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latanbul, 5 ( A.A.) - i 
Atatürk 5 ikinci kanunda i 

i latanbul'u terketmeie ve ,imJi- İ 
f lik Konya'ya gitmeie karar 11er· i 
i ıniftir. Müşarileyh bu gece saat i 

i iiçte Haydarp(Jfa istasyonundan 1 
hususi trenleriyle Konya'ya ha-: 

i reket buyurmuşlardır. i 
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BQfbetke 

llULGARlST AN • YUGOSLAVYA 

Falih Rıllıı ATAY 

Yugoslavya ile Bulgaristan ara· 
smda bir dostluk muahedeainin ak
tedilmek üzere olduğu hakkındaki 
haberler, bir zamandanberi, Balkan· 
lar ve Avrupa bum alemini yakın· 
dan meıgul etmektedir. Yugoslav
ya, bir taraftan küçük antantm, di
ğer taraftan Balkan antantının azi. 
aı olduuğ için, onun her meselesi, 
hiç ,üphesiz, Orta Avrupa ve Bal
kanlar bantmm yüksek menfaatle
rine temas eder. 

Bahsettiğimiz ne,riyat araamda 
hususi bir ehemiyeti olanlar, bulgar • 
yugoslav dostluğunun iki antant 
politikaaı üzerindeki tesirlerine teal
luk edenlerdir. Romanya ile Yuna
nistanm, muahede teşebbüsüne kar
t• ilk gösterdikleri çekingenlik, bu 
~ Balkan-ötesi gazetelerinde 
hayli tefsirlere yol aç.rmıtır. 

Balkan antantmm burada tek· 
rar izahını lüzumsuz ' addettiğimız, 
baılıca gayesi, Balkanlar emniyet ve 
banşmı, bütün Balkan devletlerinin 
el ve ülkü birliği ile temin etmek-
ten ibaretti. Antant eğer yalnız dört 
devlet arasında olmuşsa, bunun se
bebi, bu dört devletin Bulgaristana 
kUJı bir kurtlan oluıundan değil
di. ~ili.kis, dördü de, antantm, Bul
ganatanla tamamlanmasmdaki fay
da ve mnefaatlerini her fırsatta sa
yagelnıişlerdir. 

Türkiyenin Bulgaristanla dost
luk muahedesi eskidir. Bu muahede 
ne Türkiye • Y unaniatan anlaşması· 
na, ne de Balkan antantmm vücud 
b~ma. ve ne de bu ikisi, Tür
kiye • Bulgaristan dostluk muahe
•İnin Yenilenmesine engel teıkil etti. 

Asd ve esas , Balk.nlarda milli 
ve nıütterek emniyetleri ve bölge 
bantmı müdafaa etmeği teahhiid e
den antanttır ve anbmt d,.vletle-
ri araamd .. ki emniyet ve dayamsma
~m, tamlığı, samimiliği ve açıkh
gıdır: bütün h'"'diseler hakkında hep 
beraber, yalnız bu baknndan, antant 
azi.larmm is birli~ni kuvvetlendir
mek veya zi.fa uğratmak bakımın
dan hüküm verm..cn adet edinmiaiz-dir. -=-· ~ 

imdi Yugoslav • Bulgaristan 
dostluğunun manbı bu iki komtu 
anamda ihtilaf kalmamı, olmasın
dan ibarettir. Hudud ve Makedonya 
itlerine teailuk eden bu ihtiWlarm 
ne kadar tiddetli buhranlan aebeb 
olduğunu biliyoruz. Bunlar, bir gün 
!'Ud ortadan kalkabileceği enclite 
ile dütünülecek kadar vahim tekil
ler alnuttır. 

Bütün Balkan antanb devletle
rin~ dost Yugoalavyanm böyle bir 
netice elde etmesinden derin bir 
memnuniyet duyduklarına füphe 
Yoktur. Çünkü Y ugoalavyanm, bu an
latmayı yapmak için, Balkan antanb 
~~anlar bant nizamı menfaat-

ilham abmt olduiunda te
(Sonu 4. üncü nylada) 

«:> SONKANUN 1937 ÇARŞAMBA 

Son haberlerimiz 

üçüncü sayfadadır 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

Parti toplantısı tebliği 

C.H.P.KamutaygrupundaDışBakanımız 

Cenevre ve Pariste Sancak meselesi hakkında 
geçen miizakereleri hulasa etti 

C. H. Partm Kamutay Grupu bu gün (5-1-931) Trabzon saylavı 
Hasan Sakanın bafkanlığında topl cindı. 

Dr. Aras Cenevre' de ve Paris'de •ancak meaeleai üzerinde geçen 
müzakereleri ve murahhas heyetimizin çalışmasını G. H. U. içtimaın· 
da hülO.a etti. 

Bu hüliiıa geçen halta Parti Grupu tebeliğinJe zikredilmiftir. 
Dr. Ara• buna ilave olarak Pariıten ayrılırken lranıız başvekili ile gö
rüttüğünü ve müşarünileyhin haki ki bir hüsnüniyet llÖ•tererek iki 
memleket arasında iyi münaıebatı muhafaza edecek bir hal sureti 
bulmak lüzumunda larar ettiğini ve yılbaşı münasebetiyle bir kaç 
gün istirahatten sonra sancak itile kendisinin de iftiğal edeceğini 
söylemiş ve diğer taraltan sancak için F ranıa hariciyeıince tasavvur 
edilen ve fili sahada bizi tatmin edebilecek mahiyetle zannedilen 
( Rejimi ), adı bilahare görütül mek üzere, esas itibariyle mütalea 
etmekliğimizi iıtemif ve böyle bir sarih teklif alınca azami hüsnüni
yetle tetkik ve mütalea edeceğimizin kendisine söylenmesi üzerine 
derhal Fransa hariciyesine bildirerek böyle bir teklifin verileceğini 
vadetmiş olduğunu nakletmiştir. 

Bugün Pariıten avdet etmiş olan 
hamil olmadığını ve hükümetinden 
ne kadar bu hususta bir cevab 
miştir. 

F ranıa büyük elçisinin bir teklili 
keyfiyeti derhal. sorarak iki üç gÜ· 
verebileceğini söylediğini bildir-

Dr. Aras'ın beyanatından meselenin naıd bir revif alacağını ta
savvur etmek mümkün olmadığı anlQfılıyordu. Söz alan hatibler, 
Franıanın takibettiii müzakere usulünü şiddetle tenkiJ etmişler açık 
ve anlaşılır bir usulü Türkiye efkarı umumiyeıinin daha ziyade tak
dir edeceğini söylemitlerdir. Hatibler hayret ve infiallerini gizlemi· 
yorlardı.: 

C. H. P. Kamutay Grupunun dünkü 
toplantısında Cenevre ve Paris 

görüşmeleri hakkında izahat veren 
Dış Bakanrmız dün Kamutay 

binasına girerken 

Bayındırlık 

HER YERDE S KURUŞ 

Kızılayın kordiplo
, matiğe teşekkürü 

Adana felaketinde zarara uğnyanlara 
yardmı olmak üzere, kordiplomatiğin 

sayın azaaı tarafından Kızılay Cemiyeti

ne vuku bulan ve gazetemizde müfreda
tı neşredilmit olan teberrua, İtalya Bil· 

yük Elçi.si ekselans Karlo Galli tarafın
dan da bu kere yüz lira ilave edilmi§tir. 

Kızılay Cemiyeti, bize yazdığı mektub
ta, Adananın uğramıı olduğu acıyı ha
fifletmek maksadiyle kordiplomatiğin 

göstermiş olduğu değerli alakadan do
layı şükran hislerini bildirmektedir. 

Başbakanımız ve Dış 
bakanımızla B. 

Metaksas arasında 
Yılbaşı dolayuiyle dostt,:a 

telgraflar teati edildi 
Atina, S (A.A.) - Gazeteler yıı.. 

başı dolayısiyle Başbakan ve dış işleri 
bakanı B. Metaksas ile İsmet İnönü ve 
Rüştü Aras arasında teati edilen dost• 
ça telgrafların metinlerini neşretmek• 
tedirler. 

Noterler kanunu layihası 
Adliye Vekaletince hazırlanan no

terler kanun layihası bugünlerde Baı

vekalete verilecektir. 

Bakanımız 
Dr. Ara• tekrar kürsüye gelerek beyanatına ilave edecek bir şey 

olmadığını, macerayı lırkaya sadıkane nakletmekle şimdilik iktila 
ettiğini ve hadisatın almlf olduğu cereyanı nihayete kadar ıoiuk 
kanlılıkla takib etmek muvafık ol dÜğunu söylemiştir. Bazı hatible
rin iki tarafa dostluk gösteren devletlerin bu meseledeki hareketleri 
hakkındaki auallerine, Dr. Arcu, yakın bir zamanda Uahat verece-

ğini vatleJerelı cevabını ıimJililı. tehir ettiiiııi ar~nüıtir. ı 

Madrid önlerinde kanlı harb 
şiddetle devam ediyor 

T. C. D. D. Avrupa hattını 
teftisten sonra dün sabah 

..;a 

Ankaraya döndü 

Asiler ilerlediklerini; hükümetçiler 
taaı·ruzun durduğunu bildiriyor 

Hattın devlete in tik.ali dolayısiylt. 

büyüklerimiz telgraflar teati ettiler 
Şark demiryollarının hüküme

timizce satın alınarak devlet de
miryollan Avrupa hattı adı altın· 
da itletmeye açılması dolayıaiyle 
Nafia Vekil imiz B. Ali Çetinkaya,. 
refakatinde V ekilet münakalit re
iai B. Kadri Muslu ve devlet d• 
miryollan Umum müdürü B. A
li Rıza Eren bulunduğu halde, ye-
ni tebekenin bürolarını ve Yedi
kuledeki tamir atölyesini ziyaret 
etmiıler, hattın hükümete intika
linden sonra takib olunacak çalq. 
ma tarzı hakkında alakadarlara 
direktifler vermitlerdir. Nafia Ve
kilimiz teftit ve tetkiklerini bitir
dikten sonra dün sabah Ankaraya 
avdet etmittir. 

Şiddetli harbler olduğu bildirilen Naval • Karnero'daki siperlerden biri 
(Yazrsı 6. rncı sayfada) 

Hattın hükümete intikali dola· 
yısiyle B. Ali Çetinkaya taraf m
dan çekilen telgrafları ve bunlara, 
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BUGUN 
İÇ SAYFALARIMIZDA 

iKiNCi SYFA'DA ı 
Hatay haberleri - Yankılar - iç 
haberler. 

OÇONCO SA YFA'DA : 
Dıf icmal - Basın özetleri - Dıı 
haberler - Son dakikL 

DORDONCO SAYFA'DA : 
Spor pedagojisi: Ruhi idman 

BEŞiNCi SAYFA'DA : 
İspanya isyanı etrafında - nu,n
nüşler - Dıf haberlerin devamı. 

.................. o Sı:tl7 o o o Aat 

Adana ve l\lersinin kurtuluş 
günü yıldönümü büyük 
tezahürlerle kutlandı 

Adanadaki Hataylılar kendi bayraklan 
altında bir geçit resmi yaptılar 

(Ya.ısı 4. üncü sayfada). 

