gecemeyiz. O, 
kütlenin ruhuna harikuladelikler a
şılayan, millet mucizelerine hayat 
veren °'sebeb,, ve .. müessir,, leri, 
gereği gibi, sezememişti. Fakat bu 
şahlanışlarm, bu yabancı akınlar ö
nünde et ve kemikten birer kale gıLi 
duruşların heyecanı onun kalemıne 
ölmez hamaset eserleri ilham ecle
bilmistir. 

Akifin son yıl1annr Mısırda ıstı
rap verici bir nostalji içinde geçirdi
ğini söylüyorlar. Şair, gözlerini 27 
ilkkanunda yabancı Afrika ufukla
nna karşı yumsaydı, hiç şüphesiz, 
altmış üç yıllık hayatmm ifadeye de 
muktedir olarruyacaih en çetin ıstı~ 
rabı hu olacakb. - N.A. 

Necatinin mezarını 
ziyaret edeceğiz 

Dün yazdığnmz gibi, maarif vekili 
merhum Necatinin ölümünün yıldönü
mü olması münasebetiyle, bugün saat 
14 ile 14 buçuk arasında, merhumu sev
miş olanlar mezarx başında toplanacak
lar ve hatırasmr anacaklardır. 

Yeni yıl 
Eski takvimin son yaprağını yabp 

sepete attığımız zaman duyduğumuz 

acıyı unutabilmek için yeni takvimin 
ilk yaprağını neş'e ve sevinçle yırt
mağa hazırlanırız. 

Dün gece, uzun bir yılı, ağızlığı
mızın ucunda sonuna kadar yanmış 

bir cigara gjbi çıkarıp atarak yenisini 
taktik. 

Eski sene, hiç şüphesiz, gözlerimi. 
zin kenarına yeniden kırışıklar çize
rek tarihe gömüldü. Fakat biz, o çiz
giyi dostlarımızdan, sevdiklerimiz
den ve çocuklarımızdan saklaıyabilınck 

için, güldük, eğlendik. içtik ve dans et
tik. 

Konfetiler, serpantinler, şarap ve 
§8.mpanya şişeleri, saksofon ve kapa

nıp açılan !ambalar, parlak elbisele-. 
re bürünmüş insanların yaşlanmak 

kederini avutmak vazifesini Üzerle
rine aldıhlarmın, aceba, farkmdamı
dll"lar ? 

Hatay! 

Sancak meselesi Üzerinde konuşu
yorduk. Ar abcası kuvetli bir tanıdı
ğımız söze kanştı: 

- Hatay meselesi nasıl bitecek, bi· 
liyormusunuz? dedi. 

- Nasıl bitecek ? 
- Suriyelilerin "hatay,, demesile ! 
ve ilave etti: 

- ''batay,, arabca "ben.im hatam ,, 
demektir. 

ULUS 

IST ANBUL TELEFONLARI : 

Elektrik şirketinin 
gümrük kaçakçılığı 

İstanbul, 31 - Elektrik şirketinin 
yaptığı gümrük kaçakçılrğına aid ev
rak bugün dokuzuncu ihtisas mahke
mesine verilmiş ve mahkeme müddeiu
mumiliği şirket aleyhine davayı açmış· 
tır. Suçlular arasında şirket müdürü 
Hasan, şebeke başmünedisi Haşim, 

malzeme dairesi müdürü Sadi, Ba~mü
hcndis Tiroli, muhasebeci Piryos, mü
hendis Serpire, · fabrika müdürü, kon. 

trol amiri, şirket daire müdürü vardır. 
Celbler suçlulara cumartesi günü teb
liğ edilecektir. 

Komünistlik 
• 

propagandası yapanlar 
mahkemede 

İstanbul, 31 - Komünistlik propa
gandası yapmak, kitab, beyanname neş
retmek ve cemiyet kurmakla maznun 
suçlular müddeiumumiliğe verildi ve 
isticvabtan sonra hakiın haklarında 
tevkif kararı verdi. Maznunlar on üç 
kişidir. Aralarında Nazım Hikmet ve 
doktor Hikmet de varcn. 

Tekirdağda elektrik 
fiatları 

Tekirdağ, 31 (A.A.) - Tekirdağ e
lektrik işlerini inceleyen ıirketler komi
&er li ği, fransız franlarun düşmesi üzeri
ne elektrik kilovatmm yıl başından iti
baren 24 kuruştan 16 buçuk kuruşa in
riirilmesini §irkete kabul ettirmiştir. 
Şimdiye kadar çok pahalı elektrik yakan 

tekir<lağlılar bu indirilmeden memnun
durlar. 

Giizelliğin tarifi 
İstanbul arkadaşlarımızın bir de

fine bulmu~ gibi hep birden kendi

lerine mal ettikleri Misis Simpson'un 

bu romanında muharrir, hikayesinin 

kahramanmı §Öyle tarif ediyor : 

" .... gözleri öyle derin Iacivertdir ki 
kadifeden iki menekşe denilebilir. 

Uzun ve kıvnk siyah kirpikler bun

ları gölgelendinnektedir. Kaşlara ge

lince.... hele çekik burun, yarı aç:k ve 

meyvadan fazla çiçek olan ağız .... ,. 

Ağniyetülegani'de sevgiliyi böyle 

tarif etmez mi: ''sevgilim dudakların 

nar, dİ§lerin incidir, gözlerin üzüm 

gibi .... ,, aşkm misitigindeki bu bağ• 
çivanlık nıhu demek ki yirminci asra 
kadar gelebilm.i§ J 

Profesör polis hafiyesi olduktan sonra .. 

Jf\1 ı 9''"1 cu- lA l SO"TY .;) ----·--.,_-:_:.::.:.: 

B. İbrahim Neani p.yak sporu içio 
Dı.Jmen Dikmen'e bir grup gidiyor 

Şehrimizden bir sporcu kafilesi. 

Değerli bilgin nekahet devttini aşlarmda dağcılık fedarasyonu An· 
• k ·· T.r• • ara bölgesi aj<mr B. İlyas olduğu ha1-

geçırme ~ uzere , ıyanaya gu:ror d b .. n·k ·d kl k '~ e ugun ı -mene gı ece er ve ayaıı; 

Bundan bir müddet evel Arıra sporları yapacaklardır. üç gün sürecek 
Nümune Hastahanesinde bir ame1 olan bu çalışmaların çok zevkli ve güzel 
geçiren ve o zamandan beri yatrn olacağı umulmaktadrı. Üç günlük de-
bu1 unan Burdur Mebusu ve Türk varnlr çalışmanın ve şehrimizde kayak 
Kurumu Genel Sekreteri Bay tbrJ ve kar sporlarının ne kadar geliştiğini 
Necmi Dilmen'in iyileşmekte old' ve sevildiğini anlatmaktadır. 
nu bundan birkaç gün evel müjr 
miştik. 

Memnuniyetle haber aldığmuzır 

re değerli bilginimiz, önümüzdeki'" 

zar günü hastahaneden çıkacak v~

kahat müddetini geçirmek üzere·a

naya gidecektir • 

YURDDA 
Hava 

Meteoroloji enstitüsündeorerilen 
malfunata göre dün Karaderulahill~ 
rinde kar ile karışık yağmur, .a Anll· 
doluda ise hafif kar şeklinde Lğl§ ol
muştur. Karadeniz sahillerinf yağş 
fırtına ile beraber olmuş ve efa:Ja Rt 
zede metre murabbaına yüz .ı. Ylo kcr 
dar yağış isabet etmiştir. 01 sibunet 
evvelki güne göre, 6 - 4 derıC da..a dü
şük kaydedilmiştir. Dün yıdda n dü

şük dereceler sıfırın altı La E&nede 
9, Afyon ve Erzurumda . s. N~de v-e 
Karsta 17, Kütahya ve Jrşehfde 20 
derece olarak kaydolunrl§tur. Aemle
ketin en sıcak yerleri i• sıfım üstün· 
de Dörtyolda 11, SilifJı ve ~danada 

13 derece idi. Dün Aıtarada :n yük· 
sek suhunet sıfırın ü-iindc 2 derece
den yukarı çıkamamışr. 

Hayat paha.lılırı 

"Prens ·Join·ille 1836 da ~viçre

den kardeşine yazıyordu: "~u 

bir ailenin, lıiz,ıetcilerile birlite ay

da 2000 franJ;la yaşayabildii bir 

memleketi zi}'6ret etmiş buh1uyo

rum. Bir tarafa kaydettim; eğr Av

rupa'da umumi bir sarsıntı zuur e

derse oraya &ığınacağım.., 

Tuhaf ıeydir ki bütün kıyas nsur

lan hesaba iıatılınca, 1936 lvsiçresinde 

de bu kadar para ile, yine prens g~i ya• 

şamak kabildir. 

Şu hale göre hükmümüz ne ~labi· 

lir ı 

Zeytin dalı 

Evvelki gün Ziraat Vekilinin \,a~

kanJığında 2eytin yetİ§tiren bölgele

rin mebusları ve :zeytincilik ıııüte. 

hassıslan bir toplantı yaptılar ve zey

tin yetiştirilmesinin gelişmesi hakkıl1· 

da hazırlanan biı- raporu okuyup ın~

zakerelerde bulundular. 

1937 yılının ilk giinünde bu top. 

lanh habeJ-iai &ize tekrarlamayı fay~ 

dalı buluyoruz. Çünkü geçen yıllarda 

olduğu gibi, yeni yılda da zeytin da· 

lmı, her memleketten fazla, Türkiye 

elinde tutacaktrr. 

(Lö Jurnal'dan) . 
• 

Lik ma~ arı 
2-1-937 cumartesi günü Ankara Gü.., 

cü sahasında yapılacak lik maçları: 
Gençler B. - Çankaya B. T. saat 14 

hakem: Refik. Muhafız Gücü - Anka· 
ra G. B. T. saat 15,15: hakem Refik. 

3-1-937 pazar günü Ankara gücii 

sahasında yapdacak lik maçları: 
Gençler B. - Çankaya A. T. saat 14. 

Hakem: Hüsnü. 
Ankara Gücü sahasında: 
Muhafız Gücü - Ankara Gücü saat 

14,30. Hakem: Nuri. 

Devlet demiryollarmm 
bir spor severliği 

Devlet demiryollan idaresi, kaya1' .. 

ları da eşya telakki ederek nakil ücreti 

almakta idi. İdare bir spor severlik: 

eseri olarak kayakları zatı eşya listesi 

içine sokmuş ve böylelikle parasız na
kil edilmelerini temin etmiştir. 

Henüz inkişaf ve yayılma halinde 

bulunan bu spor §ubesine, dem.iryolla· 

ri idaresinin gösterdiği bu alakayı ıü.Jiı 

ranla kaydederiz. 

Zimmetli memurlar 
hakkında 

1936 yılı içinde kefalete bağlı me
murların katileşen zimmetlerine aid i

lamlarla zimmetli memurların mali va· 
.ziyetlerinin 15-1·937 tarihine kadar ma• 
liye vilayetine gönderilmesi alakalıla-

ra bildirilmiştir. 

Nöbetci eczaneler 
ı 

1.1.937 tarihinden 28.2.937 akşamına 
kadar eczaneler gece nöbet cedvelleri 
1 - Pazar: Ankara eczanesi 
Z - Pazartesi: Yeni ve Cebeci 

eczaneleri 

3 - Salı: Halk ve Sakarya eczaneleri 
4 - Çarşamba: Ege eczanesi 
5 - Perşembe: Sebat ve Yeniş.ehir 

eczaneleri 

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

DiL KÖŞESi: 

" .... Türkgücü sokağında oturanlar 
dün saat onda civar apartmanlardan bi~ 
rinde işitilen silah sesleri üzerine bir
den bire doğruldu." 

Gazetelerimizde moda olan cinayet 
edebiyatrndan bir nümune olan şu kısa 
cümledeki hatalara bakınız: 

1 - Bir sokakta oturanlara nazaran 
"civar bir apartıman'' acaba başka bir 
sokakta bulunan bir bina mıdır? Hayır~ 
çünkü cinayet bu sokaktaki bir apar
tımanda işlenmiştir. Şu bal de "civar '3 

tabiri yersizdir. 
2 - "Apartımanlardan birinden işı'• 

tilen,, denilince sesin o apartımandali. 
geldiği manası çıkarılamaz. 

3 - Fail cemi olduğu halde ''doğ 
ruldu., müfreddir. 

4 - Bir hadise hakkında sonradan 
tahkikat yapan bir muhbirin bütün so
kakta oturanların silah sesi üzerine 
yaptıkları hareketi tasvir etmesi cid· 
den dahiyane bir buluştur. 

"Bir cinayet ;şlenmiş olmak ihtima• 
lini pek kuvvetlendiren silah sesleri 
üzerine .... ,, 

Silah sesleri cinayet işlenmiş olmall 
ihtimalini nasıl kuvvetlendirebilir ki, 
bu seslerin işitilmesinden önce, tabii 
bu ihtimal bile mevcud değildi. 



1 SONKANUrt 1937 CUMA ULUS 

9J& .. nın em 
1 11ell; Hacllselerl 

İkincikanun 
* 1 - Konyada AJaettin tepesi ete

ğinde kurulan şehitler anıtı törenle a· 
çıldı. 

* 2 - C. H. P. Genel Yöneti:l1 Ku· 
Tulu, yaz tatilinde yapılıp neticeltn
dirılen parti teftişlerini tetkike devam 
etti. 

- Yeni y.1 dolayısiyle yurdun her 
tarafından gelen kutlama yazılarına 

Atatürk te7e:üı:ür etti. 
* 3 - Çam altı tuzlasında türkiye

nin ilk ince tuz fabrikasının temeli 
atıldı. 

- Kamu~ay Tunceline aid af kanu
nu kabul etti. 

- B Benesin cumhur reisi olması 
dolayısi;le jrş ~işler bakanları arasında 
tarihen . n erki olmak şerefi Dc;ktor 
Aras'a ~eç•i. 

* 5 - tcalya Büyük Elçiliği on iki 
ada da tahşidat haberini tekzip etti. 

- Adana kurtuluş bayramının yıl 
dönümünü heytcanla kutladı. 

* 6 - Mersin kurtuluş gününü bü· 
yük törenlerle kutladı. 

- Afgan Dış İşleri Bakam Ekse
lans Serdar Feyzi Mahmud Han bu sa
bah Ankara ye.. geldi. 

* 7 - Başbakan İsmet İnönü, Ser· 
dar Mahmud Han şerefine bir ziyafet 
verdi. 

- C. H. P Kamutay Grupu Dış İş
ler Bakanının izahlarını dinleyerek 
tasvib etti. 

* 9 - Parti Genel Başkuru boş o
lan sekiz mebusluğa namzetlerini gös
terdi. 

- Türkiye ile dost İran arasında 
hava1is alıp verme servisleri Anadolu 
ve Pars Ajanslan vasrtasiyle başladı. 

* 11 - Mim şef Atatürk'e karşı 
suikast yapmai< için aralarrnda silahlı 
cemiyet kurmakla maznun olanların 

n:ıahkemesine başlandı. 

- 1300 Beyaz Rus Türkiye tabiye
tine alındı. 

* 12 - Boş olan sekiz mebusluğa 
parti namzetleri oy birliğiyle seçildi. 

- Afgan Hariciye Veziri Ekselans 
Serdar Mahmud Han bu akşam !stan
bula hareket etti ve uğurlandı. 

* 13 - Hayvan vergisini indiren ka
nunu kamutay kabul etti. 

* 15 - Doktor Aras Cenevreye git
miştir. 

* 16 - \.1'.illi şef Atatiirk'e suikast 
yapmak için silahlı cemiyet kurmakla 
maznun olanların muhakemesine de.,•am 
edildi. 

- Afgan Hariciye Veziri Ekselans 
Mahmud Han Viyana'ya gitti. 

* 17 - Dış Bakanımız Anadolu ve 
Pars Ajanslarına iş birliğinden ınem
nttniyetle bahsetti. 

* 20 - İkinci beş senelik planın 
esaslarını hazırlamak üzere davet edil· 
miş olan murahhaslar, bugün Celal Ba· 
yarın reisliği altında toplandılar. 

* 21 - C. H. P. Kamutay Grubu 
hazineden taksitle gayrimenkul mal alan
ların taksitl~rinin 20 seneye çıkarıl· 
masr hakındakı projeyi kabul etti. 

- 935 üzüm mahsulünün memlekte 
10 milyon lira sokacağı anlaşıldı. 

* 24 - Kamutay arazinin tahririne 
aid kanun proje ini kabul etti. 

::: 26 - Boş olan Sivas saylavlrğına 
parti nam.zetı General Akif Öztekin 
seçildi. • 

·:: 27 - Yeni Yunan Elçisi B. Refa
il'i Atatürk kabul etti. 

- Cumhur B askanr Atatürk Türk
kuşu sahasını ser~fiendirmis ve çalış-
maları takdir e~btir. ' 

* 29 - Kamutay Askerlik Kanu
nunun 3G ıncı matlı.lesinin ve Askeri 
Ceza Kanununun bazı maddelerinin 
de~iştirilmesine dair projeyi kabul 
ettı. 

* 30 - C. H. P. Genel YE)netim Ku
rulu yurdun 32 yerinde halkevi açılma· 
sına karar verdi. 

- Milli şef Atatük'e karşı suikast 
yapmak üzere silahlı cemiyet kurmak
tan suçlu olanların mahkemesine de
vam edildi. 

:;: 31 - Yüksek ziraat enstin>sünde, 
kütüphane mem . . k .. . uru yetıştırme uzere 
hır kurs aç•lmıştrr. 

• • V z l J D f K Çorçü Göbels gibi politika a-936 nın öyle günleri olmuştur kı, Loyıd Corc, an e an ' u uper, . • . ... • l • b. tara-
damları, bu ydı, dünya için 1914 kadar tehlikeli saymışlardır. ff.abe~. lspa~ya, t~n hadıs;ıe;'de~ daha 
fa bırakdırsa, 936 yı, dünya sulh ve sükUnu lehine. olarak kendısıne benzeti me ıstenen 

mesud biT yıl olarak kabul etmek lazımgelmektedır. • . A • ·a d bakımından 
Bununla beraber 936; yaşattıiı hiıdi~elerin gergin~ii(i, vah:~ ıhtılat lara y:l aç.~a ;;.''h~lselerini seçio 

dünya tarihine binbir vak'a ile dolu bır yıl olarak gırmektetlır. Bunu, en e emmıye 1 "" 

aldığımız bu sütunları okuduğunuz zaman hatırlamış olacaksın_ız. • . k. QJ yılı olarak 
Buna makabil 936 · genç Türkiye Cümhuriyetinin tarihine bır feyı z, kalkınmka, ve ın6 . ış .

1 
l re 

gecmehtedir: On üç yıldır, her geçen yı, en ısın en ır evve ını ar 

1 
' l k d. · d b' lk · · atmama ta ve ır ı er eme, • 

fah rekom vetmektedir. h • d Kemalist 
Yurd içi hadise;erimizin e:viye, güzele, dogruya doğra akan seyri, dünya mıwace esın e, 

Tiirkiye'nin ballliyar ve mesııd karakterini çizmektedir : 

Şubat 

* 1 - Trakyada göçmenler içinku· 
rulacak döt t la.;tahaneden Lırincisi ku
ruldu. 

- Haydarpaşa hastahanesi açıldı. 
* 5 - Kar.ıutay Memurlar Kanur,u

nun bazı m.:ı.jdelerini değiştiren projeyi 
kabul etti. 

::: 6 - h.ntalya'da sel oldu. 
- Kamut=.ıy 11 marta kadar toplan-

tısını tatil etti. 
- Bolu'da zelzele oldu. 
* 8 - Kar~acalı Anibal'ın mezarına 

bir heykel dikilmesi kararlaştı. 
* 12 - İzmir'de şiddetli yağmurlar 

yağdı, şehri sel bastL 

- Ankara'da ve yurdun bir çok 
yerlerinde ~iddetli fırtınalar oldu. 

