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Cenevre haberlerine göre türk ve fransız 
delegasyonları, Sancak meselesi hakkında 
bazı esaslar üzerinde mutabık kalmışlardır 

1 - Sancak, Milletler Cemiyetinin garanti si altında olarak, da bili işlerini tam bir 
siya selen Suriye devleti-istiklal ile idare etmek hakkına malik olacak, fakat 

nin kadrosuna dahil hulunacakbr. 
2 • Sancağın kendi parlamentosu ve hük Ümeti olacakbr. Sancak kendi anayasa

lannı bizzat tanzim etmek hakkını haizdir. 

3 • Sancak askerlikten tecrid olunacak ve halkı askerlik hizmetine tabi tutul
mıyacaktır. 

4 - Türkiye ile Fransa SancaW her türlü tecavüze karşı müştereken • garanti 
mektedirler. 

Dün Cenevre'Jen aldığıma Y• 
ni haberler, türk ve franıız Jele
Baayonlarının,, bir talı.ım anlaıma 
aculan iUerinJe buluıtuklarını 
göıtermektedir. Her ıeyin hal ve 
tanzim edilmİf olduğunu aöylemelı 
erken olur: Sancak türklüğünün 
hakkını yerine getiren ve onun 
hayat ve aay emniyetlerini temin 
eden inancaların hakikati, ancalı., 
bu anlaıma aalan lı{ığul iizerın
ıle te•bit eJilJifi ve onların tat
bik hükümleri vu:ıahlanılığı vakit 
belli olacaktır. 

Salahiyetli olduğu ta•rih olunan 
....,._,, .. ....,. ,,.,,,ümat, •I• 
'u%1Gfma lıatilqir ve metinler uma· 
mi eaaılara ıatlık kalıraa, Sancak 
türklüğünü müıterih edecek ve bi
ze İç ferahlığı verecek mahiyette 
telalılıi olunabilir. Çünlrii, bütün 
alılİ rivayetlere ve tahriklere rağ
men, bi.z T ürlıiye türkleri, Sancak 
ilcwawu Sancak türklüğünün ba
Jat ve emniyet tartlarmı inanca 
altına almak lwılaJunJan faflr
ma.Jak. Bw 1Qfalatmalı oe Javayı 

Cenevre 
haberleri 

.aytuzlandırmalı. için ortaya SÜTÜ· 

len mugalatalar, lüzumsuz ıüphe
ler ve cuabiyetler uyandırmaktan 
gayri bir iıe yaramamqtır. Biz 
hiıla o eıki ve ıarıılmaz barlfçıla
rız: fakat, bu!:tün dahi, bir milletin 
hakları ve ahidleri münaklJ§a olu
nurken, o milletin ban§çılığından 
bir zal gibi iıtilade edümenin .za
rarlarını ve bu zihniyetle mücade
le etmek vazileıini tekrar etmek
ten kendimizi alamayız. 

Sancak hakkındalı.i uzlapnayı 
tam addederek bundan umumi ba
rıf ve bilhaHa Akdeniz barl§ı na
,.,. NOİnflnl•, eler anlaıma e
ıalan yukarda •öyleJijimis lıo
yıd ve ıartlarla lıatilqecelı olura 
sa, tulh yolu ile maele hallet
mekten bizim ne kadar hofnudluk 
laiaedegelJiğimi:i göreceklerdir. 
Her ıeyin baıınd a ve her ıeyd en 
evel tulh: lalı.at halı.çı ve adaletçi 
bir tulh! Milletlerin menfaatlerini 
harbtan daha iyi müdafaa edebi
leceii için, harba tercih olunan 
mlhl Falih Rıfkı ATAY 

konrtolu ve ekalliyetlerin himaye
si bdkındaki bükii.mler tanzim o
lunacaktır. 

Sancak mesele
si hakkında fran
sız delegasyonu 
ile bazı esaslar Ü• 

zerinde mutabık 

kaldıgı bıldirilen 

delegasyonumuzun 
reisi, Dış Bakanı
mız doktor T. R. 
Aras (yukarda) ve 
Milletler Cemi· 
yetinin merkezi o
lan Cenevre'dea 

bir manura ( ytUJ
th). 

J - Bir ark • lransız askeri an
laımaı Sancağa dışardan vulcu bu· 
lacalc bir taarruza lr.arşı garanti al· 
tında bulunduracaktır. 

Bundan başka Sancak askerlik
ten tecrid olunacaktır. Enternasyo
nal mahfillerde Avrupanın teslci
ninde lcuvvetli bir unsur te§lcil e
den bu anlapnadan dolayı memnu
niyet IHyaa olunmaktadır. 

••• 
Cenevre, 24 (A.A.) - D.N.B. bil· 

diriyor: tilrk ve fransız delegeleri İ•· 

veç Dıt Bakanı ve Konsey Raportlh G 
B. Sandler de hazır olduğu halde uzun 
bir müzakerede bulunmutlardır. 

lakenderun meselesinde eaas itiba· 
riyle bir anlapıaya varılmıştır. laken• 
derun Sancağına Milletler cemiyetinin 
nezareti altında idart bir muhtariyet 
verilmektedir. Hukuki teferruat he
men teabit olunacaktır. 

Cenevre, 24 (A.A.) - İyi malOmat 
alan mahfillerde ı:annedildiğine &öre 
füenderun bakkrn~a ttirk •c franaıs 
heyetleri aruında elde edilen anlapıa 
,. eaulan ihtiva etmektedir: 

I - Sancak Jlillrtlrr Cemiye
tinin garantisi altınd• olard İf İf-

1lerini tam bir istik/il il• idar• et
md hakkına malik olacaktır. r .. 
kat politika balcımrndan Suriye 
devletinin bdrosuna dahil bulu,,,,. 
caktır. 

Z - Sancafın kendi parla,,,. .. 
ton v• hQkllmeti olacaktır. s ... 
ak kendi anayasalarını biuat h .. 
di6' tanzim etıMk bakhm baisdlaı 

J - &ancak Hkerlilcten t.aril 
olunacak ve balh uhrlilc bi.,.._ 

(Sonu 1 ıacı say/ada) 

Cenevre, 24 (A.A.) - Anadolu A· 
lamının huaual muhabiri bildiriyor: 

Bu aababki Jurnal de Jönev gue
kti 1.&cndcrun mcaeleai hakkmda fUD• 
ları yazıyor: 

Dünkü cumartesi günkü kon8ey top
lantı devresinin belki de en ehemiyet• 
li günü olınuı ve görilfmelerde bir dö
llÜm ncktaaı teıkil etmittir. Sancak me
ıeleai hakiki bir terakki göatermiıtir. 
Cl"W1der ve franaızlar dün gece 19 da 
brtılrldı anlqma projeleri teati eyle
lnitlerdir. İki delegasyon aaat 21.30 
da bu iki projeyi telif etmek ii
aere Milletler Cemiyeti Genel Sekre
ıerliğinde bir ıoplanı yapmıflardır. 

Türk iye.Fransa 
l•tanbul, 24 ( A..A..) - Ku

run gaeıeai bafmuharriri Asım 
U •un bugünkü bafmakaleıi,, bu 
gece l ıtanbul radyoıunda arab
aı olarak ıöyle huliiaa edilmif-

meslek takınmasında devletlerce beia 
görülmediği fikri hasıl olabilir. Bu tak
dirde Türkiye naaıl hareket edebilece· 
ğini filen göstermek zaruretinde kalır. 
Cumhuriyet hükümeti mahza ip bu 
mecraya aürüklemcmek için azami ıhti· 
yatla hareket etmektedir. 

Bulgar - Yugoslav 
pakti dün imzalandı 

laveç dıf bakanı B. Sandler ve ingi· 
IU dıı bakanı B. Eden'in de hazır bu· 
iunduiu bu toplantıda eaaa itibariyle 
bir anlatma elde edilmittir: 

Delboa ile Vieno tarafından verilen 
IDetinler Ankara bükümetinin tasvibi
ne arzedilmek üzere bir anlaşma çer
scveai yapacak aurcttc tevhid olunmut
lardır: 

Bu anlapanm eau hatları fWllardır: 

J - lslcenderun ve Antakya saa
ca;ı Milletler Cemiyetinin garaa
tia; altında ,.. Suriye devletinin 
tbdrcnu irinde lcendi i' if}erini ta• 
IDa11Jiyle müstakil olarak idare e
decektir. 

. 2 .- Sancağın te1ki1'tı esasiye
sı, bılhassa ltlilletler Cmıiyetinia 

tir: 
"- Türkiyenin Fransayı müşkülata 

eo]anak yolunda bir emeli ve siyaseti 

yoktur. Esasen timdiye kadar böyle bir 
zehaba mahal verecek harekette de bu
lunmamıştır. Şu kadar ki Türkiyenin 
bu tarzı hareketi yalnız fransızların de-

ğil aynı zamanda bize dost diğer 

millet ve devletlerin batır ve siyasi 
menfaatlerine riayetten mütevellittır. 

Bu hakikatin, devletler tarafından 
Franaaya anlatılmuı lazımdır. Akai 
takdirde Türkiyenin yükaek terefine 
kartı Fransanın ihmalkir bir tavur ve 

ltnlya ve Akdeniz 
Roma. 24 (A.A.) - Buradaki kana

ate göre İtalyanın yeni Akdeniz aiya
aeti İngiltere ile akdettiği anl&fDJll ile 
başlamıştır. Bu anlqmayı Türkiye ile 
barıt takib etmektedir. Bunu da Yuna
nistan ile münaaebatın iyilettirilmeai 
ve Yugoslavya ile de tam bir it birliği 
takib edecektir. 

Türkiyeye Osmanlı imparatorluğu

nun bir temadisi nazariyle bakıp ona 
göre bir siyaset kullanmak yalnız isa
betsiz değil aynı zamanda tehlikeli bir 
harekettir." 

-

Paktın birinci maddesine göre iki devlet 
aıasmda; tam, samimi ve bozulmaz bir 

dostluk büküm sürecektir 
Belgrad, 24 (A.A.) - B. Stoyadino

viç ile B. Kô&eivanof yarın aabeJı bir 
yugoslav • bulgar daimi dostluk paktı 
imza edeceklerdir. 

B. K&eivanof bu akf&ID Sofyadaa 
hareket etmiştir. Belgrad"da tören-. 
.kartılanacaktır. Bütün vatanperver c. 
miyetleri, ualarını bu törene i§tiraW 
etmeğe davet etmiılerdir. Belgrad ~ 
lediye reiai, balkı kütle halinde gel• 
rek sevincini ızhar etmcğe davet elm.if" 
tir. Pakt gayet kısa, "daimi doıttluk'"' s 
kaydeden bir tek maddeden ibırettiaıı 

B. Köıeivano/ Belgradda 
Belgrad, 24 (A.A.) - Avala ajum 

(Sonu 6. ıncı sayfada) ..... -....... .. __._...._ 
Yeni tefrikamız 

Maça Kızı 
BUGtJN DÖRDUNCtJ 
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davamız 
Köy kalkınması programında bu yıl 

gerçekleştirilecek kısımlar 
Sayısı kırk bine yaklaşan köyleri· 

mizin şahıslarla birlikte değiıımiyecek 
metodik ve planlı çalışmalarla kısa 

bir müddet zarfında kalkındırılması 

i§ini enerjik bir şekiMe ele almış bu
lunan Dahiliye Vekilimizin bu 
hususta beş yıllık ptanlar vücuda ge
tirmiş olduğu malCımdur. Vilayed~r 

tarafından tesbit edilerek vekalete 
gönderilmiş olan hususi çalışma pro· 
gramları tetkik edildikten sonra bü•ün 
vilayetlere yazılan bir tamimde bu 
programlarda ~örülen bazr noksanla
rın ikmal edilmesi ve hususi program
ların, Vekaletçe tesbit edilmiş olan 
ana pHlnrn esaslarına göre tanzim ve 
ikmal edilmesi bildirilmiştir. 

Aynı zamanda bu tamimde ana 
p!anm 1937 yılı zarfında tahakkuk et· 
tiriimesi gereken esaslan da ilişik o
Jarak -Jilayetlere bildirilmiştir. 

İçinde bulunduğumuz yıl zarfında 

ikmal ve intacına bilhassa dikkat edil
mesi vekaletçe bildirilıni§ olan esa~ 

lan aşağıya yazıyoruz: 

Kiiltiir i~leri 
Köy birlikleri teşkilatı tatbik edil

diği zaman birlik merkezi ittihaz edi
lecek yerlerde örnek bahçeli mektcbler 
ve yatılt mektebler kurulacağından bu 
sene zarfında bu mel.teblerin kurula
cağı yerler tesbit edilecek plan, proje 
ve malzeme hazırlanacak, aynı zam:ın· 
da bu köylerde yapılacak öğretm~n ev. 
teri ve okuma odaları için de şimdiden 
hazırlıklar yapılacaktrr. Köy büdcete
rine yüzde bir nisbetinde neşriyat tah
sisatı konulacaktır. 

J 1,ı1~adi işler 
Köylerin pazar, panayır, sergi, lon

ca. hal, değirmen ihtiyaçları üzerinde 
tetkikat yapılacak, işlenilen ve iş1eti1· 

miye müsaid olan taş. kireç. tuğla ve 
kiremit ocakları tesbit edilecek, satış 

kredi kooperatifleri için hazırlıklar 

yapılacak, erkek ve kadın kıyafetleri 

üzerinde araştırmalar yapılarak mahal
li ve yerli mamuH!.tınd,nn kıyafet tip
leri tesbit olunacak, merkezde kurula
cak mahalli idareler mÜ§terek ban
hsı için köy lıüdcclerine yüzde be~ 

nisbetinde tahsisat konularak, bu para· 
lar banka hesabına mahalli Ziraat ban
kalarına teslim olunacaktır. 

Zirai i§ler 
Bütün köylerde köyün manevi ~ah

siyeti namına çift başına 1-2 dönüm 
tarla veya bir evlek meyva bahçesi te
r.is edilecektir. Nufusu iki hinden faz. 
la olan köylerde kollektif çalışma ile 

ziraat memurlarının nezareti altında 

fidanlıklar vücuda getirilecek, muhi
tin icabına göre ve lüzumlu olan ma
kinalar tedarik edilecek, damızlık a· 
lınması ve aşrm durakları tesisi için bu 
ıene bütün köy büdcelerine tahsisat 
konacak, nufusu binden yukarı olan 
köylerde sütçülük, peynircilik, kon
servecilik, kozacılık, şarabçılık gibi zi
raat sanatlarından köyün bünyesine 
uygun olanlar ele alınacaktır. Bütün 
köyler için nebat ve hayvan hastalrk
leriyle mücadele hususunda program 
yapılarak vilayet tarafından -..erilecek 
direktiflere göre harekete geçilecektir. 

'Scığlık i~lcri 
Bütün köylerde kuyu ağızları bile

ziklenerck çevreleri betonlanacak, köy 
çeşme ve tulumbaları için tetkikler yapı
larak 1500 den yukan köylerde planın 
tatbikine derhal giri,ilecektir. Bütün 
köylerde açık lağlmlar kapatılacak, nü
fusu bin beşyüzden yukarı köyler için u
mumi hala tipi, proje ve malzeme ha
:nrlamıcaktır. Bu köylerde ke.za ta' ve
ya beton haJrvan sulama yalakları ile 
gübrelikler de tesis edilecek, bütün köy
ler için birer ecza dolabı tedariki husu
aı nda hazırlık yapılacaktrr. Nüfusu 2000 
den yukarı köylerde içme suyu, çöp a
raba ve sandıklan, hamam ve dü~ yerle
r, etüv ve buğu sandıklan, köy mezar
lıkları, mezbahalan, çamaşirhaneleri için 
projeler yapılarak tabikata girişelecek, 

küçük su birikintilerinin kurutulmasına 
derhal başlanılacaktır. Küçük köy sağlrk 
kuruculan iç.in vilayet merkezlerinde sı
hat müdürlerinin hazırlıyacağı progra-

ma göre sağlık kursları açılacak, köy ev
lerinde odalarla ahırların aralarına böl
me yaptırılacaktır. 

Bayındırlık i~leri 
Köylerin manevi şahsı namına açıla

cak ve işletilecek ocaklar tesis ettikten 
sonra bu sene % 5 ilii 10 nisbetinde ev
lerin sıvanması, badalanması, ve kir~
ınidlenmesi, nüfusu 1500 den yukarı 
köylerde konuk odası, han, memur evi 
inşası için planlar ve projeler hazırlana
cak, köyleri birlik merkezine ve pazar 
yerlerine bağlıyan yollann düzeltilmesi 
için tetkikat yapılacak, nüfustt binden 
yukarı köylerde köy içi çapraz yolu ve 
kaldırımları, iki binden yukan köylerde 
de, bahçe, park ve havuzlar, cumhuriyet 
meydanı, spor alanlan, yol ve meydan
ların ağaçlanması, köy anbarları, yan
ğın vasıta ve aletleri, köy tenviratı, nal
band demirci arabacı ve berber gibi dük
kanlar, heykel ve anıtlar, köy posta ku
tuJan, yapıcı kurslar bususlannda tetki
kat ve hazırlıklar yapılacaktır. 

zmir hususi ıdare 
büdcesi 

Dahiliye Vekaleti İzmir Vilayeti 
Hususi İdare büdcesini yüksek tasdika 
arzedilmek üzere Başvekalete vermiştir. 

Öğretmenlerin toplantısı 
Ankara ilk okul öğretmenleri dün 

gece biriktirme sandığı adına Halk
evinde bir toplantı tertip etmişlerdir. 

Toplantı temiz bir hava içinde geç 
vakitlere kadar devam etmiştir. 

Kamutay Çağrılan 
Milli Müdafaa Encümeni bugün U

mum1 Heyetten sonca toplanacaktır. 

*** Dahiliye Encümeni bugün saat 10 
da toplanacaktır. 

• • • 
Arzuhal encümeni 25/1/1937 pazar-

tesi günü saat onda toplanacaktır. 

Okuyaca~mı:s 

ldtnbları nasıl 

serer~iniz? 

Ora gazetelerinden biri İskan
dinavya memleltctlerinde ~u mevzu
da bir anket açml§: "Okuyacağmız 

kitabları seçmenize wk olan $ebeb

ler nelerdir?,, 

Alınan neticeler, sıra ile, f(iyledir: 
En ba,ta, e<!ebi tenkidler gelmek

tedir. Ankete cevab verenlerin yÜz
de otuzu, kitablarmı bu tenkidleri o
kuyarak seçtiklerini bildirmektedir· 

ler. 

Bundan sonra da: 

Kitabın ismi, 

Dostların tavsiyeleri, 

Propaganda, 

ilanlar, 

Kitabcmm tavsiye-leri, 

Kitabın kabı, harici gÖTÜnÜfÜ ve 
muhtelif propAganda sistemleri ki
tabm aeçi1i inde saik olmaktadır. 

Acaba türk okuyucuları kitabla
rmr seçerlerken hangi tesire tabi olu· 

yorlar? 

Men'dil emirnamesi 

lnsanlarm, birer nebat gıÖİ vaka
aız Te tarihsiz yatayıp tabii ömürle• 
rini tamamladıktan devirlerle ço
cukların konuşmağa başlar baılamaz 

en ciddi davalar hakkında mailer 
sorduktan çağonızı kıyıuılamak için 
fU tarih parçau yebnez mi? 