Cümhur Reisimizle Bqvekilimls 
tarafından verilen cevablan ~ 
diyoruz: 

(Sonu 4. üncli sayfada) 

Fıkra: 

Harb Tecrübeleri 
Habeşistan harbı bsıladığr vdl~ 

İngiliz gazetelerinin aslrerf mDtebo
srsları bilhassa bir noktaya merak et
mekte idiler: yeni taarruz ve müdal .. 
silahlarının tatbikatta vereceği neticd 

HabeşliJerin pek iptidai vasıta v• 
tefkilit sahibi olmaları, Afrika seferi• 
ni, tam hiikümlerde bulunmsğa elv .. 
rişli olmaktan menetmiştir. 

Şimdi aynı mütebassrslar lspany.,. 
dalci iç barbda bu tetldlcleria eksikleri• 
nJ tamamlamağa çalışmaktadırlar. Vu. 
dılcları neticelerden biri ıudur: mad .. 
/aa tıilablarıma mülr.emmeJJiji/ 

Bir tara/tll tam askerler ve mesleJi. 
te11 yetipne baılıca kumandanlu,· 
hrşı tara/ta, ldeta çetelere benzlyeıı. 
ve sal disiplininden o bdar bOflanma
yan sivil halle ve başlarında biraz bafl 
borulc lcumaadanlarl Bir tara/ta, yar
dımcı o/ara.le, Bitlerin ve Musolininl• 
gönülliJ zabit ve askerleri, brıı taraf. 
ta ilci faşizmin ebemiyet vermemelc i• 
tMilılerJ rus/ar ! Bir tara/ta alman ea. 
düstrisinln harb malzemesi, iarp tarU.. 
ta, bu malzeme ile yarışamıyacağı iddiC 
olunan vasrtalar ve §Jetler! Falcat 'Mad
rid tutunuyor. 

lngiliz gnetelerindelci askeri ma
tehassıslaruı bu hülcilmlerini, iki tard 

-Sayfayı 'eviriaiz -
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Sancak türklerini ı 

1 yerlerinden .ı~dirgin. C 
etmek ıçın 

yapılmadık tazyik ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
llIABIRJLERIBIZ 1~ .. o~:~:~!::ı~~a~ 

Üzerınde ehemıyetli 

bırakılmıyor Çocuk Esirgeme İstanhuldan Umumi müf (~ttişler 
Suriye kaynaklarından lstan

bul gazetelerine l(elen ba:z.ı hususi 
Hatay laaberlerini, lstanbulda bu
lunan arkadaşunız., tele/onla bize 
bildirdi. Biz de neşrediyoruz : 

Halep, 5 (HullUSi) - Seçim dolayı

eiyle türklerin sancakta çekmekte ol-

dukları istirap tahminden üstündür. 

Şu bir kaç misal vaziyeti kısmen ifade 

edebilir : 

Antakyada Marangoz Osman seçim

de türklük lehinde ve marangozların 

Suriye i~in seçime iştirak etmemeleri 

hususunda beyanatta bulunduğundan 

hakkında fazlaca takibat yapılmış ve 

hatta evinin ansızın kapısı arap jandar

maların mavzer dipçiklriyle kırılarak 

içeri girilmiş, her tarafı arattırdıktan 

sonra Osmanı bulamamışlar kuyuya kur

şun sıkmak suretiyle arayışlarına niha

yet vermişlerdir. Osmanın evi Duddibi 

mahallesindedir. 

Seçime iştirak edilmemesini ileri sü

ren ve halka sancağın arablardan ayrı 

olduğunu söylemesinden dolayı hakkın

da takibat yapılan ye hapsedilmek üze

re tutulması istenilen Müftü oğulların

dan Antakyanm Habibülnecar camii ci

varındaki Akbaba mahallesinde bulu

nan Mustafanm evine arap jandarma~

rı, en başlarında lıanau .zabiti olduğu 

halde süngülü olarak kapıyı kırmışlar 

ve hatta civar evlerin damlarına çıka

rak ansızın ara~tırmada bulunmuşlar 

ve bu feci ve ani araştırmadan mütees

sir olan Mustafanın yedi aylık hamile 

karısı çocuğunu düşürmüş ve bu feci 

hadise karşısında alakadarlar doktor 

getimıeğe bile lüzum görmemişler ve 

hatta eşebbüs edenlerin hareketlerine 

mani olmuşlar, işkenceli araştırmaları
na devam etmiılerdir. 

Karsu köyünden Kamil ağanın Ku

seyride türkleri seçime iştirak ettirme
mek cürmünden dolayı hakkında şiddet· 
li takibat yapılmış ve tutulması ıçın 

jandarmalar gönderilmiştir. Halk bu 
zatı pek sevdiği için kaçması imkanla. 
rmı hazırlamışlardır. Bunun üzerine 
Kamil ağanın tutulmadığını gören fran
sız zabiti bizzat bir müfreze ile çıkarak 
bütün Karsu köyünü ve civarındaki bir 
kaç köyü hatta akrabasıl;lın köyü bulu
nan Baslıka köyünü ve baslıkalı Hamza 
ağanın evini basmıştır. Baskın esnasın
da köylülere yapılmadık tazyik kalma
amştrr. Buna rağmen Kamili tevkif ede
memişlerdir. 

Kuseyridcn baslıkalı Hamza ve fari
yazlı Asım ağalar dahi aynı suretle 
euvari jandarma müfrezeleri tarafından 
aranılmış ve Hamza ağa ile Asımın ~y
vanları ıürülerek giıya berçları varmıt 

bahanesiyle 1atılma.k iizere Antakyaya 
ve puar yerine .evkedilmiftir. Bunun -
la da ka1mıyarak bunların evlerinde bu
lunan bulgur, un, fasulye ve nohud gi
bi yiyeceklerini birbirine karıştırarak 

ve yerlere dökmek, ıslatmak auretiylc 
de işkencelerde bulunmuşlardır. 

Humus, 5 (Hususi) - 1927 ve 1928 
yıllarında zeytinyağmm kantarı (beher 
kantar iki yüz okka) iken fransızlar 

tarafından gönderilen muhammin he
yetlerinin tarhett:kieri vergiler, müte
akib senelerde yağ fiatlarınm birden 
a....kilt etmiş olmsma ve bir kantar yağın 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

tayyarelerinin zehirli gaz kullanma· 
dıklarr ve hücum olunan §ebrin, niha
yet tamamen tahrib olunmasrnr hiç bir 
ispanyolun istemiyeceği devlet merke
zi olduğu havadisleri ile karşılD.§tır
mak lazrm olup olmadığını meslek a
damlarına bırakalim! 

Bizce lspanya barbmın meydana 
vurduğu hakikatlerin en büyüğü ve 
güzeli, fikir ve hürriyet davasının ya
ratmış oldıığıı yüksek m o r a 1 ' in, 
taarruz ve müdafaa, her türlü silahlar 
kadar, belki birçoğundan ÜJ:tün bir 
kıymette olduğudur. - Fatay. 

kıırumunun aldığımız telef on 11<.tisat velialetinde 
vardımları haberleri toplandılar 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Mer
kezi tarafından 1.12.936 tarihinden 
1. 1.937 tarihine kadar 2981 çocuğa yar
dım edilmiştir. 

Bunlardan 306 hasta çocuk ve anne 
genel merkezin polikliniklerinde bakıl

mış ve tedavi edilmiştir. 
Ayrıca diş bakımevinde de 536 ço

cuğun dişleri bakılmış ve tedavi edil
miştir. 

1884 çocuk ve anne genel merkezin 
banyolarından istifade etmiştir. 

Süt damlasından her gün 89 çocuğa 

süt verilmiş ve bir ayda yekun olarak 
1498 kilo 500 gram bedava süt dağıtıl
mıştır-

122 yoksul çocuk giydirilmiştir. 
Yardım için genel merkeze baıvuran 

44 yoksul çocuğa para yardımı yapd
mıştır. 

Sor!!ll bakim vekil-.. 
1 • · un· tiham erının 

Sorgu bakim nkillerinin dördüncü 
grupu imtibanlan bu ayın 20 sinde baş
lıyacaktır. Dördüncü grup imtilıanlara 

otuz aorgu Mkim Yekili davet edilmit
tir. Sorgu bil:im nkilleri bu aym on do
kuzunda şehrimize gelmiş bulunacaklar
dır. İmtihana gelecek elan sorgu hakinl 
vekillerinin isimleri şunlardır: 

Ilgından İrfan, Şarkıkaraağaçtan Ce
lal, Manavgad'dan Zeki, Mudanyadan 
Adil, Kangaldan Avni, Koç.hisardan Ra
sim, İmrozdan Azmi, Nezibten Şevki, 
Arabkirden Süleyman, Mihalıççıktan E
min, Hafikten Fevzi, Anderinden Ziya, 
Buldandan Rifat, Nusaybinden Celal, 
Develiden Basri, Savurdan Raci, Çapak
çurdan Behçet, Sürmeneden Nusreddin, 
Iğdırdan Hikmet, Hekimhandan Abdur
rahman, Kilisten Cemil, Kemaliyeden 

Nazın, Behisni'den Şani. Viranşehirden 
Hakkı, Tireboludan Salahaddin, Tercan
dan Hilmi, Siverekten Mustafa, Arda
handan Tahsin, Pazardan Eşref, Kemah
tan Remzi. 

Kuruluk 

ve ya~lı1~ 

Canterbury ba§· 
peskoposu logilte· 

re'ye k u r u 1 u k 
bulunuyor. 

tavsiyesinde 

Bu tecrübe edilmİ§tİr: k u r u 
iken, Amerika, İnlall •e paraca epiy 
:ıarara gİımiJti. Çünkü içki diye bir ta
kım zehirleyici mayiler satılıyor •e 
bu yÜzden ha.taneler dolup botaJı • 
yor ve sık aık ölenler oluyordu. 

içki yasağı kalktığmdan beri A • 

merika hükümeti iki milyar dolar 

vergi almaktadır. Kaçakçı gangater -

ler ordulu donanmalı korkunç bir or

ganizasyon ohnaktan çıkıp zararlan 

mahdud alelade haydudlar haline gel-

mektedirler, 

Bilgi ...• 

Bir meksikalı, Los Angelos üniver-

sitesinden fahri doktorluk unvanı is.

temi§ tir. lleri sürdüğü delil çok kuv

vetlidir: Meksikalı, spaghetti denilen 

İt."\lyan makarnasını yapmakta eşsiz bir 

meharet sahibidir. 

Spaghetti doktoru! 

B. Prost İstanbula 
dönüyor 

İstanbul, 5 - Fransaya gitmit olan 
şehircilik mütehassısı B. Prost, yılbaşr 

tatillerinden sonra İstanbula dönecek
tir. İmar bürosu, B. Prost'un avdetine 
intiza ren avan projenin teferrüatma aid 
hazırlıklarla uğr~şmaktadır. 

İstanbuldaki esnafın 

sayısı 

İstanbul, 5 - İstanbul esnaf cemi
yetlerine kayıdh aza mikdarı 45.000 den 
fazladır. 