* 14 - Gediz nehri taştı. 
- Ankarii Eskişehir arasında ro

morkla bire;_ tur uçuşu yapıldı. 

* 17 - Milli şef Atatürk'e suikast 
yapmaktan suçlu olanların hepsi beraet. 
ettiler. 

* 18 - Dış İşler Bakannnız İstan
bula geldi. 

* 20 - Başbakanımız, yanlarında 

Adliye Banr.ı Bay Şükrü Saraçoğlu 

olduğu halde İstanbul'a gitti. 

* 22 - İzmir ovasını su bastı. 
* 23 - Halkevlerinin kuruluş ve ye

ni 32 halkevi açılışı kutlandı. 
* 26 - Çerkeş'de eski bir Bizans 

şehri bulundu. 

* 29 - Nahiye Genel Direktörlüğü 
tarafından hazırlanan fotograf sergisi 
açıldı. 

_ 936 bütçesi 216.880.000 lira olarak 
hazırlandı. 

Mart 
* 1 - Türkkuşu'nun tayyareleri Es

kisehirden döndü. 
'* 2 _ Türkiye • Danimarka daimt 

uzlaşma ve hakem komisyonu çalışma· 

ya basladı. 
* ~ _ A:ı.kara'da Halkevliler Reşid 

Galib, Sami Çclgeçen ve Ali Rıza Çan
kaya'nın mezarında tören yaptılar. 

* 7 _ Almanya Büyük Elçisi hükfi
metinin aldrğı kararlar hakkında hükfi· 

metimize izahat verdi. 

* 8 - 1ç i~ler Bakanı B. Şükrü Ka· 
ya Avrupadaıı döndü. 

* 10 - Dış İşler Bakanımız Cer.ev• 
reye gitti. 

::: ı l - Cumhur Reisimiz Atatürük, 
Başbakanımız İnönü Ankarayı şe-ref
!endirdiler. 

* 14 - Alman Büyük Elçiliği bazı 
asılsız haberleri tekzib etti. 

* ıs _ İran Şeyhinşalı.ın Rıza'tanm 
doğum yıl dfü:.ümü dolayısiyle şehr_i

miz<leki İra11 Büyük Elçiliğincl-: bır 

suvare verildi. 
* 16 - ? arise gitmekte olan ~. de 

Martel Ankar<.'dan geçti. 
_ lstanbulda 16 mart ihtifali yapıl· 

dL • 
_ B .şi:ı.ıkan İnönü fotograf sr rgı-

sini gezdi. * 17 _ Parti grubunda Dış Bakan 
vekiller B. Szraçoğlu politika durUJ!\U 

hakkında izahat verdi. 
::: 19 _ Trakya'da fazla yağmurw-

dan nehirler taştı. 
* 22 _ Ankara'da toprak bayramı 

kutlandı. . b"lA 
Menemen'de sehıt Ku ı ay ·•· 23 - ' 

. . ···b.. "'k biı' ihtifal yapıldı. 
ıçın uyu d 
- :!: 24 - Başbakan İnönü yanların a 

k ·ıı e mtbuslar olduğu halde za-"e ı er v B 
fer anıtı ve Afyon • Karaku~; ozan 
önü • Isparta hattını açmak ıçın Anka-

radan ayrıldılar. 
::< 15 - - B.:şbakanımız Afyon - Ka-

rakuyu hattını açtı. 

* 26 - başbakanımız Bozanönü • 
Isparta hat!ınx açtı. 

- Türkiye İş Bankası Umumi Hey• 
eti toplandı. 

* 27 - I~ctğızman'da zelzele oldu. 
* 28 - İzmit kağıt fabrikasının ka· 

zanları ilk defa işletildi. 

* 29 - llsak'da yeni elektrik sant· 
rah şehre ışık verdi. 

- Trak~'.i'da 63 ziraat kredi koope
ratifi açıldı. 

* 30 - Çankırı'da bir zelzele oldu. 
* 31 - Anadolu Ajansı on birinci 

umumi hey':!ti toplandı. 

Nisan 
* 2 - Eğe bölgesi böcekcilik oku

lu açıldı. 

- Köyc\!ğiz krom madeni çalışma
ya başladı. 

* 3 - Uşak'ın İmroz köyünde üç 
bin senelik hır su tası bulundu. 

- Dış Bakanımız İstanbul'a geldi. 
- Kamutay açık encümen balıkla-

rına üyeler seçti ve Milli Müdafaa büt
çesine bir milyon liralık tahsisat koydu. 

- Kültü.r Bakanlığı, ilk öğretmen 
okulu mezunl~ r. ı(\-asında orta okul öğ
retmenliğine imtihan açtı. 

* 7 - Türkiye ile Almanya arasın
da ticaret görüşmelerini yapacak heyet 
Ankara'ya geldi. 

* 9 - Ankara Halkevinde Mimar 
Sinan ihtifo.i yapıldı. 

* 10 - Kars'ta zelzele oldu. 
* 12 - Türk Tarih Kurumu Asbaş-

1:anı Bayan Afet, ha1kevinde Alacahö
yük kazısı hakkında bir konferans 
verdi. 

- s~ki:t.inci spor 
landı. 

kongresi top-

* 14 - Kamutay Grubu toplandı ve 
Doktor Aras dış politikayı anlattı. 

* 16 Ergani tahvilleri çekildi. 
* 17 - Baladız • Burdur demiryo· 

lunun ray döşenmesi başladr. 

- Bay Numan Menemenci oğlu bir 
mayıs bayramında bulunmak üzere Sov
yet Rusya'ya gitti. 

* 18 - Türk Spor Kongresi çalış
malarını sona erdirdi. Seçimler yaptı. 
ve partiye bağlılığım bildirdi. 

~ 19 - İzmit kağıt fabrikası ilk ka
ğıdı yaptı. 

• 23 - Milli hakimiyet ve çocuk bay
ramı bütün memlekette kutlandı. 

~ 27 - Giresun ile Şebinkarahisar 
arasında Egriheldağr yolu açıldı. 

:ı. 28 - C. H. P. Kamutay Gurubu 
toplandı. Doktor Aras boğazlar nota
sına devletlerin vermiş oldukları ce
vabların mtisbet mahiyetini, düyunu
umumiye hakkında Paris müzakerele
rinin son safhasını anlattı. 

* 30 - S. M. Mısır Kralının ölümü 
dolayısiyle Dış Bakanımız Mısır Elçi
liğine giderek hükumetin taziyelerini 
bildirdi. 

Mayıs 

:t- 2 - İktisat Vekaleti çivi fiatta
rını tesbi t etti. 

- Ergani bakın şirketi ecnebi his
sedarlariyle hükumet arasında satınal
ma anlaşması imza edildi. 

- Modern Alman sanat ve Alman 
tezyin sanat ·ı sergisi bugün açıldı. 

:t- 4 - Doktor Mustafa Enver adma 
lzmir'de bir heykel dikildi. 

- Kamutay, mübadele ve taviz kanu
nuna ek layihayı kabul etmiştir. 

:/. 7 - Kızılay umumi merkezi top• 
landı. 

* 9 - Bir gün içinde İspanya'ya 
mühim miktarda yumurta gönderildi. 

~ 10 - İnönü şehitliğinde tören ya• 
pıldı. 

* 12 - Nansen Ofis, 1200 Beyaz 
Rusu tabiyete alındığından doalyı cum
huriyet hükümetine teşekkür etti. 

- C. H. P. Kamutay Grubu hususi 
idareler ve ılk tedrisat encümenlerinin 
raporlarını teckık etti. 

- Kültfü Bakanlığının a~tığı alfa
be mlisabakası neticelendi. 

:f. 14 - Atatürk han büyük elçisini 
kabul etti. 

* 16 - Bütün memlekette hava şe
hitleri ihtifali yapıldı. 

- Atatürk İngiliz ve Fransız bü
yük elçilerini kabul etti. 

~ 17 - Atatürk bu akşam hususi 
trenle İstanbul 'u şereflendirdi. 

* 18 - Erzurum • Sivasdemiryolu
nun inşasma başlama töreni bugün saat 
12.30 da A~kale'nin beş kilometre gar
binde yapudı. 

:t- 19 - Parti Kamutay Gurubunda 
Dış Bakan vekili Şükrü Saraç oğlu 

umumi politika vaziyetini anlattı. 
- Atatü:k'ün Samsuna ayak bas

tığı günün 17 inci yıl dönümü bütün 
yurdda kutlandı. 

- Ankaı:a'da idman şenlikleri ya
pıldı. 

- Türk . Alman ticaret anlaşması 

imzalandL 

* 20 - Atatürlr 19 mayıs dola
yısiyle vatandaşların yüksek duygula· 
rmı bildiren yazılara ve gençliğin he
yecan ve bağlılığına teşekkürlerini bil
dirdi. 

:f. 23 - İstanbul • Ankara hava se
ferleri yeni plana göre başladı. 

* 27 - Kamutay, Orduya yeni yıl 
askeri büdcelerinin kabulü dolayısiyle 
inan ve selamını bildirdi. _ 

- Atatürk İstanbul'da Lord Loyd'ı 
kabul etti. 

* 28 - tstanbul'da harb akademisi 
tarafından yapılan ve 28 mayısta baş
layan tümen tatbikatı sahasını Atatürk· 
şereflendirmış ve harekatı takip etmiş· 
lerdir. 

- Dış İşler Bakanımız Cenevre'den 
Ankara'ya döndü. 

:f. 29 - 22 haziranda Montröde top
lanacak boğazlar komisyonuna murah
haslarını yollamayı devletlerden iste
dik. 

- Alman tezyini sanatlar sergisi 
İstanbul'da açıldı. 

* 30 - Türkiye şampiyonu Fener
bahçe, muhtelif maçlar yapmak üzere 
Sovyet Rusya'ya davet edildi. 

Haziran 
* 1 - Berlin Olimpiyadlarma iş

tirakimiz kararlaştı. 

- Kamutay yeni büdceyi kabul ve 
İs:net İnönü hükfunetine oy birliğiyle 
güvenini bilclirdi. 

:f. a - Kamutay bankalar kanununu 
kabul etti. 

- Muhafız alayının onuncu yıl dö -
nümü kutlandı. 

:(. 3 - Kc:tınutay r;arubunda Doktor 
Aras dış politikayı anlattı. 

* 4 - Atatürk Muradlı ve Çorluya 
giderek göçmen köylerini gezdiler. 

* 7 - Atatürk Bursayı şereflen

dirdi. 
- Yugoslavya bakanlarından Bay 

Şevki 'Belunen Ankara'ya geldi. 
* s - Kadrn tayyarecimiz Sabiha 

Gökçen lstanbu!'dan Bursa'ya muvaf· 
fakiyetli bir uçuş yaptr. 

* 9 - Kamutay İş Kanununu kabul 
etti. 

- Kamutay meşhud cürümler ka
nununu kabul etti. 

:f. 10 - Cumhur Reisi Atatürk An
kara'ya döndüler. 

- Kamutay Srhhat 
kilatı ve tağşişin men'i 
rini kabul etti. 

Bakanlığı teş

kanun projele· 

* 11 - Kamutay İstanbul telefonu .. 
nun satın alınması ve İstanbul İzmir 

Ilınan idareleri hakkındaki kanun proje. 
sini kabul etti. 

:t- 12 - Kamutay çeltik kanunu, ce• 
za kanununun bazı maddelerini değiş. 
tiren kanunı.u ve 25 milyon liralık fev .. 
kalade tahsisat kanunlarını kabul etti. 

:f. 13 - Kamutay yaz tatiline girdi, 

* 14 - Boğazlar Konferansında bu
lunacc:ık olan murahhas heyetimiz dün 
akşam şehrimizden hareket etti 

* 16 - Atatürk dün İstanbul'a git· 
tiler. 

- Bulgar elçisi Bay Hiristof beya. 
natta bulundu. 

!1f. 18 - Başbakanımız ve üç baka
nmuz !stanbul'a gittiler. 

- İktisat Vekaleti iplik fiatlarınr 
ekonomik şartlarına göre tesbit etti. 

* 19 - Cumhuriyet Halk Partisi
nin memlek~tin siyasi ve içtimai hay~ .. 
tında göıı.terdigi yüksek maksatların ta
hakkukunu kolaylaştırmak ve partin~n 
inkişafını .1rtırmak ve hızlandırmak 

için bundan sonra parti faaliyeti ile 
hükumet idaresi arasında sıkx bir ya
kınlık daha ameli bir beraberlik temin 
edilmesine genbaşkurca karar verildi. 

- Başbakanımız ve bakanlarımız 

tayyare ile İstanbul'dan döndüler. 
!1f. 22 - Boğazlar Konferansı Mont

rö'de toplandı. Dış Bakanımız tezimizi 
izah etti. 

* 24 - Montrö Konferansı müsait 
bir hava içinde devam ediyor. 

- Karab:ik demir ve çelik fabrikası 
anlaşması uün imzalandı 

:t- 25 - Montrö'de anlaşma projemi% 
görüşülmeye başlandı. 

:f. 26 - Boğazlar Konferansr proje• 
mizin ilk okunmasını bitirdi. 

* 27 - Montrö'de teknik komite ça• 
lışmalarına devam ediyor. 

:t- 29 - Boğazlar Konferansının müs
bet akisleri devam ediyor. 

* 30 - Montrö'de Bay Menemenci. 
oğlu verdiğimiz mukavele metnini tef
sir eden beyanatta bulundu. 

- İzmitin kurtuluşu kutlandı. 

Temmuz 
* 1 - Montröde teknik komite pro• 

jenin ikinci kısmının tetkikine başladı. 
* 4 - B. Şükrü Kaya, Edirnedeki 

valiler toplantısına reislik etti. 
* 5 - Yeni çocuk bakıcılarına dip

lomaları dağıldı. 

* 6 - Sovyetler birliğindeki genç
ler pilot kurslarını muvaffakiyetle bitir
diler. 

* 7 - Montrö konferansı müsaid bir 
hava içinde çalışmalarına devam edi· 
yor. 

* 8 - Montrö konferansr, ingilis 
projesini tetkika başladı. 

- Başbakannnız İstanbula gitti. 
* 9 - Montrö konferansı İngiliz 

projesinin on beş maddesini tetkik et• 
ti. 

* 10 - Başbakanımız Ankaraya dön• 
dü. 

* 1 l - Montrö konferansında muh• 
telif delegeler hükümetleriyle tema.s 
etmek üzere Montrö'den ayrıldılar. 

- Kızılay haftası başadJı. 

* 13 - Türk • yugoslav milli fut• 
bol takımları berabere kaldılar. 

* 14 - Atatürk, Tarım kredi koo• 
peratifleıinin ilki olan Tekir koopera. 
tifinin bir numaralı ortağı o1clu. 

* 15 - İngiltere kabule hazır oldu .. 
ğu şartları bildirdi. 

* 16 - Boğazlar komisyonu birçok: 
esaslı maddeler kabul etti. 

* 17 - Boğazlar konferansı bütün 
noktalar üzerinde mutabık kaldı. 

* 18 - Tahrir komitesi, boğazlar 
mukavelesinin katı metnini hazırladı. 

·~ 19 - Boğazlar komisyonu yeni 
projeyi ittifakla kabul etti. 

* 20 - Yeni boğazlar rejimi bu g:!
ce saat 22 de Montröde imzalandı. 

• 21 - Atatürk Türkiyesinin yeni 
zaferi Montrö Boğazlar anlaşması IJü· 
tün memlekette emsalsiz tezahürlerle 
kutlandı . 

- Kamutay 30 temmuzda toplantı .. 
ya çağırıldı. 

* 22 - Boğazlar bölgesini işgal et
tik. 

* 23 - Yeni anlaşma. bütün dünya 
matbuatınca dostça karşılandı. 

• 25 - Lozan zaferinin yı1dönümil 



Sijziin ,r:elişi: 

MEHMED AKiF 
Altı aydanberi, lstanbulda, her

gün biraz daha yaklaşan ölümünü 
bekliyerek yatan şair Mehmed Akif, 
evelki akşam öldü. Osmanlı edebi
yatının son mekteblerinden birisi, 
Akifin gözleriyle birlikte kapanmış
tır. 

Mehmed Akifi kendisiyle yaşıt, 
kendisinden yaşlı ve genç osmanlı 
şairlerinden ayıran iki karakteristik 
vasıf vardı : 

Onca sanat, birçok çaadaşlarmm 
verdik] ri manalardan büsbütün 
başka bir mana taşırdı. O, ··sanat 
sanat icindir,, vecizesini, bu tel~kki 
dahn itibardan düsmediği zamanlar
da da, t nrrmı.mıstı. Onun icin yedi 
cild tutan Safahat'lannda göreceğiniz 
kısa ve uzun bütün şiirleri, kendi gö
rüs cevresinin gneisliO.i nibsetinde, 
muhiti ve cemiveti teren,,iim etmiş
tir. Ri.\yük harl.>da onu Berline ve 
Necdin sıcak çöllerine kavuşturan 
hu s,mat telilkkisi olmuştur, diyebi-
1\r]?_ 

Bir muharrir dostumuzun da 
<ledıği ı:ribi ··herkesin gecelerden, 
gölP-t>lerden bahsettiği ?.aman o, bir 
idealin heyecanlı kahramanı olmuş
tur.,, 

Bir takım şairlerimizin eserle
rinde ancak garnitür halinde bulu
nan vatan ve millet mevzuu Akif'in 
şiirin..Je tek ve biricik kaynak ve pı
nar gıbi çağladı, durdu. 

Sonra Akif. şiirinin ve sanatının 
ifade vasıtası olarak - arabca ile fars-

ve ortalama yükselişi, hemen her za. 
man, biribirinin aynı olur ve oralar
da sel dalgalan piyade yürüyüıü ile 
takip edilebilir. Çünkü o sular geniı 
ormanların içinde birikir ve her hız. 
landrklan yerde kendilerini orman • 
dan bir blok karşılar. Ağaçların şe
hir kıyılarına ve dağ başlanna çe -
kildiği gündenberi türle yurdunda bir 
su kıtlığı ve bir sel bolluğu görürüz: 

Boğan kıtlrk ve bunaltan bolluk. 
Halbuki türk tarihinde suyun tek 

bir vasfı vardı: rahmet. 
Bu rahmet neden kısaldı. Bu rah

met nicin boğuyor? Ayağı Anadolu
nun büyük ırmaklanna varan dere • 
ler ve onların ikinci, üçüncü ve be. 
tinci derecede kollan uzak olmıyan 
zamanlarda bol ve kanclmcı birer su 
akıtıyordu. Şimdi beyaz cakıllarmm 
üstünde kireç.leş:ıiş yosunlar hum
malı d ıd 'darın kavrrlıp kurumut 
köpül· erini andmyor. Bu dereler bi
rer yeşil tünel olmadıkca birer yanık 
sine gibi dalına kuru kalacak ve iç
lerinde toplanan her yai!mur sağnağı 
havvanlan, insanları götüren, köy
leri silip sÜl')Üren ve s hirleri boğan 
birer su baslası yapacaktır. 

Dikkat enidiz: kaynafü karlı te
peler olan her su, deli ve faydasızdır. 
Buna karsıt ağaçlı yamaç arın billur 
pmarlariyle beslenen her dere asil 
devamlı ve itaatlı akar. Ve yatağın~ 
da e.ğaç kökü bulunmıyan her nmak 
aktıkça suyundan kaybede ede cdız 
bir akmb halini alır.Kızdırmak Si
nop'ta başlayıp Zara dağlannda bi
ten bir ağaç deryası içinde aktığı za. 

"' yükselmenin doruğuna çılanış 
bir kültür ve üstün kuvvette bir 

ıet tutabiliyordu: Eti, türk im
paratorluğunun refahını Kmlrmıak
tan aldubna şüphe edilemez. Bu or
manlar Sıvas üz.,.rinde, Zara dağla
nna doğru çekilince, Kızılrrmağm 
sulan bir çam gövdesi yüzdüremi
yecek kadar azaldı. 