"Fransa Kıralı on altıncı Louiı, 2 

aonkanun 1785 tarihinde ne§l'ettiği 

emirnamede bütün kırallık toprakla

rında mendillerin en ve boylarmm 

birbirlerine müsavi geİecck ıuretto 
imalini karar albna almııtır., 

Bana. fU hatırayı ilr:ve edebiliriz-:: 

Fransız ihtilali bu emirname tari

hinden dört sene sonra zuhur ebni~ 

tirl 

ıc HABIIRLIRIIIII~" 
Türk - İtalyan ticaret 

muahedesi 
Gümrükler Umum Müdürlüğü yeni 

Türk - İtalyan ticaret ve seyrisefain 
muahedesile ticaret ve klıring anlaş

malarına aid tebligatı dün gümrüklere 
bildirmiştir. Tasdik ve teati edilmesine 
intizaren muahede ve anla~alar Vekil
ler Heyeti kararile muvakkaten meriye• 
mevkiine konulmuştur. 

Beppe va ru 
kurtarıldı 

İstanbul, 24 (A.A.) - Bir hafta ev
Tel Çana!:kalede Kilidi bahri civarında 
Harmankaya mevkiinde 7500 ton hu
bubat yükü ile karaya oturmuş olan i
taJyan bandıralı Beppe vapuru bugün 
öğle vakti Türk gemi kurtarma şirke
tinin Alemdar ve Saros kurtarma va
purları tarafından salimen kurtarılmış
tır. 

Bir ameril,an vapuru İzmir 
civarında karaya oturdu 
İstanbul, 24 (A.A.) - İzmirde Çeş

me civarında amerikan bandıralı Ex
moor vapurunun da fırtına ve tipiclen 
karaya oturduğu haber alınmıştır. Ge
mi kurtarma şirketinin kazazede gemi
ye muavenete hazır olduğuna dair 
telsizle vaki olan teklifine gemi henüz 
cevab vermemiş olmakla beraber şir

ket Alemdar kurtarma vapurunu Ça· 
naJı::kaleden Çeşmeye göndermiştir. 

Bir romen vapurunun 
geçirdiği kaza 

İstanbul, 24 (A.A.) - Romanya ban
dıraJı ve takriben dört bin ton hubu
bat yüklü Karmen Silva vapuru dUn 
gece yarısı Karadeniz boğazı ağzı ci· 
varında İğne ada ile Kısırkaya arasın
da karaya dü .. miiştür Fırtınanın ş· <ldc
tinden kazazede geminin yanına vapur, 
tahlisiye motör ve sandalları gidebil
mesi kabil o1amamaktadır. Tahlisiye u
mum müdürlüğü Karacan kurtarma ef
radı roketle kazazede geminin tayfala

rını karaya çıkarmağ"' başlamıştır. 

Diinya nereye ~idiyor? 

Bir franıız gazcte~i büyiik bir anket 
açtı: ''Dünya nereye gidiyor?" Bundan 
bahseden bir betka gazvle bu mün:ıse
betle ıu hikayeyi anlatıyor: "Akşam 

- kcrahat zamanı - bi.r müvezzi bağırdı: 

- Dünya nereye gidiyor? 

Kmnızıca burunlu, bu1anık göuü bir 

adam durdu; müvezzie baktı ve k.ıık bir 

ıeıle cevab verdi: 

- Ona bi)mem; ben köte başındaki 

fuqucqya gidiyorum! 

'Ağaç. rcfalıın ayarlayıcısıdır 

Amerikada çıplak dağlann tutrunadı

ğı sular dereleri taıırclı ve yüz binlerce 

insanı yurdsuz bıraktı. Kar, güne,, su, 

gıda, refah •• " Fakat hep&İ, anco:k ağaç 

aayeainde ayarlanıyorlar ve ağnçaızlık 

felaketin kendisi oluyor. 

Jlevsim karilwıürleri 

- Gençlerin güne§li dağlarda ka· 
yıp eğlenmeleri için herşey yapzlıyor; 

iyi. Fakat bizlerin karlı şehir yoJJarın• 

da kayıp düşmememiz için de bir çare 
bulunamaz mrydı, saWdl 

Kalkınma hazırlıkları 
Hayvancılık programı 
üzerinde çalışnıalar 
Ziraat Vek5.leti kalkınma programı· 

nın hazırlığına devam etmektedir. 
Bu programa dahil bulunan baytar ve 
hayvancılık, işlerinin de tanzimi için 
çalışılmaktadır. Vekaletin zootekni sa
hasında hazırlamakta olduğu planlar et· 
rafında elde ettiğimiz malUmatı bildi
riyoruz : 

Atçılık sahasında mevcud Karaca
bey, Çifteler, Konya ve Çukurova ha

raları bu yıldan itibaren genişletilecek 
noksanları tamamlanacaktır. Aynca bu 
yıl i .. inde şark vilayetlerinde yeniden 
bir hara vücude getirilecektir. Vekale
te aid İn:ınlı, Çifteler, Uzun yayla, Çu

kurova, Ilıca, ve Diyarbekir aygır depo
ları kuvvetlendirilecek ve bilhassa 
Konya ve Diyarbekir ayğır depolarının 
kadroları genişletilecektir. Memleket
te muhtaç olduğumuz aygır materye

Jinin noksanını kapatmak için müsta
kil bir sunı tohumlama teşkilatı kurula· 
caktır. Bu iş için Ankarada bir merkez 

laboratuvarı tesis edilecek ve organi
zasyonda, hara ve ayğır depolarında 

sıfat işi ile uğraşan baytarların hususi 
kurslarla malfımatlarının arttırılması

na çalışılacaktır. Ayrıca hususi bir 
plana göre muhtelif mmtakalarda suni 
tohumlama santraJları açılacak ve asrın 
durakları bu santralJara bağlanacaktır. 

Bu suretle memlekette mevcud ay
gır sayısı bir kaç misli fazlalaşacaktır. 
Bundan başka muhtelif yerlerde yetiş
tirme organizasyonu mmtakalarr yapı
lacaktır. Trakya ve Uzunyaylada bugün 
mevcud olan bu yetiştirme organizas
yonları muhtelif mrntakatara teşmil e· 
dilecektir. Bu organizasyonlar mevcud 
kı~rak mııt .. ryelini tetkik. ta'lnif ede
<"ek ve aynr mıntakalnrda ENEME faa
liyeti artırılacak ve hayvan sergileri 

takviye olunacaktır. 

Piponun 

faydalan 

Yakında Pa
riste açılacak olan bir serginin mev
zuu, "tütünfn güzel sanatlardaki ye
ri,, olacaktır. 

Bu sergide, kıymetli ma delerden 
yapılmıt tnbakalardan, tütün mevzu 
ittihaz edilerek yapılmıt tab!o ve re· 
simlerden baıka, birçok m\ıtena pipo 
koleksiyonları da bulunacaktır. 

Senelerden beri karikatüristler 
franıız parlam"'ntosu reisi M. Eryo'· 
nun ve M. Stanley Baldvin'in pipo· 
lariyle alay ederler. 

Liyon mmtakası tütün satıcılan
nm bir ziyafetinde bulunan M. Eryo, 
bu şakalara !Öyle cevab vermioti: 

"- Pipoyu diplomasi alemine sok
tuğum için bana tarizde bulunanlar 
oldu. Fakat piponun faydası çok bü
yüktür- insanı aoğukkanlılrğa, süku
ta, düşünmeğe sevkederek sinirleri 
yatıştırır, ağızdan ağır sözler çıkma
ııma mani olur ... ,, 

Piponun bu faydal:ırmr okı•duk
tan sonra, bunun bütün tütün içen er 
arasınd taammüm etmediğine tees
aüf ebnez misiniz? 

Futbolcularımıza dair 

Birkaç aene evel gördüğüm bir 
İngiliz karikatürünü buraya koymak 
için aaklamah idim. iki Herl..--ül ara· 
ıında cüce denecek kadar küçücük 
bir adam, elinde kendi büyiiklüğün
de bir düdük Te bu resmin altında 
da ıu cümle: "Futbolcu cüsseli ve 
lcuvvetli olml\lrdır. Fakat hakeme ve 
onun düdükle verdiği emre mini mi
ni bir çocuk gibi boyun eğmek mec
bmiyetinde oldui:'llDu unutursa zarar 
görecek kcndi•İ ve takımıdır. Çünkü 
nizam kuvvet ve §iddet dinlemez . ., 

Dünkü maçta bir oyuncu, hakem 
kararmı dinlememek iatediği için ta
lamı mağlub aayılmııtır. 

Bu yıl Uzunyayla ve Trakyadan haf" 
k:a Balıkesir, Aydın, Ankara, Samsun, 
Çukurova, Diyarbekir, Urfa, Erzurum. 
ve Kars mıntakalarında bu çalıfmalara 
ehemiyet verilecektir. Sığırcılık ala· 
runda bugün mevcud irıanlı, Karacabey 
Çifteler, Sultansuyu, ve 936 yılında ye
ni kurulan Göle (Kars vilayeti dahilin
de) inekhanelerinden başka bu yıl te>o 
kat, Yozgat, Sivas ve Erzurumda, 938 

yılında Aydın ve Samsunda 940 _ 941 
yıllarında Muş ve Diyarbekirde yeni 
inekhaneler açılacaktır. Bu inekhane
ler kabul edilen ırklara aid damızlık 
boğaları fenni bir kontrol altında ye. 
tiştireceklerdir. Ayrıca bazı umumi 
müfettişlik mıntakalarında hususi mu
hasebelerin kurdukları boğa depoları 

vekalet tarafından takvb·e ohmacaktır. 
Koyunculuk alanmda hilh.,ssa Bursa, 
Ba!rhı~!':ir, Çanakl-ale M '"rinus mıntaka
larrnda et ve bayağı merin•ıs vUnü, için 
h.,c:lamış olan calışmalara ,1 .. v<ı'!l oluna
cak, bu mır.takalat'da c:11ni tnl.tınılama 

or"°~nizas\•onuna hıı~mi h;r ehemiyet 
verilecektir. Vekalet a •rıra muhtelif 
m•nta~cılard::ı bi.ivük r:ınta ta,, nenoları 
kurmak i"ini de tetkik ~tmektedir. 

Muğladan ihra<-.at 
Muğla, 24 {A.A.) - 936 yılmcla vi.. 

Hiyetimizin KuUuk Bodrum - Fetiye, dal
yan iskelelerinden dış m~m1eketlere Uç 
bin dört yliz yirmi sekiz koyun, keçi ve 
iki bin yüz yetmiş iki srr;rr, bin üç yüz 

kırk üç kümes hayvanı çıkmıştır. 

Orta mektep ve lise 
programlan hazırlandı 

Orta mektep ve liselerin tabiiye, fi
zik, kimya ve riyaziye miıtredat prog
ramlarını yapmak ve bu mufredat prog· 
ramlarile mütenasip olarak orta mektep 
ve liselenn kitaplarını hazırlamak üze.. 
re İzmir, htanbul ve Ankara mualli.m
lerinden müntehap muallimler<lca te!" 
kil olunarak bu ayın onbeş.inden beri 
encilinenler halinde çalışan komisyon 
işini bitirmiştir. Komisyon dün Gazi 
Terbiye Enstitüsünde Kiıltür Bakanı
nm reisliğinde aon bir toplantı yapmıf
trr. Hazırlanan raporlar Bakanlık ına.

kamına verilmiştir. 

Maarif tayinleri 
Giresun Maarif müdurü Rüat 

Necdet Trabzon maarif müdürlüğüne, 
Trabzon maarif müdürü Said Nazif 
İzmir erkek lisesi fransızca muallin>
liğine, Samsun maarif müdürü Cemal 
Gültekin Sivas maarif müdürlüğüne, 
Bitlis maarif müdürü Hamdi Samsun 
maarif müdürlüğüne, Niğde maarif ınÜ" 
dürü Turgud Yozgat maarif mUdürlÜ
ğüne, Yozgat maarif müdürü Ziya çan
gırı orta mektebi tarih ve coğrafiya 
muallimliğine, Eskişehir tiseaj tarih ve 

coğrafiya muallimi Hamdi Kars a:ıaaril 
müdürlüğüne tayin olurunu,lardır. 

Hukuk Fakültes·ndeki 
Konferans 

Bugün Profesör B. Nusret Jdetya 
tarafından Hukuk Fakültesinde verilo

cek konferans, profesörün rahatsızl.J
ğından baJka bir güne bırakılııuştu'· 

Nöbetci ecz, 
• 

eler 
l - Pazar: Ankara eczaneGi 
2 - Pazartesi: Yeni ve Cebeci rl 
s - Salı: Halk ve Sakarya ecı:ancle. 

eczanelerı 

4 - Çarşamba: Ege eczanesi 
bir 5 - Perşembe: Sebat ve Yenişe ...ı 

ec.ı:aneleı-~ 

6 - Cuma: İstanbul eczanesi 
7 - Cumartesi: Merkez eczanesi 
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İngiltere ile İtalya arasında imza· 
]anan Gent1mens Aırreement bir çok 
tefsirlere yol aç•ı. Fakat en çok ala
ka ile sorulan sual, bu anla§manm 
ltalya • Alrnany'l münasebetleri üze
rine olan tesiri ile Akdeniz statüko
sunu garanti altına almak te,.l-hüdü
nün ispanyaya nasıl tatbik edileceği
dir. Filhakika her iki nokta da mÜ· 
himdir. 

1 -Bu anlaşmadan sonra İtalya, 
İngilterentn siyasetine uyarak Fran· 
.saya mı meyil edece!<? lneiltere İtal
yanın siyasetine uyarak Almanyaya 
doğru mu gelecek? Yoksa dördü bir
leşerek bir dörtler diktatorası m• ku· 
racaklar? Bu ikili ve üçlü kombine· 
zonların bir çok Ç€şidinden bahsedil
diği gibi, dörtlerin bir araya gelmesi 
ihtimalinden de bahsedenler vardır. 

2 - Akdeniz statükosu meselesi
ne gelince; İspanyada muhafaza edi
lecek statüko han['"isidir? ispanyada 
iki hükümet vardır. Birini İtalya- Al
manya tanımıştrr. Diğerini de İngilte
re, Fransa ve Rusya tannnaktadrr. 

Bunlat"dan biri nihayet galib gelecek. 
Ve biri veya diğeri galib geldi~ine 
göre statüko deği~miş olacak mı? Sta• 
lüko halihazrr demektir. Nihayet 
İngiltere ve ltalya halihazırdrr. Bu
günkü anarşiyi mi•radetmİ§ olamaz· 
lar. Acaba ml'lksadlan ne id~ ? 

Bu iki noktayı anlamayı alman• 
lat" da istemiş olacaklardır ki, ltalya
ya Göring ile beraber Völkicher Be· 
obahter gazetesinin bir muharririni 
de yoJlamışlar ve bu muharrir Mıuo• 

lini ile bir mülakat yaparak faş.ist li· 
derine yuakrıki iki suali sonnu~tur. 
Musolini İngiliz • İtalya anlumasınm, 
alman - İtalyan blokunu takviye et

tiğini sövlediktcn sonra muharririn 
statüko garantisi hakkındaki sualine 

de demiştir ki: 
Muharrir - fspanyanrn tamam•nda 

'Ve yahud da her hangi bir parçasın
da - mesela Katalonyada - bir sov
yet devleti kurulacak olursa, İngiliz • 
İtalyan anlaşmasına göre, statüko yo· 
rulmuş olacak mı ? 

Musolini - Şüphesiz. 

Musolininin bu iki cevabı Londra 
siyasi maha.fHinde derin bir akis u

yandırmış, gazeteler yazılar ya'Zillı§ 

ve nihayet Eden cevab vennek lüzu· 
munu hissetmiştir. 

Gerek fT:\Zetelcrin yazıları, gerek· 
se Eden'in sözleri, lngilterenin Akde · 
niz garantisini bu yolda tefsir etmedi· 

ğini göstermektedir. Başka türlü ol
masına imkan da yoktu. Çiinkü bugün 
İspanyada ya sağlar, ya sollar galebe 
çalacak. Sa<.ların galebe çalması sta
tükonun muhafazası, so11arm gaJebe 

Çalması ise, stl'tükonun bozulması 
dır demek, t~panyaya karşı takib e· 
dildiği bildirilen bitaraflık siyasetini 
komediye çevirmek demek olur. A· 
~anı Kamara:ıında Eden tarafından 
söylenen nutuktan erkan mana §udur 

ki, İspanyada i.statükonun muhafaza
sı demek, evvela ispanyanın mülki 
tamamhihnın muhafazası, sonra da 
İspanyol halkının kuracağı devlet 
§ekline hürmet demektir. 

İngiliz • İtalyan ihtilafının ita1yan
alnıan münasebetleri ve İngiliz siya
•eti Üzerinde olan tesirlerine gelince, 
İtalya • Almanya müna:ıebetlerini as.o 
la bozmadığını göstermek için Gö
ı-ing'in ziyareti bir vesile olmuştur. 
1'.ncak bunun ne kadarının hakikı, 
ile derecesinin de nümayiş olduğunu 
zaman gösterecek. Diğer taraftan ln

gilterenin alman • İtalyan blokuna doğ
ru Y"Üriidüğüne delalet edecek bir e
mare yoktur. Bila'ci~ Eden Avam Ka
rnarasındak:i nutku ile Almanyayı A~
rupanın yaramaz çocuğu telakki et· 
tiğini anlatarak hayli azarlamıştır. 

Bnlinden dün akşam gelen haber
ler, Hitlerin bu nutka cevab vermeğe 
hazırlanmakta olduğunu bildirmek
tedir. Sözün kısası İngiliz • İtalyan 
centil • rnenler anla~masından sonra ln-
~ılt~~enin ve İtalyanın siyasetlerinde 
en~~ bir deği,me hissedilmiyor. Yal
~; tal~a ve lngiltereye kar§ı, in
!~ t~reHnın İtalyaya karşı lisanları de
gı~h. er ik' · d b' b" . • ısı e ır ırınden saygı 
:ıle bahsediyor C t"• 1 'b" • en umen er gı L 

A. Ş. Esmer 

B. Blum, Liyon'da 
bir nu uk verdi 

Belçiluı·dan 

İspanyaya yapılan 
silah }<,açal{çılığı 

Nutl~ıında, bilhassa Fransız - Alınan 
münasebetlerinden bahsetti 

tahldkab 
Brüksel, 24 (A.A.) - Nasyon Bel

je ve Dernier Hö gazetesine göre, fran· 
sız umumi iş konfederasyonu genel 

sekreter Juhon'un kardeşi Pol Julıon 
ile arkadaşları hakkında silah kaçakçı· 

Liyon, 24 (A.A.) - Halkçı cephe
sinin B. Fevrier'in tekrar mebus ~e

çilmesi dolayısiyle bir toplantıda baş

bakan Blum büyük bir nutuk söyle

miştir. 

Blum bu nutkunda halkçı cephesi· 

nin şimdiye kadar temin ettiği siyası 

ve içtimai muvaffakiyetleri hatırlattık· 

tan ve cephe partileri arasında her za

mandan ziyade kuvvetli bulunduğunu 

söyledikten sonra fransız • alman mii• 
nasebetleri meselesine doğrudan doğ• 
ruya temas edeceğini söylemiş ve de

miştir ki: 
"-Avam kamarasında Edenin nut-

ku ferdasında ve Hitlerin söyliyeceği 
nutkun arifesinde fransız hüküroetinin 
daimi düşüncesini bir defa daha batır• 

tatmak faydasız değildir.,, 

Blum, iki memleket arasında doğ• 

rudan doğruya yapılacak konuşmaların 

ekseriyetle ancak münferid bir hal su

retiyle neticelendiğini kaydetmiş ve 

demiştir ki : 
_ Bir devletin kendisine karşr o

lan veya onu alakadar eden devletler

den her biri ile ayn ayn iki taraflı 

paktlar yapmak yolunda Hitlerin ilti· 
zam ve tatbik ettiği metoda bu zihni
yetin tamamiyle uygun olduğunda şüp· 

he yoktur. 
Fransanın emniyetini bir Avrupa 

sulhu sisteminden dışarda bırakmak is
temediğimizi çünkü bunu yapamıyaca
ğımızı söylemekle bir hakikati ifade 
etmekten ba~a bir şey yapmıyorum. 