Gümrük ve İnhisarlar 
Vekaleti Yenişehire 

taşmıyor 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti bu 
ayın on beşinden itibaren Yeıüşehirde 

Bakanlıklar mahallesindeki İnhisarlar 

umum müdürlüğü binasına taşınmağa 

başlıyacaktır. Vekaletin bugün işgal et
mekte olduğu bina teşkilatı genişlemiş 

olan Maliye Vekfileti.nin bazı dairelerine 
tahsis olunacaktır. 

l\IUC.LANIN l\1ADEN İHRACIN
DAN KAZA rnıcı PARA 

Muğla, 5 (A.A.) - 936 yılında Muğ

la vilayeti içinde altı maden ruhsatna

mesi, bir krom imtiyazı verilmiş, mem

leket dışına 111.878 ton krom ve 12.192 

ton zımpara ve 5.200 ton Manganez cev

heri sevkedilmiştir. 

Bunlardan kazanç ve sair vergilerden 

maada yalnız rüsum olarak hazineye 

205.825 lira girmiştir. Zımpara ve kro
mun beher tonu ortalama olarak 18 lira 
tutulursa yalnız bu iki madenden vi
layetimize iki milyon 145.980 lira gir
miştir. 

Kendinizi sevdirebilmek için 

Bir amerikan dergisi "kendinizi et-

rafmızdakilere naad 
DİZ r· diye 50l'Uyol' Ye ımıları laYaye 

edyor: 

1 - Btqkalariyle ıerçekten aJika. 
dar ohmuz! 

2 - Güler yüzlü olunuz. Güliim
MIDHinıi bilmiyen bir kimse dükün bi

le açmasın! 

3 - Bir İnsanm kendi adı, kendi

sine bir dildeki seslerin en tatlısı gi • 

bi geldiğini hatırlaymız ! 

4 - iyi bir dinleJ'İcİ olunuz. Bat
kalarmı, kendileri bakkmda konuı • 

mağa tqvik ediniz: Birçok İnsanlar, 

konu~mak ihtiyacı ile doktoru ç~ğı

rırlar. 

5 - Bir baıkaaiyle onun menfaat

lerini kollıyarak konu§unuz ! 

6 - Baş1'alarına ehemiyet Yerdi • 

iini::ıi biasetiriniz Ye bunu samimi o

larak yapınız! 

Umumi müfettişler dün sabah saat 
onda Ekonomi bakanlığı müzakere sa-

lonunda toplanmışlar ve kısa bir öğle 
tatili dışında akşam saat yirmi buçu

ğa kadar bir görüşme yapmışlardır. 
Öğleden evelki çalışmada Ekonomi ba· 

kanı, Bakanlık müsteşarı ve Deniz müs
teşarı hazrr bulunmuşlardır. Öğleden 
eveJı.i toplantıda Bay Celal Bayarın 
şark seyahatine aid intiba ve mütalea· 
lan ve bu mevzu üzerindeki notla
rı üzerinde görüşmeler yapılmıştır. 

Öğleden sonraki toplantıda Vek~
lete bağlı bütün umum müdürlerle da
ire şefleri, müesc;ese ve banka direktör-

leri hazır bulunmuşlar ve umum mü
fettişlikler sahasına aid işlerini ve te 

mennilerini ayn ayrı izah etmişler ve 
bu işler üzerinde münakaşalar yapmış
lardır. 

Dün aynı zamanda Ekonomi Bakan
lığında daire müdürlerinin kendi if ta• 

balan üzerinde yapmaları mfitad olan 

otokritik günü idi. Bakanlıktaki bu ça· 

lrşma sistemini yakından takib eden u
mumi müfettişler, bakanlıktaki çalt~a 
sistemini takdirle karşılamı~lar Ye mem
nuniyetlerini bildirmişlerdir. 

Türk - sovyet ticari 
müzakereleri 

Müddetinin bitmesi dolayısiyle bir 

ay daha uzatılmış olan Türk - Sovyet 
ticaret anlaşmasının yenilenmesi için 
Sovyet elçiliğiyle müzakerelere perşem
be günü Hariciye Vekaletinde başlan

mıştır. Sovyetler Birliği Türkiye ticaret 
mümessili bu müzakerelerde hazır bu
lunmak üzere İstanbuldan ~ehrimize 
gelmiştir. 

ÇANKIRIDA ZELZELE OLDU. 
Çankırı, 5 (A.A.) - Bu sabah beşe 

on beı kala zelzele olmuştur. Sarsıntı 

birçok kimseleri uykudan uyandrrmrştır. 
Hasar yoktur. 

Saate ve 

ayara dair 

Bilmeyiz, §imdi 
aaııldrr? Fakat 

bir zaman lstanbulun saatleri biribi
rini tutmazdL Mesela köprü baımda
lıci saatle, Y eniaımi saab, Şirketi Hay
riye saati, · Akay iskelesindeki saat, 
Sirkeci istasyonu ile tramvay saati 
bir türlü, bir hizaya gelmezlerdi. Hat
ti ünİYeraite kapıamm aaimcla ve ao
hmdaki iki aaa tin biribirinden bq, on 
dakika farklı olduğunu göriirdiinüz. 

Meğer, eaki lstanbul, saat bakı

mmdan dünyanın en babtaız bucaiı 
değilmiJ. 

811.000 nüfuslu Peking ıehrinde 

halka vaktini bildirmek için konul -
mut yedi tane umumi ve büyük aaat 
Yardır. Eskiden ıehrin elçilikler ma • 
balleaiııde zeval Yaktİ bir top abhr, 
bu saatler de ona göre ayar olununn1q. 

Artık, bu top atılmıyor ve Peking 
de doğru ayarlı saat bulunmuyor. 
Doğru vakti gÖ&teremediği halde ha
rıl hani işliyen saatlere acnnaz mısınrz? 

Bizim aklımıza güzel bir ingiliz 
sözü geliyor: ''Geri kalan, yahud ile
ri giden bir saattense hiç işlemeyen 

bir saat, daha iyidir. Çünkü bu, hiç 
olmazsa günde iki defa, doğru zama
nı gösterir.'' 

Muhtelif mes leklerde olanlara göre noel ağacı 

Modern mimara göre Berbere göre Hekime RÖre Sporcuya göre Akşamcıya göre Sürrealiste göre 

esaslar tesbit 
ediliyor 

Ziraat Bakanlığı zirai kalkınma pro

gramı etrafındaki çalışmalarına devam 

etmektedir. Haber aldığımıza göre beş 

sene içinde 2000 kombine kurulacaktır. 

Önümüzdeki ilkbaharda faaliyete geç

mek üzere 1937 senesinde memleketin 

muhtelif nuntakalarında 220 kombine 

kurulacaktır. Kombineler tercihan bü· 

yük ve merkezi köyler civarındaki ova

larda kurulacak ve her kombine 5000 

dönümlük bir arazi üzerinde faaliyette 

bulunacaktır. Kombineler muhitteki ik

tısadi şartlara, yollara ve memleketin 

hususi vaziyetine göre büyük, orta ve 

küçük olmak üzere üç kısma aynlmak

tadır. Ziraat Bakanlığı bu hususta 13-

zımgelen kanun ve talimatname proje

leriyle planlarının hazırlığıyla meşgul· 
dür. 

A vrupaya tahsile 
gidecek talebeler 

Muhtelif vekalet ve daireler tarafın
dan Avrupada tahsile gönderilmek üze
re evelce namzedler arasında yapılnuf 

olan imtihanlardan bir kısmının netice
leri beni olmu,tur. KazananJar, tahsil 
branp itibariyle !fUnlardır: 

Zira? idroloji: Reşad Gürkan, Ha)th 

Sayın. Çayırcılık: Fehmi Vahdet Erkun. 

Fotogramctri: Halil Savcı, Celaleddin 

Songu. Deniz ~t mühendisliği: Sey

fettin Saracoğlu. Deniz makioa mühen

disliği: Cemalettin Eren. Maliye Ye ilı:

tısad: Bülent, Naci Korkmaz, Salabat

tin Tukyu, Faruk Krrkbir, Mehmed A

ziz, Ragıb Hanyal, Orhan Haydar, Na
il Artuner, Ömer Bıyıkoğlu, Necdet. 

Bunlardan zirai idreoloji tahsiline gi• 

decekler Almanyaya, çayırcılık için Ma

caristna, fotogrametri Almanyaya, de.. 
niz inpat ve makina mühendisliği Al

manyaya, maliye ve iktısad tahsili için 

de bir kısmı İngiltereye, bir kısmı Fran

saya, bir kısmı Belçikaya gideceklerdir. 

Zirai idroloji ve çayırc.ılık tahsiline 

gidecekler ziraat vekaleti heaabma, fo .. 

togrametri için gidecekler harita mnum 

müdürlüğü hesabına, deniz mühendisli

ği için gidecekler lktısad Vekfileti he

sabına, maliye ve iktısad tahsiline gide

cek olanlar da Maliye ve lktısad V eki
l etleri hesabına tahsil edeceklerdir. 

Aynca, Adliye Vekaleti hesabına 3 

talebe, Posta telgraf ve telefon wnum 

müdürlüğü hesabına 4 talebe, Maarif 
Vekaleti hesabına inıaat, makina ve ~ 
lektrik mühendisliği tahsili için gtdecdc 
12 talebenin iaimleri, imtihan neticeleri 

alındıktan sonra belli olacaktır. 

Kömür havzasının 
• sıhi organızasyonu 

Ereğli kömür havzası madetı ocakla
rında çalışan amelenin 61.hi ihtiyaçlan
nm teminine dair olan nizamnamenin 
bazı maddeleri Vekiller heyetin(:.C tadil 
olunmuştur. Yapılan tadilata göre: 

Ereğli kömür havzası başmühendisi 
ve müdürünün reisliğinde mahalli sıhiye 
müdürü ile ikisi madenciler ve ilciai İf• 
çiler tarafından seçilmek üzece bet a
z.adan mürekkeb bir sağlık komisyonu ku

rulacaktır. Komisyon mahallin ihtiyaç
larına göre ne kadar hastaevi, dispan· 
ser, Revir ve eczahane açmak lüzumlu 
olduğunu ve nerelerde, ne kadar hekim 
bulundurulacağını tesbit edecektir. Ko· 
misyon sağlık teşkilatının kadr0&una gö-
re maaı ve ücretlilerle her türlü ihtiya• 
cı göz önüne alarak büdcesiıü hazırlı• 

yacaktır. Bu büdcenin dörtte üçünü ma• 
denciler ödiyecektir. 

Her taksit en geç her ayın on beşi .. 
ne kadar komisyona tediye enilmi ola
caktır. Bü·kenin dörtte hir· a· .. ıeorin te· 
davi kars lıüt olmct1- İ1"''"1'"e "m•le birliği 
tnrafmdan ödenecektir. 

• 
• 
• 
t 

• • 



ULUS 

İNGIL;~~ı IDIS HABlllLIRlftll 1 

ANLAŞMASI 
Diplornasi lisanına son zaınaniarda 

yeni bir ıstılah daha girdi: gentilmens FRANSA'DAN YAPILAN 
e.greement diplomasi lisanından halk di-

line tercüme edilirse, doğru, dürüst in- tSTlKRAZ DOLAYISlYLE 
ıatılar arasında anlaş-ma demektir. Fil
hakika debdebe ile imzalanıp da mera
$İınsiz bu-akılan muahedelerin itibardan 
~ştüğü bir zamanda müeyyidesi dürüst 
msanlarm şerefinden ibaret olan sade b. 
ır anla~ tarzına yer vardı. 
Habeşistamn istilasına teşebbüs et

tiği giindenberi İngiltere ile arası açık 
~lan ltalya da büyük Britanıya impara
torluğu ile barışırken bu yolu tercih et
ti. Musolini'nin Milano nutkundan son• 
ra başlıyan müzakereler nihayet geçen 
gün Roma' da İngiltere ile l tal ya arasm
aa bir gentilmens agreement imzalan
nıasiyle neticelendi. 