Sathında eğaç gövdesi ve bağrm
Cla ağaç kökü b lunmıyan her toprak 
derhal gevşeyip çatladığı için üstün
Cle ne yağmur ne kar sulan tutuna
bilir. Altı ay 1aı kaim bir kar tabakası 
taşıyan bozkırların, yazın, bir damla 
ıuya hasreti, cayır cayır kavrulması 
bundandır. Cümhuriyet hükümeti 
işin üzerinde bulunuyor. Baıkalann
da oldum gibi bunda da muvaffak 
olacağında şüohe edilmez. Fakat hü
kümetten başka olarak milletce de 
deli ıulammzı u!llan~, aıı; de
~)eri_.rnizi gürlendirmek için elbirliği 
ıl: agaç ~orumağa, ağaç beslemeğe, 
~acı ç.ogaltmağa _c;alışmalıyız. Çün
!'ii bu 1§ ancak milletçe ve elbirlii!i 
ile basarrlacak büyük ve ~k geniş 
iı:1 rdendir. 

çayı birçok çağdaşlarından daha iyi 
bilmesine rağmen - osmanlıcayı de
ğil; güzel. sade ve tabii türkçeyi 
seçmiştir. Evelki gün beyaz saka1h 
~airin tabutu arkasına daha bıyıkla
n yeni terlemiş bir genç kalabalığını 
toplayan, bu vasıtayı seçmekteki ve 
yüksek bir tahkiye kabiliyeti ile kul
lanmaktaki isabet ve muvaffakiyeti 
olmustur. 

Akif, .. vatan" a ne mana veri
yordu~ Akif ··milliyet,, i nasıl an
lıyordu? Bizde, hemen hemen, ille 
önce ··vatan" kelimesini kullanan 
Namık Kemalle olduğu gibi, evelki 
gÜn Edirnekapı mezarlıihna gömü
len şairle de aramııda bu mefhum
lara mana vermek bakımından bü
yük farklar ve mesafeler bulundu
ğunu kaydetmeden geçemeyiz. O, 
kiitlenin ruhuna harikuladelikler a· 
şılayan, millet mucizelerine hayat 
veren "sebeb,, ve ··müe.c;sir., leri, 
gerrği gibi, sezememişti. Fakat bu 
şahlanışlann, bu yabancı akınlar ö
nünde et ve kemikten birer kale gıLi 
duruşlarm heyecanı onun kalemıne 
ölmez hamaset eserleri ilham ede
bilmiştir. 

Akifin son yıllarım Mısırda ıstı
rap verici bir nostalji içinde geçirdi
ğini söylüyorlar. Şair, gözlerini 27 
ilkkanunda yabancı Afrika ufukla
rma karşı yumsaydı, hiç şüphesiz, 

' 

altmış üç yıllık hayatının ifadeye de 
muktedir olamıyacaih en çetin 18tı
rabı bu olacaktı. - N.A. 

Necatinin mezarını 
ziyaret edeceğiz 

Dün yazdığmıız gibi, maarif vekili 
merhum Necatinin ölümünün yıldönü
mü alınası münasebetiyle, bugün saat 
14 ile 14 buçuk arasında, merhumu sev
miş olanlar mezan başında toplanacak
lar ve hatırasını anacaklardır. 

Yeni yıl 
Eski takvimin son yaprağını yabp 

sepete attığımız zaman duyduğumuz 

acıyı unutabilmek için yeni takvimin 
ilk yaprağnu neı'e ve sevinçle yırt· 
mağa hazırlanırız. 

Dün gece, uzun bir yılı, ağızlığı

mızın ucunda sonuna kadar yanını§ 

bir cigara gibi çıkarıp atarak yenisini 
taktik. 

Eski sene, hiç şüphesiz, gözlerimi. 
zin kenarma yeniden kırı§ıklar çize
rek tarihe gömüldü. Fakat biz, o çiz
giyi dostlarımızdan, sevdiklerimiz

den ve çocuklarımızdan aakla;yabilmck 
için, güldük, eğlendik. içtik ve danı et
tik. 

Konfetiler, serpantinler, tarap ve 
fampanya ı1iıeleri, saksofon ve kapa
nıp açılan !ômbalar, parlak elbisele
re bürünmüı insanların yaılanmak 

kederini avutmak vazifesini Üzerle
rine aldıklarının, aceba, farkmdaını
dırlar ? 

Hutay! 

Sancak meselesi Üzerinde konuşu
yorduk. Arabcası kuvetli bir tanıdı
ğımız söze knn~tı: 

- Hatay meselesi nasıl bitecek, bi
liyormusunuz 1 dedi. 

- Nasıl bitecek ? 
- Suriyelilerin "hntay,, demesile ! 
ve ilave etti: 

- "hatay,, arabca "benim hatam 
" demektir. 

ULUS 

IST ANBUL TELEFONLARI : 

Elektrik şirketinin 
gümrük kaçakçılığı 

İstanbul, 31 - Elektrik şirketinin 
yaptığı gümrük kaçakçılığına aid ev
rak bugün dokuzuncu ihtisas mahke
mesine verilmiş ve mahkeme müddeiu
mumiliği şirket aleyhine davayı açmış· 
tır. Suçlular arasında şirket müdürü 
Hasan, şebeke başmünedisi Haşim, 

malzeme dairesi müdürü Sadi, Başmü
hendis Tiroli, muhasebeci Piryos, mü
hendis Serpire, · fabrika müdürü, kon. 

trol amiri, şirket daire müdürii: vardır. 
Celbler suçlulara cumartesi günü teb
liğ edilecektir. 

Komünistlik 
• 

propagandası yapanlar 
mahkemede 

İstanbul, 31 - Komünistlik propa
gandası yapmak, kitab, beyanname neş
retmek ve cemiyet kurmakla maznun 
suçlular müddeiumumiliğe verildi ve 
isticvabtan sonra hakim haklarında 

tevkif kararı verdi. Maznunlar on üç 
kişidir. Aralarında Nazım Hikmet ve 
doktor Hikmet de v:m!ır. 

Tekirdağda elektrik 
fiatları 

Tekirdağ, 31 (A.A.) - Tekirdağ e
lektrik işlerini inceleyen Jİrketler komi
ıerliği, fransn frankmın düşmesi üzeri
ne elektrik lcilovatmm yıl bapndan iti
baren 24 kurU§tan 16 buçuk kuruşa in
~irilmesini prkete kabul ettirmiştir. 

Şimdiye kadar çok pahalı elektrik yakan 

tekir-iağlıiar bu indirilmeden memnun
durlar. 

Giizelliğin tarifi 

fstanbul arkada§larrmızm bir de

fine bulmu} gibi hep birden kendi

lerine mal <!llikleri Misis Simpson'un 

bu romanında muharrir, hikayesin.in 

kahramanmı §Öyle tarif ediyor : 

"··- gözleri öyle derin lacivertdir ki 
kadifeden iki menek~ denilebilir. 

Uzun ve kıvnk siyah kirpikler bun

ları gölgelendirmektedir. Kaşlara ge

lince.... hele çekik burun, yarı açık ve 

meyvadan fazla çiçek olan ağız .... ,, 

Ağniyetülegani'de sevgiliyi böyle 

tarif etmE-z mi: ''sevgilim dudakların 

nar, dişlerin incidir, gözlerin üzüm 

gibi .... ., aşkın misitigindeki bu bağ
çivanlık ruhu demek ki yinninci asra 
kadar gelebihnit 1 

Geneler için böyle eğlenceler tertib 
edilmesi iyi; fakat ihtiyarlar için neden 

bir !jeyler düşünmiyorlar 
(La Republique'den) 

Profesör polis hafiyesı' olduktan sonra .. 

B. İbrahim Neani' pya 
• • sporu ıçıo 

Dı.Jmen Dil•men'e bir grup gidiyor 
Şehrimizden bir sporcu kafilesi, 

Değerli bilgin nelaılıet devı~ini aşlarmda dağcı!ık fedarasyonu An· 
· k .. J?' . ara bölgesi ajanı B. İlyas olduğu hal-

geçırme · uzere ıwmava guror d b .. D'km ·a 11 k '~ • • e ugun ı ene gı ece t er ve aya.ıı. 

Bundan bir müddet evel Aııra sporları yapacaklardır. Üç gün sürecek 
Nümune Hastahanesinde bir ame.i olan bu çalı§malann çok zevkli ve güzel 
geçiren ve o zamandanberi yatm olacağı umulmaktadrr. Üç günlük de· 
bulunan Burdur Mebusu ve Türk vamlı çalışmanın ve şehrimizde kayak 
Kurwnu Genel Sekreteri Bay İbr# ve kar sporlarının ne kadar geliştigini 
Necmi Dilmen'in iyileşmekte old' ve sevildiğini anlatmaktadır. 
nu bundan birkaç gün evel müjt 
miştik. 

Memnuniyetle haber aldığımızır 

re değerli bilginimiz, önümüzdekt 

zar günü hastahaneden çıkacak w· 

kahat müddetini geçirmek üzere a-
naya gidecektir . 

YURDDA 
Hava duruw 

Meteoroloji enstitüsünden•erilen 
malfunata göre dün KaraderuaJıille
rinde kar ile karışık yağmur, il Anı· 
doluda ise hafif kar şeklinde ığı§ ol· 
muştur. Karadeniz sahillerint yağf 
fırtına ile beraber olmuş ve Ja:la Rt 
zede metre murabbaına yüz t ltto kw 
dar yağış isabet etmiştir. 1)1 sth.unct 
evvelki güne göre, 6 - 4 der.e da.a dü
şüle kaydedilmiştir. Dün vfdda .n dü
şük dereceler adına alb la E<medC 
9, Afyon ve Er.zurumda . S, N~de fe 

Karsta 1 7, Kütahya ve .'.ırşeh;de 20 
derece olarak kaydolurul§tur. 4emle
ketin en sıcak yerleri j sıfırn üstün· 
de Dörtyolda 11, Silin ve <danada 
13 derece idi. Dün Aıtarada :n yük· 
sek suhunet sıfınn ü-ünde 2 derece

den yukan çıkamarmşr. 

Hayat pahalılıi' 

"Prens ·Join"lle 1836 da ;viçre

den kardeşine yazıyordu: "~klu 

bir ailenin, hiZ}letcilcrile birlite ay· 

da 2000 fraııJla yaşayabildii bir 

memleketi :ziyeret etmiı buhıuyo

rum. Bir tarafa kaydettim; eğr Av· 

rupa'da umı.ııni bir sarsıntı zuur e

derse oraya ıığınacağun.,, 

Tuhaf fefdir ki bütün kıyaı nsur

lan hesaba ıı.trlınca, 1936 lvıiçrc5inde 
de bu kadar para ile, yine prens gıi ya

şamak kabildir. 

Şu hale gÖre hükmümüz ne ,}abi

lir ı 

Zeytin dalı 

Evvelki gün Ziraat Vekilinin 'baş· 

kanlığında 2eytin yeti~tiren bölgelt· 

rin mebusları ve zeytincilik ınül'9 

haısısları bir toplantı yaptılar ve ~ey. 

tin yetiştirilnıesinin geliımesi hakkın

da hazırlanan bir raporu okuyup mC
zakerelcrde bulundular. 

1937 yılının ilk gününde bu top. 

Jantı haberiıu &ize tekrarlamayı fay. 

dalı buluyoruz. Çünkü geçen yıllarda 

olduğu gibi, yeni yılda da zeytin da• 

lmı, her memleketten fazla, Türkiye 

elinde tutacaktır, 

(Lö Jurnal'dan). 

Lik maç arı 
2-1-937 cumartesi günü Ankara Gü

cü sahasında yapılacak lik maçları: 
Gençler B. - Çankaya B. T. saat 14 

hakem: Refik. Muhafız Gücü - Anka
ra G. B. T. saat 15,15: hakem Refik. 

3-1-937 pazar günü Ankara gücil 
sahasında yapılacak lik maçları: 

Gençler B. - Çankaya A. T. saat 14~ 
Hakem: Hüsnü. 

Ankara Gücü sahasında: 
Muhafız Gücü - Ankara Gücü saat 

14,30. Hakem: Nuri. 

Devlet demiryollarınm 
bir spor severliği 
• 

Devlet demiryolları idaresi, kayali• 

lan da e'ya telakki ederek nakil ücreti 

almakta idi. İdare bir spor aeverlic 

eseri olarak kayakları zan eşya listesi 

içine sokmuş ve böylelikle parasız na

kil edilmelerini temin etmiştir. 

Henüz inkişaf ve yayılma halinde 

bulunan bu spor ıubesine, demiryolla· 

ri idaresinin gösterdiği bu alakayı ı~ 

ranla kaydederiz. 

Zimmetli memurlar 
hakkında 

1936 yılı içinde kefalete bağlı me· 
murların katileşen zimmetlerine aid i· 
lamlarla zimmetli memurların mali va
ziyetlerinin 15-1-937 tarihine kadar ma· 
tiye vilayetine gönderilmesi alakalıla-

ra bildirilmiştir. 

Nöbetei eczaneler ... 
1.1.937 tarihinden 28.2.937 akşamına 

kadar eczaneler gece nöbet cedvelleri 
1 - Pazar: Ankara eczanesi 
2 - Pazartesi: Yeni ve Cebeci 

eczaneleri 

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

eczaneleri 

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

DiL KÖSESi: 

" .... Türkgücü sokağında oturanlar 
dün saat onda civar apartmanlardan bi
.rinde işitilen silah sesleri üzerıne bir .. 
den bire doğruldu.'' 

Gazetelerimizde moda olan cinayet 
edebiyatından bir nümune olan şu kısa. 
cümledeki hatalara bakınız: 

1 - Bir sokakta oturanlara nazaran 
"civar bir apartıman'' acaba başka bir 
sokakta bulunan bir bina mıdır? Hayır, 
çünlcü cinayet bu sokaktaki bir apar
tımanda işlenmiştir. Şu halde "civar~ 
tabiri yersizdir. 

2 - "Apartımanlardan birinden işi• 
tilcn., denilince sesin o apartımandaa. 
geldiği manası çıkarılamaz. 

3 - Fail cemi olduğu halde ''doğ 
ruldu,, müfreddir. 

4 - Bir hadise hakkmda sonradan 
tahkikat yapan bir muhbirin bütün so
kakta oturanlarrn silfıh sesi üzerine 
yaptıkları hareketi tasvir etmesi cid· 
den dahiyane bir bulu!jtur. 

••• 
"Bir cinayet 'şlenmiş olmak ihtiına• 

lini pek kuvvetlendiren silah sesleri 
üzerine,._,, 

SUah sesleri cinayet ışlenmiş olma~ 
ihtimalini nasıl kuvvetlendirebilir ki, 
bu seslerin i itilmesinden önce, tabil 
bu ihtimal bil mcvcud de wildi. 
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İkincikanun 

936 nm öyle Pnleri olınııttur lıi,, Loyicl Corc,, Van ZelanJ. Dal Kap er,, Ço~, G~• ~bi ~mr:..: 
clamlan,, bu yılı,, dünya için 1914 lıaJar telalilıeli saymqlarclır. !'abe§, la""'!ya, Ç?' Mel~:' elen clalttı 
la lnralnlaraa. 938 yı. clünya aalla oe ... dWna leltine. olartılı hnılüine benatilmei Utenen 9 
memcl bir yıl olaralı kabul etmek ıcmn..elınektedır. ididad IHıAinancfata 

Bıımınla beraber 936: Ytlfaltaiı MJi~elerin gertıiıa~iii,, oalıi?' ihtilatlara yol ~ti" Mcl;..,erini ~ 
clünya tarihine binbir oalı'a ile dola bır yıl olaralt wırmeldetlır. Bana,, en ehenunıye 1 

• l - Kon yada Aliettin tepesi ete• alJığıma bu aiitunları elıuclaiunrı z .zaman laatırlamq oltıealuınu. • lıalln • '/ıqiıl yılı olandı 
ğinde kurulan tehitler anıb törenle a- Buna makabil 936: il~ T ürld ye Cümlauriye.ti!'in tari~ine bir ~e~ z, ~" oe ın 6ir ilerleme,, re • 
çıldı. ~ geçmektedir: On üç yaldır, her ııeçen yıl,, lıemliainden bir eooellıinı ar a 0 • 

* 2 - C. H. P. Genel Yöneti:n Ku· lala relıoru vamelıtedir 1..-.J-~ .,. _ _ıid 
• • "' • ı • • • • 0 

-::--'•, ela~ cfog"ru -L- M_,.;ı Jünya rmrocıcenCR11C1e11 A.,_ rulu, yaz tatilinde yapılıp neticelc:n· YurJ ıçı hallı..-~erunıun eyıye,, •-~ o·-,,- cumn ., •• 

dirılen parti teftitlerini tetkike devam ~~T~u~·r~ki~·y~e~'~n~in~~ha~h~t~İy~ar~"'v~e~meaı~~~d~k~ar~a~k~te~r~~i~ni ~ç~İz~m~e~lıt~etl~ir~·~· vvvvww..,..,...,..,..,.,..~,...,..,..,..IV'.~~vvww..,..,...,..,..,.,..~ etti. 
- Yeni y.l dolayısiyle yurdun her 

tarafından gelen kutlama yazılarına 

Atatürk teşek,ür etti. 
• 3 - Çam altı tuzlasında türkiye· 

nin ilk ince tuz fabrikasının temeli 
atıJdı. 

- Kamuay Tunceline aid af kanu· 
nu kabul etti. 

- B. Bcncşin cumhur reiıi olması 
dolayısiyle Jış işler bakanları anamda 
tarihen n c ki olmak şerefi Dc;ktor 
Aras'a ~eç•i. 

* s - İtalya Büyük Elçiliği on iki 
ada da tahşidat haberini tekzip etti. 

- Adana kurtuıu, bayrammm yıl 
dönümünü heyc:canla kutladı. 

* 6 - Mersin kurtuluı gününü bil· 
yük törenlerle kutladı. 

- Afgan Dı' İtleri Bakanı Ekse· 
lana Serdar Fc:yzi Mahmud Han bu N· 

bah Ankara yk geldi. 
* 7 - .Haşbakan İsmet İnönü. Ser· 

dar Mahmud Han terefine bir .ziyafet 
verdi. 

- C. H. P Kamutay Grupu Dıt it-
ler Bakanının izahlarını dinleyerek 
•Yib etti. 

• 9 - Parti Genel Başkuru bof o
lan sekiz mcbuıluğa namzetlerbıl ıcs.
terdi. 

- Tilrkiye ile dost f ran .-smda 
bava1is alıp Yerme servisleri Anadolu 
ve Pars Ajanslan ftntaelyle bafladı. 

* 11 - Milli ıef Atatürk'e kartı 
ıuikast yapmait için aralannda ıillhh 
cemiyet kurmakla maznun olanların 

..ııkemesine başlandı. 

- 1300 Beyaz Rua Türkiye tabiye
tine almdı. 

* 12 - Bot olan sekiz mebuıluia 
parti namzetleri oy birliğıyle ıeçfldi. 

- Afgan Hariciye Veziri Ekselans 
Serdar Mahmud Han bu aktam tstan• 
bula hareket etti ve uğurlandı. 

• 13 - Hayvan verğisini indiren ka· 
nunu kamutay kabul etti. 

• ıs - Doktor Aras Cenevreye git· 
nıiştir. 

• 16 - Mitlt tef A tatilrk'e suikast 
yapmak için flAhlı cemfy.t kurmakla 
maznun olanların muhakemesine deftlll 
edildL 

- Afgan Hariciye Veziri Ekselans 
Mliunud Han Viyana'ya gitti. 

* 17 - Dıt Bakanımız Anadolu ft 
Para Ajanslarına it birliğinden mem
nuniyetle bahsetti. 

• 20 - İkinci bet sene tile plinın 
eautarmı hazırlamak üzere davet edil· 
mit olan muıahhular, bugUn Cetll Ba· 
yarın reisliği altında toplandılar. 

• 21 - C. H. P. Kamutay Grubu 
hazineden taksitle gayrimenkul mal alan• 
Jarın tabitforinin 20 seneye çıkarıl• 
nıası hakındaki projeyi kabul etti. 