Çok zaman yanlış anlanan "gayri ka
bili taksim sulh,. fotmülü işte bu kl· 
naatimizin bir ifadesidir.,, 

Blum, fransız • alman meselelerinin 
hallini bütün Avrupa meselelerin.in hep· 
sinin halli için istediğini hatırlatmış ve 
Almanyaya Avrupanm siyaseten teskini 

işine iştirakine karşılık olmak üzere ik
tisadi yardımda bulunulması yolunda i
leri sürülen fikre telmih ederek demiştir 

ki: 
"- Bir pazarlığa benzeyecek hiç bir 

teklifte bulunmıyacağım. Biz kendi mil

li şerefimiz hakkındaki duygumuz ve i· 

cabmda ona riayet ettirmek azm.imiz o 
kadar kuvvetlidir ki, diğer devletlerin 

de şeref ve haysiyetlerine karşı riayet
sizlik göstermeyiz. Almanyanın iktisadi 
müşkülatının vahimleşerek onu nihayet 

yardım talebine ve şartlar kabulüne mec
bur edeceğine dair bazılarının besledi~i 
fikirleri reddederim." 

Blum Hitlerin sulh arzusunu tebcil 

etmiş ve şunu söylemiştir: 
"-Fakat kendi kendime şunu soru

yorum: Silah yarışının devam ettiği bu 

günkü Avrupa hakkında da vaziyetinde 
siyasi bir sureti hal bulunmadan nasıl 

ekonomik anlaşmalar elde edilebilir Fil
hakika, diğer birisiyle kredi veya kolay. 
bk göstermek suretiyle askeri kuvvet ve 
kudretini arttırdığı endı'şesinin doğma

sından daha tabii bir şey olamaz. İyi ça
lışabilmek, sulh için çalışabilmek için 
bu ayni silahlanma Avrupayı :;ilahsızlan
ma meselesini yeniden tetkik etmeye 
mecbur eyliyecektir. 

Silahların tedricen tahdidi ve tenzili 
mukavelesi Avrupa meselelerinin umu

mi hallinin ayrılmaz bir parçası olmalı

dır. Belki de bugün, ekonomik teşebbüs

lere ve işsiz ameleye mahreç temin eden 
bir beynelmilel ekonomik mukavele ile 

tamamlanmadığı takdirde bir silahsız
lanma mukavelesini derpişe imkan yok

tur. 
Fraıısız-alman meselesi, Avrupanııı, 

ekonomik işbirliği ve sulhun bir teşkila.. 

ta bağlanması meseleleriyle sıkı sıkıya 

alakalıdr. İşte benim kanaatim budur ve 

Avrupaya hakiki emniyeti vermek için 
harekete geçmeğe bazrım.'' 

Dün Llyon'da siyası bir nutuk söyliyen 
Fransa Başbakanı B. Blum 

tSPANYOL HARBi 

M adrid şiddetle 
bombardıman 

edildi 
Madrid, 24 (A.A.) - Bugün eski kı

ral on üçüncü Alfons'un isim günü ol

ması dolayxsiyle Madrid şehri harbın 

başmdanberi görülmemiş bir şiddetle 

bombardıman edi~ştir. Şehrin ortasına 

atılan bir bomba yabancı gazete muha· 
birlerinin bulunduğu yere pek yakın bir 
noktada patlamış ise de kimse yuala.n
mamıştır. Şimdiye kadar, atılan bomba
lardan be~ kişinin öldı..tğü ve dokuz kişi
nin de yaralandığı tesbit edilmiştir. 

Bombardıman saat 11.45 de başlamış ve 
hemen bir saat sürmüştür. Şehrin orta-
sındaki sokaklara bir çok 15.5 luk obüs.. 
ler düşerek büyük tahribler yapmışlar· 

drr. Halk yeis içindedir. Tozdan bembe· 

SON DAKiKA 
D1s Bal\.anımızla B . ,, 

lığı maddesinden dolayı müddeiumu· 

milik!'ie verilen bir aylı.k tevkif tezke
resini mahkeme tasdik etmiştir. 

... * * 
Paris, 24 (A.A.) - Belçikada yapı· 

lan silah kaçal.çılığr hakkında Jurnal 
gazetesi diyor ki: 

İspanyol 'marksistlerine silah ve 
mühimmat tedarik etmek için bütün 

memlekete şamil bir şebeke karşısında 

bulunulduğuna kanat gelmiştir. 

Şimdi aranan şey, BelCiikadan Fran
sa kamyonları silah ve mühimmatın 
Pariste oturan ve sol cenahta büyük bir 
nüfuzu olan ve hududda kendisinden 
suç ortakları temin eden bir zatın de
laletiyle vuku bulmu§ olup olmadığıdır. 

1 ngiltereden giden gönüllüler 

Londra, 24 (A.A.) - Ekseriyetle 
~imalden gelen yeni bir ingili.z gönül

lii kafilesi hükümet kuvvetleri yanın· 

da barb etmek için İspanyaya gitmek 

üzere Falkestondan hareket etmiştir. 

Bunlar Ilınan polisinin ihtaratma rağ· 

men Parise gitmekte ve bu yolculuk için 
de hafta tatıli münasebetiyle gidip gel
me bileti almatkadırlar. 

:ıı;** 

Madrid, 24 (A.A.) - Arjantin el· 

çiliğinde elçiliğin Valansiyaya nakli 

meselesinin henüz halledilmemiş oldu

ğu bildirilmektedir. 

yaz olmuş mahalleler bombardımandan 

müteessir olmuştur. Sırtıarıııda balya• 
lıarla evlerinden kaçanlar görülmekte
dir. 

**• 
Madrid, 24 (A.A.) - Gijondan bil

dirildiğine göre asilere aid Espana kru
vazörü sahilin bir çok noktalaruu tesir

siz bombardıman etmiştir, 

Ciano arrt~ındaltl 
nıuhtemel görüş meler hal{l{ında 

l(orrespondans Politiğin bir yazısı 
Berlin, 24 (A.A.) - D. N. B. Ajansı bildiriyor: Rüştü Aras ile İtalya Dış Ba· 

kanı Ciano arasında derpiş edilen görüşmeden bahseden Korrespondans Politik 

şöyle yazıyor: Akdeniz hav.ıasının endişe ve huzursuzluğu mucib unsurları
nı kaldırmak maksadiyle yapılacak olan konu~malarm müsbet bir neticeye var
ması umumiyetle iyi ve memnuniyetle karşılanacaktır. Akdenizde kollektif sis
tem ahengi teınin ve Akdeniz devletleri arasında itimadı artıracak yerde aksi bir 
tesir yapmakta idi. Bir takım teşekküller vücud bulmakta ve bu teşekküller dı
şında kalan devletleri de memnuniyetsizliğe scvketmekte idi. Alakalı taraflar 
arasında yapılacak görüşmeler herhangi bir ı.uret1 halle vasıl olmak için en iyi 
çaredir. Buna hiç bir şüphe yoktur. Hal bu ki başkalarının faal müdahalesi umu· 
miyetle ihtilatlar doğurmakta ve anlaşmayı geciktirmektedir. Roma ile Ankara 
Akdenizi bir sulh unsuru haline ge;tirm ekte ve iki memleketin rehhma engel 
olabilecek her şeyi bertaraf eylemekte menfaattardırlar. Akdenizle ancak tica· 
reti ve seyrisefaini bakımından alakadar bulunan Almanya bu konuş!nalara mu· 
vaffakiyet temennisinde bulunuyor. 

Atinada açılan Türl{ • o • 

resım sergısı 

büyül\. bir a ]aka görüyor 
Ati na, 24 (A.A.) Ede.biyat salonunda dün açılan türk resim ve eserler ter~l

si gazetelerde uzun uzadıya bahis mevzuu olmaktadır Halk da bu sergiye buyük 
bir alaka göstermektedir. 

Ame1·ikadaki felaket büyüyor 
Cincinati, 24 (A.A.) - Taşmalara bu sabah birde yangın ve infilak: inzimam 

etmiştir. İtfaiye omuzlarına kadar sular içinde çalışmaktadır. Benzin ile dolu 
fıçılar patlamakta ve alev hemen yüz met re yükseklikte fışkırmakta ve hemen 
etrafa yayılmakta idi. Civardaki 32 biııa ya ateş sirayet etmiştir ve sular üzerin
de yü..:en benzin fıçıları diğer binaları da tl'hdid etmektedir. 

Japonya kabinesini General Ugaki kuracak 
Tokyo, 24 (A.A.) - Japon ajansının bildirdiğine göre, General Ugaki impa· 

rator tarafından yeni kabineyi teşkile memur edilmiştir. 

Cumhuriyette İsmail Müttak Ma· 
yakon. medeniyet aleminden geçmit
te pek çok fenalıklar gönnüt olan 
türkün, bu düpnan zihniyeti bütün 
garb alemine te§otnil etmek istemiye. 
rek daiına kin tutmamay.a çahtmıf 
olduğunu kaydediyor ve aldatıcı si
yaseti hiç sevmemi, olan türke hala 
eski zihniyetle bakan adamlar bu· 
lununa türkün onla.n asla affetmi
yeceğini hatırlatıyor. 

FRANSIZ HARİCİYESi 

Kurun'da Asnn Us, büyük ihtilali 
yarabnış olan fransız m'lletinin :zih
niyetine aykırı ve hakiki fransız 

menfaatlerine uygun olmayan bir 
fransız hariciyesinin mevcud olduğu
nu hatırlatarak diyor ki: "Zavallı 
Fransa, bugün kendisine pek müte
mayil biı· dostunu daha kaybetmek 
üzeredir. "Alakasızlıktan dolayı mil
letine ihanet,, kolleksiyonu zenginle
şecek diye Kedorrey bihakkin sevi
nebilir." 

DAVAMIZDAN 
VAZGECMIYECECIZ 

Son Postada Muhiddin Birgen, 
fransız hükümetinin müphem vaid
lerle oyalayıcı siyasetinden ,ikayet 
ederek davamızda kati surette sebat 
edeceğimizi tasrih ediyor: "Hüküme· 
timiz kendisince memnuniyeti mucib 
asgari neticelere varmadıkça iddia
larından vazgeçecek değildir. işi 

mutlaka kendi arzusuna göre ha.lle
decek bütün tedbirlerin ittihazına 

karar vermİftİr. Onu kendisince mu
ayyen olan programdan geri dön
dürmeğe hiçbir kuvvet kadir değil
dir.,, 

lST A TlSTIK RAKAMLARI 

Haberde Vala Nureddin, küçük 
bir vilayet memurunun kend:ıi.ıde11 iı. 
tenilen istatistik rakamlarını, tetkik et
mek zahmetine girmeden masa başında 
muhayyelesinden uydurarak meı·kezde 
soran daireye gönJerdiğini bir misal o
larak kaydettikten sonra her halde bu 
§ekilde hareket eden memurların az ol
madığına ve bu itibarla böyle rakamlara 
istinad ederek çıkarılacak hükümlerin 
pek doğnı olmıyacağma i~et ediyor. 

YAZIYA RACBET 
Son Postada Nurullah Ataç, yazı

ya ı-a&"betin azaldığından şikayet eden 
bazı muharrirlerin endişelerini yerinde 
bulrnıyor, ke~ke söyled;Jderi hakikat ol· 
sa diyor, bu fikrin ve sanatın azaldığına 
delalet etmez. Yazıdan başka sanat va
sıtalariy le daha az yonılarak istifade et· 
mekten geri kalmayızj gözlerimiz de yo
rulmaktan kurtulur. 

Bu fikri bir fantezi mi, yoksa N. A. 
nın sevdiği paradokslardan bi7i mi telak· 
ki etmeliyiz? 

Fransa 
İngiltereden elli milyon 

Sterling boı ç alıyor 
Lo:ı.dıa, 24 (A.A.) - "Bvenuıg Stan

dard" gazetesinin bildirdiğine göre, 
Fransız istikrazı birkaç gi.ıne katlar ya• 
pılacaktır. İngıliz maliyesinin kati ta
lebi üzerine, iıotikrazın mikdarı 50 mil· 
yon ingiliz lirasına in<lirilmiştir. is
tıkrazın faizi yilzde beştir. 

:ı;.** 

Lor.dra, 24 (A.A.) - Mali mahfiller 
elli milyon Sterling'e baliğ olan fran
sız istikrazmm aktedilmek üzere oldu
ğunu bildirmektedirler. İstikraz Fran
sa tarafından değil fransız demiryolla
n idaresi namına yapılacaktır. İngilte
re maliye nezareti bu husustaki müsa
adeyi vermiştir. Bankalar ile fransu 
m~ssilleri arasında müzakereler ce
reyan etmektedir. 

Lizhonda emniyet 
tedbirleri 

Lizbon, 24 (A.A.) - Teıthiş.çiler ta• 
rafından yeni bir suikast yapılmasına 
mani olmak için umumi binalar poliı 
ve askeri müfrezeler tarafından muha· 
faza cdılmektedir. Yalnız zabitlerle 
memurlar harbiye nezareti binasına gi
rebılmektedirler. Belediyenin etrafına 
konulan polisle!' binaya girip çıkanıa. 
rın çantalarını muayene etmektcclır
ler. 
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1936 yılında 
cihan iktisadiyatı 

Almanya ista· 
tistik dairesinin 
tetkıklerinden an. 
!aşıldığına göre, 
cihan iktisadiyatr 
1935 yılına nisbet· 
le 1936 yılında da
ha müsaid bir in
kişafa mazhar ol
muştur. Bu inki
taf hatta senenin 
başlangıcında ü
mid edildiğinden 

Ciluın elwnomisi, 19 3 6 yılında, bir ev
velki seneye göre bir inki§a/ göstermekte
dir. A iman ya istatistih dairesinin tethikleri 
bu gelişimi rakamlarla ispat ediyor. 

Birçok sanayi menılekeılerinde faaliyet 
1929 daki seviyeyi bulmuştur. işsizler a::.al
ml§lir. Husedilir bir kalkınma vardır. 

daha iyi bulunmuş
tur. Genel itibarla 
sanayideki istih
salat artmıştır. Ci. 
han ticaretinde da
hi kuvvetlice bir 
canlılık kaydedil-

Hatlii ba:n memleketlerde elwnomik 
canlılığı ve endüstri faaliyeti luırbsonrasın
da kaydedilen erı yülisek seviyeyi bııldu
ğımdan bu vaziyetin bir dönüm nohtası ıeş
ldl edip yeni bir krizin başlanıası endi§esini 
doğurmuştıır. 

Bu yazı; bu mevzu ii:zerindc kısa bir e
ıüddür. 

miştir. Ayni ve!ihile kredi piyasalarında 
dahi fazla bir istek ve faaliyet görülmüş
tür. Netice itıbariyle cıhan iktisadiyatının 
1936 yılında tekrar iyileştiğine umumi 
bir delil olarak hemen tekmil fiatlann 
birdenbire denebilecek bir surette yük
ıelişi gösterilmektedir. 

İktisadiyattaki müsaid inkişaf, muh· 
telif memleketlerde tabii başka başka 

nisbetlerde vukua gelmiştir. Şöyle ki ge· 
rek sanayi ve gerekse ticaretlerinde ge
çen yıl dahi canlılık görülmüş olan mem
leketlerdeki kalkınma biraz daha sürat
le ilerlemiştir. Öte taraftan, ham mad
de istihsal eden memleketlerdeki kal
kınma Ja haylı şiddetli bulunmu~tur. 

Bu arada sözgelimi Çin'in iktisadi vazi
yetinin iyileşmesi, hatta siyasi kanşık
hklara rağmen, memnuniyete değer bu· 
lunmuştur. Bunun gibi ingilU: ve Hol· 
landa Hindistan'larında canlılık daha 
kuvvetlice olmuştur. Bir cümle ile ifade
si lazım gelirse, denilebilir ki, 1936 yx
hnda ve bilhassa son aylarında iktisadi
yatı canlanmayan hemen hemen hi!i bir 
memleket yoktur. Yalnız Fransa gibi si
yasi durumları pek karışık olan ve İs· 
panya gibi ihtil5.ller içinde sürüklenen 
memleketler tabiatiyle bu umumi iktisa
di canlılıktan mahrum kalmışlardır. 

Büyük sanayi memleketlerinden Al
manya, İngiltere, İsve!i ve saire gibi ül
kelerde işsı.zlık büyük r.isbetlerde gerile
miş ve sanayideki faaliyet hemen hemen 
19~9 daki dereceyi bulmuştur. Hatta 
Almanya'da bılhassa muayyen meslek ve 
branşlarda çalışan usta ameleye ihtiyaç 
bugiın için başabaş kapatılamıyacak bir 
dereceyi bulmu~tur. Hatta bu yüzden 
bazı teşebbüslenn tatbikine imkan gö
rülcmedıği söylenmektedir. Binaena
leyh, Almanya sanayii için bugün başlı
ca endişe işsizlik değil de, işç:sizliktir. 

Bu bakımdan mütaiea edilerek Al
:r:ıanya' c.la artık hakiki işsizlik kalmadığı 
da kabul dilmektedir. Almanya'da bu
gün işi olmayan amelenin mikdarı yalnız 
300.000 kadar tahmin olunmaktadır ki, 
bunlar da kalkınma n"sbetleri ayni dere
cede kuvvetli olmayan branşlara mensup 
ameleyi teşkil etmektedir. Bilindiği üze
re, Almanya'daki işsizlerin mikdan aas
yonal sosyalistlerin iktidar mevkiine gel
dikleri 1933 yılı başında yedi milyona 
yakın bulunuyordu. İngiltere'de dahi 
aanayi faaliyeti mühim nisbette çoğal-

mıştır. Bu faalıyet bakm::ından İngiltere 
Almanya'dan sonra ikinci gelmekle be
raber, oradaki hakiki işsizlerin sayısı 

Almanya'dakilerin iki misli, yani 
takriben altı yüz bin kişi kadar tah
ntln olunmaktadır. İşsizlerin en zi
yade lngilterc'nin bilhassa cenubi Wal
les mıntakasında bulunduğu zannedili
yor. Buna sebeb olarak da, hükümetin, 
buradaki işsizliğe yardım edebilecek ted
birleri zamanında Almadığı gösteriliyor. 
Şöyle ki, ingiliz hükümeti sanayide ye
niden bir !iok çalışmalar imkanını ve ye
ni bir !iOk sermayelerin işletilmesi se
beblerini teminle iktifa ederek faaliyetin, 
memleketin şu veya bu nuntakasında, şu 
veya bu şekilde tanzimine aJ:ika göster
memiştir. Bir de kalkınma ve canlılık ln
gilterede dahi ilk başta demir sanayiinde 
görülmüştür. İnşaattaki faaliyet ise ye
niden !iOğalmıyarak 1935 yılı sonundaki 
ve 1936 yılı başındaki derecesini muha
faza etmiştir. İnşaat arasında hükümet 
dahi şoseler ve saire yaptırmak suretiyle 
bir çok çalışma mevzuları bulmuştur. İn
giltere'nin dış teciminde de canlılık gö
rülmüş ve bilhassa kömür ve mensucat 
ihracatı çoğalmıştır. Bununla beraber 
mensucat sanayündeki istihsalat seviye
sinin eski yükseklikleri bulacağı pek o 
kadar zannolunmamaktadır. Binaenaleyh 
mensucat sanayiinin bulunduğu mınta
kalardaki işsizliğin ancak yeni bazı sa
nayi kurulması suretiyle büsbütün gide
rileceği tabii sayılmaktadır. Gerçek
ten ingiliz hükümeti işsizliğin tamamen 
kaldırılmasına büyük bir ehemiyet ver
mektedir. 