Bir Avrupa gazetesi bunu anlaşma
nın şümul ve ehemiyetini psikolojik te
sirlerinde görmektedir. Ve en doğru gö
riiş de budur. İtalya. Habeş ihtilafı çık· 
bğı gündenberi İngiliz • İtalya münase
betleri buhran geçirmekte idi. Musoli
ni, Laval ile anlaştıktan sonra Habeşis· 
l:anrn istilası teşebbüsüne girişti. Bu La· 
val - Musolini anlaşmasını İngiltere iki 
noktadan hoş görmemişti. 

1 - İngiltereye sormadan Afrikayı 
Yeniden taksim etmiştir. ""ani Avrupa 
tlışı politiaksı bakımından. 

2 - ltalya ile Fransanın Avrupa me
ıelelerini de şamil bir itilaf yapmaların
da. Yani Avrupa politikası bakımından. 

İngilterenin bu sıralarda vaziyeti: 
Fas'ın 1904 senesinde İngiltere tarafın· 
Clan Fransaya terki kar§ısında kalan Al
lnanyaya benzedi. Almanya 1905 sene
sinde Fas sultanının istiklaline sarıldığı 
~ibi, İngiltere de 1935 senesinde Habe§ 
llnparatorunun istiklalini ileri atb. Ne
tice: 

O zamanki alınan diplomasisinin Av

tupa dışına aid olan safhası muvaffak 

olmuş, Almanya Fas'tan vaz geçmeğe 

hlukabil Kongo'yu almıştı. Fakat bunu 

Tclparken Fransa ile lngiltere arasında

lci tesanüdü takviye ettiği için Avnıpa
da mağlub olmuştu. 

• • 1905. ve 1936 senelerinde İngiltere 
ıçın vazıyet bunun tersi olmuştur. İn· 

gilterenin Afrikada bir şey aldığı henüz 

belli değil, fakat Avrupada İngiliz diplo

bıasisi muvaffak olmuştur. Bugün La

val - Musolini itilafının yerinde yeller 

eaer. Ve Fransa ltalyaya lngiltere yoliy

le yalda~ çaresini aramaktadll'. 

I talya " İngiltere anlaşması, ltalya• 

)'l lngiltereye karşı habeş istilası başla
mazdan ve Fransaya karşı da Laval .. 
Musolini itilafı yapılmazdan iki . eve va-
~yete geri getiriyor. halya siyaseti de 
193~ ikincikanun anla§masrndan evelki 
Yazıyete geri dönüyor. 

Fakat Miltetlerarası muvazenesinde 
Haheşistaru Milletler Cemiyetine rağ
men ilhak etmiı, Akdenizdeki alakasım 
tesınen lantbnış olan bu ·· kü ltal 
~935 •ki o A gun ya, 
I 1 ncık~nun anlaşwasından evelki 

talya değildir. A. Ş. ESMER 

b. DUF KUPER PARİSE GITI1 

t Paris, 5 (A.A.) - Maten gazetesi 
n ·1 ' gı tere Harbiye Nazın B. Duf Ku-

per, diin husus" t p . . • 
. ı sure te arısı zıyaret 

etnıış olduğunu haber vermektedic. 
İngT ı ız nazın, bu fırsattan faydala-

:arak B. Daladiyeye kısa bir ziyaret· 
e bulunmuştur. 

İngilt~rede mec:huri askerliğe 
iŞÇİ birliği muhalif 

. ALondra, 5 (A.A.) - İşçi Partisi teş-
kılatından b·ı · 1 . .1. .. . . . . rı o an ıngı ız unıversıte-
lerı ışd bı"r1·-· d" M :ır ıgı un ançesterde yap-

buş olduğu senelik kongresinde İngil-
tere h"k" · . u umetının her ne şekilde olursa 
olsun mecburi askerlik hizmetini kabul 
etmesine k ~ 
~ atı surette muhalefet etme-
ge karar vermistir . . 

BEYRUT KABiNESi 
Beyrut 5 (A A ) .. • · . -- Cumhur Başka-

nı, Beyr 
Yeni k ~t saylavı Hayreddin Ahdab'ı 

abıneyı' .. k"l • eş ı e memur etmiştir. 

B. Belci n Polonvanın .. 
politik:asını anlatan 

bir nutli.u 
'i~ 

Folonya parlamentosunda, dış politikayı 
anlatan B. Bek 

Varşova, 5 (A.A.) - Dış Bakam B. 
Bek, parlamentoda Finans bakanının 
Fransadan ödünç almak hususunda sa
lahiyet istiyen sözlerinden sonra söz; 
almış, istikrazın sebeblerini anlatmış, 
Polonyanın dış politikasına temas et
miş ve demiştir ki ; 

"- Derpiş edilen istikrazın gayesi, 
vazıhtır. Bu toplantıda bulunan bü
tün azanın, askerlerimizin eline girecek 
her tüfek için sevineceklerine kaniim. 
Kuvvetli Lehistan ancak sulha hizmet 
edebilir.,, 

Bakan, 1921 denberi politika vazi
yetinin ve fransız - leh ittifakının bir 
tarihçesini yaptıktan sonra şunlar'ı ila
ve etmiştir: 

"- O vakittenberi Avrupa, birçok 
hüsranlara, birçok hayal inkisarlarına 

uğramıştır. Fakat tarihin şu finındaki 
dönümünde Fransada olsun, Lehistan
da olsun, kamoy, hep beraber fransız 
ve leh ittifakının muhafaza edilmesi 
lüzumunu kabul ve teslim etmektedir.,, 

Diyet anlaşmayı tasvib etti 

Var~ova, 5 (A.A.) - Diyet meclisi, 

fransız • leh istikraz projesini hararetli 

alkışlar arasında ittifakla kabul etmiş
tir. 

YUNANİSTAN'DA · 

İsl{OiltO faizi 
YVZDE 7 den YVZDE 6 } a 

lNDlR1LD1 
Atina, 5 (A.A.) - Başbakan muavi

ni ve Finans Bakam Zavisianos, hiikü-

metin iskonto faizini bugünden itiba
ren yüzde 7 den yüzde 6 ya indirmek 
hususundaki kararını gazetelere bil· 
dirmiş ve şunları ilave etmiştir: 

''-Hükümetin yorulmaz çalışma

larla, milli dövizi sağlamlaştırması ve 
memleketin finansal ıslahına faaliyetle 
devam edilmesi bu tedbirin alınması im
kanını vermiştir.,, 

Dünvada işsizlerin 
sayısı azalıyor 

Cenevre, 5 (A.A.) - Enternasyonal 
iş bürosunun üç aylık istatistiklerine 

göre ağustos ayı ile ilkkanun ayr ara
sında birçok memleketlerde işsizlik a· 

zalmıştır. On senedenberi devam et
mekte olan bu iyileşme, bilhassa İngil
tere, Macaristan, Letonya, Yugoslavya, 
Bulgaristan, Estonya, Japonya ve ts
veçte hissedilmiştir. Buralarda sanayi
de 'ı.~ ~örmekte olanların mikdarı 19ı9 

senesindeki mikdardan fazladır • 

Bay Arita Alman· 
Japon anlaşmasını 

izah ediyor 
Tokyo, 5 (A.A.) - Dış isleri baka

nı B. Arita bugün radyoda neşredilen 
nutkunda alman • japon anlaşmasından 
bahsederek bu anlaşmanın birinci dere
cede ehemiyette bir diplomatik hadise 
olduğunu ve enternasyonal münasebet
ler tarihinde yeni bir merhale teşkil 

ettiğini söyliyerek demiştir ki: 
''- Kominterne karşı mücadele an

cak enternasyonal teşekküller tarafın· 
dan başar-labilirdi. Almanya ile Japon
ya kominternin en şiddetli hücumları
na maruz bulundukları için bu müca
delede birleşmiş olmaları pek tabiidir. 
Fakat bunun, Japonyanın dış politika
sını bilhassa İngiltere ve Amerikaya 
karşı hiç bir surette değiştirmiyeceğini 
kaydetmek lazımdır. 

B. Edenin R. Dölbosa 
bir telgrafı 

Paris, 5 (A.A.) - B. Eden dün B . 
Delbosa bir telgraf ~ekerek, ingiliz -
italyan Centilmen agreman'nın imzası 
dolayısiyle fransrz dış bakanının vuku 
bulan beyanatından dolayı memnuni
yetini bildirmiştir. 

Bu telgrafın metni şudur: 

"lngiliz - İtalyan anlaşmasının, İn
giliz hükümetinin bu kadar sıkr mü

nasebetlerde bulunduğu Fransız bükü-

metince iyi karşılanmış olması beni son 

derecede sevindirmiştir. Bu anlaşma

nın Fransamn da alakalı olduğu dün-

yanın bu kısmında sulhun devamrna 

hizmet edeceğinden emin bulunmakta
yım.,~ 

SON DAKiKA 

lNGlLtz - tTALYAN 

ANLAŞMASINDA 

Gizli maddeler 
bıılunduğu 

yalanlanıyor 
Londra, 5 (A.A.) - Resmi bir kay• 

nak, ingiliz - İtalyan anlaşmasında giz
li maddeler bulunduğu şayiasını ya· 
lanlamaktadır. 

Çin devlet meclisi 
ÇANG SU UANG HAKKINDA 
VERDtGl KARARI lBKA ETTİ 

Nankin, 5 (A.A.) - Devlet mecli
si, askeri mahkemenin Çan Su Liang 
hakkında beş sene müddetle haklardan 
mahrumiyet suretinde vermiş olduğu 
karan ibka etmiştir. 

Amerik.adaliİ grevi 
durdurmak için .. 
Nevyork. 5 (A.A.) - Klevelandda· 

ki General Motors korparasyon fabri
kasının kapıları önünde polis ile grev· 
ci işçi arasında kısa bir çarpışma ol· 
muştur. Bir polis memuru ile iki grev· 
ci amele hafifce yarclanmıştır. 

Bu arada kırk bini fabrikaları işgal 
etmiş olan korporasyon amelesi grevi
nin büyümesine mani olmak için Va
şingtonda tavassut teşebbüslerine gi
rişilmiştir. 

İş bakanı B. Lradi, endüstriyel 

tanzim komitesini idare eden işçi lideA 

ri B. John Levis ile görüşmüştür. Bu 
komite, memleketin bütün endüstrisini 
temsil eden işçi federasyonlarının ku
rulmasına çalışmaktadır. 