- 935 üzüm mahsulünün memlekte 
10 rnilyon lira sokacağı anlafilclı. 

* 24 - Kamutay anzinin tahririne 
aid kanun pro1e ini kabul etti. 

* 26 - BO!J olan Sivaı saylavlığuıa 
parti namzeti General Akif Östek.in 
ıeçildi. ._ 

* 27 - Yeni Yunan Elçisi B. Refa· 
ll'i Atatürk kabul etti. 

- Cumhur Baskanr Atatilrk Tilrk· 
k~u sahasını şer flendirmif ve çalıf· 
tnaları takdir etmi;tir. 

• 29 - Kamutay Askerlik Kanu· 
nunun 36 ıncı maddcstnin ve Askeri 
Ceza Kanununun bazı maddelerinin 
de~iştirilmesine dair projeyi kabul 
ettı. 

* 30 - C. H. P. Genel Yönetim Ku· 
rulu yurdun 32 yerinde halkevi açılına· 
•ına karar verdi. 

- Milli şef Atatük'e ka!'fı suikast 
yapmak üzere sillhh cemiyet kurmak· 
tan suçlu olanların mahkemesine de
~ edildi. 

k * 31 - Yüksek ziraat enatitiisünde, 
iltüphane memuru yetittirmek lizere 

hlr kura açrbn!fbr. 

Şubat 

* 1 - Trakyada göçmenler içinku
rulacak döct hastahaneden buincisi ku· 
ruldu. 

- Haydarpap hastahanesi açıldı. 
• S - Kamutay Memurlar Kanunu

nun bazı nu:idelerini degiştiren projeyi 
kabul etti. 

* 6 - Antalya'da sel oldu. 
- Kamutay ıı marta kadar toplan

tısını tatil etti. 
- Bolu'da zelzele oldu. 
* 8 - Kartacalı Anibal'm mezarına 

bir heykel dikilmesi kararlqtı. 
• 12 - İzmir'de tiddetJi yağmurlar 

yağdı. tıehri ıel baab. 
- Ankara'da ve yurdun bir çok 

yerlerinde iİddetli fırtınalar oldu. 
• 14 - Gediz nehri t:afb. 
- Ankara Eskiphir arasında ro

morlda bireı. tur UÇUf" yapıldı. 

• 17 - Millt tef Atatürk'e ıuikaat 
yapmaktan suçlu oJanlarm hepli benet. 
ettiler. 

* 18 - Dtt l9ler Babıumu latan. 
bula geldL 

• 20 - Bqbabnımıs. yanluında 
Adliye Duam Bay Şükrii Saraçoğlu 
olduğu halde latanbul'a gitti. 

• 22 - İzmir ovasını au bastı. 
• 23 - Haltte.lerfnln kuruluf ve ye· 

ni 32 balkevi açılıtı kutlandı. 
• 26 - ÇerkCJ'de esiri bir Blzaııa 

tehri bulundu. 
* 29 - Nahiye Ge·nel Direktörlüğü 

tarafmdan .besırlanan fotoıraf aergiai 
açddr. 

- 936 bütçul 2l' 880 000 Ura o1uü 
buırlandı. 

Mart 
• l - Türkkuıu'nun tayyareleri Ea-

ki,ehirden döndü. • . 
• 2 _ '.L'tirkiye • Danımarka daımt 

uzla'1JU' ve hakem komisyonu çall§&D&· 
ya başladı. 

• 6 _ A:ıkara"da Halkevliler Re,id 
Galih, Sami Çclgeçen ve Ali Rıza Çan
kaya"nın mezannda tören yaptılar. 

* 7 _ Almanya Büyük Elçisi hülrO· 
metinin aldiğı kararlar hakkında hillıril· 
metimi.ze izahat verdi. 

• 8 _ tç lfler Bakanı B. Şllkrii Ka· 
ya Avrupadaıı döndtl. 

* 10 _ Dıt ltler Babnmıız Cenn
reye gitti. 

• ıı - Cumhur Reisimiz Atatiirilk, 
Bafbakanımız lnönil Ankarayı fe\"ef· 
lendirditer. 

• 14 - Alman Büyilk Elçiliği ban 
asılsız haberleri tekzib etti. 

• ıs - tran Şeyhinplun Rıza'tanm 
dolum yıl dfüıümil dolayıaiyle tefıri· 
mizdekı traıı BUyilk Elçiliiincf~ bir 
suvare verildi. 

* 16 _ ?ariıe gitmekte olan 1'. de 
Martel Ankan'dan geçti. 

_ latanbulda 16 mart ihtifali yapıl· 

dı. f ...a_ 
_ B • D.ıkan İnönü fotogra wr •• -

sini gezdi. 
• 17 _ Parti grubunda Dıt Balı:an 

vekiller B. Szraçoğlu politika duruanu 
hakkında i.z.ıhat verdi. 

* 19 _ Trakya'da fazla yalmurlaı· 

dan nehirler tattı. 
* 22 - Ankara'da toprak baynum 

kutlandı. ·11 * 23 _ Menemen"de ,ehit Kııbi 'T 
i . b6yilk bir ihtifal yapıldı. 
çın• 24 _ Batbakan lnönll yanlannda 

~elcilter •e mf'bmlar oldufu halde za. 
KaraJruyu • Boan fer anıtı •e Afyon • • ~ Anka-

önil • Isparta hattını açmak ıç 
radan aynldıt.r. X.. 

• ıs - Baplranmıu: Afyon • 
rakuyu battıaı açtı. 

• 26 - bafbakarumıs BozanCSnll • 
Isparta hattını açtı. 

- Türkiye it Bankuı Umumi Hey• 
eti toplandı. 

* 27 - l~ağızman'da zelzele oldu. 
* 28 - İzmit kiğıt fabrikasının k• 

zanları ilk defa itletildi. 
• 29 - llp.k'da yeni elektrik sant

ralı şehre ışık verdi. 
- Trakv.;t'da 63 ziraat kredi koopt· 

ratifi açıldı. 
• 30 - Ça.kırı'da bir zelzele oldu. 
* 31 - Anadolu Ajansı on birinci 

umumt hey'eti toplandı. 

Nisan 
• 2 - Eğe bölgesi böcekcilik oku

lu açıldı. 
- Köyceiia krom madeni çahpna• 

ya befladı. 
• 3 - Upk'm lmros köyUııde Üi 

bin senelik bır ıu tası bulunda. 
- l>Jf Bakanmus letanbul'a geldi. 
- Kamutay açık encümen balıkla· 

rma ilyeler seçti ve Milli Müdafaa bilt· 
çHine bir milyon liralık tahsisat koydu. 

- Ktilt&U Bakanlığı, ilk Blretmen 
okulu mezunkr. ~ında orta okul 61· 
retmenHtine imtihan açb. 

• 7 - Türkiye ile Almanya aratın· 
da ticaret g~rtlflllelerini yapacak heyet 
Ankara'ya geldi. 

• 9 - Ankara Halkevfnde Mimar 
Sinan ihtifaj yapıldı . 

• 10 - Kara'ta zelzele oldu. 
• 12 - Ttlrk Tarih Kurumu ~ 

Ydtnı Ba,.n Afet. ı..a..ınde Alaca118-
ytlk ~ lldlanda ltlr 'konferam 
ftl'dl. 

- S'!kbfnci spor kongresi top. 
landı. 

* 14 - Kamutay Grubu toplandı ve 
Doktor Ara dıt politikayı anlattı. 

* 16 Ergani tahvilleri çekildi. 
* 17 - Baladq. Burdur demiryo

lunun ray dötenmeai başladı. 
- Bay Numan Menemenci oilu bir 

mayıs bayramında bulunmak bere Sov· 
yet Ruaya'y:ı gitti. 

* 18 - Türk Spor Kongresi çalıt
malarmı sona erdirdi. Seçimler yapb. 
ve partiye bağlılığını bildirdi. 

• 19 - fnnft ltiğrt fabrfkaaı ilk lrl· 
ğıdı yapb. 

• 2! - Millt hltdmfyet n çocuk bay
ramı b6tlln memlekette kutlandı. 

• 27 - Giresun ile Şebinkarahisar 
aramda Ecriheldaiı yolu açıldı. 

• 28 - C. H. P. Kamutay Guruba 
toplandı. Doktor Arat bolular DOta· 

ama devletlerin vermit oldukları ce· 
vablarm müsbet mahiyetini. dilyunu· 
umumiye hakkında Parla milakerele· 
rinin 10n aafhumı anJatb. 

• 30 - S. M. Mısır Kralının öHlmO 
dolayıaiyle Dıt Bakanımız Mıaır Elçi
liğine giderek hükQmetin taziyelerini 
bildirdi. 

Mayıs 

• 2 - İktisat Vekiletf çivi fiatla· 
rmı teabit etti. 

- Ergani bakırı tirketi ecnebi hla· 
aedarlariyle hükOmet arasında aatınal· 
ma anlapnası imza edildi. 

- Mode Alman sanat ve AlıDan 
tesyfn una aerpi h,un ~ldı. 

• 4 - Doktor llmtafa Enver adma 
lsmir'de bir beykel dlldldL 

- ~, mtlbadele .,. tafta kama· 
nana ek liyibayı kabul etmiftir. 

• 7 - Kızılay umnmt merkezi top• 
landı. 

• 9 - Bir sOrı içinde tapanya'ya 
mUhim miktarda yumurta gönderndL 

• ıo- tn&ıa ,ehldiliH• t6Nn ra· 
pılch. 

* 12 - Nanaen Ofia. 1200 Beyas 
Ruau tabiyete alındığından doalyı cum
huriyet hükümetine teıekkilr etti. 

- C. H. P. :Kamutay Grubu huaua! 
idarele ye ılk tedrisat encümenlerinin 
raporlarmı tetkık etti. 

- KBltO~ Bakanlığının ~tıfı alfa· 
be müsabakası neticelendi. 

• 14 - Atatilrk ı.pı bllyilk elçisini 
kabul etti. 

* 16 - Bütün memlekette hava fe
hitleri ihtifali yapıldı. 

- Atatiirk İngiliz ve Franau bl
yük elçilerini bbul etti. 

• 17 - Atatürk bu akpm buauat 
trenle latanbul'u tcreflendirdt 

• 18 - Erzurum • Sivudemiryolu
nun inıaaına bqlama töreni bugiln aut 
12.30 da A,kate'nin bet kilometre pt• 

binde yapuclı. 
• 19 - Parti Kamutay Gurubunda 

Dıt Bakan vekili &Ukrü Saraç oğlu 
umumi politika vaziyetini anlattı. 

- Atatiirk"lln Samsuna ayak bu
tıfı giiniln 17 inci yıl dönllmO bOtiln 
yurdda kutlandı. 

- Anka.ca'da idman tenllklerl ya· 
pıldı. 

- Türk • Alman ticaret anlqmuı 
imzalandı. 

• 20 - Atatiirk 19 may11 dola· 
yıaiyle vatanda,ıum Jilbek duygula
rmı bildiren JIPWn 98 aqlilfıa he
yecan ve bailılıp.a tqekldlrleriai bil· 
clird.L 

• 23 - İltanbal • Ankara bava ae
ferlerl yeni plana ıöre bqladı. 

• 21 - Kmnutay, Orduya yeni )'il 
ulcert bldcelerinin kabul& dolayıalyle 
IMn " eellmnu blldlrd.L _ 

- Atatlıtı fetabul'da Lord Loyd"ı 
bbul etti. 

• 28 - f atanbul'da harb akademisi 
tarafından yapılan ve 28 mayısta bat
layan tümen tatbikatı aahumı Atatiirk· 
tcreflendirmıt ve harekitı takip etmit
lerdir. 

- Dıt İfler Bakanımız Cenevre"den 
Ankara'ya dandn. 

• 29 - 22 huiranda Montröde top
lanacak boğazlar komisyonuna murah· 
llaalannı yoJJamayı devletlerden itte. 
dik. 

- Almaıı tezyini sanatlar aergial 
latanbal"da açıldı. 

• 30 - Türkiye pmplyonu Fener
babçe, muhtelif maçlar yapmak bere 
Sovyet Ruaya'ya davet edildi. 

Haziran 
• ı - Bertin Ollmplyadlanna lt

tirakimis kararla9tı. 
- Kamutay yeni bildceyl kabul ft 

lmnet lnönil bükOmetine oy birlijiyle 
,Uvenini bildirdi. 

• ı - Kamutay bankalar lauıunanu 
kabul etti. 

- lluhafıs alayının onuncu yıl da • 
Dtlmtl kutlandı. 

• 3 - K.unutay emubancla Doktor 
Ana dlf politikayı aaJattr. 

• 4 - Atattırk Muradlı ve Çorlqya 
slderek 18çmen kay1erinl gezdiler. 

• 7 - Atatlrk Bursayı preflen• 
dirdL 
-Ya~~Bay 

Şevki Bebmeıı Ankara'ya seldL 
•• - Kadın ta11aredmb Sabiha 

Gökçen htanbul"dan Bura'ya ımnaf· 
fakl,.ıH blr 1IÇaf yaptı. 

• g - K.albutay İt Kammuma hllal 
etti. 

- Kamutay mqlıu4 cllrilmler b
IMJ.._ kabal etti. 

• 10 - Cumhur Reisi Ata.tilrk An-

i kara",a d&ulller. 
- Kamutay Sıktlat Bakanltp t., 

kiJAtı w tahftln mee'I _...un projele· 
riai kabul ettL 

• 11 - Kam~ k' ·•aı iti.,.. 
nma-...~nt......a 
liman idareletJ~kkmclald .......... _ 

-.w bbal ettL 
• 12 - Kamutay çeltik kanmuı. -. 

.. bnunumm. lea amcWelerlni ......... 
tiren bnwı.-.a w 25 milyon Hnblr ı.... 
kallde tahıiaat bnunlanm bbaı •ttlc. 

• 13 - g ı;ztay,.. tatiline lin1iıt 
• 14 - BolMJar Konferaaaaula hıt' 

lunac.tk oWı munılaha ı.e,etlmis .... 
alcfam ,ehrialilden hareket 

• 16 - Ata'tlrk diln lltanbuJ'a sftıt 
tiler: 

- Bulgar •l•al Bay llfriatof -,... 
natta bulundu. 

• 18 - B~kanımu ve ilç baao 
nanu latanbul"a gittiler. 

- iktisat Vekaleti iplik fiatlarnfC 
ekonomik ~ına g8re teabit etti. 

• 19 - Cuilihuriyet Raik PartW. 
nin memleketüı ıiyut ve içtimai -~ 
tında g&rterdlil Jflbek mabatlama 
hakkukunu kolaylqtırmak n partialL: 
inkl,afmı Art~ •te hu:lanclınmf 
için bundan ıoara parti faaliyeti jı. 
hilkflmet idaresi arumda sıkı bir 

ık daha ameli bir beraberlik tıemllli 
edihneahıe seııb&fkurca karar ve~ 

- Bqbakanmus ve babaJanmıs 
tayyare ile t.tanbul'dan cUSndlller. 

• 22 - Bolular Konferansı llonth 
rö'de toplandı. Dıt Babıımus ta:lmllJ(:ı 
izah etti. 

• 24 - Kontra Konferansı •• 
bir hna içinde dnmn ediyor. 

- Xarabak demir" çelik~ 
anlaf11M11 dik\ imulındı 

• 25 - Montr6"de .,,.,... Pre.lellil~ 
g8rilfillmeye baflandt. 

• 2G - Bo~ Konfenım 
mlzin ilk dtnuunann bitircH. 

• 27 - llontr8'de teknik kcımltıe 
bflnalanna deftlll ecliTOr. 

• 29 - Boğalar Konferı nmm mlıh 
bet akitleri deftlll edl)'OI'. 

• 30 - Montra'de Bay lleaıem-1~ 
ofhıı veıdffimü mubft1e tmetDlal 
lir eden ~ bu1anda. 

- lmtitiıı kurtulUfU lnltllıaclı. 

l'en•nuz 

yor. 
• 8 - Montr& konfenmr, 

projesini tettrika baıJadı. 
- Baplmlmns latanbll1a ~ 
• g - MontriJ lıonfermm 

projetıinin OD bef maddıelhli tıetJdlr 
ti. 

• 10 - Bqbakanımıs AnQraya 
dU. 

• 11 - Montra kon.f'en: ... 
~lif delqeler hilkUmetled7le 
etmek Usere .Montra"den aynldılar. 

- Kısılay haf tut bapdlı. 
• 13 - TUds • yupaln mUlt 

bol talı:ımlan berabere kaldılar. 
• 14 - Alattlrk, Tarım be4I 

peratfflerlnioolli:i olan Tekir 1roo,.,.. 
tiflnin bir nurpcalr ortalı oldu. 

• 15 - tncnı.re bbute hazır otcı.. 
fu fBrtlan blNlrdl. 

• 16 - Bo .. Iar komi~onu blrtol 
eaaalı maddelv, kabul etti. 

• 17 - Bofular koalerantı bltDll 
noktalar tberinde ~k ~ 

• 18 - ~r lroiılf• "'Mlai!lllllJ 
nıukaveleaint, katt ..._.., lıllılir~ 

• 19 - B.palar kı"ll • .,_. 
projeyi ittifakla blNI etti. 

• 20 - Yeni. boiazlar rejimi bu 
ce aaat 22 de. •ontrtide lmnlan'llı. 

• 21 - ,.tatllrk Tllrldyeainin 
saferi Montr& Bolular anlqmuı 
tan memlekette ern•lsb tesahtlt 
kutlandı. 

- Kamutay 30 temmusda top 
ya çalınldı. 

• 22 - Bofular b81palnl ı.,.ı 
tl1r. 



Ankara Halkevinde büyük bir törenle 

1 
kutlandL 

* 26 - Trakyada kredi v<: satış ko· 
operatifleri kuruluy'lr. 

• 28 - Yeni denizaltı gemimize bay
nk çekildi. 

• 29 - Batbakanımt.z ve Dış Baka
mmız Ankaraya döndü. 

• 30 - Atatürk Ankarayı şereflen
~rdi. 

- Kamutay fevkallde olarak top· 
landı. 

- C.H.P. Kamutay grupu Montrö 
saf erini takdir ve hilkümeti:ı politika
sını tasvib etti. 

• 31 - Fevkalade olarak toplanan 
Kamutay, Montrö muahedesini tasdik 
etti. Atatürk rejiminin büyük muvaf 
falci) etlerini hatiblerin fikir ve his do
h: nııtuk1ariyte birer birer andı. Ka
munv İsmet İnönü hükümetine ittifak 
ile itimad reyi verdi. Atatürke minnet 
Ye siıkranlarını, cumhuriyet ordusuna 
d,.rin sevgi ve selamlarını bildirdi. Şe
hidliklere minnet çelengi konulmasını 
kararlaştırdı. 

Ağustos 

:t- 2 - İ;; Bakanlık, bütün bayındır
lık 'ıareket :ı!ni kontrol altına alma
ya karar ve di. 

• 3 - ~tatürk lstanbul'a gitti. 
:t- 5 - '/ erı alacağımız vapurlara 

aid anlaşma imzalandı. 
:t- 6 - Boğazlar an1a§ması dolayı

aiyle t.,tbik edilecek hükümleri devlet
lere ':>ıldird;k, 

- Nafia Vekili bir teftiş seyaha
tine ;ıktı. 

• 8 - Dahili posta tarifeleri ucuz
ladı. 

.Y. 9 - Güreşcimiz YaJClr. Berlin 0-
limpiyadlarında kendi katogorisinin bi· 
rinciligini aldı. 

.Y. 12 - Trakya'daki büyük askeri 
manevralar bitti. 

.Y. 13 - frakya'daki manavralardan 
aonra büyük uiı askeri geçid resm. ya

pıldı. 

.:ıı- ı4 - Atatürk ve Başbakan ordU-
7a aev~hcrıı.ı buı.uruucr. 

• .ı.u - L-.n.ır ue ı;a~ıık sergisi a· 

çıldı. 