Dikkate değer ki, bazı memleketler 
iktisadiyatmdaki canlılığın ve sanayiin
deki faaliyetin harb sonunda kaydedilen 
en yüksek seviyeyi bulduğu veya b:.ıl

mak üzere bulunduğu göz önüne alına

rak, bu vaziyetin bir dönüm noktası teş
kil edip yeni bir krizin var~t olup olmı
yacağı fikirleri işgale başlamıştır. An
cak, yeni bir kriz ihtimali olup olmadığı 
yolun:laki sorguya menfi cevab veril
mektedir. Yani yeni bir kriz mevzuu
bahsolmamaktadır. Çünkü memleketle
rin iktisadiyatmda görülen her yükseli
§İn bir aksülamelle tekrar gerilemesini 
icab ettiren şartlar artık mevcud sa
yılmamaktadır. Gerçekten t:ski yıllardan 
ve geçmek üzere bulunan krizden alınan 
tecrübeler ikinci bir felaketin doğmama-

DiL KiJSESI: 

*'Bir ana kucağına, ana şefka.tı"ne 

muhtaç oian yavrular bakımlı ellerde 
büyüyorlar • ., 

.. Ana kucağına" dan sonra "ana §ef
katine., diye ilave edilmesi manayı tas
rihe yardım etmiyor. Ancak asıl hata 
burada değildir. ''Bakımlı,. tabiriyle 
kastedilen nedir? "itina ile bakan,, 
demek istiyor. değilmi? Halbuki "ba. 
kımlı,, bakılan manasına gelir. 

* * ;j; 
•1Ağrrlığ1 doksan kiloyu tutar,, 
"Doksan kiloyu tutar,, denemez. 

"doksan kilo tutar,, denilir. "tutar,, 
yerine ''bulur,, kelimesini koyarsanız 

cümle hatasız olur. 

*** Öyleyse kıyamet kopmasrna bir çey-
rek kaldı demek • ., 

"Öyleyse,, ve ''demek" den biri cüm
lede fazla ve lüzumsuzdur. 

sı için alınması lazım gelen tedbirleri de 
layikiyle öğretmiştir. Hu tedbirler ise ik
tisadiyatın devlet tarafından kontrol ve 
tanzimidir. Şöyle ki, ingilizler Türkiye ve 
Almanya gıbi iktisadiyatlan devlet ta
rafından tanzim ve kontrol edilen ülke
lerin ikinci bir kriz felaketinden masun 
kalacağım katiyetle ümid ederlerken, ik
tisadi talileri dalıa ziyade hususi teş~b
büs ve sermayelerin gelişi güzel hareke
tine terkedilmiş bulunan memleketlerin 
ergeç yeni bir krize uğrayacaklarından 
korkmaktadırlar. Kaldı ki, devletçe 
kontrol edilen iktisadiyatlarda her hangi 
bir arıza husulü halinde devlet derhal 
işe müdahale ederek lazım gelen tedbir
leri daima alacak vaziyette bulunmakta
dır. 

Devletçe kontrol edilen iktisadiyat
lar için, ikinci lıir kriz felaketine sürük
lenmek tehlikesi böylece hemen hemen 
katiyetle bertaraf edilmişken, tekmil ci
han iktisadiyatına daha fazla kalkınma 
ve açılma imkanları verecek bir !iOk baş
ka sebebler de mevcud sayılmaktadır. 

Bu sebebler arasında bilhassa Birleşik 
Amerika devletlerindeki kalkınmaya işa
ret olunmaktadır. Gerırekten, cihan ikti
sadiyatında pek öncm1i bir yer tutan bu 
memleketlerde son yıllar İ!iİnde geniş bir 
kalkınma kaydedilmiştir. Bir taraftan is
tihsalat ve bir taraftan sarfiyat kuvvetli 
nisbette artmıştır. Hatta usta ameleye ih
tiyacın Birleşik Amerika'da dahi tama
men kapatılmadığı söylenmektedir. Bu
nunla beraber Amerika'nın sınai imalat· 
taki fazlalığı halen harb sonu yıllarının 
en yiiksek seviyesinden% 10 kadar nok
san bulunmaktadır. Birleşik Amerika'nın 
yalnız zirai istihsalatında bu yıl mühim 
nisbette gerileme kaydedilmiştir. Şöyle 
ki, zahire istihsal eden diğer ülkeler'den 
ithalata bile lüzum görülmüştür. İşte ci
han zahire piyasasında fiatlann önemli
ce yükselmesi, ilk safhada, Amerikac.lan 
yapılan fazla talebe atfolunmaktadır. Bu 
vaziyetten ise, Türkiye d<lhil olmak üze
re, cenubu şarki Avrupa devletleri ve bir 
de Arjantin istifade eylemiştir. 

(Almanyada Türk Ticaret Odası 
bülteninden) 

Her pazartesi çıkan 

Türk spor 
kurumu dergisini 

okuyunuz 

25/1/1937 

Halkevlerinin 
Sanatta Rolü 

Sanat etrafında filtlr münakaşları yapıl
mak Üzere Halk.evinde bir toplantı oldu 

Ankara halkevinin, edebiyatçılarımı
zı, eaebı meseleler i.ızerinde samimi ko
nuşmalarda bulunmak üzere dün için bir 
toplant!ya çağırmış olduğunu evelce o. 
kurlamnıza bildirmiştik. 

Dün saat 15 de, halkevimizin salo
nunda, "dil, tar~h. edebiyat" koluna men
sup yüze yakın aza hazır bulunuyordu. 

Toplantının muayyen l.ıir mevzuu 
vardı: Edebiyatımızın bugünkü duru
munu tetkik ederek Atatürk devrine Ja
yik bir edobi)-abn alması lazxm g::len 
veçheler üzerinde dü~üncebrini tcs°.>it ve 
bir fikir birliği yapmak im:mnlarını ara
mak. 

Çok samimi bir hava içinde geçmiş o
lan diınkü toplantıcla; müzakerelerin in
tizamla cereyanı için bir reis seçilmesi 
teklif edilmiş ve reisliğe kültür kurulu 
azasından B. Ali Haydar ittifakla seçil
miştir. 

Halkevi edebiyat kolu reisi B. En
ver Behnan, halkevi reisi B. Ferid Ce
lal Güven, B. Bahçet Kemaı, bu top'an. 
m:ı<lan gözetilen gaye etrafında söz söy
lem· şlerdir. 

Bundan sonra hazır bulunanlar ara
sından BB. Bahadır, Ercümend Ekrem 
Talu, Sadri Ertem, Hasan Reşid Tan
kut, general Naci, Ferid Celfil, Behçet 
Kemal, Feridun Fazıl, Ertuğrul Şevket, 
Kenan, Haınid Gürel ve daha bir kaç 
genç söz almışlar, ortaya konulan mev
zu üzerinde, muhtelif fikirler ve müta
lealar beyan etmişlerdir. 

Dünkü konuşmalardan çıkarnbildifri
miz neticeleri şöyle hüliisa etmek mr m
kündür: Bugünkü edebi verimimiz lat
min ed:ci değildir. Edebiyatta kütleye 
doğru, daha geniş bir hamle istenmekte
dir; mesela köy başlı başına muazzam 
bir mevzudur: sanayileşmek keza. Gene 
edebiyatın umumi çerçevesinin daha re
alist bir veçhe İ!iİnde kalması arzuya de. 
ğer. Folklor, edebi çalışmalarımız için 
bir temel olarak ele alınmak lazımdır. 

Sıl.:sık IA>plannıal;. gcrel;. 
Suz si.iyliycnıcriıı Ucpsi gerçi ayni fi

kirler üz rinı..le dalına ıt.ifak ediyor de
ğıllerdi. Hususiyle ist~nilen edebiyatın 
ne olduğu etrafında düşiınceler ıleri sü
rülürken, böyle bir sanata erişmek için, 
bnş vurulması lazım gelen pratik tedbir· 
ler tasrih edilmiyor, daha ziyade temen
nilerin tesbiti ile iktifa olunuyordu. 

Ayni yolda fikirlerin daha sarahatle 
belirmesi i!iin toplantmın sık sık tekrar
lanması temenni edildi. Ve reİ3 B. Ali 
Haydar, esasen ele alınmış olan mevzu. 
un böyle bir iki saatlik bir müzakere ne
ticesinde hal edilemiyecek kadar geniş 
ve azametli bulunduğunu ve bu gibi sa
mimi görüşmelerin faydalı olduğunu söy. 
liyerek saat 18 de toplantıya son verdi 
ve davetliler balkevinin hazırlamış oldu
ğu büfede izaz edildiler. 

Dünkü görüşmelerin muayyen bir 
netice ve karara varmış olmadığını 

kaydetmek, edebiyatçıları ve edebi
yatla yakından alakalı kimseleri bir a-
raya toplayan dünkü toplantının fay

dasızlığını ifade etmez. Hakikaten bir-

kaç edebiyatçının bir araya gelmesi 
bir mesele olan ve buna ancak kahve 
duvarlarının çerçevelik ettiği memle
ketimizde, edebiyat alemindeki dur• 
gunluğu izale hususunda bile böyle 
toplantıların ne faydalı bir hizmet 
teşkil edeceği aşikardır. 

l'tlünaka§anın liizumu 
Münak~a bir nevi fikir sporudur. 

Güreşmiyen pehlivan gibi münaka§a 
etmiyen zihnin de kötürümleştiğini. 
ya~ bağladığını söylemek yeni bir ha• 
kikat ortaya koymuş olmaz. Bu iti· 
m;?'Ja, · 'eı..=va .. ::.ı1arunızı bir araya ge• 
!erek, sıksık birbirlerini görmeye ve 
karşıbklı fikirleri hakkında malQ.mat 
sahibi olmaya yaryacak olan bu sami
mi toplantıların sıksık tekrarlarunası· 

nı temenni edelim. 

llalkevleri: Sanaı nıulıiti 
ve miyarı 

Halkevindeki dünkü toplantı, hal
kevini halkevi eden manalı Ye değerli 
toplantılarından biri, bir başlıcası ol· 
du. Atatürk devri edebiyatının cemi
yetimizdeki diğer değişiklikler ve o
luş gibi kendini çoktan belirtmiş oldu· 
ğunu, bu uğurda belirecek değerlerin 
karşılarında ikaz edici bir sanat muhi· 
ti ve münevverler zümresi görmek ve 
onlara inanmak suretiyle sapa yollar• 
da heder olmaması için halkevi mensu
bu sanat ve kültür adamlarının her za· 
man faal ve toplu bir rol oynayabilme· 
leri lüzumu tebarüz etti. Haıkevlerinin 
dil, edebiyat ve tarih komitelerinin fa. 
al üyelerinin birbirleriyle çalışma bir
liği yapması, muayyen bir metodla 
memleket mikyasında ~'ll,:;manın temi
ni ileri sürüldü. 

İlerde daha çok vuzuh kazanacak 
ve belirecek değerli düşüncelerin ve
rimli olması için ameli tedbirlere vara· 
cak olan konn~malardan bahsederken 
tekrar bugün ı::c.rdedilen fikirler üze • 
rinde durmak iL"llcanını bulacağız. 

Değerli verimlt.•r, giizcl iirnekler: 
Konuşmalar bittikten ve davetlilere 

halkevinin büfesindt ikram edildikten 
sonra; toplantıda ha ur olan bazı şair· 
ler, maksad uğrunda sanatın değerli 

nümuneleri olan şiirleı hi okumuşlar 

ve içtimada raybi ve sinid: davrananlar 
bile bu sanat tezahürleri L-rrşısında da
vanın ~uurlu bir inanla çokt.ln ele alın· 
mış olduğunu ve iddiaların meyveler 
vermeye başladığını görerek sevinmiş· 
!erdir. Endüstri, tarih ve den imin en 
az şiire sığar gibi görünen m"vrzuları 

üzerinde herhangi bakımdan olu:-G'l ol· 
sun mutlak surette sanat kıymeti taşı
yan şiirler yazılabileceğinin halkevi 
gen!ileri fili birer delilini vennişlerdır. 

Halkevi kayakçıfarı 
Ankara Halkevinin bugünkü mü• 

bet işi bununla da kalmamış, bir yan· 
dan sahnede çalışmalar ve hazırlanma• 
lar devam ederken, bir yandan ve ta sa· 
bahtan da 27 halkevi spor şubesi üy~si 
kaaykçı, Dikmene gitmişler, kış spor· 
1ariyle bir tatil gününü daha manalan· 
dırmışlardır. 

~ 

c:::=======================================================================================================================================~ 
Tefrika: No: 1 

....... çaKızı 
Yazan: Puşkin 

Ôlümünün yüzüncü yıldönümü dolayı
aiyle önümüzdeki ayın ilk günlerinde bir
çok edebi ilıtilallcrle anılacak olan rus şair 
ve muharriri Puşhin'in Maça Kızı adında
ki küçük hikayesini dilimize çevirdik. 

Memleketimizde, ancak bir iki eseriyle 
tanınmış olan Puıkin hakkında okurlarımı
zı aydınlatmak ve edibin hayat ve eserleri 
hakkında onlara etraflıca malumat vermek 
istediğimiz için de, Maça Kızından önce, 
onu yazmıı olanın kısa bir biografisini ve
rıyoruz. 

Puşkin kimdir? 
1837 - 1937 

Aleksandr Puşkin 26 Haziran 1799 da 
Mo .ov.ıda doğdu ve zayıf karakterli, hod
bin, kendisini beğenmiş bir baba ile, erkek-

!erin gösterdikleri hürmet nişanelerine duş
kün, güzel, fakat sert kalbli bir anne arasın
da büyüdü. 

Çocuk, yalnız kendisine eski zeman hika
yeleri anlatmaktan hoşlanan bir büyük an
neden şefkat görüyor ve bir çok halk masal
ları bilen dadısını seviyordu. O zemanın mo
dası mucibince kendisine tutulan fransız 
muallimlere karşı pek de sempati beslemi
yordu. Bununla beraber, o muallimler ve ba
basile annesinin fransızperestlikleri yüzün· 
den evlerine ziyarete gelen Xavier de Maist
re gibi mülteciler sayesinde, daha küçük 
yaşta iken fransız lisanını iyice öğrendi ve 
bu bilgisini, fransızca eserler okuyarak ida
me et1;irdi. 

Bu hafif lisanla düşünüp y~zrnak itiya
diyle, rusca yazılarında da fransızcanm ha
reket ve meziyetini benimsedi ve o za
manki yüksek uslubun bir vasfı telakki edi
len ağır slavonisme'lerden yüz çevirdi. 

1811 de Tsarskoie - Selo lisesine girdiği 
zeman, zevki artık muallimlerinin değiş
tırmeğe muvaffak olamıyacakları bir istika
met almıştı. Ancak sevdiği şeyleri o!myor
du. Almanca ve mantık muallimlerini ümit-

sizliğe sevk etmesine mukabil, zekasiyle her 
kesin dikkatini kendi üzerine çekiyordu. 0-
kwnağa tehalükle devam ediyor, yalnız fran
sızlarla eski muharrirleri değil, ingiliz, ital
yan, portekiz ve rus müelliflerini r1e okuyor
du. Bir taraftan da şiirler, bir komedi ve bir 
roman yazmıştı. Ondaki genç istidadı gören 
K. N. Batiuşkov (1787 - 1803) ve Jukovski 
( 1783 - 1852) kendisini teşci ediyorlar, na
sihatlarmı, tavsiyelerini ondan esirgemiyor
lard. 

1817 de genç liseli ''onuncu sınıf me
mur'' tayin edildiği zaman, artık herkesin 
kendinden bahsettiği bir şair olmuştu. Am
cası Vasili, onun eserlerini Moskova üniver
sitesi Rus edebiyatı dostları cemiyetinde 
alkışlattırdı. 

Lsede iken hazırladığı Ruslan ve Liud
mila adlı şiiri, bir kaç sene sonra ona şöhret 
kazandırmıştı. Fakat o bir taraf tan da yaşa-
mak sabırsızlığıyla çırpınıyor, fizik ve en
tellektüel kuvvetlerini bol bol sarf etmek 
istiyordu. Disiplinden kaçmanın verdiği 

neşe içinde, eğlencelere, cüretkar alemlere 
ve tehlikelere atılıyordu. Burjuvazinin te-
lakkilerini ve ahlakını istihfafla karşılıyor, 

metafizik meseleler üzerinde ciddi surett~ 
düşünmemiş olmakla beraber, din.siz geç~nı: 
yordu. Din aleyhine yazdığı mısralar, gı~li 
olarak elden ele dolaşıyordu. Hükfunet~ 
bütiin milleti kocaman bir kışlaya tıkınaga 
uğraştığı o sıralarda, millet için rahatlık 110 

hareket serbestliği isteyenler arasında puş
kin de vardı. 

Gizli olarak yazdığı şiirlerde kralları ka~ 
nunlara hörrnet gösterrneğe çağırıyor, 11 

hapishanelerin, ne de kilis~ mihrapların~ 
onları Louis XVI ün veya Paul I in ~~-. 
betinden muhafazaya kafi gelmiyeceg~ 
kendilerine hatırlatıyordu. Köylerdeki ser" 
lerin acıklı vaziyetini merhametle ka~~ !~ 
yor, zalim, para canlısı ve sefih toprak scs.a·1 

lerine çatıyordu. p~ 
Bu hamleler samimi olmakla bera~er • dll

kin kendisini bilhassa sanata vakfedıyor ·ği 
Eğlenceye ve sayfiyede oturınağa ııasrett~ 
zamanlar arasında Ruslan'ı yazmağa ~e~ bit 
ediyordu. Bu eserini 1820 de bitirdi. M~iar
efsane şekli altında çok muhtelif k~~n aeıı. 
dan, halk hikayelerinden, rusca şıırıer "Jl 

şövalyelik devri romanlarından, Voli~~ 
Ario~t'un eserlerinden toplanmış e 
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Ha it Ziya'nın "Kırk 
Her cildinin intişan merak ve ala

ka ile beklemiş olduğum "Kırk Yıl"'
ın (*) basılması tamamlanmıştır. Bu 
eseri son yılların en büyük edebi ha
diselerinden biri olarak selamlamalr
lıyız. 

Türk romancılığına modern tekni
ği ile kılavuzluk etmiş olan Halid Zi
yanın "Kırk Yılı'' temenni edelim ki 
memleketimizde yeni bir çığırın, hatı· 
ra edebiyatının da rehberi olsun. Ha
kikaten bu edebi tarzın bizde şimdiye 
J. ;ıdar pek az rağbet görmüş olduğuı•t 
itiraf etmemeye imkan yoktur. Öyle ki, 
bugün, yarım kalmış bir iki üzüntü 
müstesna, edebi kütiibhanemizde geniş 
ölçüde bir tek hatıra eseri mevcud 
olduğunu hatırlamıyorum • 

Hatıralar, kaybolmuş mazi hakkında 
bizi aydınlatacak en güzel ve en kuv
vetli vesikalardır. Her hangi bir faali
yet sahasında yükselmiş ve ebemiyetli 
bir mevki i~cral etmiş olan şahsiyetle
rin bize bıraktıkları hatıralar kadar, 
merakımızı tahrik ettiği nisbette öğ

retici olan az eser vardır. Fakat eğer 
bu hatıralar bir büyük dilin kalemin
den çıkmışsa, taşıdığı dökümenter kıy
metten ayrıca, üslübu ve maziyi can
landınş kudretiyle, bizim ondan duya
cağımız zevki ve faydayı bir okadar 
daha artırır. 