İspanyanın hadi@eler hal<l~ındalil notası 
Londra, 5 (A.A.) -- İspanya Büyük Elçisi bugün Dış Bakanlığa bir nota 

vermiştir. Notada Palos gemisi hadisesi izah edilmekte ve bunları takib eden 
Soton ve Aragon meseleleri izah edilmektedir. Notada alman harb gemilerinin 
müdahale hareketleri hakkında deniliyor ki: 

" .. alman bahriyesinin İspanyol karasularındaki hareket tarzı, tesadüfen bu 
gibi hadiselerin cereyan ettiği yerlere gelecek olan İspanyol deniz veya hava 
kuvvetlerinin müdahaleleri halinde, son derece vahim karışıklıklar doğuracak 
bir mahiyet alabilir. Bu takdirde ise Londra komitesinin karışmazlık ve harbın 
yayılmaması noktalarını temin için sarfettiği bütün çalışma tamir edilmez bir su
rette bozulmuş olacağından ispanyol hilkümeti bu yeni vaziyetin karışmazlık 
komitesine arzı tarzını müttehit kırallrk hükümetinin yüksek takdirine bırakır.,, 

Berlin ve Romanın cevabları 
Londra, 5 (A.A.) - İngiltere hükümeti, İspanyaya gönüllü sevkiyatı mese

lesi hakkındaki fransız • ingiliz notasına hafta sonuna kadar cevab verilmesini 
alınan ve italyan hüktimetlerine bildirmiştir. 

B. Eden akşam üzeri Fransa ve İspanya Büyük Elçileriyle görüşmüştür. 

İngiliz· İtalyan anlaşmasının Yunan 
garetelerindeki müshet altlsleri 

Atina, 5 (A.A.) - Bütün gazeteler başmakalelerini İngiltere ile İtalya ara
sında imzalanan Centilmen Agreman'a ayırmış ve bunun Avrupa barışı için olan 
ehemiyetini kaydetmektedirler. 

Katimerini gazetesi, anlaşmanın canlı bir varlık ve ehemiyetıi bir enternas
yonal hadise teşkil ettiği kanaatindedir. 

Gazete diyor ki: 
"Diğer devletler anlaşmaya iştirak etmemekle beraber, hükümlerinden fayda

lanmaktadırlar. İngiltere • İtalya anlaşması, Yunanistanm temennilerine tama
men uy,gundur.,, 

Proia gazetesi, anlaşmanın Akdeniz statükosuna riayet edileecği hakkındaki 
garantiye dair olan kısmından bahsederek, bu kısmın sahilleri tamamen Akde· 
nizde bulunan Yunanistam pek ziyade alakadar ettiğini yazmaktadır. 

Elefteron Vima yazıyor: 
"Anlaşma, sarih olmamasına rağmen, tnlisbet neticeleri ihtiva ve İngiliz • i· 

talyan münasebetlerinde Habeşistan harbından evelki samimiliği tekrar tesis 
etmektedir. Buna binaen, bütün Akdeniz memleketleri ve bilhassa Yunanistan bu
nu sempati ile karşılamalıdır. 

Çünkü Yunnaistamn Balkan paktı ile temin edilmiş olan toprak bütünlüğü 
iki büyük Akdeniz devleti tarafından zaman altına alınmış bulunmaktadır.,, 

Mesaje Daten gazetesi: 
"Anlaşma, geçen senenin yeni seneyedevrettiği sıkıntılar için yeni bir yatış

ma teşkil etmektedir.,, diyor. 
Elefteros Antropos gazetesi yazıyor: 
''Yunan ulusu, Avrupanm kuvvetli endişeler içinde bulunduğu şu sırada bir 

teselli teşkil eden anlaşmayı sevinçle karıplamaktadır.,, 
Diğer gazeteler de, anlaşmanın muahede1erin tadili lehindeki son beyanatlar 

üzerine hasıl olan baz1 endişeleri dağıttığını kaydediyorlar. 

SAYFA 3 

Basın özetleri 
BULGAR • YUGOSLAV 
DOSTLUK P AIKTI 

Yunus Nadi, Cumhuriyetteki baş

yazısında, Balkanlarda yeni bir hadd .. 
se olan bulgar - yugoslav dostluk mu· 
ahedesinden bahsederek, §imdiye ka
dar Balkan anlaşmasına uzak dur • 
muş olan Bulgaristanın bu anlaşmaya 
dahil devletlerden Türkiye ile olan 
dostluk muahedesinden sonra şimdi 

Yugoslavya ile de ebedi denilen bir • 
dostluk anlaşması yapmış olmasından 
ancak memnuniyet duyulacağmı ya• 
zıyor. Bu yeni anlaşma dolayısiyle ba-
zı yabancı mahfillerde ileri sürülen 
bedhahça şayiaların yersizliğini te .. 
barüz ettiren baş muharrir, bulgar -
.. yugo.slav dostluğunda Balkan anlaş
masını zayıflatacak bir nokta bulun· 
mak şöyle dursun, bilakis, anlaşma -
nın, kendi mensuplarından biriyle 
Bulgaristan arasındaki bu yakınlaş
madan daha sağlamlaşacağım söylü
yor. 

SANCAKTAKi MÜŞAHlDLER 

Cumhuriyetteki fıkrasında, Peya· 
mi Safa, Sancaktaki bitaraf müşa -
hidlerin çalışmalarından neden bir 
netice çrkamıyacağını anlatarak, ha
kikatın bir dağ veya kaya gibi ortada 
duran mücessem bir şey olmadığını, 

hele içtimai ve siyası meslelerde ha· 
kikatin aranıp bulunması çok güç ol
duğunu tebarüz ettirerek, etrafları 

yalnız fransız unsurlariyle çevrilecek 
olan müşahidlere bir tek türkün refa
kat ebnesine imkan verilmemekle, bu 
karrın esasen önceden akamete mah
kum edilmiş olduğunu ileri sürüyor. 

Kurunda Sadri Ertem de aynı mev
zua temas ederek Sancakta hakika
ti yanlı§ göstermek için mahalli hü
kümetin almış olduğu suni tedbirler • 
den bahsediyor. Fakat, diyor, Sanca
ğın haklı olan davası mÜ§ahidler Ö .. 

nünde dile gelcektir ve gelmelidir. 

ZARARLI PROPAGANDALAR 

Cumhuriyette Abidin Daver, lstan
buldaki bazı yabancı fotoğrafhanelerin 

turistler için, İstanbulun ve Tür
kiyenin aleyhinde bir propaganda. 
teşkil edecek tarzda kart postallar 
hazırlayıp satbklarını söylüyor ve bu 
zararlı propaganda Üzerine dikkati 
çekiyor . 

SANCAK DAVAMIZ 

Kurunda Asım Us, frans1z gazete
leri tarafından dostluk keliınesinin bir 
nekarat gibi tekrarlanınasma rağ • 
men haklı davamıza karşı gösterilen 
anlayışsızlıktan şikayet ederek diyor 
ki: ''Fransız dost)arunızın bilmeleri 
laznn gelir ki İskenderun meslesi Tür
kiye için milli bir davadır ve bu da
vanın başında her vakit olduğu gibi 
Atatürk, yani kendileriyle 1921 iın • 
zasını yapan AtatüPk bulunmakta • 
d1r ... Türk mileti İskenderun davası· 
run da mutlaka büyük Önderin İst~ 
diği şekilde halledileceğine emindir. 
Yalnız emin olmadığunız nokta bu 
meselenin halli esnasında bütün ar
zularımıza rağmen türk·fransız dostlu
ğunun muhafaza edilip edilemiyeceğidir.. 

MEHMED AKİF 

Alqam'da ölen değerli tairdtn 
bahsederken Huan Ali Yücel di1,or 
ki: ''İstikl&l mücaıclelesinden aonra 
Mehmet Akif, cemiyette gördüğü 

deği~melere inanmadı. Ve inanmadı· 
ğı için de uyamadı. Beı alb sene meın
leketen uzak yataJDA&Dm sebebi bu. 
dur .. Çünkü onun cemiyet telakkiei 
geri idi. Halbuki kurtulut zaferin • 
den bızIDJ alan inkılap duramazdı. 
Bir muharebede sıkı bir yüriiyü§ za• 
rureti hasıl olduğu zaman, bacakla • 
rmda kudret olmryanlar, döküntüler 
arasında kalırlar.'' 

UYUŞTURUCU MADDELERE 
KARŞI MOCADELE 

Son Posta'da Muhittin Birgen, u • 
yuıturucu maddeler iptilasmm meme 

leket için pek büyiik bir tehlike ol • 
duğuna işaret ederek, buna karşı za~ 

bıta kuvvetleriyle mücadelenin çok 
güç olduğunu söylüyor, bu itibarla 
mücadelenin fikri sahaya nakledil9" 
rek, Maarif Vekaleti tarafından ida• 
re edilmesini, ve bu fena iptilaların. 
büyiik zararları hakkında milletin 
ve bilhassa genç dimağların tenvir e

dilmet.ini teklif ediyor. 



SAYFA 4 ULUS 6 SONKANUN 1937 ÇARŞAMBA 

Bayındırlık Ba.kanımız 
Spor pedagojisi 

RUHi iDMAN 
Adana ve Mersinin kurtulus 

..:. ı 
T. C. D~ Da Avrupa hattını 
teftisten sonra dün sabah 

Yazan: SELİM SIRRI T ARCAN 
Fiziki idmanlar bir yandan adale

lerin kudret ve kuvvetini arttırmaya 

ve vücudu çevik, dayanıklı bir hale koy
maya yardrm etmekle kalmaz cesaret, 
cüret, sabır, dikkat, muhakeme, irade 
gibi havas ve melekelerin de inkişafı -
nı temin eder. havassın intibahı cehdin 
kolaylıkla tecelisini temin eder. İrade 
kudretinin artması taabı geri atar. 

günü yıldönümü büyük 
tezahürlerle kutlandı 

~ 

, An karaya döndü 
• Hattın devlete intikali dolayısiyle 

büyüklerimiz arasında 
telgraflar teati edidi 

Sürat ve mukavemet yarışlarında 

atlet hakiki kuvvetini sarfetmeden ev. 
vel, ani fakat muvakkat bir yorgunluk, 
hatta kesiklik hisseder, bu taab maddi 
olmaktan ziyade manevidir. Azim ve 
irade bu tezahüre karşı koyunca uzvi
yetin daha uzun müddet şiddetli ve de
vamlı bir faaliyete dayanabileceği an • 
laşılır. Bu kabiliyetin tezahürü ancak 
irade terbiyesiyle mümkündür. 

Adanadaki Hatayhlar kendi bayral<ları 
altında bir geçit resmi yaptılar 

Adana, 5 (A.A.) - Adananın kurtu· 
luş günü dolayısiyle bu sabah daha şa
fak sökerken bütün halk sokaklara dö-
külmeğe başlamıştı. Bir kere kendi kur
tuluşunu, ikincisi de bütün yurdun kur
tuluşunu ayru zamanda olarak düşün

mek ve duymak imkc1nı Adanaya husus
si bir imtiyaz vermekte idi. Adana, bu 
ikiz düşüce ve duyguya bir üçüncüsünü 
de katarak sınır ötesindeki Hatay türk· 
lerinin davasını da kendi bağrına bastı. 
Saat kulesi ile Ulucami arasında Ada-

tüyler ürpertecek kadar tesir yapıyor• 

du. Bütün bataylılar kendi bayrakları• 

run altında geçiyorlardı. Hepsinin g~ 

ğüslerinde kendi bayrakları vardr. Ha .. 
taylı kadınlar kundaktaki çocuklariyle 
kucaklarında geçtiler. Geçit resminden 
sonra Atatürk anıtına gidilerek Parti a
drna bir çelenk kondu. Bundan sonra 
kırk bin kişilik bir kalabalık ve. dört bin 
atlı kendi kendine bayram yapmak için 
sokaklara dağıldılar. Şehirde şimdiye 

kadarki misillerinin üstünde bir bayram 
neşesi havası devam etmektedir. Gece 
şehrin muhtelif taraflarında fener alay· 
lan yapılıyor. Bir de balo verilecektir. 