• "9 - Alacahoyiık kazısında çok 
degeru escueı me1 uctna çıkarıldı. 

~ 21 - ıı. uı~ü· u1ı.nu .lzmır piya

aaaına beloi. 

.Y. ı.ı:: - ~ı:hitliklerimize minnet çe· 
lengi Koyac .. K kamutay .tıeyetı bu~un 

lıare .. et etti. 
- lJç'4nc;.i Dil Kurultayı ha.urhk

ları bitti. 
• 23 - Atatürk yabancı dil alimle· 

rini kabul IJuyuı dular. 
.Y. 24 - üçuncü Dil Kurultayı Ata· 

türkün yuttıieııı; huzuriyle bugün top

ludı. 
- Oslo arkeoloji Türk ilmi için ha. 

kiki bir zaferle bitti. 

.Y. 26 - Dil Kurultayında B. lbra
hinı Necmi Dılmen Giıneş • Dil teori-

lini anlattı. . 
- Büyuk taarruzun ve İt Bankası 

)Nruluşunun yıl dönümleri kutlandı. 

• 28 - JJil Kurultayı çalıtm:ılarına 
devam etti. Tezler büyük bir alaka ile 

karş ıandı. 

• 29 - Başbakan İnönü, Dünya şam
piyonu Yaşan yemeğe alıkoydu. 

- Ordu terfi listesi yüksek tastik

ten geçti. 
ıv. 3G - Uil Kurultayında ecnebi a

limler, Türk ailcılıgmın zaferini teta-
1liz ettirdiler. 

- Zafer ve Tayyare bayramları bil. 
tün memle!ctte tezahürlerle kutlandı. 

• 31 - Kamutay heyeti İstanbul şe· 
hitligine minnet çelengi koydu. 

Eylfıl 

• 1 - Dtl Kurultayı kapandı. 
.Y. 2 - Başbakanımı• milletler arası 

lzmir fuvarmı açtı. 

• 3 - Başbakanım~ İzmir fuvarını 
muvafık birer eser olarak vasıflandırdı. 

• 4 - Büyük misafirimiz Majeste 
Kral Edvar j, dün kara sularımıza girdi. 

- Belediyeler banlraaı umumi he
yeti toplandı. 

• 5 - Ha,metıIG misafirimiz Ed. 
ftl'd VIII İatanbul'a celdL 

• 6 - Sivas kong..ainin yıl dönü
mü kutlandı. 

• 7 - Haf111etlt\ misafirimiz Ed· 
yard VIII dün gece htanbul'dan ay• 
rılddar. Deniz yarışından sonra Ata· 
tUrk'le beraber Filorya'da1d deniz evi. 

ne giden mısafırimiz Cumhur Reisimi· 
zin kokteyl paı tisinde bulundu. 

:t- 9 - Gazetecilerimiz Belgrad'a 
gittiler. 

:t- 10 - Büyük önderle, Edvard VIII 
arasında çok samimi veda ve teşekkür 
telgrafları teati edildi. 

ıtL' 11 - Milletler arası boğazlar ko
misyonu çalışmalarına nihayet verdi. 

* 12 - İngiltere ilk hakiki kli
ring anlaşmasını Türkiye ile aktetdi. 
Bu anlaşma ik; memleket dostluğunun 
yeni bir tezahürü olarak telakki edili
yor. 

- Dış Bakanımız asamble toplantı
larında bulunmak üzere Cenevreye 
gitti. 

• 13 - Ekonomi ve Finans Bakanla
nm • z şark vilayetleri seyahatine çıkıyor. 

• 14 - Ha:kevleri sporcuları bugün 
Sovyet Rusva'ya hareket ettiler. 

• ıs - Ci.!mhur Reisimiz Irak Ha
riciye N.ızırını kabul etti. 

• 16 - Alacahöyük'te yeniden çok 
değerli eserler bulundu. 

:t- 17 - Sıhat Bakanımız'ın Trakya
daki tetkik seyahati devam ediyor. 

• 18 - Sporcularımız Sovyet Rus. 
ya'ya vardılar . 

* 19 - Boğazlar memnu mıntakası 
kat'i şeklini aldı. 

* 22 - Maliye ve İktisad Vekilleri • 
miz Zonguldak'da tetkikler yapıyor. 

- Setanik belediyesi Atatürkün doğ
duğu evi şehir namına almağa karar 
verdi. 

"' 21 - Ege'de tütün ıslah istasyon -
ları açılması kararlaştı. 

* 22 - Yeni muallimler vilayetler 
emrine verildi. 

* 23 - Başbakanımız ve Kültür Ba -
kanımız Ankaraya döndüler. 

- Suriye delegasyonu İstanbul ga • 
zetecilerine beyanatta bulundu. 

* 24 - Boğazlar hakkında devletlere 
yeni bir nota verdik. 

- Büyük Türk ilimi İbnisina'nın 

900 üncü ölüm yılında bir ihtifal yapıl
d. 

* 25 - Harbiye Ankara'ya geldi. 
- Dil bayramı bütün rıiemlekette kut· 

landı. 

- Türk tarih kurumu toplandı. 
* 26 - Türk parasının kıymetinin 

değişmiyeceği bildirildi. 
* 27 - Başbakanımız şark vilayetle

rinde bir tetkik gezisine çıktı. 
* 28 - Başbakanımız Eliziz'e vardı. 
• 29 - Başbakanımız Adana'ya, ln -

hisarlar bakanımız Kars'a vardılar. 

Birinci teşrin 
* 1 - Başbakanımız Adanaya vardı 

ve büyük tezahürlerle karşılandı. 
- ilk ye orta tahsil mektebleri açıl

dı. 

• 2 - Baııbakanrmız Ankarayı te
reflendirdi. 

• 3 - Türk - İrlanda ticaret anlaş· 
ması Dublin'de imzalandı. 

• 4 - Selinik miletlerarası panayı
rında türk paviyonu birinci oldu. 

* 6 - İstanbul kurtuluşunun yrldlS
nümü !ıutlandı. 

• 7 - İstanbulun kurtuluş yıldönU
mü parlak bir törenle kutlandı. 

• 8 - Büyük Önder Ankarayı şe
reflendirdi. 

• 9 - Sancak meselesi Milletler ce
miyeti siyasi komisyonunda görüşül -
dil. 

• 10 - Sancak hakkında Fransaya 
bir nota verdik. 

* 13 - Cumhuriyet merkez bankası 
Genel Direktörü türk parasının değiş
miyeceğini söyledi. 

* 14 - Bayındırlık Bakanı Ali Çe
tinkaya tetkik seyahatinden döndü. 

* 15 - Dr. Aras Belğrada gitti. 
* 17 - Efganistan harbiye nazırı 

memleketimize geldi. 
* 18 - İzmir manevraları büyük bir 

muvafafkiyetle netic~lendi. 
• 19 - ismet İnönü İzmire gitti • 

*20 - Şark demiryoulannr aatınalma 
müzakereleri başladı. 

- Mareşal Mahmud Han Arık.araya 
geldi. 

• 21 - Atatürk Altes Mahmud Ha
nı kabul etti. 

• l2 - Altes Mahmud Han aakert 
tatbikatta bulundu. 

- Ankara • Ko<tyı telefon hatb •· 
çıldı. 

• 23 - Ba9bakan İnönil Ankaraya 
döndü. 

• 24 - Şah Malmıud Han Ankara- !' 
dan ayrıldı. 

• 25 - General Eideman memleke
timize geldi. 
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• 27 - B. Se,yadinoviç lstanbula 
geldi. 

• 28 - Yugoslavya Başbakanı B. 
Stoyadinoviç ve General Eideman An· 
karaya geldiler. 

* 29 - Cumhuriyetin on llçüncü ya
şına girip bütün memlekette emsalsiz 
teazhürler ve candan gösterilerle kut
landı. 

- Küçük sanatlar sergisi açıldı. 

- Kömür hatt! bugün Çatalağzına 
girdi. 

* 31 - B. Stoyadinoviç gitti. 
Şehitlikte toıen yctp.ldı. 

İkinci teşrin 
* 1 - Kamutay, büyük önder Ata -

türkün değerli nutku ile açıldı. 
Reis ve reis vekillerini seçti. 

- Parti kamutay grubu Yugoslavya 
lehine samimi gösterilerde bulundu. 

-General Eideman gitti. 

- Dahiliye vekili polis amirleri ı;e -
refine bir ziyafet verdi. 

* 3 - Çubuk barajı açıldı. 

- Hıfzıssıhha mektebi açıldı. 

- B. Stoyadinoviç İstanbul'dan ay • 
rıldıdı. 

* 4 - Mareşal Çakmak Bükreş'e gitti. 

* 6 - İzmit kağıd fabrikası açıldı. 

- Mülkiye Ankara'ya geldi. 

* 9 - İlk kömürü bulan Uzun Meh • 
med için Zonguldak'da tören yapıldL 

* 10 - Kam:.:tay encümenlerini seçti. 

• 11 - Filomuzun Malta ziyareti ka
rarlaştı. 

* 12 - Küçük sanatlar kongresi Ce • 

lal Bayar'ın bir nutku ile açıldı. 

* 13 - C. H. P. vilayet kongrelerin
de müşahid olarak birer mebusun bulun· 
ması kararlaştı. 

* 15 - Hava kuvvetlerimize 35 tay -

yare daha katıldı. 

- Doktor Şaht İstanbul'a geldi . 

- Hatay türkleri seçime iştirak et-
memeye karar verdiler. 

* 16 - Doktor Şeht Ankaraya gel
di. 

- Boş saylavhklara C. H. P. nam

zedleri oy birliğiyle seçildi. 
- Sancakta zulüm ve tazyik devam 

ediyor. 

* 7 - Donanmamız Maltaya hare
ket etti. 

- Küçük sanatlar kongresi kapan-

dı. 

- Mareşal Çakmak İstanbula dön· • 
dü. 

* 18 - Ziraat Bankası umumi heye. 
ti toplandı. 

- C. H. P. Kamutay gurupu ııancak 
meselesini konuştu. 

• 19 - Atatürk Doktor Şaht'ı kabul 
buyurdu. 

_ Hataylılar seçim yolsuzluklarını 

protesto ettiler. 

- Çatalağzından ilk kömür geldi. 

• 20 - Doktor Şaht Tahrana gitti. 

• 22 - Kontenjan sistemi yerine 

"genel idhalat rejimi,, konuldu. 
- Filomuz Maltaya vardı. 

* 24- Donanmamızın Malta ziyare

ti, her gün bir dostluk tezahürüne ve

sile oluyor. 

• 25 - Parti grupu sancak meselesi
ni ve vekiletlerde kurulacak siyasi müs· 

teşarlıklan görüştü. 

- Gazeteler Fransa hükümetiyle ve

rişilen notaların metnini neşrettiler. 

- Türk parasının kıymeti düşmiye· 
cektir. 

* - Donanmamız Maltadan hareket 

etti. 

- Kominterenle mücadele için al· 
man - japon anlaşması imzalandı. 

* 27 - Edirnenin kurtuluş yıldönü
mU kutlandı. 

- General Şükrü Nailiyi kaybet. 
tik. 

- Deniz ticaret kanununun yeniden 
gözden geçirilmesine batlandı. 

- Yükaek aihat turaaı toplandı. 

• 28 - Dün kamntayda dıl} bakanı· 

mız sancak davasının neden Milletler 
Cemiyetine gittiğini anlattı. Bu beya• 

nat oy birliğiyle taedik edildi. Hatibler 

tUrk milletinin hauaaiyetine nui:uk

lariyle tercüman oldular. 

• 29 - Eregli kömür tirketl satın 
alındı. 

• 30 - Majeate elen kıralı, amirali
mizi kabul etti. 

Birincikanun 
* 1 - Balıkçılık kongresi Ankara· 

da toplandı. 
- Srvas - Erzurum tahvillerinin 

üçüncü tertibi satılıga çıkarıldı. 
* 2 - Yunan kıralı Yavuzu ziyaret 

etti. 
- Karabük demir ve çelik fab:-ika

ları inşa mukavelesi imzalandı. 
- Antakya ve İskenderun mebus 

seçimi cebir ve tazyik altında geçti. 
"' 4 - Siird mebusu Mahmud Soy

dam öldü. 
* 5 - Sryasal bilgiler okulunun 60 

ıncı yıldönümü lankarada büyük mera
simle kutlandı. 

- Mebuslarımız Selanikte Atatür
kün doğduğu evi gezdiler. 

- Donanmamız lzmire geldi. 
* - Atatürk Sıyasal bilgiler okulu 

talebesinin tazimlerine bir telgrafla 
cevab verdiler. 

- Sıvas • Erzurum tahvilleri bitti. 
* 8 - Umumi müfettişler toplandı. 
- Adanada Seyhan taştı. Birçok 

köyler su altında kaldı. Şehri su bas
tı. 

- Balıkçılık kongresi bitti. 
* 9 - Sancak meselesi Milletler ce

miyetinin normal toplantısında görü· 
şülecek. 

- Dış bakanımız Parti gurubunda 
Sancak meselesini izah etti. 

• 10 - Murahhas heyetimiz dün 
Cenevreye gitti. 

- Kamutay tuz kanununu kabul 
etti. 

- Hatayda tazyik devam ediyor. 
* 11 - Sancaktan gelen haberler 

köylere asker yerleştirildiğini bildir· 
mektedir. 

- Dış Bakanımız Sancak meselesi 
hakkında İstanbulda beyanatta bulun
du. 

* 12 - Donanmamız İstanbula dön· 
dü. 

- Delegelerimiz Sofyadan geçtiler. ,) 
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tazimlerine bir telgrafla cevab ve 
ler. 

- C. H. P. vilayet kongresi açıl 
- Şark demiryolları mukavele 

imzalandı. 

* 26 - Hatayda tazyik ve işkence 
hala durmadı. Köylüleri aç bırakıyo 
lar, rey vermeyenler mahkfun oluyor. 

- İç Bakanı ve Parti Genel Sek 
teri B. Şükrü Kaya, C. H. P. Anka 
vilayet azalarına verilen ziyafette b 
nutuk söyledi. 

* 27 - Atatürk'ün Ankaraya ay 
bastığının 17 inci yıldönümil çok bil-! 
yük tezahüratle kutlandı. Ankaralı 

emsalsiz bir bayram yaptılar. 
- Hatay erkinlik cemiyetinin E-i 

minönü ve Mersin ~ubelerinin açıllf 
törenleri yapıldı. 

- Şair Mehmed Akif öldü. 
* 28 - Atatürk vali Nevzad Taft"'i 

doğan'ın telgrafına bir cevab lütfede
rek Ankara halkına iltifatta bulundu 
lar. 

- Dış Bakanımız Atinaya gitti. 
Numan Menemencioğlu lstanbula gel• 
di. 

* 29 - Başbakanımız sulama, it
tihsal ve zirai kalkınma, orman ve top
rak işleri için çıkarılacak yeni kanun• 
lar hakkında mühim izahlarda bulund 

- Dış Bakanımız Atina'da çok sa• 
mimi karşılandı. 

- Atatürk yeni Romen elçisini ka
bul etti. 

- Şark demiryollıırı devlet idare• 
since teslim ahnrlı. 

* 30 - Atatürk Ankaradan hare• 
ket etti. 

- Ziraat B=tkanımrzrn reisli i; i al· 
tında bir toplantı yapıldı ve kalkınma 
projeleri üzerinde görüşüldü. 

Karadenizde fırtına devam edi· 
yor. 

Prevantoryurrı orta tedrisat ida• 
resine verildi. 

- Hatayda şimal hududuna cepha- >y u R o o ışı 
ne ve silah gönderilmesi devam ediyor. , ı : 

* 13 - Başbakan çok mühim bir nu- ı .) vvv""''"'vv""''V'l..r.r./V'IJVvvvvı 
tukla Artırma ve Yerli mallar haftası· 
nr açtı. 

- Şark demiryollarınm müzakeresi 
bitti. 

* 14 - Artırma haftası dolayısiyle 
dün Ulus meydanında büyük bir top
lantı yapıldı. 

* 15 - Başbakan İnönil Ankara 
stadyomunu büyük bir kalabalık önün
de değerli bir nutukla açtı. 

- Ankara gücü Gaaltasarayı 1-2 
yendi. 

- Dış Bakanımız Sancak hakkın· 

daki davamızı Milletler cemiyeti kon
seyinde izah etti. 

"' 16 - Milletler cemiyeti konseyi 
Sancak meselesi hakkında İsveçli ra· 
portör B. Sandler'in raporunu kabul 
etti. 

- Fenerbahçe Altrnorduyu 3 - 1 yen· 
di . 

• 17 - Türkiye şampiyonu Fener
bahçe yeni stadyomun açılışı dolayı
siyle konan birincilik kupasını kazan
dı. Ankara gücü ikinci oldu. 

* 18 - Artırma ve yerli mallar haf
tası Ekonomi Bakanı Celal Bayarın 
mühim bir nutkuyla kapandı. 

- Cumhur Başkanımız A tatilrkle 
Krral Altıncı Jorj arasında tebrik \re 
teşekkür telgraftan teati edildi. 

* 19 - Delegasyonumuz Sancak me
selesini görüşmek üzere Parise gitti. 

* 21 - Finans bakanı Kamutaytla 
petrol ve benzinden alınan verginin 
azaltılacağını müjdeledi. 

- Adana felaketzedelerine bütün 
memlekette geniş ölçüde yardım de • 
vam ediyor. 

* 22 - Sıhat Bakanımız C. H. P. 
Kamutay grupu toplantısında Adana 
felaketi ve alınan tedbirler hakkında 

izahat verdi. 

* 23 - Paristeki görüşmeler neti
cesiz kaldı. 

- Atatürk Başvekille beraber Bü
yük Erkanıharbiyeye giderek iki saat 
kadar Mareşal Fevzi Çakmak'la gö
rüştü. 

- Adana, Ege. Marmara, orta ve 
timal Anadoluda su meselesi için 31 
milyon tahsis ediliyor. 

- Halkevinde Kubilay ihtifali ya· 
pıldı. 

"' 24 - İnkıta eden türk • fransız 
görütmeleri hakkında tefsirler yapılı· 
yor. 

• 25 - Gazianteb kurtuluşunun 15 
inci yıldönümü Ankarada büyük bir 
törenle kutlandı. Atatürk anteblilerin 

İkincikanun 
• l - Habeş imparatoru muhasama

ya başlamasmı orduya emretti. 
- İtalyanın 12 adada askeri tedbir• 

ler aldığı hakkında haherler geldi, • 
* 2 - Mısırda İngiltere aleyh!~e 

nümayiş oldu. 

*3 - İtalyanlar 1canlr bir çarpışma • 
dan sonra Habeşistanda Donanı alchla: 

* 4 - Habeş hükümeti Milletler Ct-
miyetine yeni bir nota verdi 

• • S - Ruzvelt bir nutuk söyliyerek 
harbı ve diktat?rleri itham etti. 

- İtalyan tayywreleri Mısır seyyar 
hastanesini bombıırdıman ettiler. 

• 6 - Deniz k~nferansı çalışmaları· 
na yeniden b8fladı. 

• 7 - Fransada büyük bir ael felake
ti oldu, birçok yerler su altında kaldı. 

• 8 - Habeşistanın şimalinde ital • 
yan tayyareleri havaların açılmasından 
istifade ederek hücuma ba~adılar. 

* 9 - Amerikada tarım kanununun 
ana kanuna uygun olmadığına dair yü
ce mahkeme bir hüküm verdi. 

Bu hükümden Ruzvefün vaziyetinin 
sarsılması ihtimalinden bahsedilmekte• 
dir. 

* 10 - Laponyada soğuk sıfırın al· 
tında 40 derecedir. 

- Bulgaristanda Makedonyalı mah· 
puslar serbest bırakıldılar • 

- Japonyada deniz konferansının a· 
kim,.. kaldığı bildiriliy()r. 

* 11 - lran'da ilk öğretmen okulu 
açıldı. 