Bugün yaşayan ediblerimiz arasın
dan bize dünü canlandırmasını temen
ni edeceği:niz birini arasaydık, hiç 
9üphesiz, bu kıymetli vazife için inti
bah edeceğimiz phsiyet Halid Ziya
dan batkası olamazdL Halid Ziyaı 
"teceddüd edebiyatımız" ın canlı tarihi 
değilmidir.? Sonra hayatında her ban
ği bir tarafm polemikçisi olınamıf, ha
re ketleri ve yazıları ile daima ıuurun 
ve iytidalin bir timsali kalmıft fazile
tine bütün tema• ettifi insanlan hayran 
etmiş bir insan ufatiyle, Halid Ziya. 
dünün phsiyetleri ve hAdiseleri hak
kında - hiç bir müııahit söbjektif olmak· 
tan kurtulamıyacağma göre - vereceği 

hükümlere tereddütsüz itimad edebile
ceiimiz bir hüviyetin sahibidir. 

laminden de anlaşılacağı üzere, beş 
cildden mürekkeb olan bu eser, üsta
dın hayatından ancak ilk kırk yılın 

tarihçesidir. 'Kırk Yıl,, günü gününe 
alınmış notlardan vücude gelmiş değil
dir. Hafızamızın yardımiyle sonradan 
••reconstitue,, edilmiş mazidir. Halid 
Ziya hatıralarının hiç şüphesiz ki an· 
cak artan bir aHika ile takib edeceğimiz 
devamını, "Saray ve ötesi,, umumi baş
lığı altında ayrı bir kısım teşkil etmek 
iizere, parça parça neşre başlamış bulu
nuyor. Bu noktai da ayrı bir memnuni
yet vesilesi olarak kaydetmeden geç
lnemeliyiz. 

En eski çocukluk hatıralarından baş
lryarak meşrutiyetin ilanına kadar olan 
zaman parçasını tasvir eden "Kık Yıl,,'· 
nı ilk cildleri Uşaki zade ailesiyle ta• 
nışıyor, Ustadın ev ve mekteb hayatı· 
Ilı, nihayet daha çok erkenden almı9 

(*) Cumhuriyet Matbaası. S cild 
Her cildin fiyatı 50 kuruş. 

olduğu hayat mücadelesinin türlü saf
halarını takib ediyoruz. Bu vesile ile, 
''Aşkı Memnu,, müellifi bize lstanbul 
ve lzmirin o zamanki hayatından, eşle
rini hatta kendi romanlarında bile bul
madığımız kadar canlı tasvirler yapı
yor. Tamamiyle kaybolmuş, baştan ba
şa ve inanılmayacak bir süratle göçmüş 
bir alem. Zenğin bir müzenin duvarla
rı içinde bulunuyormuş gibi bir hisle. 
merak ve tecessüsümüz son haddine 
kadar uyanık, Ustadın rehberliğiyle 

bu kaybolmuş dünyada dolaşıyoruz. Ve 
bu gezintider. duyduğumuz zevk, aldı
ğımız ders. yazılmamış bunca kıymetli 
hatıraların ne telafi edilmez bir zi· 
yan teşkil ettiğini bize daha iyi anlatı

yor. 
"Kırk Yıl"ın üçüncü ve bilhassa dör· 

düncü ve beşinci cildleri, daha büyük 
bir dokümanter kıymeti taşımakta

dır. Çünkü hatıralarının bu kısımların
da Uşaki zadenin pek genç başlamış o

lan edebi hayatının safhalariyle birlik· 
te o devrin edebiyat alemiyle temasa 
geliyor, hayatta görğü ve tecrübelerin
den istifade ederek olgunlaşmış olan 
muharririn içinde yaşadığı cemiyetin 
siyasi ve içtimai hayatına dair müşa
hade ve muhakemelerini okuyoruz. 

"Edebiyatı cedide,, davasının za
manımızda sebebiyet vermiş olduğu 

hücumlar daha ziyade bir anl1yışsızlık
tan doğmuştur. Onun hadise, ve hare
ketlerini bugünün 'artlarına, kanaat
leri ve realitelerine istinad ederek mü
tealaya kalktığımız zaman yanlış hü
kümlere varmaktan kendimizi kurtara
mayız. Kim ne derse desin, "Edebiyatı 
cedide,,, otımanh fikriyatı tarihinde bir 
irtica değil, ileri doğru bir hamledir. 
Sanat için garbin ölçUlerini kabul hu
susunda tam bir iyi niyetle hareket et
mi,ti. Edebiyatın en mühim esasların
dan biri ''dil zenginleşmesi,, olduğunu 
takdir etmiş ve osmanlıcayı garb sanat 
ve fikriyatının bütün inceliklerini ifa
deye muktedir bir varlık haline getir-

mek işine girişmişti. Eğer bu doğru e

sasın tatbiki hususunda kabul etmiş ol
duğu metod yanlıt idise, bunun meau
liyeti ondan ziyade kendisine bir mil
liyetçi terbiyesi verememiş olan muhit
le, dil terakkisinde öz türkÇeyi ön p
landa tutacak materyelleri ona hazırla
mamış olan namevcud bir ilmi miras
da aranmak lhımdır. 

"Mavi ve siyah,, muharriri bize, ese
rinde bir çok siyasi ve edebi şahsiyet
lerinin portrelerini çizmiştir. Bunlar 
arasında Tevfik Fikret ve Mehmed 
Rauf'a aid olanları bilhassa canlıdır. 

İstibdat devrinin sarayı, hükümeti, 
içtimat ve siyasi muhiti hakkındaki 
miltalealar ve tasvirler o kadar canlı, • 
o kadar isabetlidir ki, bu Jı:ısmılarm 

değerini burada ne kadar anlatmaya 
~lfsam, doğrudan doğruya eseri oku
mamıf danlara bu hususta klfi bir fi
kir verebileceğine kani değilim. 

Esasen "Krrk Yıl,, m hususiyeti, 
Halid Ziyanın ,ahsf hayatından ziyade 
•Publique,, hayatınm hatrralannı ihti
va ediıindedir. Anlatılan devir kadar, 

statikliği en müdhişi olan hadiselerle 
ve garabetlerle dolu bir cemiyet hayatı
nın hikayesinde hususi hayata az yer 
ayrılması pek ta.bii görülmelidir. 

"Kırk Yıl,, da üslub çok kuvvetli ve 

his ettiricidir. Edebi kıymeti itibariy

le bu eserin "Aşkı Memnu,, ve "Mavi 

ve siyah,, yanında yer alması lazım ge

len bir ehemiyette olduğu kanaatinde

yim. Burada yeni eserin lehine ayrıca 
kaydedilecek bir nokta, ötekileri yeni 
nesiller için okunması mü~kül bir hale 

getirmiş olan ifade ve dil ağırlığının, 

"Kırk Yıl,, ın pek fazla hafifletilmi' 
olmasıdır. Halid Ziyanın, üslubunu ve 
yazı dilini sadeleştirmek, sarfetmiş ol
duğu gayreti memnuniyetle kayıdetme
liyiz. 

Gerçi bu gayrette daha ileri gitme
mesi, bugünkü dilimizde türkçe karşı
lıkları mevcud ve çok eski tabirleri hiç 

kullanmaması mümkündü. Fakat bize 
kolay gelen bu imkanın, itiyad denilen 

cebredici kuvvet cephesinden mütalea 

ediline~. çok güçleştiğini ihtiraf etme

mek de insafsızlık olur. Esasen bizz:at 
Halid Ziya da ifade agırlığını bir kusur 

addederek diyor ki: ''Kırık hayatlar,, i

çin bu nakiselere düşmemek istiyordum; 

o tarihten sonra yazdıklarımda bu ka

naate tamamiyle uyabilmek mümkün 

oldu mu? Buna müsbet bir cevab vere
bilmek için ibtilalardan, iytiyatlardan 
kolaylıkla kurtulmak imkanına zahib 
olmalıdır.,, 

En gençleri bile edebi faaliyetleri
nin kısırlığiyle itham etmek lazım ge-

len bir devirde, ardında şöhreti kendine 
yetecek kadar büyük bir eser bırakan 

Halid Ziyanın bize çekmiş olduğu beş 
cildlik edebt ziyafetin kıymetini ne 
kadar takdir etsek azdır. 

Yaşar NA.BI 

«Zirai Asayiş» kanunu . . 
proJesı 

Dahiliye VekAleti .. Zirat Aaayif" ka
nun projesinin hazırlığına devam et
mektedir. Vekalet zirai asayiş işleri 

ilzerin.ie modern bir teşkilatı olan Yu
nanistanın zirai asayiş kanununu getirt
tirerek tercüme ettirmiştir. Projenin 
hazırlanmasında bu kanun da gözönü
ne alınmaktadır. 

........................ -............. -................ . . . 
i Konferans i . . : : 
: 1zmir Mebusu Profesör i 

1 Mahmud Esad Bozkurtf 
~ Sıyaaal Bilıiler Okulu K.onferan.a • 

I
• salonunda 

Hata,. 
i baklanda nreceii konferan., 
J rahataıalıklarma biaaen 25.1.937 
: pazarte.i aaat 15.30 da verile
f cektir. Bu deierli konfer~ 
1 herkes ıelebilecektir. 
:. ....................................... ._ ............. : 

AnkC1Tada kıı böyle tablolar reamcderek lfeçİyor 

AYDINDA 
300 liralık 
Aydın, 23 (Hususi) - Aydın adliye

sinin bir yıllıkçalupnalarını bildiriyo
rum: 

936 yılında ağır ceza mahkemesine 
294 iş gelmiş 260 iş hükme bağlanmış 
34 dosya 937 yılına devredilmiştir 

Asliye ceza mahkemesine 711 dava 
gelmiş 484 dava neticelenmiş 227 dos
ya yeni yıla devredilmiştir. 

Sulh ceza mahkemesine 1392 dava 
gelmif 1250 dava bitirilmit 142 dava bu 
yıla devredilmittir. 

Adliye hukuk mahkemesine gelen 
1139 davadan 855 tanesi bitirilerek bu 
yıla 284 dosya devredilmiştir • 

Sulh hukuk mahkemesine 1176 dava 
açılmış 756 sı hükme bağlanmı§ 420 dos
ya bu yıla devrolunmuştur. 

Bir yılda C. Müddei Umumiliğine 

yapılan müracaat sayısı 1232 olup 1226 

aı çıkarılmış altıs bu yıla kalmıştır. 

Aydın adliyesi bugünlerde çok en
teresan bir davaya bakıyor. Bir .aL. 
lenin kıymetli bir kedisi kaybolmu" 
kedinin bulunduğunu sandığı aileden 

kedinin veya kıymeti olan üç yüz lira
nın alınması için sulh hukuk mahke· 
mesine dava açmıı ve kedinin yedi e
mine teslimi için ihtiyati tethir yap
tırmı,tır. Davacı gelen kedinin kendi 
kedisi olmadığını söylediğinden ~imdi 
kedinin vasıfları tayin edilmektedir. 

bir kedi davası 
Biltün Aydın halkını ifgal eden bu 

dava Aydına bir, yılbaşı sürprizi olmul' 

tur • 

• * • 
Koçarlı nahiyesinde hava kurumu· 

na yardım işi çok iyi gitmektedir. 'Ge
çenlerde nahiye adına satın alınaa tay
yarenin ad konma törenini yaşayan ko

çarlılar ikinci tayyarenin ad koyma tö
renine hazırlanıyorlar. llkkanun 936 

ayındıt kaçarhlar 440 lirası ycrürünil 
v~ yardımcı üye teberrüü 950 lirası da 
fitre parası olarak hava kurumuna 13'.lO 

lira yardım etmiışlerdir. 

• • * 
Aydın spor bölgesinin halkevi spor 

şubesiyle tertibettikleri mektebliler lik 

maçları sürmektedir. Bunun ilk devreli 

bitmiştir. İlk devrede futbolda Aydın 

ve Nazilli orta mektebleri beraber kal

dılar. Sanat okulu Aydın ve Nazilli or· 
ta okullarına galib. 

Voleybolde de Nazilli orta okulu 
Aydın orta okuluna galib. Sanat okulu 
Aydın ve Nazilli orta okullanna gaiib 
gelmittir. 

İkinci dene maçlanna buıfin Na· 

zilli de Aydın n Nazilli orta okulları 

ırasında ba•lanmıJtır. Bu vesile ile Ay

dınlı talebelerle birliktf' bir çok aileler 
de Nazilliye gitmitlerdir. 

larla vücude gelen bu eser, üslUb kibarlığına, 
ağdalı kelimelere diışkün olan konservatör
lcrin hoşuna gitmedL Buna mukabil has
sas kimseleri, renklerinin tazeliği, satırları· 
nın cevvaliyeti sayesinde teshir etti. Jukovs
ki, artık, kendisinin ''talebesi tarafından mağ 
lup edildiğini" itiraf ediyordu. 

Seyyahat çok güzel devam ediyordu. Bu 
neş"eli ve sevimli gençler arasında günler, 
haftalar tatlı tatlı geçip gidiyordu. Şair, 
Kafkas Mahpusu adlı eserini bu seyyahattan 
edindiği intibalarla hazırlamağa başladı. 

~larda yazdığı şiirler bu bazen hareket
li, bazen sakin hayatı pek iyi aksettirirler. 

Puşkin'in itaatli blı memur veya kendisini 
methedecek maaşlı bir şair olmad.lgını gö
rünce onun hakkında istilıfaf ve cluşmanuk 
beslemeğc başladı. Genç şairde de ona kar
şı, biribırlerini kovahyan hadiselerin daha 
ziyade şiddetlendirdiklcri bir antıpati uyan
mağa başlamıştL 

Fakat şair, eserinin tab'ına nezaret ede
medi. Hicviyeleri, hürriyet lehinde yazdığı 
şiirleri ve bazı ihtiyatsız hareketleri, sürgü
ne gönderilmesi için kafi birer sebep addo
lundu. Aralarında Karaınzin ve J ukovski
nin de bulunduğu kudretli bamilerin işe he
men müdahale etmeleri sayesinde, sürgün ce
zası memuriyetinin Rusyanın cenubwıda bir 
yere tahvili şeklini aldL 

Cenup ar.uisi kolonilerini idare eden ve 
Ekaterinoslavda oturmakta olan General fn 
;?v, onun için iyi ve müsamahakar bir şefti. 

•kat yeni memuriyetine gideli onbeş gün 
&eçın~i§ti ki, bir soğuk algınlığı yüzünden 
::~! ~uıerek, General N. Raevski'nin ailesi-

.. ır ~te Kafkasyadaki kaplıcalara gitmek 
m·~:ıN .esini al~: General Raevsk.inin küçük 
og • ~ola şaırın arkadaşı idi ve bu seyya
hata ıştırak ediyordu. 

Kırım seması altında geçen bu üç hafta, 
Puşkin'de silinmez bir saadet hissi bıraktL 
Generalin üç genç ve güzel kızile beraber bu
lunmaktan haz duyuyor, bir taraftan da Ni
kola ile lngili.zceye çalışıyordu. 

EylOlde, bu sevimli yol arkadaşlarından 
istemiyerek ayrıldığı zaman General ln
zov'u uyuklıyan Ekoterinoslav'da değil, ha
reketli ve gürültülü bir şehir olan Kişinevde 
buldu. Her milletten birçok kişilerin yaşadığı 
bat şehirde Puşkin, eğlencelere besledi.ği 
iştihanm ve meçhule karşı duyduğu meylin 
kendinde yeniden uyandığını hissetti ve 
kendisini zevke, safaya bıraktı. Oradaki ma
son locasına da girmişti. Aynca, nadir birkaç 
entelektüerte temas ediyordu. Bu gürültü
lü ve hareketli hayatı sürmekle beraber, a
rasıra Ki ere veya Raevski ailesinin maliki
n esinin bulwıduğu Kamena'ya giderek fi
kir istirahatma kaVU§uyordu. Netekim o za-

l<.uslan adlı eserinın kazandığı büyük 
muvaftakıyet, bırkaç münekkidin sert söz
lerini ona unuturmuştu. Kafkas Mahpusu 
adlı eserini bitirerek müsveddesini Gne
dıç'e yolladı. Fakat ne eglcnce, ne de meş
galeleri onda zaman zaman uyanan nostal
jı buhranlarına mani olamıyordu. Edebi ha
reketin en faal devrini bulduğu payıtahtan 
uzak kaldığı için ıstırab çekiyordu. 1823 
ikincikanwıunda, bırkaç ay için payıtahta 
gitmek müsaadesini boşWla istedi. 

BunWlla beraber, yaz gelince hayatında 
bir değişiklik oldu. Dostu A. l. Turgenev'in 
teşebbüsleri üzerine Besarabya hıdivi olan 
ve Odessa'da ikamet eden kont Vorontsov'
un emrine verildi. Bu büyük şehir, geniş 
caddeleri, banyoları, tiyatrosu, bahçeleri ve 
eğlence yerleriyle çok hoşuna gitti. Fakat 
ilk sarhoşluk geçince orada kendini yaban
cı hıssetmeğe başladL Serbest tavurlan, 
sözleri ve etikete aldırış etmemesi, sahte 
vakar bir sosyetenin önce hayreti, daha son
ra da bedhahlığı ile karşılaştı. Şefi 
ingilizlere tapınan, kibirli bir asılzade idi. 

Bununla beraber. bapna gelen can sıkı
cı hadiseler onun cerbczesiıu korletınıyor, 
bilakis kcskinleştiriyordu. Kişinev'de yaz. 
maga başladığı Ujen Oni gin adlı şiiri, da
ha bariz hatlar cdınmeğe başlıyordu. Bay
ron'un üzerinde yaptıgı tesir, romanesk ve 
esrarlı taraflarını kaybetme!de b ... rahen ba .. 
ki idi. 1823 de bu kitabının ikincı babının 

son satırlarını yazarken, en iyi eserini ha
Zirladığım hissediyordu. Şubatta bu esere 
devam etmeden önce, Kişinev civarıntlaki 

ç~n~enelerle birlikte geçir .... iği günleri ken
dısıne hatırlatan Çingeneler aau eserini ıı... 
.zırlamağa başladı. Fakat hiç bir zaman işiy
le haşhaşa kalmıyordu. Duyduğu her söze 
kulak kabartıyor, bir taraftan da dostlariY"" 
le mektublaşarak entelektüel ve politik ha
reketlerden uzak kalmamağa gayret edi-
yordu. (Sonu var) 
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Dünkü Spor •• •• gunu 
Futbol turnuvasının dünkü iki maçı da 

hükmi galibiyetlerle neticelendi 

Kayak sporu ilerli or 

Dünkü Muhafız Gücü • .4 nkara Gücü maçından bir enstantane 

Ankara Spor bölgesinin, hasılatr 

Adana felaketzedelerine terkedilmek 
üzere tertib ettiği futbol turnuvasına 

dün başlandı. Çekilen kura neticesin
de, Ankara Gücü alanında Muhafız gü· 
cü ile Ankara gücü ve Demirsporla 
Çanicaya takımları oynayacak, Muhafız 
gücü alanında da Kmkkale Güvenç 
spor ve Altınordu ile de Gençler birli
ği karşılaşacaktı. 

ANKARA GOCU ALANINDA 
~tuhafız Giicii .1, An'•ara Giicii l 

Saat birde yapılması takarrür eden 
Demirspor • Çankaya maçr ya!)ılamadı. 
Çankayahlar sahanın bozukluğ•ınu ve 
oyunun yapılamıyacağını zannederek 
takım çıkartmadıklarından dolayı h<>r· 
kesin merakla beklediği bu maç icrô\ 
edı:emedi ve Dem:r,;rc>r hükmen ı;:uib 
addedi!di. 

Güniin en :nüh•m maçı olan .An:-:ua 
Giicü - Muh:ıfız Gücü maçına beşik

taşlr Nminin idaresin<'e başlandığı 7cl· 

man takımları şöyle sıralanmış g5r· 
dük: 

Muhafız Gücü: 
Natık - Salih, Tfayri - Ahmed, 

Rıza, İbrahirr - Şahin, Naim, J<ıza, 

Cihad, İsmail. 
Ankara Gücü takımr: 
Osman - Enver, Ali Rıza - Nal'· 

mi, Orhan, Musa - Hamdi, Fahri, Ya· 
şar, İsmail, Celal. 