(Başı 1. inci sayfada) B. ALl ÇETİNKA YA, 

ATATÜRK: CÜl\1HUR REİSİ 
1.1.931 den itibaren devlete intikal 

etmiş olan Avrupa hattınrn yeni türk 
makine ve vagonlariyle devlet demir
yolu işaretli ilk treninin bayrakları

mızla donanmış olduğu halde ve 
türk memur ve makinistleri tarafından 
lstanbul ve Edirneden karşılıklı ola
rak hareketleri !stanbuldan Edirneye 
kadar bütün yol boyunda Şahsı Devlet-
leri hakkında emsalsiz tezahürata ve ö
mür ve afiyeti devletlerine, kurbanlar 
kesmek suretiyle candan dualara vesile 
olmuş ve bu keyfiyetin yüksek huzur
larına arz kılınması da istirham kılın. 
mıştır. 

Halkımızın bu yüksek helecan ve 

şükranrna tercüman olurken büyük ira
de ve prensiplerinize sarsılmaz bir iman 
ve sadakatle bağlı olan şal1sımın da şük
ran ve tazim!erini arzederim. 

Nafıa Vekili 
ALl ÇETlNKAYA 

B. ALİ ÇET1NKAYA, 
NAFIA VEKİLİ 

Trakya hattının devlete inti
kalini ve bundan dolayı yurddaş
Jarm duydıılcları sevinç ve yüksek 
hisleri bildiren telgrafınızdan 
çok müt ... 1 assis oldum. Teşekkür 
eder, muvaff akiyetler dilerim. 

K. Atatürk 

ll.\SVEKIL IS:'\lET İNÖNÜ: 

1-1-937 den itibaren devlete intikal 
etmiş olan A ı·rupa hattr kısmının da 
devlet demiryollarr şebekesine iltihak 
etmesi ve devletleştirilmesi münasebe· 
tiyle lsranbuhlan ve Trakyadan hare
kete geçerek devlet hesabma çalrşmağa 
başlıyan yeni trenlerimizin, makinist, 
memur ve müstahdemlerimizin geçtik
leri yerlerde devlet ve ordu mensupla
rınrn ve bütün halkrmrtın kurbanlar kes
mek suretiyle emsalsiz milli heyecanr 

ile karşılanmasrna ve selamlanmasına 

ve büyiık şeflerimizin ömürlerine duaya 
vesile olmuştur. 

!şbu yüksek mi111 heyecan ve tezahü. 
rata tercüman olurken büyük başvekiJi. 
mizin irade ve prensiplerine sarsılmaz 

bir iman ve sadakatle bağlı olan şahsı
mın da ş•il-ran ve tazimlerini arz ve te· 
yid eylerim. 

Nafıı:ı Vekili 
ALI ÇETlNKAYA 

'ALI ÇETİNKA YA, 
NAFIA VEKilJ 

ISTANBUL 
Devlet demiryollan trenlerinin Edir

neye gitmesinden dolayı bilhassa sizi 
kutlamak isterim. Bu bahtiyar hadise ile 
memleketin bütün demiryolları devletin 

elinde birleJmİŞ ve bütün nakliyata yal
nız devlet ve milletin menfaat ve müla

hu.alan hakim olmuştur. Bu giizel ne
tice sizin gayretinizin ve ideal kuvveti
nizin eseridir. Sizi muhabbetle tebrik 
ederim. Memlekete daha çok hizmetler 
başarmanızı dilerim. 

ismet İnönü 

Münakalat reisi B. Kadri Muslu i
le devlet demiryol1arı umum müdürü B. 
Ali Rıza ErC04 İstanbuldan kalkan ilk 
trenle Edirneye kdar gitmişlerdi. B. 
Ali Rıza Erem'in ilk trenin ge~tiği 

yerlerde halkm gösterdiği sevinç teza
hürlerini bildirmek üzere Nafia Vekili
mize çektiği telgrafla, B. Ali Çentinka
yanın bu telgrafa verdiği cevabı da a
şağıya koyuyoruz.: 

NAFIA VEKİLi 
1STANBUL 

Devlet demiryolları Avrupa hattının 
ilk treni Sirkeciden çok kalabalık ve 
münevver bir halk kütlesi tarafından 

uğurlandı. Edirneye kadar bütün istas
yonlar donanmış. Halince takzaleri ol-

mayan tek bir istasyon yok kurbanlar 
kesmek suretiyle sevincinin son haddi
ni göstermeyen tek bir köy yok her ma
hallin en büyük bükümet reisinden 

en büyük askeri komutanrndan en hüc
ra köyünün köylüsüne varıncaya kadar 
bütiin Trakya halkı coşkun bir şela.Je 

gibi yollara dökülmüş lstanbuldan E
dirneye kadar Trakyanın havasrnda üç 
isim minnet ve şükranla dalgalandı. 

Atatürk, !nönü, Çetinkaya. Azim
kar elinizle millete maledilen bu hattın 
coğrafi vaziyeti, siyasi, iktisadi ve as
keri kıymeti göz önüne alınınca bu gö
ğüs kabartıcı, göz yaşartıcı, candan te
zahüratın değen' daha derin anlaşılıyor. 
Bütün lstanbul ili ve Trakya halkının 
bu tarihi sevinç ve minnet hislerini 
kendi minnet ve heyecanımıza katarak 
sunaırz. 

B. ALI RIZA 

D.D. Yolları U. Müdürü 

A. R. Erem 

DEVLET DEl\fİRYOLLARI 
UMUl\1 MLDURU 

Devlet demiryolları, Avrupa hattı 
ilk trenınin lstanbuldan kalkarak Edir· 
neye varıncaya kadar bütün istasyon ve 
güzergahta halkımız tarafından çok yük

sek s~vinç ve milli heyecanla karşılan
ması ve bu cümleden olarak milli kurta
rıcı Atatürk ile yüksek Başvekil lnönü
ne ve onların irade ve eserlerine ıarıd
maz bir iman ve sadakatle bağlı olan 
ıahsıma karşı ızhar eyledikleri güzel 
duygulan bildiren telgrafınızı aldım. 

A VTUpa battmm devlet demiryollarmıı
za kablmasmdan mütevellit sevinç ve 
memmıniyetimiz kadar, milli işlerde 

türk ballanın gösterdiği yüksek basa.a
ı;iyet ve milli şuurda aynca göğsümü.zil 
kabartan ve ati için dahi bütün varbğı
mızla çalışmağı teşvik eden nurlu bir 
kudret ka,ynağı olmak itibariyle daha 
çok sevinç ve heyecana §ayandır. Halkı
mızın gösterdiği bu büyiik alaka ve 
minnet hislerini layik olduğu heyecan 
ve ehemiyetle büyük lider Atatürk'e ve 
Başvekı1 lnönüne iftiharla arzettim. 

Ruhi idmanlarda (entraineur) ün 
vazifesi çok mühim ve naziktir. Spor
cunun adall kudretini ve bilhassa kalb 
ve ciğerlerinin mukavemet derecesini 
daima göz önünde tutmak lazımdır. 
Öyle olmazsa heyecanın tesirinde ka -
lan iradenin kalbi veya ciğerleri zede • 
lemesi veya adaleleri fazla yorması bii
yük bir ihtimal dahilindedir. 

Gene o sebeble değil midir ki ço
cukların bünyeleri henüz teşekkkül dev· 
resinde olduğu için büyük yorgunluğa 
dayanamıyorlar ve şiddetli heyecanı ve 
kuvvetli cehdi istilzam eden sürekli 
yarışlar zorlu idmanlar onların kalbini 
veya ciğerlerini zedeliyor. Futbolun at
letik sporların bisikletin genç yaşında 

çürüğe çıkardığı gençler hep bu vakit-
siz hevesin kurbanıdırlar. Kalb, ciğer -
ler, adaleler irade kudretinin esiridirler. 
Dikkatin muhakemenin serin kanlxlı -
ğm da idmanları muhtelif sporlarda 
mühim rol oynar. Bu melkeler sayesin· 
de atlet adali kudret ve kuvvetini dai _ 
ma idare ile kullanır. Bilhassa eskrim, 
güleş, boks müsabalannda, mukave
met yarışlarında rakiblerini yenmek 
ve geçmek hususunda dikkat, muha -
keme ve serin kanlrhğm rolü çok mü
himdir. O itibarla (entraineur) ün bu 
melekeleri daima uyanık tutacak ekzer
sislere ehemiyet vermesi lazımdır. 

Kimyevi idman da ruhi idman ka
dar ehemiyetlidir. Sporcunun uzviyeti 
hamızı karbon gibi muzaddi temsil o • 
lan hasılatı gaziyeyi süratle ve müm
kün olduğu kadar tam bir surette dışa. 
rr atmaz ve kana lazım olan müvellidiL 
humuza'yı almazsa bir nevi ıztırab du
yar. Bir uzuv işlerken kanın mü
vellidilhamuza'smm bir kısmını yakar, 
muzaddi temsile aid olan gaz hasılatı 
süratle çoğalır, bu gazların çoğalması 
;.:zviyette zehirlenmeyi intaç eder. İşte 
bu toksinler ilmi idman yapmasını bi
lenlerde çabuk zail olur ki vücudda oto 
- intoxication vukuuna mani olan bu id· 
mana kimyevi (entrainement) diyorlar. 
Spor pedagojisinin gösterdiği tedriç 
yolu takib edilirse taabdan tevellüd e
den sümuma kar,1 sporcu bir nevi mu.. 
afiyet kazanır. 

Fiziyolojik idmanlar sayesinde vü. 
cud yavaş yavaş müsabakaya hazır bir 
hale gelir, yalnız idmanlann arası ke
silirse adeleler dayanma kudretini veya 
çeviklik meharetini kaybederler. 

nanın, belki de bütün memleketin en 
büyük bayrağı merasimle çekilirken bu 
üç düşünce ve bu üç duygu bu arada 

bulunanlara hakimdi. Mektebliler, asker-
ler, erkek, kadın, çocuk, ihtiyar, sokak
ları dolduran on binlerce halk akınlar 
halinde Atatürk parkı önünde yapılacak 
merasime yetişirken her türlü tertib ve 
programın üzerinde çalkanan bir heye
can bu üç duygunun tesiri altında bulu
nuyordu. Saat kulesi önündeki merasim
de olduğu gibi Atatürk parkındaki me
rasimde söylenen nutuklarda da bu üç 

Mersinde 
Mersin. 5 (A.A.) - Bugün Mersin· 

in kurtuluş bayramı coşkun tezahürlerle 
kutlandı. Bu vesile ile büyük kurtarıcı• 
larımızın adı saygı ve minnetle anıldı. 

Gceleyin ayrıca şenlikler yapılacak, 

Halkevi tarafından bir müsamere veri .. 
lecektir. 

kurtuluşun heyecanlı ifadeleri ve şiirle- f stanbul' da 
ri yaşıyordu. Geçit resmi başladı, bütün 

1 
İstanbu~ 5 - Adana'run kurtuluşu• mektebler, çolıık çocuk, asker, sivil es-

naf ve hataylılar sıra ile geçtiler. Geçit nun yıldönümü bugün Halkevinde par-

resmindeki bataylılara aid semboller lak tezahürlerle kutlanmıştır. 