- Mısır İtalya'yı p rotesto etti. 
- Silah satışları hakkında Amerika 

senatosunda tahkikat yapılıyor. 
* 12 - Londra gazeteleri yeni sulh 

teklifleri hazırlandığını haber veriyor· 

lar. 

* 13 - Kral Karol Prens Mişel'le 
beraber Be!grada gitti. 

• 14 - Habeşistanda Makalle civa· 
rrnda çetin harbler olduğu bildiriliyor. 

- Makale civarında Çetin harbler 
olduğu bilöiriliyor. 

- İngilizler Kıbrısta hava merkezi 

kuruyorlar. 

• 15 - Bir Japon Çin ittifakından 
bahsediliyor. 

- Staviaki davasının ay başında 
biteceği bildiriliyor. 

* 16 - Japonya resmen deniz konfe-

ı 
ransından çekil~: . 

- Sovy-:t merkez icra komitesi bil· 
kfunetin iç ~ e dış siyasasını tasvib ettL 
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. * 18 - .H.abeşista'nın cenup cephe· 
sınde Ganaledorya'da çok şiddetli mu
harebeler devam ediyor. 

- Balkan antantı ekonomi konseyi 
açıldı. 

* 19 - tngiltere Kralı beşinci Jorj
un -agır hasta olduğu yazılıyor. 

* 20 - İ.1gilter'de naiblik meclisi 
kurulmasına karar verildi. 

.. * 21 - İngiltere Kralı Beşinci Jotj 
dun gece saat 24 de öldü. 

* 23 - Habeşistanda umumi sefer
berlik ilan edildi. 

* 23 - Seki dnci Edvard'ın İngilte
re tahtına culusu resmen ilan edildi. 

- Fransa'da Laval kabinesi istifa 
etti. 

;:- Mısır kabinesi istifa etti. 
24 - Cenevre'de Sevyet • Urugu

vay anlaşmazlrğı konuşuldu. 

k 
- Fransa'da yeni kabineyi B. Saro 

uracak. 

D 
* .25 - Miletler Cemiyeti Konseyi 

anzıg me-e]"' . . h il . . . b. 
ti d

. " ... sını a ederek ışını ı· 
r ı. 

- Mısxr'da siyasal vaziyet çok ka
rıştı. 

b" .~ 26 - Habeşistan'm şimalinde harb 
utun şiddetiyle devam ediyor. 

.. - Sovye~ Rusya uzak şarkta büyük 
ınudafa t tb· . e ır .erı ahyor. 
ku - Mısır'J:ı Veft partisi kabineyi 

rtnuyor. 

: 27 - .Bay Bek Berline gitti. 

l
. 28 

- Beşinci J or1''un cenazesi em· 
sa ı g·· .. 1 
d 

oru memiş bir merasimle kal-
ırıldı. 

* 30 - Mısır'da polisle talebe ara· 
Sında yeni çarpışmalar oldu. 

- Yunan kabinesi istifa etti. 

Şubat 

1C * 1 - General Kondilis bir mebusla 
onuşurken kalb sektesinden öldü. 

h - Sovy~t - Mançuko hududunda 
adisele d . r evam edıyor. 

- Fransız parlementosu Saro kabi
nesine ·t· 1 ımat reyini verdi. 

. * 2 - İta:ay'ya karşı zecri tetbirle· 
tın genişletilmesine karar verildi. 

ett· * 3 - Polonya Almanya'yı protesto 
ı. 

ett·* S - Japonya Rusya'yx protesto 
ı. 

- Türki;.re • Fransa arsındaki eko· 
norni~ abğl~r kuvetlendiriliyor. 

* 7 - İtalyan'Iar Habeşistan'ın ce
nub .. u'lda 40 kilometre ilerlediler. 

·:- Kiyefde bir Türk sergisi açıldı. 
8 - Japon askeri dış Mogolistan 

hu~uduna iıeôyor. 
"' 9 - General Güring Varşova'ya, 

Bay Hodza Peris'e gıdiyor. 
* 10 - ~am'da yeni kargaşalıklar 

o1du. · 

~ * 14 - Bay Leon Blum bir tecavüze 
llgradı. 

- Mongol - Manço hududunda çar• 
Pışınalar devam ediyor. 

~· 18 - Suriye'de yeni tevkifler ya• 
Pıldı. Umumi grev devam ediyor. 

- İspany~'da örfi idare ilan edildi. 
- Bulgdr Kralı Belgrada gitti. 

1' * 19 - !sı;anya'daki seçimi sosya• 
ısler kazandılar. Bu hadise etrafa en• 
dişe verdi. 

* 20 - tspanya'da yeni kabineyi B. 
Azana'nrn kurcı.cağı anlaşıldı. 

"' 21 - Mi!!etler Cemiyeti paktının 
değiştiril'Tlesi için, İngiltere avam ka
tnarasında göı üşmeler oldu. 

* 27 - İngiltere deniz kara ve ha• 
va kuvetter!ne 7 milyon İngiliz liralık 
fazla tahsisat kabul etti. 

- Japonya'da askeri bir isyan çıktı. 

• 28 - 36 saatlik kargaşalıktan son· 
ra 'I'okyo şe!ıri normal hayata kavuştu. 

- Frans:z meclisinde gürültülü gö· 
.ıiişınelerden sonra Fransız • Sovyet 
Paktı tastik edıldi. 

Mart 
* 1 - Alman • Fransxz yakınlaş• 

!nası lıakkrnıla İngiliz gazetelerinin tav• 

ıiyeleri arttı. 
- Japonya'da asi zabitler kendi 

kendilerini öldürdüler. 
* 2 - On sekizler toplantısı çekin• 

gen bir hava ıçinde başlıyor. . 
• 3 - İngiliz • Mısır görüşmelerı 

başladı. 
. - Suriye'cie umumi grev var. . . 

4 - B~rlmde devlet adamları gızJı 
bir toplantı yaptılar. 

- H ' -ş b0 zgunu devam ediyor. 
* 5 - Almanya Ren bölgesini işgal 

etti. Hitler. Rayiştag'da mühim bir nu
tuk söyledi. Rayiştag feshedlidi. 

* 9 - Alman kuvvetleri Ren şehir· 

!erine girdi. 
* 10 - Fransız Başbakanı Alman

ların Reni işgali üzerine şiddetli bir 

nutuk söyledi. 
* ıı - Romanya'da örfi idare ilan 

edilmiştir. 

* 15 - İspanya'da yeniden kargaşa· 
!ıklar başladı. Madrid'de faşizme karşı 
nümayişler yapılıyor. 

* 16 - A1manya konsey toplantı· 

smda bulunmay .. karar verdi. 

* 18 - ltalya Miletler Cemiyetine 
bir nota daha verdi. 

- Almanya Mi1letler Cemiyetine 

cevabını bildirdi. 

* 19 - Venizelos öldü. 

* 20 - Habeşistanda kanlı çarpış

malar devam ediyor. 

* 22 - Deniz konferansı bir anlaş
ma projesi kabul etti. 

* 26 - Fıansa Almanya'nm muka
bil tekliflerin· reddetti. 

* 27 - Sovyet - Mançuko smırla

rmda yeni hadiseler oluyor. 
* 28 - füıy Hitler iki mühim nu· 

tuk daha söyledi. 
- Sovyet Fransız paktı meriyete 

girdi. 
* 30 - Alman seçimi dün başladı. 
- Fransız altını Londra'ya akıyor. 
- İtalyan'lar Harrar şehrini zabt· 

ettiler. 

Nisan 
:t- 1 - Fra!lsa Lokarno devletleri

nin toplanmasını istedi. 

- İtalyan taarruzu başladı. 

* 2 - Almanya Lokarnoculara ce

vab verdi. 
- Sovyet Mongol paktı imzalandı. 

:f. 8 - Amerika'da korkunç bir fır· 

tına oldu. 

* 9 - hpanya Cumhur reisi Bay 
Zaınora azledıldi. 

- Hauptman idam edildi. 
:f. 15 - Boğazlar hakmdaki nota

mız dünya :natbuatında çok geniş bir 
alaka uyandırdı. 

* 16 - İtalyan'lar DessieYt girdi

ler. 

:t- 17 - Cen~vre sulh konuşmaları 
bir neticeye varmadı. 

* 18 - İngiltere ve Sovyetler bo
ğazlar notamıza müsbet cevab verdi. 

:f. 20 - Onüçlerin raporu neşredildi. 
* 22 - Filistinde kanlı hadiseler 

çıktı. 
_ Elen Başbakanı boğazlar nota-

mızı tasvib ettiğini bildirdi. 

:t- 27 - Fransa, prensip itibariyle, 

boğazlar notamızı kabul etti. 
* 28 _ Fransız seçiminin ilk kı-

sımları bitti. 
:f. 29 _ Mısır Kralı Fuat öldü. 

* 30 -- Yugoslavya boğazlar talebi· 

mizi kabul etti. 

Mayıs 

:{. 1 _ IIabeşierin Hinderburg hattı 

yarıldr. 
_ Filistin'de kargaşalık arttı 

* 2 .- Bir mayıs bayramı mosko
va'da büyük tezahürlerle kutlandı. 

:t. 3 - Negüs Milletini bırakarak 

kaçtı. 
_ Dış Bakanımız Atina'da Kral ve 

B. Metaksas!a görüştü. 
* 4 _ Balkan konseyi toplandı. 

_ Mısır'da seçimi Vefd partisi ka· 

zandı. 
:f. 5 _ Fransız seçiminin kat'i neti-

celeri alındı. * 6 _ ttaJyan'lar Addis-Ababa'ya 

girdiler. 
_ tspanya'da papaslara aid binalar 

yakıldı. 
:t- 7 _ Romanya boğazlar notamızı 

.. rü eye hazır olduğunu bildirdi. 
go şm c·b . d . * 9 _ İtalyan'lar ı utı emıryo• 

Iunu aldılat-. 
:t- 11 _ Selanik'te grev büyüdü. 
* 12 _ Fransız sosyalislerinin mil· 

11 kongresi toplandı. 
:f. 13 _ İtalyan delegasyonu Cenev-

re'den ayrılmak için emir al~ı. 
* 14 _ ttaJyan delegelerı Cenevre-

den ayrıldı. 
:f. 15 _ Yunanistan'da umumi grev 

bitti. . * 16 _ Filistin'de vergı başladı. 

tadı. 
:t- 18 _ Bay Çaldaris öldü. 

1: * 21 - B. Blum, Paris'te Dış Ba-
kanımız Doktor Aras'la görüştü. 

* 24 - Prens Pol ve Bay Benes 
Bükreşe gitti. 

:t- 25 - İngiltere sömürgeler bakanı 
karışık hadıselerden sonra çekildi. 

* 30 - Milletler Cemiyeti Konse
yinin toplanması istendi. 

Haziran 
:f. 1 - Filistin'de çete harbı devam 

ediyor. 

* 3 - B. Şuşing ansızın Roma'ya 
gitti. 

:t- 4 - Paris grevi genişliyor. 
- Çiıı'ue vaziyet karıştı. 

* 5 - Paris'te 350.000 kişi grev 'ha· 
!indedir • 

:f. 6 - Yeni Fransız kabinesi ku
ruldu. 

*7 ~ Küçük antant kurumu reis
leri toplandı. 

:f. 10 - Fransız grevcileri patron
larla uzlaştılar. 

- Bay Delbos Fransız elçilerin Pa· 
rise çağırdı. 

* 12 - Grevciler Paris'te hadise çx· 
karmak ist:diler. 

:f. 13 - Balkan antantx basın birliği 
konferansı çalışmalarına devam ediyor. 

- Sovyetler Birliği ana kanun pro· 
jesi neşredıldı. 

:f. 14 - Fransız parlementosu kırk 

saatlik iş haftasını kabul etti. 
- Yeni Belçika kabinesini B. Van 

Zeland kurdu. 

:t- 15 - Balkan antantı basın kon· 
feransı çalışn:alannı bitirdi. 

- Fransa'da grev bitti. 
:t- 16 Binlerce komünist Paris'te 

nümayişler yaptı. 

* 18 - İngiliz • Sovyet deniz gö· 
rüşmeleri başladı. 

:f. 19 - M2ksim Gorki öldü. 
* 21 - İraıı, Bahreyn adaları dola

yısiyle İngıltf.re'yi protesto etti. 
:f. 22 - Pa~is'te ve vilayetlerde bir 

takım hadiseler oldu. 
* 22 - Negüs davasını müdafaa e· 

diyor. Cenevre'ye gideceğini bildirdi. 
* 26 - Miletler Cemiyeti konseyi 

Ren ve İtalyan • Habeş meselesini gö· 
rüştü. 

:t- 27 -- Konsey toplantısında re· 
form işini görüştü 

* 30 - Iı 'ransa'da yeni bir komÜ· 
nist partisi kuruldu. 

Temmuz 
* ı - Negüs asemblede nutuk söy· 

ledi, hadiseler oldu. 
- ParlemE-ntolar birliği toplandı. 
* 3 - Mil!etler Cemiyetinde on dört 

devlet, zecd tetbirlerin kalkması le· 
hinde bulundular ve reform istediler. 

* 4 - Asamble çalışmalarını bi-
tirdi. 

:f. 7 - B. Hitler Vaymar'da geniş 
akisler yapan bir nutuk söyledi. 

* 8 - İtalya, Akdeniz anlaşmasının 
feshini istiyor. 

:f. 9 - İngiliz • Mısır görüşmeleri 
başladı. 

* 10 - Leh hük!lmeti, Danzig an· 
laşmasmın tek tarafla bozulamıyaca
ğını bildirdi • 

:f. 11 - İngiliz harb gemileri Ak· 
denizden çıktı. 

* 12 - Amerika'da sıcak dalgasın
dan ölenler 375 şi buldu. 

:t- 13 - Avusturya. Almanya anlaş· 
masx imzalandı. 

* 15 - !Gpanya•da kralcıların tide· 
ri öldürüldü. 

:f. 17 - Fransa, Lokarnocularıo 
Brüksel toplantısının geri bxrakdma. 
sını istedi. 

* 18 - İngiltere kralı Edvard'a bir 
suikast yapddı. 

* 19 - İspanyol isyanı Mellila'da 
başladı. 

* 21 - İspanyol isyanr tehlikeli bir 
şekil aldı. 

°" 25 - İspanyol ihtilali feci bir 
safha ya girdi. 

* 27 - !spanya•da kanlı çarpışma
lar devam ediyor. 

:f. 30 - İtalya, beşler konferansına 
girmeyi kabul etti. 

* 31 - İngiliz - Sovyet ticaret an
laşması imulandı. 

Ağustos 

ı 
:t- 2 - Berlin olimpiyadlan başladı. 
- İspanyol asileri Burgos'ta hükfi

met kurdular. 

* S - Habeşistan'da karışıklık ol
duğuna dair haberler geldi. 

- Yunanistan'da grevi önlemek i
çin hükumet tetbirler aldı. 

* 6 - Yunan parlementosu dağıldı. 
:t- 7 - Yunanistan'da örfi idare ilan 

edildi. 
* 8 - İspanya'da kanlı muharebe

ler oldu. 

:f. 12 - Fransa, İspanya'nm iç işle. 
tine karışılmamasını istedi. 

* 15 - Fransız parlemento ve se
nası tatil edildi. 

:f. 16 - Sovyet Rusya'da bir tethiş· 
ci grubu meycana çıkarıldı. 

* 17 - Almanya olimpiyadlarda 
dünya birincisi oldu. 

:r- 17 - Filistin'de yeniden çar
pışmalar oldu. 

* 19 - Asiler Madrid kapilarma 
ka..!ar ilerlediler. 

:t. 21 - f ngiltere İspanya'ya tay
yare, silah V:! mühimmat sokulmasını 

yasak etti. 

* 22 - İngiltere kralı Edvard Kor
fuya geldi. 

:t- 23 - İtalya, İspanya işlerine ka· 
rışmayacağım bildirdi. 

* 25 - Kuin mari, Normandiyanm 
rekorunu kı.-dı. 

:f. 27 - Mısır · İngiliz anlaşması 
imza edildi. 

- Doktor Şaht Parise gitti. 
* 28 - General Rydz • Smigly de 

Paris'e gitti. 

:f. 29 - General Franko İspanya 

asilerinin ba~ kumandanr oldu. 
:'.: 31 - Yı:ni Romen kabinesi ku

ruldu. 

Eylul 
:f. 1 - B. Titilesko, Yeni Romen 

kabinesınin dışında kaldı. 

lf. 2 - Kral Edvardı taşıyan Nahlin 
yatı Yunan sularında geziyor. 

lf. 3 - B. Metaksas, hükumetin poli
tikasını ve yapacaklarını anlattı. 

:f. 4 - Ingiltere Filistin'e yeniden 
asker gönderiyor. 

:,: 6 - N.:ı.syonal - Sosyalist kongresi 
toplandı. 

.:f. 7 - tspeınyol asileri İmrun'u al. 
dılar. 

:t- 8 - Dost Yugoslavya Kral II Pi· 
yer on dört yaşına girdi. 

:f. 10 - Nasyonal • Sosyalist kon
grede B. Hitler, Alman müstemlekele· 
rinin geri verilmesini istedi. 

:f. B. Van Zeland bir liğ kurulma
sını istedi. 

:f. 12 - Kral Karol Bükreş'te bulu
nan B. Storadinoviç•i kabul etti. 

:f. 13 - Fransa'da grev yatıştırıldı. 
:t- 14 - İspanyol asileri Sen-Sebas. 

tiyen'i aldılar. 

- Küçük antant konseyi. dünya 
politika vaı:ıyetini gözden geçirdiler. 

:t- 15 - Fransa'da grev hareketleri 
tazelendi. 

* 16 - Nürnberg kongresi kapandı. 
:f. 17 - Fransa'da, Lil'de yeniden 

grev başladı. 
:t- 18 - B. Van Zeland, Belçika mil

letinin kominizmi istemediğini söyledi. 

~ l!:J - Milletler Cemiyeti Konseyi 
toplandı. 

:f. 20 - Pekin önlerinde muharebe 
başladı. 

:f. 21 - B. Titilesko•nun hastahğı 

ağırlaştı. 

:f. 22 - Jan Şarko öldil. 
- Filistinde karışık vaziyet devam 

edıyor. 

:f. 23 - B. Zaimis törenle gömüldü. 
- Belçika parlementosu fevkalade 

olarak toplandı. 

:t- 25 - B. Bek Danzig meselesi iç.in 
Milletler Cemiyetine bir rapor verdi. 

:t- 26 - Fransa silahsızlanma kon• 
feransmı yeniden toplamak istiyor • 

:f. 27 - Fransa frangrn kıymetini 

düşürmeye karar verdi 
:t- 28 - İsviçre frangı da düşilril· 

lüyor. 
:f. 29 - Dış bakannmz Milletler Ce

miyeti konseyinde sancak türklerinin 
vaziyetinden bahsetti. 

:f. 30 -Frar.sa'da para kanunu kabul 
edildi. 

Birinci teşrin 
• 1 - Filistinde kanlı çarpışmalar 

oldu. Örfi idare ilan edildi. 
"' 2 - Fransız senatosu p:...ra kanu-

1 
nunu kabul etti. 

"' 4 - Balkan antantı konseyi top· 
landı. 

* 6 - Filistinde arablar imparator
luk istediklerini bildirdiler. 

"' 7 - General Gömböş öldü. 

* 8 - İtalyan parası düştü. Yugos

lavya parasını değiştirmiyor. 

* 9 - İtalyan Dı-ş bakanı Alma::l
yaya gitti. 

"' 10 - Amerikada cumhur reisi se
çim mücadelesi başladı . 

* - Strazburgda nasyonal sosyalist· 
lerle komünistler arasında hadiseler 
oldu. 

* 13 - Fransada komünistlerle nas
yonalistler arasında hadiseler devam 
etti. 

"' 14 - Küçük anlaşma ekonomi 
konseyi toplandı. 

* 15 - Belçika yeni bir batı paktı 
projesi hazırladı. 

"' 16 - Belçika bitaraflığını ilan 
etti. 

* 19 - Madrid üzerine taarruz baş
ladı. 