Muhafız Gücü geçen hafta çıkarttı 
ğr takımda ufak bir tebeddiil yapmıs· 

tı. Buna mukabil A.nkara Giiciiniin hel
kemiğini teskil eden Semih h::ısta1 ı ~ı 

sebebiyle takrmda yer alamam•ş' ı 

İlk çeyrek saat tarnfeynin birbirle
rini yoklamasiyle geçti: lakin Muhafız 
Gücüniin ağır bastrğı görünmec;e ba · 
ladr. Nitekim 16 met dakikada İsm~il
den aldığı bir pası çok güzel idare e
den Rıza ilk sayryı yaptr. Ankara Gü· 
cünü bir az şaşırmrş görüyoruz; kendi 
sini toplamağa vakit bulıımadan 23 ün
cü dakikada soldan gelen ve herkec:;in 
avuta gidece j.7 ini zanet•iği havaleyi C'İr 

kafa vuruşuyla Rıza tekrar ağlara tak
tı. Maç 2-0 Muhafrz Gücünün hakimi· 
yeti altında cereyan ediyor. 

Muhafızın yaptrğı bir hücumda İs· 
maille çarpışan Ankara Gücii kalecisı 
Osman yaralanarak sahadan çıktı; ye
rine vedek kaleci girerek oyuna devam 

edildi. 
İkinci haftayimde Ankara güçlüle

rin daha canlı oynadtklarınr görüyoruz. 
Dördüncü dakikada havadan gelen bir 
topu avuta gidecek zanneden Muh::ıhz 
kaleci topu bırakmrştr. Hal'mki top hava
dan kaleye girdi. Ankara güçlüleri bu gol 
biraz açtı ve oyun çok seri oynanmağa 
başladı. Muhafız Gücünün sıksık yap· 
tığı hücumlar hep neticesiz kalıyor, 

bütün yük Ankara gücil müdafaasına 

yüklenmiş vaziyette kalıyor. Ankara 
gücil muhacimleri çok mühim fırsat

ları kaçırıyor; Muhafız Gücü mu ha
cimlerinden İsmail, Rıza ve Naim çok 
gilzel anlaşıyorlar. Bu aralık Naim Rı
zadan aldığı yerden gelen bir pası çe
virerek sürdükten sonra karşı taraf 
müdafilerini geçerek güzel bir gol atı· 
yor. Muhafız Gücü 1-3 galib vaziyette. 

Ankara güçlülerin sol muavini her 
zaman sinirli oynayan Nazmi hakemin 
ihtarlarına karşı geliyor ve hakemin 

kendisine sahadan çıkmasını söylediği 
zrupan da itaat etmiyerek sahadan çık
mıyor. Hakem bu vaziyet karşrsında 

maçı tatil ederek Muhafız Gücünü ga
lib ilan ediyor. 

IUUHAFIZ GUCU ALANINDA 
Kırıkkalespor 2, Giivençspor 1 
Genrler Birliği 6, Altınordu 1 

Birinci oyun Kırıkkalespor ile Gü
vençı;por arasında hakem altmordulu 
B. Ziyanın idaresinde yapıldı. 

Birinci haftayımda Kırıkkale çok 
hakim oynadı ve 2 gol yaparak b~rinci 
haftayımdan galib çıktı. İkinci hafta
yımda Güvenç Sporlulan biraz yorul
muş giLi gördük, buna rağıne.1 hiç Ü· 

midlerini kesmiyerek çok çalıştılar ve 
ikinci haftayımın 26 mcı dakikasında 

bir gol yaptılar. Bu maç 1-2 Kmkkale 
!ilerin galıbiyetiyle hitam buldu. 

Gent;ler Birliği 6, Altınordu 1 
İkinci maç Muhafız Gı.icünden Bay 

Nurinin idaresinde yapıldı. 
Bu sebeble Altın Ordulular ikınci 

haftayımda pek bozuk oynadılar ve ne
ticede beş gol daha yapan Gençler Bir

lıği 1-6 gıl.ıi mühim bir farkla galib gel
di;er. 

Her hafta o!<iuı;u g•u• " "'' ~-· .. .ı:>..,rcu
ları tatıllerini Dikmen hanı civarı, Çan
kaya sırtları ve Elmadağında temiz kar
lar ara:.ın<la kayak sporu yaparak güzel 
bir gun geçirmiş oldular. 

haha ortasında yagan ince yağmur
lar ve e~en lodos, birikmiş olan Kar.arı 
erutıgindcn bu pazar .tı:dyak yapılamıya
cağı zannını vermişti. Yalnız Dikmen ar. 
kas nda geçen hafta spor yapılan yerde 
bulunan ,,arın tazyik görmesi ve netice
si olarak bir sihan teşkil edecek kadar 
kar vardı. Fakat evelki gün gece yarı
sını.lan sonra yağmaya başlayan kar orta. 
lığı bcyazlatmağa ve tepelere, kuytu 
yerelere yavaş yavaş kar yığılmaya baş
ladı. Cumartesi günü kayakçılarda bir 
neşesizlik varken dün sabahki kar ken
dilerine neşe ve s evinç nrmiş oldu. Sa
bah yediden itibar.~:n kayak sporcuları 

Dikmene taşınmağa başladılar ve saat 
sekiz buçuğa doğru Dikmen hanı ıın ö
nü otomobil ve kaptıkaçtılarla dolmuş 

bulunuyordu. 

Öğleye yakın Dikmen sırtları insan
dan görülmez bir hale gelmişti. Renk 
renk ve şık elbiseleriyle kayak sporu ya
pan ve yamaçlardan yamaçlara atlayan 
Bayanlar bilhassa göze çarpıyordu. 

Küçükler arasında yapılan müsaba
kada B. Ömer İnönü, B. Teoman Özalp, 
B. Işık Bayrak, B. Reşad Erkrnen, öz. 
demir iyi kayanlar arasında görülüyor
du. Saat on ikiden sonra gruplar yeryer 
çalışmağa başlamrş bulunuyorlardı. Bu 
gruplar arasında ziraat ve Gazi terbiye 
enstitüleri talebesi, halkevi üyeleri, An
kara gücü, Gençler birliği kulüblerinin 
sporcuları, hukuk gakültesi talebesi de 
bulunuyordu. 

Vaziyetin günden güne inkişafı spor 
erkinının bugünkü şekilde memnuniyet· 
lerini mucib olacak bir hal gösteriyordu. 
Bu temiz spor bilhassa küçükler arasına 
kök salmağa bqladığından gelecek haf-

ULUS ====-================::ıı======-=== 

Bulgar - Yugoslav ı 
paktı dün imzalandı 

(Başı ı. inci sayfada) 

bildiriyor: Bulgar BCl§bakan ve dış ba
kanı Köseivanof bu sabah saat 9 da bu
raya gelmiş ve istasyonda başbakan 

Stoyaoinoviç, bütün hilkümet ileri ge
lenleri, diploınatlar ve kesif bir halk 
kütlesi t;ırafından karşılarunıştır. Bul
gar Başbakanına askeri tören yapılmı~· 
tır. Yolları dolduran halk bulgar ve 
yugo:.lav hükümet reislerini geçerken 
şiddetle alkışlamıştır. 

i'akt imzalandı 
Belgrdd, 24 (A.A.) - Yugoslavya

Bulgar dostluk anlaşması bugün saat 
11 de Yugoslavya namına Stoyadinoviç 
ve Bulgaristar. adına da Köseivanof ta
rafından imzalanmıştır. 

İmzadan sonra B. Köseivanof "iki 
slav milletinin yeni tarihinde yeni bir 
tarihi gün"' olan bu muahedenin akdin
den dolayı memnuniyetini bildirmiş·.:ır. 

Belgrad, 24 (A.A.) - İmzalanan Yu
goslav - bulgar dostluk mukavelesi iki 
maddeden ibarettir. 

Birinci madde Yugoslavya ve bulgar 
kıralhkları arasında s-ımimi ve bozul· 
maz tam bir dostluk hüküm süreceği
ni mübeyyindir. İkinci maddede bu mu
ahedenin tasdik tarihinden itibaren me
riyete gireceği hakkındadır. 

Atina, 24 (A.A.) - Gazeteler bul
gar • Yugoslavya dostluk muahedesinin 
imzası etrafında tafsilat vermekte ve 
Balkan paktının tamamiyle baki kaldı
ğını ve kalacağını ehemiyetle kaydet
mektedirler. 

Katimerini diyor ki: 
"- Bulgar Yugoslavya anlaşması 

sulh davası için bir muvaffakiyettir. E
sasen Yugoslavya bu davada samim7 ve 
faali bir amil olduğunu ötedenberi 
göstermiştir." 

Poria gazetesi de şöyle yazıyor: 
Bu muahedenin Balkan statükosuna 

müstenid olarak Balkanlarda bir sulh 
vesikası olduğuna dair Sofya ve Belgrad 
tarafından yapılan tarihlerden sonra 
bütün Balkan miUetleri bundan ancak 
memnun olabilirler." 

l'rens Pol, B. Köseivano/'u 
kabul etti 

Belgrad, 24 (A.A.) - Bulgar başba
kanı Köseivanof, bulgar • yuğoslav mu
ahedesinin imzasından sonra naib Prens 
Pol tarafından kabul edilmiştir. 

B. Musolini Libyaya gidiyor 
Trablusgarb, 24 (A.A.) - B. Muso

lini, Trablusgarb - Bingazi şosesinin açı
Jış resmine riyaset etmek üzere mart ayı 
içinde Libyaya gelecektir. 

••• 
Trablus, 24 (A.A.) - Bir faşist top

lantmnda Trablusgarb valisi mareşal 

Balbo Trablus ile Bingazi arasında de
niz boyunca giden büyük yolun aç1lış 
resmini yapmak üzere B. Musolini'nin 
martta bt:raya geleceğini söylemiştir. 

ANKARA 
OCLE NEŞRlYATI: 
J 2.30 Plak: Türk musikisi ve halk şar-

kıları 

12.50 Muhtelif plak neşriyatı 
13.15 Dahili ve harici haber.er 
AKŞAM NEŞRIYATI: 

19.00 Türk musikisi ve halk §lrkıları 
(Safiye Tokay ve arkadaşları) 

19.30 Arapça neşriyat 
19.45 Türk musikisi ve halk şarkıları 

(Hikmet Rıza Sesgör ve arka
daşları) 

20.15 İngilizce ders (Azime İpek) 
20.30 Plak: Dans musikisi 
20.45 Gazete h:.ilasaları ve ajana ha

berleri 
21.00 

22.00 

Stüdyo salon orkestrası 
Yarınki program ve İstiklal mar
şı 

taların daha iyi olacağı anlaşılıyordu. 

Han önünden yavaş yavaş azalan oto. 
mobillerin izleri ve o civarda dolaşan jan
darmalardan başka spor sahasında kim
seler görüıunüyordu. Akşam üzeri yağ
mağa başlayan kar, önümüzdeki hafta i
çin kayak sporcularına güzel günler ha· 
zırlıyordu. 

SINAL 

Sancak hakkında • ,,... , 
Cenevre haberleri 
(Ba§ı ı. ı"nci sayfada) 

tine t§bi tutulmıyacaktır. 
4 - Türkiye ile Fransa Sanca

ğı her türlü tecavüze kar§ı müşte
reken garanti etmektedirler. 

Cenevre, 24 (A.A.) - Fransa dıi 
oakanı ve müsteşarı Delbos ile Vienot 
Başbakan Blum'e mülaki olmak üzere 
Liyona gitmişlerdir. Akşam tekrar Cc
nevreye döneceklerdir. 

Türk ve fransrz heyetleri eksperle
ri elde edilen anlaşmanın metnini tan
zim ile uğraşmaktadırlar. Çünkü halli 
gereken feri daha birçok ehemiyetli 
noktalar vardır. 

• • • 
Cenevre, 24 ( A.A.) - Türk ve fran

sız murahhas heyetlerinin eksperleri 

İskenderun Sancağı mukavelesinin te

ferruatmr tanzim etmek üzere rapor• 
tör Sandlerin reisliği altında toplan
mıışlardır. 

Sancak askerlikten tecrid oluna• 
caktır. İskenderuna bir Milletler Ce
miyeti komiseri tayin olunacaktır. Bir 
fransız • türk askeri komisyonu S,uı. 
cağın emniyetine nezaret edecektif'• 
Sancağın muhtariyeti hemen hemen 
tam bir istiklal derecesinde olacaktır. 

Bir fransız • türk askeri komisyonu 
Sancağın emniyetine nezaret edecek• 
tir. Sancağın muhtariyeti hemen he
men tam bir istiklal derecesinde ola· 
caktır. Suriye hükümeti yalnız harici 
siyaset meselelerinde bazı salahiyetle• 
ri olacaktır. 

Amerikadaki sel f elik eti 
24 kişi öldü ,~00 bin işçi açıkta; 

15 milyon zarar var 
Nevyork, 24 (A.A.) - On devletin 

arazisinde tuğyan bir felaket şeklini 

almıştır. Bu havalide 300.000 kişi mes
kensiz kalmış ve 24 kişi ölmüştür. Za
rar ve ziyan 15 milyon dol:ırı bulmu,. 
tur. 

Tuğyan bilhassa Ohio'da tahribler 
yapmıştır. Burada yetmiş beş bin kişi
nin evlerini su basmıştır. Hasarat beş 
milyon dolar olarak tahmin edilmekte
dir. 

Cincinnati şehrinde 18 kilometre 
murabbaında bir erazi parçası sular al
tında kalmıştır. 

Portsmutun yarısı su altındadır. 

Bu şehir açlık tehlikesine maruzdur. 
Soyguncular fırsattan istifade etmek
tedirler. Polis bunları öldürmek için 
emir almıştır. Su altında kalan mınta
kalarda bu faciaya ilaveten grip salgın 
halinde başgöstermiş, birkaç zatürrie 
vakası kaydedilmiştir. 

Son alınan haberlere göre müthiş 

bir kar fırtınası Ohio vadisinde hükürr.. 
sürmektedir. Fırtına belki suların ka
barmasına mani olacaktır. Fakat şım

diki halde mesken siz kalanların ıstı· 
raplarını arttırmaktadır. 

Vaşington, 24 (A.A.) - B. Ruzvelt 

Amer;kan milletinden felaketurlelere 
yardım istiycn B. Ruzvelt 

bir beyanname neşrederek seylap mın• 

takası felaketzedelerine dağıtılmak :i· 
zere halkın kızılhaça iki milyon dolar 
vermesini istemiştir. -----------. -----------

Sovyet tedhiş~ilerinin davası 

Piatakov Berlinde Troçkinin oğlu 
ile konuştuğuııu itiraf etti 

Moskova, 24 (A.A.) - "Muvazi mer
kez" davasının görüşmesi sırasında Pia
takov, 1931 senesinde Berlincle Troçki'

nin oğlu Sedov'a rast gelerek ondan 
sovyet birliğinde bir kundakçılık ve tet
hişçilik rejimi tesisi hakkında talimat al
dığını ve Trokçiden gelen bir mektubta 
da Stalin ile arkadaşlarının katli emre 
dilınekte olduğunu söylemiştir. 1932 se
nesinde Berlin'e yaptığı bir yolculuk sı
rasında Piatakov bu şehre dönmüş olan 
Sedov'a tesadüf etmiş ve Sedov Radek 
ve Kamenef'e, Buharin ile sıkı bir irti
batı olacak olan bir Troçki • Zinevief 
merkezi kurulacağından bahsetmiştir. 

1933 de Piatakov Kafkas ve Ural mınta. 
kalannda bir Troçki hareketi uyandır
mak için Serebriakov ile görüşmüştür. 
Nihayet 1933/ 34 de "Muvazi merkeı:-" 
kati olarak teşekkül ederek kundakçılık 
inkişaf etmiş ve bir kaç maden kuyusu 
berhava edilmiştir. 

B. Troçkinin bir yazısı 
Meksiko, 24 (A.A.) - B. Troçki ile 

oğlu Moskova'daki yeni muhakeme do
layısiyle sovyet divanı baronun kendile
rinin tevkifine karar vermiş olmasına, 

ilk dava da itham edilmiş olduklarından 
dolayı, hayret etmemişlerdir. Troçki Ja
ponya ve -Almanya ile bir ittifak akdini 
Radek'e tavsiye etmiş olduğu hakkında
ki iddiayı şiddetle reddetmektedir. 

Bu münasebetle yazdığı bir makale
de Troçki diyor ki: 

"Sovyetlerin ve Tuna devletlerinin 
düşmanı olan Hitler ile veya sovyet hü· 
kümeti ile Çin'in dilşmam olan milita
rist Japonya ile ittifak edebileceğim bir 

nokta tasavvur edilebilir mi?" 
1928 de RaJek ile alakasını kestiğini 

bildiren Troçki şunları ilave ediyor: 
"İtirnad ediliı bir adam olarak Ra• 

dek'i seçmekliğime hiç l.ıir sı:beb yoktu. 
Ondan daha mesul ve c~ddi adamlar o
lan Zinovief, Kamenef ve Smirnof sov· 
yetleri parçalamak hakkındaki planla
rımdan şimdiye kadar niçin bahsetme· 
mişlerdir?'' 

Troçki, kendisiyle Radek arasında bit 

vasıta olarak kullandığr söylenen Vla
dimir Romm'un ismini ilk defa olarak i• 
şittiğini beyan etmiştir. 

Meksiko'daki Troçki partisine men
sub komünistler hükümetin Trocki'nirı 
Meksika'daki ikametinin mesuliyetirıi 
üzerine almış olduğunu söylemektedir
ler. 

Japon ordusu, 
politikayı kendi 

vasıtalariyle 
yenilestirecek 

Tokyo, 24 (AA.) - Genel kurrrtllf 
kabinenin istifası üzerine aşağıdaki teb

liği neşretmiştir: 1' 
Milli müdafaayı süratle tensik et1111~, .. r " 

lazımdır. Siyaset adamlariyle her tu U' 
işbirliğinin imkansız olduğunu görd ıc
ğümüzden kendimizi muhafazakarlı sı-
tan kurtarmaya her türlü mutavassıt a 

11 
!aşma tarzlarını reddetmeye ve JllP'e" 
politikasını kendi vasıtalarımızla Y 
nileştirmeye karar verdik. 



1 COŞKUNLAR BARI 

Ankara Nümune Hastanesi 
Baştahi liğinden: 

Hastahaneye muktazi, mikdar~ cins ve tahmini fiatiyle ~kailt· 
menin şekli ve muvakkat teminatı aşafıda yurb aJStı ~errahıye w 
röntgen malzemesi 15 ki. sani 93'1 tarihinden 30 ~.·anı 937 tadhi· 
ne kadar on beı gün müddetle ayrı ayn ~ık ekııltmeye kOllldmaf-' 
tur. h 

Şartname ve listeleri Ankanda NSmune hastahane~ -:'e • 
tanb tlda Sıhat ve f c;timat Muavenet Müdürliiğiinde gCSriiJebilır. 

Eksiltme 30. kL sani 937 cumartesi g\lnü saat 11.30 da Ankara
da N .inıune hastahanesinde yapılacaktır. 

Ş11 tnamenin A. C. D. E. frkralarında yazılı kıymetleri teminat 
olarak vermek istivcnler, bunların aynen komisyonca alınması ya
sak olduğundan, daha nel bir malsandığına yatırarak makbuzmıu 
ibraz etmeleri larrmdrr. {60) • Eksiltmenin 

Mava1ı:kat temınat Cin.-1 -kli 
Lira K. Mikdan Lira K. ın s-
2058 00 91 Kalem 155 00 Cerraht allt Açık ebil~ 

ve edevırt 
1650 00 6 Kalem !24 00 Röntgen ampuUl " 

ve malzemeei 
1-192 

Açık Eksiltme 1Ianı : 
Ankara Merkez Ziraat 

Mücadele Enstitüsünden: 

.. 