-----------------
Ankara hallievinde kutlama gecesi 

çoli coşkun ve manfilı oldu 
Adana kurtuluşunun 18 inci yıldö· 

nümü, Adanada olduğu gibi Ankarada 
da, dün gece coşkun bir kalabalık tara
fından hararetle kutlanmıştır. 

Erken saatlerden dolmaya başlayan 
Halkevi salonunda ilk söz alan Seyhan 
syalavlanndan B. İhsan Cavid olmuş
tur. Göz yaşartacak t"e göğüs kabarta
cak menkibeleri de ihtiva eden bu he
yecanlı sözler, şiddetle alkışlanmıştır. 

Bütün gelenlerin göğüsleri, kapıda 
dağıtılan ve kırmızı kurdela yanında Ha

tay için bir de siyah kurdela taşıyan 
pamuk rozetleriyle süslü idi. 

Vecdi Yarman ve Yakup, iki adana
lı genç hukuk talebesi, bu Adana mü
cadelesinin kahramanlarını anan, bü
tün cenup şehirlerinin kurtuluş menki
belerini canlandıran coşkun hitabele
riyle kalabalığa heyecan vermişlerdir. 
Adanayı ve bütün yurdu kurtaran bu 
ilk ve tek parolaJ- ı veren Atatürke say
gı ve bağlılık telgrafı çekilmesi teklifi 
sürekli alkışlarla kabul edilmiştir. 

Hatibler, nutuklarında türk milleti
nin devlet kurmak ve müstaki yaşamak 
en tabii ve ezeli hakkı olduğunu teba
rüz ettirmişler ve henüz bu mazhariye-

te kavuşamamış Hataym da istiklaline 
kavuşacağı günlerin yakın olduğunu 
haykırmışlardır. 

Halkın alkıştan dakikalarca devam 
etmiştir. İki hataylr genç, Said ve Ömeı: 
de kurtulmuş Adanaya Hataym gıbta• 
smı ve istiklale ka·.ru~mak illııid ve az

mini belirtmişlerdir. 
Arada Çukurova "ıalk tı°r!d.ileri söy .. 

lenmiş ve alaka ile dın1enmi~tir. 
B. Hamdi Akverdi, Çukurovanın 

iktısadi hayatından ve halkının karak· 
terinden bahesden özlü bir söylev ver• 
miştir. Rakama ve realiteye dayanan bu 

nutuk da büyük bir alaka uyandırmış
tır. 

Adanaya aid filitr> coşkun alkrşlat 

arasında seyredilmiş, Şebab Gürselin 
şiiri de zevkle dinlenmışt.ir. 

ı 

Çakırali piyesi, Adana kurtuluş sa
vaşının bir safhasını muvaffakiyetle 
sahnede canlandırabilen bir piyes ola• 
rak, muvaffakiyetle temsil edilerek bü~ 
yük bir alakayla karşılanmıştır. 

Bu suretle, Adananın 18 inci kurtu• 
luş yıldönümü, her sene olduğundan 

daha coşkun, daha şuurlu ve daha ma.ı 
nalı bir şekilde kutlanmıştır. 

Muhterem halkımtzla beraber cüm
lenize derin teşekkürler eder, selam ve 

sevgilerimi sunarım. 
Nafıa Vekili 
Ali Çetin.kaya 

Yurdda hava 

Ruhi idmanlar harici tesirlere az 
çok tabidir. Onun için heyecan veren 
müsabaka mahiyetindeki ekzersisler ira. 
denin bir nevi emniyet supapı gibidir

Ara sıra tekrarı lazımdır. Yalnız fazla- ı 
smdan kaçınmalı çünkü taabı rnucib o
lur. 

Kimyevi idmana gelince, bu da fi • 
ziyolojik idman gibidr. Hiç arkası bı _ 
rakılmaya gelmez. Uzviyette sem mik. 
roblarını biriktirmemek için vücudun 
daimi, devamlı, tedrici ve mutedil bir 
(entrainement) a ihtiyacı vardır. 

Başbetke 

BULGARİSTAN • YVGOSLA VY A 
(Başı 1. incı sayfada) 

reddüd bile edilemez. Yugoslavya
nmt merd ve açık kalbli, ahidlerinin 
değerini, vazife ve mesuliyetlerini 
bilir bir dost olduğunu bütün harb
sonrası tarihi isbat eder. Bundan baş
ka Bulgaristanı komşularından biri 
ile meaelesizleştiren her hadise, 
onu Balkan antantı azalığına doğru 
yaklaştıran tabii hır adını telakki O• 

lunabilir. 

mşmanm tam pürüzsüz olması idi.ı 
Nitekim konseyin şimdiki reisi sde• 
tiyle Dış bakanunızm Atlna saJahi.. 
yettarlan ile yapmış olduğu temas
lar ve onlann müsbet neticesit kar· 
şılıkb itimad ve samimiyet duy• 
gusunun ne kadar kuvvetli oldu• • • 

vazıyetı 
Meteoroloji enstitüsünden verilen 

maltımata göre dün Marmara sahilleri
le Orta Anadolunun şimal ve garb ı.tö

şeleri yer yer yağışlı geçmiştir. Yağış 
Bursa, Bolu ve Kütahyada kar, diğer 
yerlerde yağmur şeklinde olmuştur. 

En çok yağış !stanbulda olmuş ve met-
• re murabbaına 8 kilo su bırakm1ştır. 

Yurdda umumi olarak hava dün de e
velki günden daha ılık geçmiş.tir. En 
düşük dereceler sıfırın altında Beyşe
hir ve Konyada 15, Erzurumda 16, 
Kırşebirde 19, Nigdede 20 derecedir. 
En sıcak yer sıfırın üstünde 13 derece 
ile Adana idi. Dün Ankaraya hafif kar 
yağmıştır. Suhunet sıfırın altında bir 

dereceden yukarıya çıkamamıştır. E- ı 
velki gece saat 4,57 de şehrimizde ha· 

1 fif bir zelzele kayd~di.lnıiştir. 

Bir kere daha sporcu gençlerin dik
katini celbederim ( entra1nement) ada. 
leleri kuvetlendirmek, rekoru kırmak 

zora dayanmaktan ibaret değildir. Ruhi 
ve kimyevi idmanı ihmal etmemek el
zemdir. Selim Sırrı T ARCAN 

C. H. Partisine 
Mil1i lktısad ve Tasarruf 
cemiyetinin teşekkürü 

Yedinci yerli mallar haftası münase
betiyle C. H. Partisinin ve müessesele
rinin gösterdiği alakadan dolayı milli 
iktısad ve tasarruf ce':lliyeti umumi ka
tibliği Parti Genel Sekreterliğine teşek
kür etmiştir. 

Antant devletlen ile Bulgaristan 
arruımdaki münasebetler için iki u
sul tasavvur olunabilir: biri Bulga
ristam ya heı-kesle, ya hiç kimse 
ile, tazyiki içine almak! Y ahudt onu 
kendi yolunu arayıp seçmekte ser
best bırakmak! 

Birinci usulün müsbet bir fayda 
vermiyeceğinet bugüne kadart Bul
garistanm Balkan antantına kar~ı 
vehimlerini yatıştıran aksi usulün 
muvaffak ohnasmdan başka delil 
gög+ermeğe lüzum yoktur. 

İkinci usul üzerinde m~' abılc ka
labilmenin tek bir şartı, antant dev
letlerini birleştiren emniyet ve daya-

ğuna yeni bir misal olmuştur. Dost 
Yugoslavya, bu hususta, diğer az• 
devletlerin gönül rızalarına bilhassa: 
ehemiyet vermekte idi. Tevfik Rüş .. 
tü Arasm delileti, bu meseleyi mü
nakaşa mevzuu olmaktan çıkarmış 
ve antantın sarsılmaz güven birliği· 
ni belirtmekle pek verimli ve bayır.ı 
lı olmuştur. i 

Eskidenberi yorulmaksızın telC• 
rar ettiğimizt bu mesud anlaşmanın, 
süratle, Bulgaristanm d1ğer komşu· 
lan ile dahi tahakkuk etmesi dil~ 
ğinde ısrar edelim. Çünkü bir Bal· 
kan devleti olan Bu1garistanm hayati 
menfaatlerinin en ba~mda, Balkan· 
lar hürriyetit emniyeti ve banşı ge-ı 
lir. 

Falih Rıfla ATA Yı 



6 SONKANUN 1937 ÇARŞAMBA -
ispanya isyanı etrafında - - -

Birleşik Amerika, Almanya ile İspanya 
arasında son deniz hadiselerinden sonra 

harb hali olup olmadığını tetkik ediyor 

Karısmazlık meselesi hakkındakiitalyan veAlman _, 

cevabının bugünlerde veri,lmesi muhtemel 

Bir Lon·dra telgrafı, son onheş gün içinde İspanyaya giden 
İtalyan aslierleri mih.:tarının on hini bulduğunu söyliyor 

Vaşington, 5 (A.A.) - Resmi mah

filler, Almanya ile İspanya arasında harb 
hali mevcud olup olmadığına bir karar 
'Vermek üzere İspanya vakalarmı dikkat
le takib etmektedir. 

Bilindiği gıbi böyle bir halin mevcud 
olması takdirinde Amerika Cümhur Re
isi bitaraflık kanunu mucibince, muha
riblere karşı ambargo tedbirini tatbika 
karar verebilecektir. 

~artların ve yapılacak itirazların ç:ok 
ehemiyetli olacağı söylenmektedir. 

4 iman cevabı bu.giin lıazırlanıyor 
Berlin, 5 (A.A.) - İspanyaya karış

mazlık meselesi hakkında fransız ve İn
giliz hükümetleri tarafından son zaman
larda yapılan teşebbüslere verilecek al
man cevabının yarın hazır olacağı Ber· 
Iin siyasi mahfillerince öğrenilmi~tir. 

ltalyan askerlerinin çıkarıldığı bil dirilen Kadiks'den bir görünüş 

Bununla beraber, İspanyadan gelen Alman amiralının Valansiya lıü-
haberler böyle b' · t' b• bl' ~· ır vazıye ın mevcud ol- kümetine ır te ıgı 

duğunu kanuni olarak tesbite elverişli Berlin, 5 (A.A.) - İspanyol sularm-

saytlmamaktadır. Resmi mahfiller, Av- daki alman deniz kuvvetlerine kumanda 

rupa hükümetleri düşüncelerini bildir- eder. amiral, Könisberg Kravuzörü va-

tneden önce Amerikanın bu bahta bir sıtasiyle Valansiya'nm kıztl makamları-
t db · na aşağrdaki Markonigramı göndermiş-
e ır alınmasının akıl ve politikaya mu-

vafık olaınıyacağı fikrinde bulunmakta
dırlar. 