* 20 - Almanya, Habeşistanın il
hakını tanıdığım bildirdi. 

* 21 - Almanya d.ört senelik pla
nını ilan etti. 

* 24 - İspanyol ihtilalcileri Madri
de on dört kilometre yalrlaştrlar. 

* 25 - Çekoslovakya, Belçika gibi 
bitaraf kalmryacağını bildirdi. 

* 28 - Belçika parlamentosu fev
kalade olarak toplandı. 

* 31 - Irakda hükümet darbesi ya• 
pıldı. 

İkinci teşrin 
:f. 1 - Irak parlementosu feshedilidi. 
- İspanyol hükumet azalan Mad· 

rid'den ayrıldılar. 
:r- 3 - Bay Mussolini, Milano'<la, 

geniş akisler yapan bir nutuk verdi. 
:f. 4 - Kral Edvard İngiliz parll\. 

mentosunu açtı. 
:t- 5 - Suriye'de karışıklık çrı:tL 

Şam'da fevkalade vaziyet ilan edi~.::. 

- Bay Ruzvelt ezici bir zafer ka
zandı. 

:t- 8 - Sovyet inkrlabmrn 19 uncu 
yıl dönümü coşkun tezahürlerle kut• 
landr. 

:f. 10 - Bay Mussolini, İngiliz • İ· 
talyan yakmlaşması hakkmda beyanat.. 
ta bulundu. 

:f. 11 - Amerika'da denizciler grev 
yaptılar. 

-B. Baldvin siyası bir nutuk söy
ledi. 

:f. 12 - B. Köseivanof, memleketin 
Türkiye'ye bir dostluk paktı ile bağlı 
olduğunu söyledi. 

:f. 13 - E. Bek Londra'ya gitti. 
:f. 16 - Grandi • Eden konuşmasr 

alaka uyandırdı. 

:f. 18 - Berut'da kargaşalıklar çıktı. 
- B. Ruzvelt Buenos • Aires'e gitti. 

:f. 19 - Fransxz İç Bakanı B. Sa· 
lengro intih;;ır etti. 

- Moskova'da tevkif edilen Alman. 
meselesi Sovyet • Alman münasebet• 
terini gerginleştirdi. 

:t- 20 - Yüksek Faşist meclisi hava 
ve deniz silahlarının artırılmasına ka· 
rar verdi. 

~ 22 - İtalya - Almanya ve Japon· 
ya'nın Avrup<ı'yı kominizme karşı mü.. 
dafaaya karar verdikleri bildiriliyor. 

:f. 23 - B. Sanlangro'nun hatırası 

için Paris'te sosyalist federasyon bir 
nümayiş yaptı. 

- Amiral Horti Roma'ya, For 
N:.iyret Viyana'ya giti. 

:t- 24 - Avam kamarasmda B. Ed, " rı 
Türk • İngiliz dostJuğunun kuvet1 bit 
işaret etti. ~ tıtl 

- Bir gazeteciye B. Metaksas "TO ru 
kiye ile münasebetlerimiz yalnız dost aııııı. 
luk kelimesine sığmaz,, dedi. ' 

:t- 26 - İngiliz parlementosu, Mısıt 
muahedesini tasdik etti. 

- Yunanistan'da yeni rejimin yıl 
dönUmü kutlandı. 

:t- 27 - B. Stalin Sovyetler kongre• 
sinde on iki senelik rejim realizasyon• 
larmr anlattı. 

- Romen dış bakanı Varş.ova'ya 
gitti. 

:f. 28 - Basil Zaharof öldü. 
:to 30 - İspanya'nın daveti üzerinıı 

Milletler Cemiyeti toplanmaya karar 
verdi. 

Birinci kanun 
• 1 - İtalya saylavlar meclisi töo 

renle açıldı. 
• 2 - Bay Ruzvelt Arjantin C\.iınol 
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hur Reisiyle Amerika sulhunu görüştü. 
* 4 - İngiliz sarayı hakkında bazı 

haberler gelmeğe başladı. 

Bay Del Vayo İspanyol hadiselerinin 
izahını yaptı. 

* 20 - Balkan antantı merkez ban
kaları direktörleri konferansında para 
mübadele ve borçlar meseleleri görü
şüldü. 

- Kont Bethlen macar topraklarını "'2AI.? r sa.:ııs_, Rtiltl, o ~c o o ._ 
geri istiyor. 

* 5 - Balkan basın birliği kuruldu. 
"' 6 - Sovyet ana yasa projesi ha

zırlandı. 

* 13 - Dük Dö York Altıncı Jorj 
unvaniyle İngiltere kıralı oldu. 

- Stoyadinoviç Bükreşe vardı. 
* 27 - Çin buhranı halloldu. 

Prof. K. KÖMÜRCİANlN 

Modem ve herkese elzem kitaplan 
Kr. 

- Portekiz tavassut teklifini red
detti. 

- Romen drş bakanı B. Antones
ko Paı iste temaslarına devam etmekte
dir. 

- İngiliz - italyan anlaşması ya
kında Romada imzalanacak. 

Amelt ve tatbiki kambiyo 

Yeni muhasebe usulü * 7 - Sovyetler ana yasayı kabul 
ettiler. 

* 8 - Londrada anayasa buhranı 
başladı. 

- General Çang-Kay-Şek komünist 
general Çang-Sue-Liang'a esir düştü. 

- Panamerikan paktının esasları 

neşredildi. 

* 21 - Amerikada Santa - Rita vol· 
kanı büyük bi rfelakete sebeb oldu. 

* 22 - Bay Eden, ingiliz • italyan 
anlaşmasının esaslarını fransız elçisi
ne bildirdi. 

* 28 - Gandi 10 bin kişilik bir ka· 
labalığm önünde bir nutuk söyledi. 

- B. Stoyadinoviç Belgrada dön
dü. 

Ticari malfunat ve bankacılık 

İktısad ilmi 

35 

122,50 

105 
87,50 

* 9 - Fransada grev hareketleri 
tazelendi. 

* 15 - Japon • rus görüşmeleri baş-
tadı. 

"' 29 - Irakta ingiliz hava Ussü ya
pıldı. 

İhtisas muhasebeleri (Şirket, 
sanayi, ziraat, banka) 175 

Ticari ve mall hesap 1. ci kısım 70 

Zihn1 hesap kaideleri "\O 

Logaritma cetvelleri 

* 10 - Yugoslavya radikal birliği 
belediye seçimini kazandı. 

* 16 - Fransız senası mecburi ha
kem hakkındaki kanunu kabul etti. 

- Yeni İngiliz - Mısır anlaşması 
meriyete girdi. 

- Çinde Çang-Kay-Şek işe ba~adı. 

* 17 - Bay Daladye dünyanın bu 
yıl silahlanmaya 200 milyar sarfettiği
ni söyledi. 

* 23 - Almanya, fransız - sovyet 
paktı hakkındaki görüşünü değiştirdi. 

- Almanyaya sömürge verilmesi
nin şartları üzerinde fikir yürütülüyor. 

* 24 - Fransa Polonyaya 2,5 mil· 
yar ödünç verdi. 

- İngilterenin Paris büyük elçisi 
değişiyor. 

(yeni rakam) 56 
- İngiltere ve Fransa İspanyadaki 

silahlı anlaşmazlığın onune geçmek 
için devletlere müracaata karar verdi
ler. 

* 11 - Krral Edvard tahtından çe
kildi. 

- Akdenizde ingiliz • italyan mu
vakkat anlaşması hazırlandığı bildiril
di. 

* 30 - İspanya isyanında politik 
ihtilatlar çoğalıyor. 

- Fransada belediye iş!iileri kanlı 
nümayişler yaptılar. 

Yeni hesabı ticari (mufassal 

eser) 200 

MaH cebir (istikraz ve 

* 12 - Sabık kıral Edvard radyoda 
veda nutkunu verdi. 

* 18 - B. Bek Polonyanın dış po
litikasını anlattı. 

* 25 - General Çang - Kay • Şek 
serbest bırakıldı. 

- Mısırda yeni ordu için bir top
lantı yapıldı. sigorta hesapları) 100 

- Milletler Cemiyeti konseyinde 
• 19 - Amerika yeni deniz prog

ramını tatbika başladr. 
* 26 - Japon imparatoru diyet mec

lisini yeni binada açtı. 
- Çang - Kay - Şek istifa etti İstifa· 

sı kabul olunmadı. 

Başlıca satış yeri; İkbal Kitapevi 

H'ı 

o ll ıu u-. 

Çank~ y 4 ~"'-eızası idare 
heyetinden: 

1580 sayılr belediye kanununun 10 uncu maddesi hükmüne tev· 
fikan Ankara belediye meclisinin müracaat ve teklifi üzerine An
kara valiliğince Ankara belediye sınırı dahilinde olup belediye şu
besi haline geçmesi tasvib olunan Çankaya kazasının belediye hu
dudu içindeki belediye kısmının Çankaya Belediye şubesi haline 
konması için sözü geçen kanunun 10 uncu maddesindeki sarahat 
daire~inde gerek mezkur şııbe içinde ve gerek dı~ında kalıp Anka
ra Belediye hududu dahilinde oturan bütün müntehiblerin reyine 
müracaat olunacaktır. Bu maksatla: 

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

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

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

4 - Rey toplanma üç gün de'!am edecektir. 
5 - Cumhuriyet, Yenişehir, Cebeci, Öncebeci, Topraklık, Bal

keriz bağlan, Dikmen bağları 19.1.1937 tarihinin çarşamba günü 
saat 9 dan 17 ye kadar İsmetpaşa, Köprübaşı, Bozkurt, Fevzi paşa, 
İnkıHib, Öztürk, Bendderesi, Tabakhane, Anafartalar, Ege, Doğan
bey, Misakı milli, Kızıl elma, İstiklal, Yeğenbey, Yenice, Ülkü, Ök· 
süzce, Altay, Sakarya mahalleleriyle Etlik ve Keçiören bağları da 
20.1.1937 tarihinin perşembe günü saat 9 dan 17 ye kadar Dumlupı
har, Koyunpazan, Sutepe, lçkale, Kılıçaslan, Pazar akbaş, Oğuz, 
İnönü, Çimnetepe, Demirtaş, Kırkız, Dumlupınar, Duatepe, Sümer, 
Meydan, 'Gündoğdu, Erzurum, Turan, Akalar, Nazımbey, Kurtu• 
luş, Özbeyler, Sakarya, Çeşme, Başkır, Yalçınkaya, Demir fırka 

mahalleleri de 21.1.1937 cuma günü saat 9 dan 17 ye kadar reylerini 
vermiş bulunacaklardır. 

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

harbiyede çal~an işçilerin işlerinden geri kalmamaları için 21.1.937 
tarihinin cuma günü saat 9 dan 12 ye kadar Mamak mahallesiyle 
Mas~e fabrikasına 13 den 17 ye kadar da İmalatı harbiye fabrikası
na bırer sandık gönderilecektir. 

8 - Reylerin belediye kanununun 10 uncu maddesi mucibince 
huzurumuzda toplanacağı ilan olunur. (2249) 1-20 
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PEK YAKINDA 1 

Casuslar Karşı Karşrya ----=---
Jandarma Genel Komutanlı.iı 

......... 

An .liara Sahnalma 
l(omisvonundan: 

.t 

Bi: tanesine sekiz yüz yirmi beş kuruş fiyat biçilen dokuz yüz
de~ b~? .~ltmış altıya kadar Battaniye 4. ikinci Kanun 937 pazar
tesı gunu saat 10 da kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Şartnamesi parasız olarak komisyondan alınabilecek olan bu 
eksi!tmeye girmek isteyenlerin 659 lira elli dokuz kuruşluk ilk 
temınut m_a <buz v_eya Banka mektubu ile kanun ve şartnamede 
yazılı vesık~lar içınde bulun?urulacak teklif mektuplarını belli 
vak tından hır saat evvel komısyona vermiş olmaları. (207 5) 2-6030 

A vrupaya Talebe 
G(;nderilivor • 

Maden Tetliili ve Arama 
Enstitüsü Genel 

Direktörlüğünden: 
1 - Maden mühendisi yetiştirmek üzere müsabaka ile Avrupaya 

1120'' talebe tahsile gönderilecektir. İsteklilerin aşağıdaki şartları 
haiz olmcısr lazımdır: 

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

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

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

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

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

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

5 - İstiyenlerin nüfus hüviyet cüzdanım, hüsnühal varakasını, 
mekteb şehadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini, 4 
kıta fotograf ve dilekçelerini, 21.1.1937 perşembe günü akı;ıamma 
kadar Ankarada M.T.A. Enstitüsü Genel Direktörlüğüne gönder-
meleri ve 22.1.1937 cuma günü sıhi muayeneleri yaptırılmak üzere, 

öğleden evel Bay Hasan apartımanındaki e.1stitü dairesinde bulun· 
malan ilan olunur. (2119) 2-6055 

Elektrik Eksiltme ilanı · 
Erbaa Belediye Reisliğinden: 
Naha Vekaletinden tasdikli projesi mucibince Erbaada yaptırı

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

ı - Eksiltme 5-2-937 cuma günü saat ıs de Erbaa Beledıye da
iresinde encümen huzurunda yapılacaktır. 

2 - Bu işin keşif tutan 24457 lira olup muvakkat teminatı 1834 
lira 28 kuruştur. 

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

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

5 - Eksiltme 2490 sayılı kanuna göre yapılacağından isteklile
rin bu kanunun üçüncü maddesinde gösterilen vesaikten maada bu 
gibi işleri teahhüde salahiyettar olduklarına dair Nafıa Vekaletinin 
ruhsatnamesini göstermeleri mecburidir. 

6 - İnşaat ve tesisat bedeli hususi şartnaınedeki mali hükümler 
dairesinde istihkak raporu getirildikçe tediye olunacaktır. 

7 - İsteklilerin bilumum vesaikle birlikte o gün eksiltmede ha
zır bulunmaları veya teklif mektuplarını göndermiş olmaları ilan 
olunur. (377 5) 2·-6167 

Ankara Valiliğinden: 
CİNS 1 

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

Muhammen 
bedeli 

Lira Kr. 
150 00 

300 00 
200 00 
350 00 
300 00 
350 00 

adet yedek malzemesiyle) 500 00 
Etüv makinesi 100 00 

Depozito 
Miktarı 

Lira Kr. 
11 25 

22 50 
15 00 
26 25 
22 50 
26 25 

37 50 
7 50 

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

Bedeli nakten ve peşinen alınacaktır. İsteklilerin hizalarında 
gösterilen denozito makbuzlariyle sözü geçen J?;Ün ve saatte Def • 
terdarlıkta kurulan satış komisyonuna müracaatları. (2196) 2-6178 

Ankara V afiliğinden: 
1 - Keşif bedeli 11715 liradan ibaret bulunan Ankara Stadyum 

ve İpodrom su tesisatının tevsii kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

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

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

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

KREM BALSAMİN: 

Balıkesir Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

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

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

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

de veya daimi encüme:ı kaleminde görebilirler. 
4 - İhale 7- kanunu sani - 937 tarihine rastlryan perşembe s:dinU 

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

mandan bir saat evvel teklif mektuplarını encümene tevdi etmeleri 
13.zımdır. Teklif mektuplarının postada vaki tehiri nazarı dikkate 
alınmaz. 

6 - Eksiltmeye bu işlerle .uğraştığına dair Nafıa Vekaletinden 
verilmiş elinde bir ehliyeti fenniye vesikası ib::az etmesi lazımdır. 

4 - İstekliler muvakkat teminatlarını malsandığına yatırdık: .. 
larma dair makbuz veya banka mektuplan muayyen zamanda en .. 
cümene ibraz etmeleri lazımdır. 

8 - Muvakkat teminat malsandığına yatırılır. Encümende J'a • 
ra ve tahvil?t kabul edilmez, (2144) 2--6087 

Avrupaya Talebe 
Gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü Genel 

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

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

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

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

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

2 - Müsabaka imtihanı Ankarada M.T.A. EnstitUsünde 1 Şubat 
1937 günü yapılacaktır. Açılacak müsabaka imtihanında kazanmış 
olmakla beraber gönderilecek talebelerin ihr<l2 ettikleri derece iti• 
bariyle 10 arasında bulunmak şarttır. 

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

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

5 - İstiyenlerin nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakasını, 
mekteb şehadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini, 4 
kıta fotograf ve dilekçelerini, 28.1.1 937 perşembe günü ak$ilmına 
kadar Ankarada M.T.A. Enstitüsü Genel Direktörlüğüne gönder• 
meleri ve 29.1.1937 cuma günü sıhi muayeneleri yaptırılmak ü zere 
öğleden evel Bay Hasan apartımanmdaki enstitü daire!>inde bulun- . 
malan itan olunur. (2118) '>-6054 
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İLAN 

1 1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1G1 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Meclisi, banka u
mumi heyetini 4 şubat 1937 perşembe günü saat 14.30 da Ankarada 
Banka idare merkezinde fevkalade içtimaa davet etmeğe karar ver
miştir. Hissedarların bankadan gönderilecek da,·et varakalariyle 
birlikte toplantı saatinden evel bankaya gelmeleri rica olunur. 
Fevkalade toplantıya aid ruzname aşağıya dercolunmuştur. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
Nizamnamei Esasisinin 1 9 ve 20 ci 
maddeleri yerine kaim olmak üzere 

teklif olunan muadd el şekil 
Madde 19 _ Her hisse senedi İdare Meclisi reisi ile müdürü 

umuminin veya banka namına birinci derecede vaz'ı imzaya sala· 
hiyettar iki memurun imzalarım, sıra numarasını, hangi seriden ol
duğuna dair isareti, itibari kıymeti ve sair münasip kuyut ve meş
ruhat ile otuz" kuponu mı...htevi olacaktır. Hisse senet bedellerinin 
tamamen tahsilinden sonra asıl senet verilmek üzere hissedarlara ban· 
kaca her taksite mukabil kayıt muamelesi yapılarak bankalar vası· 
tası ile veya doğrudan doğruya muvakkat makbuz ilmühaberi ve
rilecektir. 

Madde 20 - Bir hisse senedi bedelinin % yetmişi tahsil edil
medikçe ferağ olunamaz. Bedelinin % yetmişi ödenmis olan hisse 
senedinin ferağı senedi devredenle alanın bu işe mahsus olarak 
tanzim edecekleri beyannameler üzerine bankaca muvafakat edil
mesine ve hissedaran defterine kayıt ve tescil olunmasına müte
vakkıftır. 

Bu suretle hissedaran defterine kayıt ve tescil edilmiyen ferağ
lar muteber değildir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Nizamnamei esasisine ilavesi teklif 

olunan bazı hüki" mler 
Madde 1 - Esas nizamnamenin 32 inci maddesinin (C) fıkrası 

ile, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, filen altına kabili tah
vil ecnebi dövizleri alıp satmaya mezun olduğu gibi beynelmilel 
tediye vasıtası olan baslıca paraların bu şeraiti yeniden ihraz ede
ceği tarihe kadar Merkez Bankası göreceği lüzum üzerine bu şe
raiti haiz olmıyan ecnebi serbest diğer dövizieri de alıp satmıya 
ve bu dövizler mukabili emisyon yapmıya mezundur. 

Vadeleri doksan günü tecavüz etmiyecek bu ikinci nevı döviz
lerin alım hadlerinin tesbiti ve bunlar mukabili yapılacak emisyon 
mikdarmın tayini için İdare meclisinde en az beş azanın ittifakı 
şarttır. 

Bu dövizlerin alım ve satımından dolayı hasıl olabilecek, zarar
lar sene gayelerinde aşağıdaki maddede mezkur hususi ihtiyat ak
çesi mevcudundan mahsup olunur. 

M~dde 2 - Ecnebi dövizleri üzerine yaptığı muameleden mü
tevellıt normal kfiılar fevkinde hasrl olabilecek fevkalade karlar 
ile Merkez Bankası (hususi ihtiyat akçesi) teşkil edecektir. 