1 - Eksiltmeye konulan İf: 31 parça laboratuvar e,yaaı (mua 
dolap ve saire) imalidir. 

Kctif bedeli: tahmin edilen bedel (1550) liradır, 
2 - Bu i,e ait prtname ve evraklar pıııardıı : 
a) Ekailtme tartnameai 
b) Mukavele projesi 
~)resimler ve fenni prtname . k futa maJftlmt aı. 

!&tcyenler bu şartname ye evrakı görme .e z·raat Milca· 
mak için Ankara Keçiörell yolu üzerinde Merkes 1 

dele Enatitüaüne müracaat edebilirler. Nken -•·UR-
3 - Eksiltme 5. 2. 937 cuma glinil saat 11 de Keç ,..,. .. 

dndeld tohum ıslah iataayonunda yapılacaktu. 
4 - Eksiltme açık ebiltme uıu!iyle yapılacaktır. 

· • k • ı- :--'-'-='erin 116 lira 25 ku.n&f 5 - Eksıltmeye girebıime ıç- -·~ müd\irlix.:~&a .. 
lnavakkat ~minat'. yermesi ve Ank-.-a Nafia ......... • 
rilmit \tir elüiyet •eaibaı ibraz etımbi liaDd•· (1®) ~72 - -
Edremit Belediye 

Reisliğinden: 
BelediyembİD mpıc oı- 165 Ura tlaetll mllteD~i~ne latekU 

olanların mtua:aau ıiin oıunur. Taliplerin miibendıa dıplomasım 
hamil ve mdaıW•lr tellk pilaml tatbik& kadir buluDPM1lat1 prttır. 

Jılaldae. eıektdk. au lperinden aalıyanlar tercih olunur. )(Ura -
aata nrakı mUsbitenin eklenmesi linmdrr. (2254) 1-34 

1 - Ekliltmey~ konulan itı lstanbul • Bdlme ufalt yolman 
iki kenarma YU'11Jl1ar metro geniflikte •eltluratlı kasabaaı için de 
iki buçuk metre geniflikte olmak Uzere ,apmak adi tat kaWınm 
İlıfaatıdn. 

Xqif bedeli O» 7i7) liwln -
2 - Ekailtme 12. ı. 937 tarihinde cuma gUnU saat (16) ~ Na

fıa Vekilninde Şotıe " KiSpriiler Rciırlifi Bbiltme Komııyona 
odasında kapah zarf uauli1e yapılacaktır. 

3 - E.luiltme p.rtnameai ve buna miiteferri ~!~ eftak {~) 
kuruş bedel mukabilinde Şose ve Köprüler R.tisbgınden almabilır. 

" - Eksiltmeye girebilmü iç.la taliplerin (7937) liralık mu• 
•akkat teminat vermesi ve Reamt Gazetenin 3297 sayılı nilshalarm· 
da çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik weıribw Uxu etı
meai lizımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplanm ikinci maddede yazılı saatten 
bir aaat evveline kadar Komisyon Reisliiiae makbas mukabilinde 
•ermeleri lizimdır. PHtada olacak gecikmelrr kabaJ edi~ 

(78) 1-242 

Berberlerin Nazarı Dikkatine 
Ankara Belediye Reisliğinden : 

Ondüle permanant maldnelerlnl kullanacak berberlerin evvel· 
ce alımı oldukları müsaade vesikası .e ikişer foto ve 15 kur.ıoluk 
pul ile otobüs direktörlilğilıt.e uat ıs • 16 arasında mUracut ede • 
tek birer vesika almaları için 1 • tubat • 937 tarihıne kadar milb • 
let verilmittir. B11 tarihten eonra veaikasu berberler iften mene-
~ilecektir. (107) 1--262 

y· 
9KCA 

olu ... 
[jllliraal ,,,_...";\, 

1 

, 

DEVLET DEMIRYou.ARI VE LIMANLARI 
UMUM MODORLOCO SATIN ALMA 

KOMiSYONU iLANLARI 
ı ı lllW KODAFAA VE.KAt.ETl TIN AJMA •ı 

KOMtSYONU ILANıiARI 
BlLlT 

İLAN 

1 - Malatya iatnyon binaunın Malatya şehir cihetindeki (3814 
m.2) Uç bin aekia yb on d&t metre murabbaı malwllin plin ve .-rt
aameleri muctince puke ve Ievazmunm temini ve feq iti eksilt
meye kOllulmuttm· Bu işin muhammen bedeli (10344/11) on bin 
iç yüz kırk dart lira on bir lnmııtur. 

2 - lstekli!er ba ite aid plln, prtname ft malravelenwne proje
ıini: Ankara. Haydarpqa, Adana ve Malatya vzaıeleriyle Ethiz 
istasyonundan (52) elll iki kurut mukabilinde tedarik edebilirler. 

3 - Eksiltme lılaJatyada 5 inci ltletme binamıdaki eksiltme ft 

artırma koariayonanda 26.1.193'1 salı günü uat 14 c1e yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf uauliyle olacaktır. 
5 - llınakkat teminat parası (775/ 81) yedi yüa yetmif bet li

ra seksen bir kmuftur. 
6 - lateldiler 2490 sayılı kanun ile 3297 sayıl. resml ccridedeki 

ehliyet talimatnamesi mucibince muktui ehliye\ vesikasım ve ite 
girmeğe kanun! bir mani bulumnadığma dair beyannameyi ve tek· 
lif mektuplanm eksiltme günii ihaJe vaktinde~ bir aaat eveliM 
kadar MaJatyada 5. inci İfletme artırma ve ekailtme komiayon rc-
isliiiııe vemıiş bulunmalıdırlar. (29) 1-136 

it AN 
Eksı-ttme 26.1.1937 sah gilnü saat 13 de Malatya İfletme binau 

dahilindeki Bqinci tııetme komisyonunda yapılacaktır. 
latekWerin 2490 No. lu artırma ve eksiltme ve ihale kanununı. 

tevfikan ve prtnamede yaZ1h ehliyet ve diğer vesaikle muvakkat 
teminat makbulariyle tealim tekline göre fiat te9fini havi nrf 
larm üzerine yazılmak euretiyle eksiltme aaatinden bir aaat evel 
makbuz mukabilinde Malatyada 5. inci lfletme komisyon reialiği· 
ne vermio veya göndermiı bulunmaları ve teklif sahiplerinin de 
eksiltme günü saatinde hazır bulunmaları ve ayrıca izahat almak 
isti.yenler de Malatya lıtetme müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

Şartname .e muka11ele po:ojeleri ve genel prtname Eliziz iıtas· 
yonunda Ye Malatyada ltietme kaleminde, Ankarada yol dairesin· 
de ve Haydarpapda yol bapüfttitliğhıde parasız olarak dağıtıl· 
maktadır. (36) 1-137 

lLAN 
Muhammen bedeli 6000 lira olan elektrik motar& ve endftvf sar· 

gılarını ve bobinleri kurutma, enjekte tesisatr 4.3.1931 pet'fC1Dbe p 
ati saat 15,30 da bpah zarf uaulü ile Ankarada idare binannda sa
tm alınacaktır. 

Bu İJe girmek ietiyenlerin 450 lirahl: muvakkat teminat ite ka· 
mm~ tayla ~~i •ee~ rami guetenin 7-5-1936 G. 329'1 No
lu nüabasmda mtitu etmiş olan talimatname dairesinde alınmıı ve· 
sih ve t~ldiflerini aynı gfin saat 14,30 8 kadar lr:omil}'On refl'lifine 
vermelen lhnndır. 

Şartnameler parasız olarak Anbrada Malzeme dairesinden, Hay· 
darpapda TeeeUGm n SeTk lefliiinden dafrtrlmakt:adır. 

(81) !--238 

İLAH iLAN 
ll•lwn11en bedeli (24000) Ji. 1.2.937 tarihinden itibaren Mer

ra olan 780 ton Hematet 180 ton an istasyonunda tahmil wya lh· 
dölıcftmhane piki 9.3.1937 sah g6- raç edilecek tam nıua veya par-
nü saat 15.30 da ~ı zarf a- • ı· _ .... ,. "'-eti 
suliyle Anlrarada İdare binum- ti muamele ı ve n~ıye _,, e-

ri en u vagon tıonajmm 2/3 1 e. 
da aatm almacaktn. serinden tahakkuk ettirilen .,._ 

Bu ite girmek iniyenlerin muledaı ton bapna -ıo- kul'Uf 
(1800) liralık numalrkat teminat tahmil ve tUliye 6creti alma
ile kanunun tayin etti.il vesika- caJdn'. Fasla tafsilAt için iatD
:tarr, resmi gazetenin 7.5.19315 JOJllara müracaat edilmelidir. 
gün ve 3297 numaralı nüsbasın- (147) 1-357 
da intişar etmit olan talimatna· 
me üaUeainde alımmt vemka ve İLAN 
tıellllf.ledld ey-. ...... Ha ~ ~ ltbrea . ....,........,,_ ,.. ............. ·~ ......... ~ ... 
meleri lkandıl'. 1hll* ır.-.. tatnwcak .ablre
• Şartnameler paruıs olarak Jerdea ton Ye kilometre bqma 
An.karada ltaheme dalınln.ten, abnacak Ucret -2- kurup indiril· 
BaydarpapGa Tnellilm w 8nk mittir. Fazla tafailllt için istas-
Ffliiinden daiıtdmaktadır. yonlara müracaat edilmelidir. 

(139) 1-309 {148) 1-358 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme ilam : 
Nafia Vekaleti 

Van Su İşleri Etüd Heyeti Şefliğinden: 
l - Eksiltmeye konulan lfı V!31 tehri ciTarmı mlayacak ~ 

na svı_. bnalının hafri}'at v_e ımalitı aırlaiye inpıt•dır. 
Bu itin ketif bedeli 35.505 lıra 74 kuru~. 
~ - Bu iıe aid prtname 'fit evrak twılardır: 
A - Bkailtme tartnmnetll 

B • Mukavele projeli 
C • Baymdır\flr ifJeri ~J faıtıWneai 
D • Kefif cetveH .,. ,.ojeler 
E • Pemıt prtname, 
F • Kum ve tq pafflf 

tstiyenler bu prtname .e nrüı Vanda Nafıa m itleri Etüc1 
heyeti ıefliğinden görebilirler. 

3 -Eksiltme 19.1.937 dee 2.2.937 tarihine müsadif sah günü saat 
onbeıte Vanda su itleri etld heyeti •efliği daireaİRde miiteteJddl 
komisyonda kapalı sarf usaJlyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebi'llllelr için isteklilerin 2662 lira 93 kurtlf 
muvakkat teminat vermesi " bundan bqka apğıdakl velaikleri 
haiz olup getirmesi llzmıdır. 

A - Nafıa Vekiletiaden almmıt müteahhitlik w:sikaa 
B - Bu gibi lnpatı veya tıeuerini yapbğma dair ebliyet YHI· 

kuı, . 

C - 937 yılma aid ticaret odalı vesi.bir 
5 - Tetiif mektuplan ywbrd• lçüncü maddede yuıb uattım 

bir saat evel Vancla mitleri Ettld heyeti teOiği hiaam l~elıi •· 
trrma ve eksiltme komlsyoM nialiline makbu mukabilinde ftri
Jecekth. 

Posta He g6nderiJeceJr Mektuplann nihayet UçUncG maddede 
ynılr ._te kadar gelmlt oı..a ve dıt zarflarm mllriir mamu ile 
iyice bpabfnut olmuı fUttıl. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (143) l-313 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Sabnalma 

Komisyonundan: 
Bir tanealne c1okus lln deler biplen sekiz yt1z battaniye 1.2.937 

pazartesi aa.t (14) te bpalr sarf usulll ite eksı1tmeye konulacak· 
br. Şartnamesi paruu komiB)'Ondan alınabilecek olaD battaniye 
eksiltmesine girmek iıtiyenlerin bqyüz kırk linhk temfnat sandık 
DPJrbm VCfll lmıb mektup!an ile tartn.amede yudı. belcelH iç.an
ele bulunacak tdllf mektuplarmı Mili güııi1 aaat oaı Uçe kadar ko-

=.ül.yGm ftrmit ~ (58) ı-wı 

l - Her 111r metrreabııe bipJcn edesi 270 ...__ 
ID&t:Ta kıl~f1ık kumq müteahhit nam ve hee;--. -~-3~-~ 
ebiltme ılc almacaktır. ma ---. YlKl&e açı-. 

ri 2 - ~r~esini parasız almak ve tirneğini görmek İattf'enle. 
n her gun oeleden sonra kcımisrona ıeJm 1 • 

3 - ilk te~nat miktarı 607 lira so ~ 
4 - İhalesı 1. 2. 9l7 pazartelıi günü aaat u ded" 
5 ~Eksiltmeye _gıreeeklcrin 2490 ayıtr kanuınn:r;2Z inli -.d-

delerındc yazılı YeSıka ve ilk teminatlan ile birlikte ·baJe da 
M. iti. V. SA. AL. KO. na g~lmf'leri •• 80) l~ll .. tın 

.. BtLtT 
1 - Hep~e biç eded yin:Di iki bin yedi yüz ye"*t lira 

olan vn a_.., ı.nn .... . . ~o pamuk çorap iplfii kapalı zarfla cini)\. 
meye lionalmUftur. 

2 - İhalesi 2. fllbat. 937 l81ı gihaü aat 15 dedir. 
3 - tık teminat 1707 lira 75 kmtlfblr. 

1 
4 - §artnamcai paruız olarak M. il. V. Satm Alına J&. claJa 

a mır. 
5 - Ebiltmeye girecekler biıanl ......_t n 2490 sayıh ta.. 

=~ 2 ve~ üncü maddelrinde yazılı belgeleriyle birlikte teklif melD
a.rmı ihale ıaatmdan en az bi.r saat evvel il. M. V. Sata Alma 

Komısyonuna vermeleri. 1-215 

BİLtT 
1 - Hepsine biçilen ederi 7040 

lira olan 2200 tane yün fanila 
kapalı sarfla ekıeiltmeye bmaı
muıtur. 

2 - İhalesi 5 ıubat 937 cuma 
günil saat 11 dedir. 

3 - tık teminat 528 liradır. 
4 - Şartnameei parnız olaralr 

M. M. V. satı nalma Ko. dıla 
lhmr. 

5 - Ekliltmeye girecekler ka
nun! teminat ve 2490 sayılı ka· 
nunun Z ve 3 üncii maddelerinde 
yamr belgelerle birlikte teldif 
mektttplannr ihale saatrndan en 
az bir saat evci M. M. V. Satın 
alaa Ko. na vermeleri. 

(114) 1~276 
B1LIT 

Vekllet ibtiyacı için 50 tane 
kamçı. 30 tane korna. 25 pderi 
30 cam bezi, 30 paspas ve 30 ta• 
ne sünger pazariıkla llhn:ıcaktır. 
Pazarlığa gireceklerin 26-1-937 
aalı günü saat il de M. M. V. 
SA. AL. KO. na geJmelerl. (175) 

1-356 
B1L1T 

Apğıcfa tesbit edı1en - .e 
malzemeler ayrı ayn pazarlıkla 
satın alınacaktır. Pazarlığı 28-1 
937 p~ giirrii mt 10 •· 
dır. tsteldiJer belH gün ve -
tnada 11.M. V. aatualım ~ 
yonuna gelmeleri. 

(174) 
Cins ve miktarı 
400 Kilo kaporit 

3 Kelem Sıhhi malzeme. 
5 Kalem kulak laboratuvarı i· 

çin alat. 
ı sup ositvar maldnetd ıa 

bbbile. 

BİLİT 
1 - BeJıer kilosuna hiçi.en .. 

deri 750 kurut olan 1850 kilo ke
ten iplilf kapak zarfla ebfttmo
ye lıon .. aftur. 
ı - tıi.&esi e ıabat m cmnQo 

teai &Grıil saat 11 dedir. 
3 - tnc teminat ı 041 lira 6S 

lnırupur. 
4 - lartnamesi parun oTara1ı: 

M. M. V. 1atm ._ıma Ko. du • 
llnır. 

5 -~ girecekler-.. 
mm! teminat ve 24M eaJ'* ... 
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yanlı belplerle birlikte teklif 
mektupla.rpıı ihale 9Utmdaa • 
as bir .. t evel il. il. 'Y • ..._ 
alına Ko. na vermeleri. ( l l 3) 

1-IH 

BlLlT 
ı - Jhpsine biçitea ederi 

1800 lira oJan 1200 metre Ge
clildl Erblıt]ara ma.h • 1ıqlılıı! 
elbllelik kumaş kapalı Arila et. 
IÜtllleJe lııallulmuttur. 

2 - tlıa!esi 12-subat.fl7 c11ıo 
ma ~ ~t 11 dedir. 

3 - ilk teminat 585 ikada. 
4 - lartnamesi paraıra oı .. 

rak M.M.V. Satm alma ko. c!aa 
alnnr. 

5 - 9h1Jtmeye ıinc:cktel 
bm:mt teminat ft 2411 •yıb 
lramumn 2 ve 3 üncil maddele
rinde yazılı belğelerle teklif 
mektublarmı ihale saatinden eo 
aa bir aut enel M.11.V. satsa 
.. .... ..ıen. 

1 ASKERi FABR.hCALAR UMUM MODORLOCO 1 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

MUHTELiF ELEKTRİK llALZBJIKLBRI 
Tahmin edilen bedeli (3500) lira olan yumda mikdan n cb 

ıi yanlı malzeme Askeri Fabrikalar Umam llldilrlüğil S.. al .. 
ma komisyonunca 4-2-937 tarihinde per'cmbe giinü saat 14 de ~ 
eksiltme ile ihale edilecektir. §anmme partlıl& oW'ak ao.iayoo
duı verilir. 

Taliplerin muvakkat temlaat olaa (262) fıra (50) kunt ve 2490' 
numaralı kanaman ı ve 3 maddeıeriJMleki ftlaiklc mezktr l{ln \e 
saatte komisyona milncaatlan. (92) l-245 

1 ANKARA ~=O~~IN Al iM 1 
l LAN 

Ordu hastahaneleri içil\ otus sem bin IHtn yatü kıbfhfı n c10t 
kuz bin altı yüz metre elbiıe torbabtı bezin 28-1-937 pertemlte g8 .. 
nü aaat 15,30 da tatanbulCS. Tophanede satm alım komisyonunda 
kapalı z.arfla eksiltmesi yapılıcalrtır. Hepeqin tahmin bedeli oa 
yedi bin bnııtur. Şartname ve nümuneleri tomiayonda ıörWebilir .. 
f&teklilerin lı::anwıl veaikalarile beraber teldlf meltup1armı ilulle ... 
atından Qir saat evvel komiıyona vermeleri. 

(8) 1--llM 

tLAN 
1 - Ankara garnizonu birlik· 

leri için 20000 kilo zeytin tane
m kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuttur. 

2 - Ebiltmeel 12.2.937 c:ıı· 
ma gl1nil -t 15 de tevumı a
mirliği aatımlmı komiıyonun-
da yapılacaktır. 

3 - Zeytia tutan 6000 tlra 
olup muvakkat teminatı 450 ti• 
radır. Şartnameai komlayonda 
parurs göriUilr. 

4 - İsteklilerin kanunun Z. S 
eli maddelerindeki veeika ve tek
lif mektublarını havi zarflarını 
belli giin ve saatten bir mmt ""' 
veline kadar komiıyona verme-
leri. (16.1) l--361 

iLAH 
ı - Anbra prmae..tNdiJD. 

leri ib .. lPıı 40008 kilo iade 
yağın ki.}iüı aadla eblltmetl 
10-2-937 çaapmlıa glftll ... lJ 
ele Jnu~lmlrli~ ........ koıo 
_.,,...... ~pıJacaktlr. 

Z - Y-tm tutan 31111 Hra 
olup ma•""t temiı ..... 27M 11-
radsr. ~mneıri 180 kvruf m11ıo 
kabillDde bmiayondaa ftri!ir. 

S - isteklilerin kammun 2.S 
ctllDIMldeletfndeki vesika.ete• 
Jlf melctllplannı havi IWflarmr 
belll IÜA ve uatten bir uat e... 
wliu b4ıar' lı:omi.,.... ftlftlele
ri. 

(114) ı--aaa 

Türk Hava Kuruınn 
Ankara Şuhes • denı 

Anbra merkez ft merkae ballı ~ tubelerinde teberrtf 
edileck kurban drileri 20. µdaci kinwı 917 ıarihindea itibarca Jt 
pn müddetle müzaydeye çakanbmttır. 

lateldleria prtlan ögrenmek '1are tuiJa;.ize bat T\dtiulan.,. 
~ya katılmak içi.il ihale ıüail olan 18 llabat 937 ~ itfı,o 
DU saat 14 de tubemizde bulunmaları U&li ~UL 1--aı 
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~ TÜRK HAVA KURUMU ~ 
~ BüYüK Pt YANGOSU ~ 
= = - -§ Şimdiye kadar binlerce ki§iyi zengin ~tmiştir. = 
E 4 üncü keıide 11 ŞUBAT 1937 dedır. = - -- -§ Büyük ikramiye 50.000 lirac;Iır. := - -- -~ Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
§ (10.000 ve 20.000) liralık iki aded mükafat vardır ... 
E DiKKAT: Bilet alan herkes 7 ŞUBAT 927 günü_ 
:= akşamna kadar biletini değiştirmiş b11lunmahdır. _ 
§§Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakit olur .... = 
ilı ı n ı ı ı ı ı ı ı ı t ı ı ı,,,,,' '" 111111n11mııı11111111111111111111 m1111111111 m nı uı u umım llil 

· Kapalr Zarf U sulile Eksiltme İlanı · 

Nafia Velialetiııden: 
1 - Eksiltmeye Konulan iş: Trabzon • İran Transit yolunun 

Trabzon vilayeti içindr seylap tahribatına karşı yapılacak dıvar, 

anro:lman, Mahmuz ve sair inşaattır. 

Keşif oedeli (12.> 855) liradır. 
2 - Eksıltme 4.l.93i tarihinde perşembe günü saat (16) da Na

fıa Ve kale· tinde Şosf' ve Köprüler Reisliği eksiltme Komisyor.u 
odasmda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartruımesi ve buna müteferri diğer evrak (629) 
kuruş bcJc:l makabılinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltrney<. girebilmek için taliplerin (7543) liralık mu
vakkat temınat vermesi ve resmi gazetenin 3297 sayılx nüshasında 
çıkan tafünatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz etmesi 
15.zımtJ:r. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saattan 
bir saat evvel ine kııdaı komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri muktazidır. Poıttada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(79) 2-243 

Kanalı Zarf Usulile Eksiltme İlanı· ... 

Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğünden: 

1 - Nazilli basma fabrikası müştemilatından 3 adet evli memur 
apartunam ile biı adet bekar memur apartımanı ve iki ndet amele 
pavyonu temel inşaatı vahidi fiat esasiyle ve esas bina inşaatı ise 
toptan götürü olarak eksiltmeye çıkarılmıştır. Bu işlerin tahmin 
edilen bedeli 175.023,21 liradır. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Umumi şartname 
d) Fenni şartname 
eJ Metraj ve keşif hülasası 
f) Projeler. 

İstiyenle-r bu evrakı 8,75 lira mukabilinde Sümer Bank Mua
melat Müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 8-2-937 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada Zi
raat Bankası binasında Sümer Bank merkezindeki komisyonda ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 
a) İsteklilerin 10001 lira 16 kuruş muvakkat teminat vermeleri 

lazımd:r. 
b) İhale gününden 3 gün evveline kadar ihaleye mevzu olan 

ite mümasil iş yaptığına dair vesaiki bankaya ibraz ederek bu ek
ıiltmeye gir-:bilmek için bir ehliyet vesikası alacaklardır. Banka 
elde vesaik olmasına· rağmen bu vesikayı vermeyebilir. 

6 - Tekjif mektupları yukarda yazılı gün ve saatten bir saat 
evveline kaôar münakasa komisyonuna verilmiş bulunmalıdır. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saatinden bir 
aaat evve!ine kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmıt ol-
ması lazımdır. 1-339 

-----------------------
Nafia Vek.aletiııden: 

Pazarlıkla Eksiltme İlanı: 
28.1.937 pc:rşembt' günü ihalesi yapılmak üzere pazarlıkla .e~s~lt

ıneye cıkarılan Ankarada Sıyasal Bilgiler okulu yemek asansoru ın
taatı ve tesisatıc!ır. 

Keşif bedeli 1500 liradır. 
Bu işe aıd evrak sunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesı, 
B - Mukavele projesi 
C - Keşifname 

D - Hususi şartname, 
İstiyenler bu evrakı yapı işleri umum müdürlüğünden alabilir • 

ler. Eksıltme 28-1-937 perşembe gür-ü saat 15 de Nafıa Vekaletinde 
yapı işleri eksiltme komisyonu odasında pazarlıl< suretiyle yapıla
caktır. Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 102 lira 50 kuruş mu· 
vakkta teminat vermesi ve yapı işlerinden alınmış ehliyet vesika • 
aı göstermesi. 

İste-klilerın bu vesaiki havi zarfları 3 ünclı maddede yazılı sa • 
atten bir saat evveline kadar eksıl tme komisyonu reisliğine makbuz 
mukabilınde vermesı muktazidir. (55) 1-176 

Nafia Vekaletinden: 
3 şubat 937 çarşa.'Ilba günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekale

ti Malzeme E?.sıltme l.omisyonunda Kocaelinin Kandıra kazasın
daki Koyun ağılı devlet ormanınd.ın veya hususi mukaveleli or -
ma~lardaı:ı, ke.:>i l~ek ve ana .hat üzerinde her hangi bir istasyonda 
teslım edı.mek uzere 4016 lıra 25 kuruş muhammen bedelli 2975 
adet normal kayın traver~in kapalı zarf usuliylt: eksiltmesi yapı
lacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı parasız olarak Ankarada 
Vekalet malzeme dairesinden alınabilir. 

Muvakkat teminat 301 lira 22 kurustur. 
İsteklilerin teklif mektublarmı 3 şü'bat 937 çarşamba günü saat 

14 e kadar Ankarada Vekalet malzeme müdürlüğüne vermeleri 
lazımdır. (82) 1-244 

ANKARA İCRA DAİRESİ 
GAYRİMENKUL SATIŞ ME
MURLUGUNDAN: 

İpotek olup paraya çevrilme
sine karar verilen Ankaranın 
Kavaklıdere mevkiinde tapu
nun 1122 ada ve 138 pafta 62 par
sel numarasındaki Cemil Zühtü 
namına kayıtlı 995 metre murab
baı bir kıta arsa aşağıdaki yazı· 
lı şartlar dairesinde satılmak Ü· 

zere açık arttırmaya çıkarılmış
tır. 

1 - Satış peşin para ile ol
mak üzere 27-2-937 t arihine mü
sadif cumartesi günü saat 10-1 
kadar icra dairesi gayrı menkul 
satış memurluğunda yapılacak
tır. Talioler bu gayri menkule 
takdir edilmiı; kıymetin % 7 bu· 
çuğu nishetinde pey akcesi veva 
mili! bir bankanın teminat mek
tubunu ve yahut teminat olarak 
kabulü Hi7.Im ~elen hazine tahvi
li vereceklerdir: Tapu ve della
liye hardan mü~teriye aiddir: 
Tayin edilen günde yapılacak 
artırmada gay ri ı;nenkule teklif 
edilen bedel takdir edilen kıy
metin %75 şini bulduğu takdir
de üç defa nida ettirildikten 
sonra en çok artıran üzerine i· 
hale edilecektir. 

Bulmadığı takdirde birinci 
artırmadaki en yüksek teklifte 
bulunan müco,terinin teklifi baki 
kalmak şartile 15 gün sonra 
15.3.937 tarihine müsadif pazar· 
tesi günü saat 14-16 kadar yapı
lacak ikinci bir artırma sonun
da gene teklif edilen bedelin 
gayri menkule takdir edilen kıy· 
metin %75 şini bulmak şartiyle 
ve üç defa nidadan sonra en 
çok artırana ihalesi icra kılına
caktır. 

Bu ikinci artırmada da teklif 
edilen bedel mukadder kıvmetin 
%75 şini bulmadığı takdirde 
borç 2280 No. lu kanun ahkamı· 
na tevfikan ödenmek üzere 5 
sene müddetle tecile tabi tutu
lur. Ve satış geri bırakılır. Bu 
takdirde artıranlar tahütlerin
den kurtulmus olur : 

Her iki artırmada ihale ya· 
pıldığı takdirde müşteri bedeli 
ihaleyi tamamen teslimi vezne 
etmekle mükelleftir. 

Talep vukutında 7 ~n mihil 
verilir: Bu müddet zarfrnda da 
verilmediği takdirde mal yeni
den 15 gün müddetle artrnnaya 
cıkarılrr. Ve en cok artırana i
hale edilir: Evvelki artırma ile 
yeniden vapılan artırma arasın
daki farkı ihale ve masraf ve 
sair hükme hacet kalmaksızın 
birinci müşteriden tahsil edilir. 

2 - İpotek sahibi alacaklılar· 
la diaer aHikadarların gavri men
kul üzerindeki hakl::ırmı husu
sile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını evrakı miisbitelerile 
20 gün icinde icra dai,.resine bil
dirmeleri at-c;i hnlde h;ıkları ta
pu sicillerile sabit olmadıkça 
satıs bedelinin paylaşmasından 
haric kal;ıcaklardrr. 

3 - Artırmaya istirak eden
ler güniinden evvel artırma şart
namesini ve gavri menkulün ta
pu ve imar vazivetlerini ve bil
hassa satış sartlarını RÖrmüş o
kumuş ve bunfarı k <'.l bul etmis 
ad ve itih:tr olunurlar. · 

Satışa aid şartname 34-172 No. 
ile herkesin görmesi için 10.2.3'1 
tarihinden itibaren dairede açık 
bulundurulmaktadır. İlan olunur. 

1-366 

Beher Beııeı 
Santimi Santimi 

Sayfa ~uruş_ Sayfa Kuruş_ 

2 
4 
6 

300 
150 

80 

3 200 
5 100 

7 ve 8 30 
1 - Hayır i;ılerine ve yenı 

çıkan kıtaplara aid ilanlardan 
% 15 ten .ı:iliit yapılır. 

2 - Zayi ilan bedcllerı 
maktu 13U kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür, ev
leıune, vefat ve kati alaka 
ilanlarınuan maktuan bl! ş lıra • 
alınır. 

ABONE ŞARTLARI 

Müddet Dahilde Harıçte 

17 Lira 30 Lira 
9 ,, 16 ,, 
5 

" 
9 ,, 

Başmuharrir: 1063 
Yazı işleri: 1062 
Abone ve ilan: 1064 
~ .... -~ 

ODA 
Yenişehir civarında möbleli 

veya möblesiz oda aranıyor. 
Tel. 1197 1-310 

Mevv~ t 11 ·1:u 

Krı hoş meyva tuzuaur. lnki· 
bazı defe;der. Mide, bağırsak, ka· 
raciğerden mütevellit rahatsız· 

lıkları önler. Hazmı kolaylaştırır 
İngiliz Kanzuk eczanesi 

~ DOKTOR 

l(adri Y etkiıı ; 
Birinci aıruf 

~ Dahili hastalıklar müte
,.~ hassısı Yenişehir - Uçar so-
/ kak No. 11 

Telefon: 3174 

~ 

Ankara Birinci mın
taka kadastro mü
dürlüğünden : 

Demirli bahçede ve Kalaba
da bazı mülklerin fenni ve hu
kuki tesbit şekillerinin tetkiki
ne başlanılacağı Ankara beledi
ye ilan tahtasına asılan 75 No. 
lu ilan varakasında müfredatiy
le gösterilmiştir. Tetkikat t.2. 
937 günü bitecektir. Mülk sa • 
hiplerinin ve alakası olanların 
komisyona müracaatları ılan o-
lunur. (134) 1-327 

Kiralık Oda 
Yenişehirde, bir Bayan ıçın 

möble ve konforlu bir oda. Te· 
lef on: 1260 1-332 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı AT.\ Y 

Umumi Neşriyatı İdare 

eden Yazı İşleri Müdürü 
Na<>uhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Ankara Vilayeti 

Ziraat Müdür-
l\lüzil{ Öbrretmcıı 
OI{ulu Diretörlii 

lü~inden: ğünden : 
1 - Vilayet çiftçilerine da

ğıtılmak üzere 50 adet zıkzak 

tırmık açık eksiltme ile satın a
lınacaktır. 

2 - Eksiltme 10-2-937 car.,am
ba günü saat 15 de vilayet zi ra
at müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - Tırm11 :1 arın muhc:mmen 
bedeli 850 liradır. 

4 - Şartnamesi İstanbul ve 
Ankara 7.iraat müdürlüklerind~ 
görillebil :r. 

5 - İsteklilerin pazarlık için 
tayin edilen gün ve saatte %7.5 
tutarı olan b::ınka mektubu veya 
muhasebe müdürlüğü veznesine 
nakten yatırılan makbuz ile bir
likte müracaat etmeleri. (157) 

1-359 

Ankara ViJ ayeti 

Ziraat Müdür
lüğiinden: 

1 - Vilayet dahilin:ie kurs 
gören köy öğretmenlerine dağı
tılmak üzere 50 adet arı kovanı 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 10-2-937 Çar
şamba günü saat 15 de ziraat 
müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - Kovanların muhammen 
bedeli 225 liradır. 

4 - Şartnamesi vilayet ziraat 
müdürlüğünde görülebilir. 

5 - İsteklilerin pazarlık için 
tayin edilen gün ve saatte ko· 
vanların %7,5 tutarı olan banka 
mektubu veya vilayet muhasebe 
müdürlüğü veznesine nakten 
yatırılan makbuz ile birlikte 
müracaat etmeleri. (158) 1-360 

Vehbi l(oç 
1Ticaret Evinden: 

!Şubat 1937 tarihinden iti
baren mağazamızın ve büroları
mızın öğle yemek tatili olmak 
üzere hergün saat on iki otuz· 
dan on üç otuza kadar kapalı bu
lunacağını sayın müşterilerimi-
ze bildiririz. 1-341 

Kiralık daire 
Çocuk Sarayı caddesi Kurşu. 

lu cami karşısında No. 84 B. 
Ali apartmanında bir daire ki-
kiralıktır. Su, havagazı, banyo ve 
sair teşkilatı son sistemdir. Ka. 
pıcıya müracaatla her vakit gö-
rebilirsiniz. 1-204 

Müzik Öğretmen okulu o
kurları için nümunesine göre 
bir takım erkek elbisesinin ku• 
maşı ile malzemesi ve dikJ11e 
ücreti muhammen bedeli 2350 
kuruş ve kızlar için kumaşı ile 
malzeme ve dikme ücreti mu· 
hammen bedeli 2000 kuruştur. 

E rkekler için 65-90 kızlar i• 
c;in 55-70 asgari 120 azami ı60 
takımdır. Teminatı 263 lira 6Z 
kuruştur. Nümıme ve şartname
sini görmek istiyenler Okul di· 
rektörlüğüne hergün müracaat 
edebilirler. 

İhale açık eksiltme sureti}'• 
le 8.2.937 pazartesi günü saat ı5 
de Okullar sayışmanlığında ya· 
pılacaktır. Teminat saat 14 de 
kadar Okullar Sayışmanlığı veJ· 
nesine yatırı lmış bulunacaktır. 

(134) 1-301 

Ankara Vilayetin· 
den: 

1 - K:ıpalı zarf usuliyle itd 
tane motorlu ve arabalı pülveri• 
zatör satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli ııOO 
lira. teminat 90 liradır. 

3 - Eksiltme 8 mart 937 pa• 
zartesi günü saat 15 de Necati• 
bey maha\le sınde Saylavlar so
kağında Ferah apartımanınd• 
ziraat mücadele nıüfettişliği da· 
iresinde yapılacaktır. 

4 - Şartname Ankarada adı 
geçen müfettişlik.en parasız ve
rilir. 

5 - İsteklilerin teklif mek• 
tuplarmı teminatlariyle birlikte 
muayyen günde 2490 sayılı ka· 
nunun 2, 3 üncü maddelerinde 
zikredilen vesikalarla eksiltt:ne 
saatinden bir saat önceye kadat 
komisyona vermeleri. (152) 

1-325 

Harita Genel 
Direktörlüğünden: 

1 - Muhammen bedel (3200) 
lira harta matbaası için bir adet 
kağıd kesme makinesi açık eksilt
me ile satın alınacaktır. 

2 - İstekliler şeraiti anlamak 
üzere her gün ve eksiltmeye gire
ceklerin de (240) lira muvakkat 
teminat makbuzlariyle 11-2-931 
perşembe günü saat (15) de Ce
becide harta genel direktöriüğil 
satın alma komisyonuna gelmele• 
ri (141) 1~348 

-# 

Satılık Arsa 
Yeni şehir Selanik caddesi ınıı; 

liye tahsil şubesi karfllmda 153 
telefon 

Ankara Defterdarlığından: 
Mükellefin 

İsmi 

Frans 
Şitayinger 

,, 
Şerefli koç. 
hisar Mükel
leflerinden 
Kör Mustafa 
Oğlu Mehmet 

Yeğen bey Maliye 
Şubesi mükellef-

Nevi istigali 

Elektrik 
Taşaronu 

,. 

Bakkal 

lerinden Hidaye- Kahveci 
tullah oğlu 
İbrahim 

Elmas oğlu 
Eşref 

Fırıncı 

Kazanç V. 
Lira K. 

13 84 
3 76 

2 09 

2 56 

173 64 

Tarih Senesi İhbarnamenin 
No: Cild EYTak No: 

146 933 2 54 
147 933 2 55 

30 93l 1 30 

1051 933 89 

682 934 ıı 64 

Yeğenbey Maliye 
şubesi miil-ellef- Bakkal 8 65 722 935 7 49 
!erinden Recep 
oğlu Cafer 

İhbarnamelerin muhteviyatı yukarıya çıkarılmış ve mumaileyhfmanın adres ve mahalll ikame
ti meçhul olmak itibariyle işbu t~lıliğat ilanen yapılmıştır. Tarihi tebliğden itibaren 30 gün z~CW 
fında mül:elleflerin it iraz hakkı olup bu müddet içinde itiraz etmedikleri takdirde yukarıda ınık-
tarı yazılı vergilerin lazımıttahssil hale geleceği ilan olunur. (169) 1-36~ 

YENi SiNEl\1AL .. t\R HALK 
BU GECE 

COŞKUNLAR BARI 
Henry Garat 

Güzel ve tatlı şarkılarla dolu eğlenceli 

bir mevzu 
Ayrıca: Paramunt Dünya Haberleri 

BUGÜN GÜNDÜZ 
Son defa olarak: 

ROSE MARİE 
İlaveten: DÜNYA HABERLERİ 

BUGUN BU GECE 
KÜÇÜK PRENSES 

Shirley T emple - Adolph Menjod 
Seyircileri üzerinde çok müessir intiba .. 

lar bırakacak hissi bir film. 
İlaveten: Ekler jurnal ve canlı resimler.ıı 

Halk Matinesi (Saat 12 de): MASKEı..1 
KADIN 14 de gösterilmekte olan halk 

Matinası kaldırılmıştır. 

Dikkat: Halk sinemasında normal se
anslar 2.30 da başlar. 