İşbu hususi ihtiyat akçesi Merkez bankası nizamnamesinin 32 
inci maddesini ( ç 1) fıkrasında muavyen evsafı haiz devlet tahvi
latı müb ... vaası suretiyle tenmiye edilebilir. Bu tahvil<lt gelirleri 
(hususi ihti}•at akçesi) altı milyona baliğ oluncava kadar ana para
ya ilave olunur. Ana para bu hadde vasıl olup da birinci maddede 
zikrolunan mahsuı>lardan sonra altı milyon lira sermayeyi tecavüz 
ederse fazlası bankanın ihtiyat akçesine ilave olur.ur. 

Fevkalade karlara ve zararların bu karlardan müteşekkil ihti
yat akcesin<len mahsubuna dair olan hükümler 1936 senesinden iti
baren mer'idir. 

~adde 3 - Beynelmilel tediye vasıtası olan başlıca parala:ı~ 
yenıden filen altına kabili tahvil döviz vasfını iktisab ettiği tarıhı 
takip eden ilk sene başından itibaren bu hususi ihtiyat akçesi ile a
lınmış tahvitat sermayeden tahsil edilmemiş ~ otuz bakiyeye mah
suben ve borsa fiatı ile hissedarlara mal edilir. Bakiye kalacak 
1.500.000 lira 2i94 numaralı kanunla teşkil edilmiş olan amortis
man sandığına devredilir. 

Ancak banka esas nizamnamesinin 32 inci maddesinin (h) fık
rası mucibince sermaye ve ihtiyat akçesinin % ellisinden fazla bir 
meblağı tahvilfıta yatıramıyacak olan bankanın bu münasebetle 
portföyiinde bir tecavüz vukuu halinde vaziyet o sene ve müteakip 
seneler hissei temettü tevziatında A, B, C serileri hissedarlarına 
hissei temettiileri nakid yerine borsa fiatı ile bu tahvilattan veril
mek suretiyle düzeltilir. 

Madde 4 - Deruhte ettiği tedavül karşılığı olarak Merkez Ban
kasına devredilen veya muahhar tarihlerde ay?ı mahiyette olarak 
bankaca iktisap edilen menkul kıymetlerden bır kısmının veya ta
mamının satılıp yerine diğer menkul kıymet~er ikamesine • Maliye 
vekaletinin tahriri muvafakati alınmak şartıyle • Mcrk~z bankası 
mezundur. 

Madde 5 - İkinci madde mucibince teşkil edilecek hususi ih
tiyat akçesi 4 500.000 liraya baliğ olunca esas nizamnamenin 32 ~n~i 
maddesinin {d) f1krasındaki limitler Merkez bankası sermayesının 
tamamı tediye edilmiş sayılarak hesab edilir. 

Esas nizamnamenin 32 inci maddesinin (d) fıkrasında mevzuu 
bahis üç imzalı hazine bonoları 39 uncu maddedeki kayda tabi ol-
maksızın mükerrer iskontoya arzedilebilir. .. . . 

Madde 6 - Memurlarına sigorta ve tekaut maaşı gıbı muave
netler temini için bir fon tesisi maksadiyle ve hır misli de banka 
~emurlarının maaşlarından kesilmek ve bankaca esas nizamname
nın 85 inci maddesindeki hükmünü tatbik etmek üzere senede me
murların bir aylık maaşını geçmemek şartiyle bir hisse ayırmaya 
banka idaresi mezundur. 1-9 

illi Müdafaa Vel<aleti 
Deniz Merkez Satın alma Reisliğinden · 

Cinsi Muhammen bedeli Teminat mikdarx 
LİRA LİRA 

36 MAD 580 tipi Ekimölatör malzemesi 20310 lS~4 
1 - Yukarda cinsi ve bedeli ile teminat mikdan yazılı sekız ka· 

lem Ekimölatör malzemesinin kapalı zarfla münakas~sı,. ıs .. şubat 
d193~ pazartesi günü saat 14 de Ankarada M.M. Vekaletı bınasm· 
akı ko · 

2 mısyonumuzda yapılacaktır. . .. . 
y - Şartnamesini görmek istiyenlcrın he! gun merkez komıs-
p~nudmuza ve nümunelerini görmek istiyenlerın de İstanbul Kasım· 

şa a de · 1 ·· tl 3 _ nız. evazım satın alma komisyonuna muraca~. ~rı. • 
bilinde Ek~ıltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanu.n hukuı:;le.~ı da
(13) vesaık ve temınatı havi mektuplarını eksıltme gunu saat 

c §adar komisyona vermiş bulunmaları. (2216) 1-12 

Temizlik işleri için alınacak saraç malzemesi pazarhkla alınaca
ğından şartnamesıni görmek :stiyenlerin bergün yazı işleri kalemi
ne ve isteklilerin de 5 kanunu sani 937 salı günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (2247) 2-6210 

1 ASKERi F ABRIKAl.AR UM UM MODORLOGO 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

İLAN 

1 
5-2-937 tarihinde ihalesi yapılacağı ilan edilmiş olan SOO asit nit-

rik hakkındaki ilanın hükmü yoktur .. (2180) 2-6174 

10 TON SARI SABUNLA KÖSELE 
2 TON SARI V AKETE 

Tahmin edilen bedeli (26900) lira olan yukard2. mikdarı ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 21.1.937 tarihinde perşembe günü saat 15 de kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. 

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

600 TON MAZOT 

. Tahmin edilen bedeli ( 42000) lira otan yukarda mikdarı ve cin
sı y~zılr malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 
kom17yo~unca 18.1.1937 tarihinde pazartesi günü saat 15 de kapalı 
~arf ıle ı~ale edilecektir. Şartname (iki) lira (on) kuruş mukabi
l~nde kom~syonda nverilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (3150) 
lı~ayı havı teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar ko
mısyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün vesaatte komisyona müra-
caatları. (2207) 1-11 

1 MlLLI MÜDAFAA VEKALETİ 1 
. "TIN ALMA KOMİSYONU !LANLARl 

Gliserin: (2000) kilo saf gliserin açık eksiltme ile satın alına
caktır. Hepsinin tutarı 1500 liradır. Evsaf ve şartnamesi Komisy0-
numuzdan alınacaktır. İhalesi: 7. ı. 1937 çerşenbe günü saat on bir
de yapılacaktır. İlk teminatı: 112 lira 50 kuruştur. Eksiltmeye gire. 
cekleden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddele
rinde istenen belgelerle birlikte eksiltme gün ve vaktında M.M.V. 
Satın Alma Komisyonuna gelsinler. (2153) 2-6100 

BİL İT 

1 - Hava ihtiyacı için 40 metre mikabı gürgen kalas kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur • 

2 - Tahmin edilen bedeli 12.000 lira olup ilk teminat parası 900 
liradır. 

3 - İhalesi 5 • ikinci kanun • 937 salı günü saat lS dedir. 
4 - Şartnamesini M. M. V. satın alma komisyonundan Lizzat a

labilirler. Mun.ıberc ile şartname gönderilemez. 
S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerindeki bilgeleriyle birlikte teminat ve teklif mektuplarını iha
le gün ve saatrndan en geç bir saat evveline kadar M. M. V. satın 
alma Komisyonuna vermeleri. ( 1749) 2-5521 

J r. AN 

1 - HQva ihtiyacı iç;n 40 metre mikfı'.n ceviz kalas kapalı zarfla 
ekisltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 6 • ikinci kanun - 937 çarşamba günü saat 15 dedir. 
3 - Tahmin edilen bedeli 2J.OOO Era olup ilk teminat parası 

1500 liradır. 
.. 4 - $Mtnamesi~i M. M. V. Satın atma komisyonunda bizzat ala.. 

bılıder. Muhab.!re ıle şa•tname gönderilemez. 
5 - Eksiitmeye gireceklerın 2490 sayılı kanunun 2 3 üncü mad

d~lerinde istenılen bilgele~iylt temınat ve teklif mekt~plarını ihale 
gun ve baatından en geç b1 r saat evveline kadar M. M. V. Satın al-
ma komisyonuna vermele;i. (1751) 2-5535 

İLAN 

.. Gres yağı: 2500 ~il.) gres yağı pazarhkia satın alınacaktır. Hep
ı;ının tutarı (1000~ lıradır. Evsaf ve şartnames~ Komisyonumuzdan 
ahnaca~tır. İhalesı: .1 • 1. 1937 P.erşenbe günü saat ıs de yapılacaktır. 
İlk temınatı: (7S) lıradır. Eksıltmeye gireceklerden ilgili bulunan. 
l.ar 2490 sayılı ~anunun 2, 3 cü madelerinde istenen belgelerle bir
lıkte naazrlık gun ve vaktında M. M. V. Satın Alma Komisyonwıa 
glsinler. (2152) 2--()099 

İLAN 

1 - 1.000 ton muadili olan 1.388.888 litre 73 oktanlık benzin ile 
200 ton muadili 274.348 litre 87 oktanlık benzin kapalı zarfia eksilt· 
meye konmuştur. 

2 - Hepsinin tahmin edilen bedeli 41S.364 lira 60 kuruş olup 
ilk teminat parası 20.36S liradır. 

3 - Şartnamesi 2077 kuruş mukabilnide M.M. Vekaleti satın 
alma komisyonundan alınır. 

4 - İhalesi 17 ~ubat 937 çarşamba günü saat 15 dedir. 
5 :- Ek.siltmeye ~irece.kl:rin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerın~ekı belgele;ıyle bırlıkte ihale saatinden bir saat evetine ka
dar temınat ve teklıf mektuplarını M. M. Vekfileti satın alma komis-
yonuna vermeleri. (2220) 1-13 

inhisarlar Umum 
Müdiirliiğündcn: 

Adet Cinsi Muhammen bedeli 
699 1spanya mamulatı 7.65 Brovning sistemi 4350 00 
590 İspanya mam\ılatı 6.3S Brovning sistemi 2S81 2S 
83 D. W. M. Markalı 7.6S 726 2S 

1 7 ,66 Dreyze marka 6 2S 
2 6.35 Valter ıs 25 

1372 7679 00 
Yukarda cins, miktar ve muhammen bedelleri yazılı "1372" adet 

tabanca şartname ve nümuneleri mucibince 11-1-937 tarihine rastlr
yan pazartesi günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. Bu silahlan 
alıp satmağa mezun bulunan isteklilerin nümuneleri görmek üzere 
her gün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte% 7,5 güven
me parası olan "576" lira ile birlikte Kabataşta İnhisarlar Levazım 
ve mübayaat Şubesi Müdürlüğündeki satış komisyonuna müracaat-
ları. (370S) 2-61&_0 

1 - Çanakkale müstahkem mevki kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarf.. 
la 98500 kilo sığır eti satın alınacaktır. 

2 - Sığır etinin beher kilosuna 25 kuruştan 24625 lira biçilmiş
tir. 

3 - İhalesi 11. 1. 937 pazartesi giinü aaaat 11 de Çanakkale müs
tahkem mvcki alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İstekliler ihaleden bir saat evvel teminat akçaları olan 1847 
lirayı ve ihale kanununun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaik ile bit 
saat evvel komisyona müracaat etmeleri. (2173) 2-6110 

t LAN 
Kırklareli tüm komutanlığı birlikleri ihtiyacı için kapalı zarf. 

la 2317000 kilo odun satın alınacaktır. Muhammen fiyatı 75 santim 
olub tutarı 17377 lira 50 kuruştur. İlk teminatı 1303 lira 31 kuruş.. 
tur. Şartnamesi Kırklarelinde tüm. satın ı:tltna komisyonunda her 
gün görülebilir. İhalesi 15. 1. 1937 cuma günü saat lS dedir. İstek· 
lilerin kanunun 2 ve 3üncü madelerindeki vesaik ve teminat mak
buzlarını havi zarflarını belli gün ve saatten bir saat evveline kada~ 
Tüm. Satın Alma Komisyonuna vermeleri. (2176) ı-612? 

İLAN 

ı - Çanakkale müstahkem mevki kıtaatı ihtiyacı için kapalı 
zarf ile 412 bin kilo yulaf satın alınacaktır. 

2 - Yulafın beher kilosuna 6,5 kuruştan 26812 lira 50 kuruş 
biçilmiştir. -

3 - İhalesi 14.1.937 perşembe günü saat ıs de Çanakkale müs • 
tahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat akçeleri olan 2109 }i .. 
rayı ve ihale kanununun 2 ve 3üncümadde1erindeki vesaik ilr. ko • 
misyona müracaatları. (2210) ":!-6182 

İLAN 

1 - Çanakkale müstahkem mevki kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarf• 
la 363 ton yulaf satın al macaktır. 

2 - Yulafın beher kilosu 6,5 kuruştan 23S95 lira biçilmiştir. 
3 - İhalesi 14.1.937 tarihine müsadif perşembe günü saat 10 da 

Çanakkale müstahkem mevki alım satım komisyonunda yapılacak· 
tır. 

4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evvel terninat akçeleri olan 1770 
lirayı ve ihale kanununun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaik ile bir 
saat evvel komisyona müracaatları. (2209) 2-6181 

İLAN 

ı - Ankara garnizonu askeri hastahanesi ihtiyacı için 6000 kilo 
francala l8 ikinci kanun 937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
11 de açık eksiltme ile alınacaktır. 

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

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

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

İLAN 

1 - Ankara askeri hastahanesi ihtiyacı için 3600 adet tavuk 18 
ikinci kanun 937 tarihine müsadif pazartesi günü saat ıs de açık 
eksiltme ile alınacaktır. 

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

3 - Tavukların tutarı 2340 lira olup muvakkat teminatı 175 lira 
50 kuruştur. Şartnameı:.i her günkomisyondan görülür. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaik ve 
teminat makbuzlarile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri 

(2237) 1-16 

1 LAN 

Antalya garnizonunun kapalı zarfla yapılan 200 ton unun elt
siltmesinde talibi çıkmadığından bir ay içinde pazarlığa konmuş.. 
tur. Pazarlık müddeti 26 ikinci kanun 937 tarihine kadar devam e· 
decektir. Muvakkat teminatı 19SO liradır. İsteklilerin kanunun is
tedi~i vesikalarla Antalya tümen satın alma komisyonuna müra• 
caatları. (2238) 1-17 

J LAN 

1 - Ankara harb okulu ihtiyacı için 400 ton yerli kok kömiirü• 
nün kapalı zarfla eksiltmesi 16 ikinci kanun 1937 cumartesi günü 
saat 11 de levazım amirliği satrn alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Kömürün tutarı l 1200 lira olup ilk teminatı 840 liradır4 
Şartnamesi her gün komisyonda parasız görülür. 

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

Belediye Reislij!iuden: 
Don ve karlı havalarda resmi, hususi ve taksi otomobilleriyle bü· 

tün kamyonların tekerleklerine zincir takılması mecburidir. Bunu 
yapmıtyan alakadarların cnalandırılacağı bir kerre daha iliin otu .. 
nur. (2228) 2-6198 

Kapalı zarf usuliy]e eksiltme ilanı · 

l(onya ili ])ain1i Eucümeninden' 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Konyanm Ereğli kazasında (16365) on altı bin üç yüz altmış beş 

lira (7S) kuruş bedeli keşifli ilk okul ı,inası inşaatı. 
2 - Bu işe aid evrak. Eksiltme şartnamesi, mukavelename, mü

nakasa şartnamesi, keşif defteri, proje feımi şartname tesviyei tura. 
biye şose ve kargir ınsaat fenni şartnamesi, Bayındırlık işleri gc_ 
nel şartnamesidir. İstekllier bu evrakı Konya Bayındırlık Direk
törlügünde görüb izahat alabilirler. Ve istiyenler genel şartname ve 
tesviyei tıırabiye şartnamesi hariç olmak üzere (82) se~sen iki ku. 
ruş mukabilinde Konya Bayındırlık Direktörlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 2490 numaralı kanuna göre 6. ı. 1937 çarşanba gü
nü saat on lıeşte İl Daimi Encümeninde kapalı zarf usuliyle yapı· 
lacaktır. 

4 -:- Ek.siltmeye girebilmek için isteklilerin % 7 ,S yüzde yedi bu 
ç~k.nısbetınrle teminat akçesi olan (1227} lira bin i~d yüz yirmi ye 
dı lıra (4S) kırk beş kuruşu vermesi ve asgari bir taahhütte (1000 
on bin liralık işi hüsnü suretle ikmal etn:iş olduklar·na -Jair resm 
tasdikli vesikayı ve Nafia Vekaletinden alınmış müteahhhlik vesi 
kasını vermesi lazımdır. 

5 - Teklif mektun1an üçüncü maddede yazılı saatten bir saa 
eveline kadar Konya İli Daimi Encümenınde toplanacak ihale ko 
misyonu başkanlığına makbuz muk2bilind(' verilecektir. Post" ·ı 
gönderilecek mektubların nihayet 3 üne 1 maddede va,. 1ı atf' 
dar gelmis olması ve dış zarfın m·ihür mumu ile iyic-e tılm 
o1ması l<lzımdır. Post~A:ı o1acak gecıkm-ler kahul c.:ı·1 

(2148) 2-6 o~ 
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ALACAGIN 

D. D. Yollan Ve Limanları umum müdürliiğü S. ı 
A. Komisyonu nanları: 

EKSİLTME TEHİRİ 
Görülen lüzum ilzerine eksiltme saatleri ve sair şerait aynı kal

mak üzere ilan edilmiş olan 3 eksiltme aşağıdaki gibi tehir olun· 
muştur. (2234) 1-14 

4.1.1937 de yapılacak Küçük yol malzemesi 25.1.1937 ye 
5.1.1937 ,. ,. Loko kazan boruları 26.1.1937 ,, 
6.1.1937 ,. ., Çam tomruk 27.1.1937 ,. 

İLAN 
Muhammen bedeli 18.452 lira olan muhtelif vagon ve lokomotif 

ray ve sustaları 15.2.1937 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

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

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

(22'~ \ 2--6200 

Ankara yüsek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden 

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

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

3 - Tahmin edilen senelik kira bedeli 500 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 37,5 liradır. 
5 - Bedava ~rtnamesini almak istivenler Enstitü daire müdür-

lüğüne müracaatları. (2245) 1-19 

Ankara P. T. T. 
Başmüdürlüğünden: 

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

1steklil~rin 11 ikinci kanun 937 pazartesi günü saat on üçte yüz
de 7~5 temınatları ve mühürlü teklif mektuplariyle K. hamam P.T. 
T. bınasında müteşekkil komisyona müracaatları. (2250) 1-21 

ULUS 

Kiralık Oda 
Yenişehirin en güzel bir ye

rinde, güneşli güzel iki oda aile 
için kirah!ctır. 16 Selanik caddesi. 

2-6134 

Kiralık Oda 
Yenişehir İnklıab sokak : 4 

2-6196 

Mevva 1117.u 

SATIŞ YERİ 

O. T. T. A.Ş. 

Beroğla Tokatııran 
karşısında 

Ve 

Bourla Biraderle~ 
ve şürekası 

• .. 
Ankara, lstanbul, lzmir 

öksürenlere: KATRAN HAKKI EKRE 
Er, hoş meyva tuzudur. lnki

bazı defc:der. Mide, bağırsak, ka· 
raciğerden mütevellit rahatsız· 

tıklan önler. Hazmı kolaylaştırır 
İngiliz Kanzuk eczanesi 

imtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı İdare 
eden Yazı İ~leri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 

YENi Si N EM ALAR HALK 
BU GECE 

Sabırsızlıkla beklenen büyük revü 

TOP-HAT 
Oynıyanlar 

Ginger Rogen- Frede Astaire 
Yeni seneye giri§ münasebetiyle parlak 

bir revü filmi 
Gündüz 13 matinesinden itibren 

KALYENTE 

BUGON BU GECE 

K 1 Z iL K O R S A N 
( Kaptan Blood ) 

Tarıhin kanlı sayfalarım canlandıran 

misli görülmemiş bir sergüze§t ve 
kahramanlık 

İlaveten : FOKS JURNAL 

Halk matinesi (.>aat 12 ve 14 de) 
KİMSESİZLER 