Hatırlardadır ki Amerika, İtalyan -
habeş harbı başlar başlamaz süratle ha
reket etmiş ve hatta Avrupa devletlerin
rl~~ eve] zecri tedbirlere başvurmuş idi. 
~?yle bir tedbire, şimdiki hal ve şartlar 
'l~~nde Amerikayı itidale davet eder gö
runrnektedir. 

lngiliz gemilerinin ispanyaya 
gitmemesi için 

~ndra, 5 (A.A.) - Deyli Meyl ga
zetesıne göre k .. . tl İ .. omunıs er, spanyaya 
gondennek üzere gönüllü toplamak için 
Çalıştıklarından dolayı delikanlıların 
tnentleket dışına çıkmalarının sıkı bir 
tetkike tabi tutulması biltü'l ingiliz li
ttı.anJarı tnemurlanna emre:lilmiştir. Bu 
gazete, geçen cumartesi günü gençler
den nıürekkeb ufak bir grupun İspanya
ya gitmek üzere cenub1 Gal'den ve Dur
ham'clan hareket etmiş olduklarını yaz
maktadır. 

I talvan ceııabı 
.. ~oma, 5 (A.A.) - İspanyaya giden 

gonullülcr hakkındaki ingiliz - fransız 
tesebb'· .. 

~ usune verilecek olan İtalyan ceva-
bxnın p k 
1 e yakında buraya gelmesi bek· 
enınektedir. İyi haber alan mahfillerin 
teınin ett• - . 
"a 'h ıgıne göre, bu cevab dostca ve 
~ n b. 
_ ır şekilde yazılacaktır. Cevabın 
·•enr 1 olrnryacağr, fakat ileri sürülecek 

tir. 

Aragon ve Marta Juquera vapurları
nın alman harb gemileri tarafından zap
tından sonra bu iki vapurun serbest bı
rakılmasına karşı tevkif edilen yoku ile 
Palos vapurundan müsadere edilen eş
yanın iadesini bir kere daha taleb edi
yoruz. Bu talebimiz üç gün iç:inde ya
ni ayın sekizine kadar kabul edilmediği 
takdirde zaptedilen vapurlar hamulele
riyle beraber alman hükümeti tarafından 
tanınmış olan İspanyol hükümetine mak
buz mukabilinde teslim edilecektir. Al
man ticaret gemilerine karşı yamlmak
ta olan bu gihi kn.-<;anc:'l harek,..+1°r tek
rarlandı~ı takdirde alınan hiiki;meti 

veni tedbirler almak zorunda kalacak
tır. 

[ondra malıfilleri, dört hin ital
yan askerin•n Kad;ı.$e gittiğini 

bildiriyorlar 
Londra, 5 (A.A.) - İngiliz kaynak

lanndan Londra siyasi mahfillerinin al
dığı haberlere göre 1 ilkkanunda Kadikse 
dört bin italyan çrkanlmıştır. Öyle zan
nediliyor ki, btmlar iyi cihazl:.>nmış ve 
muntazam bir kıtayı te~kil ediyorlardı. 
Gaetadan Lombardrya vapuru ile geti
rilmiştir. 

Londra mahfillerinde hayret 
Londra, 5 (A.A.) - Royter Ajansı

nrn bildirdiğine göre karşılrklı garanti

yi ihtiva eden italyaİı - ingiliz anlaşma-

sının Romada imzasından bir gün önce 
İspanyaya dört bin italyan gön?Uüsü
nün ihracı Londranın diplomatik mahfil
lerinde derin bir hayret uyandırmıştır. 

Bununla beraber resınl mahfillerin gö
rüşüne göre bu inancanın İspanya işleri
ne karışmak ve karışmamakla hiç bir a

lakası yoktur. Bu ancak İspanyanın mül
ki tamamiyetine aiddir. İngiltere ile 
Fransarun bu son İtalyan gönüllü kafi
lesi meselesini ciddi bir surette tetkik et
meden evel alman ve italyan cevabları
ru beklemeleri muhtemeldir. Bu cevab
ların üc dört gün içinde vürudu beklen
mektedir. 

Kadikse çıkan italyan askerleri ve 
Londra l(azeteleri 

Londra, 5 (A.A.) - İngiliz - İtalyan 

anlaşmasının neşri karışmazlık işinde 

yakın bir muvaffakıyet vadederken Lon
dra gazeteleri şu sırada italyan gönül
lülerinin Kadiks'e varmaları ve deniz 
hadiselerinin çoğalması dolayısiyle ye
niden endişeye kapılmış bulunuyor. 

Taymis ile Deyli Telgraf başmaka

lelerini bu mevzua ayırmaktan çekin
mekte iseler de muhalif gazeteler Ber

tin ile Romaya hücum ederek hükümeti 
şiddetle muaheze etmektedirler. 

Deyli Herald bilhassa şunları yaz
maktadır: 

"Bu işde İngilterenin İtalyayı istedi

ğini yapmakta serbest bıraktığı besbel
lidir." 

Pransız gazetelerinin dii.şiinceleri 

Paris, 5 (A.A.) - İspanyaya ital. 

yan kıtalarının gönderilmesi centilmen 

agreemen anlaşması hükümleriyle kabi

li telif midir? Paris matbuatı bu sabah 

bu suali sormaktadır. 

Eko dö Pari gazetesinde Pertinaks 

bu hususta şu satırları yazmaktadır: 

"Dört bin italyan askeri İspanyaya 

çıkarılmıştır. İşte Romanın gönüllüler 

meselesi hakkındaki fransız ve ingiliz 

notalarına cevabı ... İngiliz - italyan an· 
ıaşması vakıaların seyrini değiştirmemiş

tir. Almanlara göre bu anlaşma İngilte
re ile Fransa arasına sokulmuş bir çi
vidir. Bu hususta hakikati belirtmek İn
giltere hükümetine aiddir." 

I talyan gönüllülerinin sayısı 
hakkında bir lı.aber 

Londra, 5 (A.A.) - Royterin öğren
diğine göre noelden biraz evel veya bi
raz sonra aşağı yukarı 6.500 italyan gö
nülfüsünden mürekkeb bir kafile daha 
Kadiks'de karaya çıkmıştır. 

Bu haber ingiliz hükümetince ma
lOmdur. Son on beş gün zarfında İspan
yaya gelen italyan gönüllülerin mikda
rı bu suretle on bini geçmektedir. 

Sovyet 
Rusyanın 

Dıs ticareti 
~ 

Moskova, 5 (A.A.) - Tas ajansr 
bildiriyor: Gazeteler, dış ticaret ko
miseri B. Rosengolç tarafından Stalin 
ve Mo1otofa gönderilen raporun met
nini neşretmektedirler. Boıkan, hükü
metin 1936 senesi için tasvib ettiği dı~ 
ticaretle alakalı yabancı dövizler pla
nının, yüzde 32 nisbetinde bir gelir 
fa7.lası ile tamamiyle tatbik edilmiş ol
duğunu bildirmektedir. 

Birleşik Devletler kongresi 

l(ongrede hitaraflılc, iş saatleri, 
işçi hayabnm ıslahı ve yevmiyel·er 

meseleleri görüşülecek 
Vaşington, 5 (A.A.) - Bugün kon

gre pek ehemiyetli bir toplantı yapa
caktır. Bitaraflık kanunu muarızlariy· 
le bu kanunun daha şiddetli tatbikini 
istiyenler şimdiki kanuna itiraz edecek
lerdir. İdare cümhur reisine İspanyaya 
gönderilecek silahlara konacak ambar
gonun tatbiki hakkında takdiri sal&
hiyet veren bir tadil teklifi verecektir. 
Cümhur reisi bundan sonra yasak eşya 
listesini seçmek hakkım istiyecek ve 
muhariblere açılan kredilerin kesilme
sini istiyecektir. 

ra1 hakenıliklerin bir nizamnameye oağ. 
la.nması. 

Büdce hakkındaki görüşmeler daha 

toplantının başlangıcında işsizliğin taZ\ıl 

mini, büyük ölç:üdeki işler ve hususi te• 

şebbüslere yardım mevzuları etrafında 

münakaşalara yol açacaktır. 

Tahmin edildiğine göre cUmhur re .. 

isi federal yardım kurumları için yeni 

tahsisat istiyecektir. 

Bundan başka demokrat partisi mu
vakkat buhran kanunlarının ıslahı için 
savaşacak ve şunları istiyecektir: 

Bu görüşmelerin hazirandan önco 
bitmiyeceği zannedilmektedir. 

Delegeler meclisinde 
demokratların liderl 

1. - İşç:ilerin hayat şartlarının ıs
lahı, 

2. - İş saatlerinin azaltılması, 
3 - Yevmiyelerin arttırılması. 

4. - Anlaşmazlık vukuunda fede-

Vaşington, 5 (A.A.) - Teksas de

legesi B. Sam Ragburn, 127 reye karşı 

184 reyle delegeler meclisinde demoloo 
ratlar lideri seçilmiştir. 

haberler 
* Vatikan - Dün neşredilen bir teb

liğe göre Papa Arterio - Skleroz has
talığından muztaribdir. Papanın sıhl 

vaziyeti son günlerde iyiliğe doğru yüz 
çevirmişse de hastanın umumi ahvali 
yüzünden bu hususta kati bir şey söy
lenememektedir. 

* Londra - B. Dö Valera tedavi e. 
dilmek üzere Zürihe gitmiştir. 

•:: Lahey - Dük dö Kent, Prense• 
Juliananın evlenme töreninde bulun• 
mak üzere bu sabah tayyare ile buraya 
gelmiştir. 

* Lahey - Prenses Juliananın ev• 
lenme törenine diplomatların çağını. 

mıyacağx haberi doğru değildir. 
* Tulon - Gasniye-Düpar dün bu

raya gelmiş ve bir kruvazörle Bizart'a 
hareekt etmiş.tir. 

* Paris - Grev ilan eden bir süt 
fabrikasının memurları, fabrika, antre
po, garaj ve dükkanları işgal etmişler
dir. 

Hollanda ile Almanya arasında ge-. 
çen hadiseler denildiği gibi ehemiyetli 
bir hal almaya yüz tutmuştur. Bazı dip
lomatik teşebbüslerde bulunulmuştur. 

*Roma - B. Ciano ile Fransa işgü
deri arasında fransız - İtalyan mübade
le rejimini altı ay uzatan bir Modüs -
Vivendi imzalanmıştır. 

* Atina - Başbakan, /'tinada hal
kın kültürünü yükseltmek için haftada 
bir bedava temsiller verilmesini emret
miştir. Gelecek yıl da, aynr maksatla 
halk üniversiteleri açılacaktır. 

* Brüksel - Flaman katolik parti
si divanı, flaman nasyonalistleri ile bir
leşmekten vazgeçmiştir. 

* Londra - Emekli yarbay Staford 
harb halinde İngiliz radyo şirketinin 

hemen hale göre değiştirilmesini temin 
edecek bir proje hazırlamaya memur 
edilmiştir. Bu vazifenin, bugünkü ha
diselerle alakalı olmadığı da ayrıca bil· 
dirilmektedir. 

* Paris - Çamaşırcılarla kolacılar 

ücretlerinin artırılmasını ve haftada 
kırk saatlik çalışmayı kabul ettirmek Ü• 

zere grev yapmışlardır. 

Dil§üııüşl.e,.: 

* Budapeşte - Sabık İspanya kıra· 
lr, Fredrik dö Habsburg'un cenazesin· 
de bulunmak üzere Magyaraver'e git
miştir. 

* Sofya - Noel yortuları dolayısiy .. 
le 389 mahkfım affedilmiştir. 

Köy kalkınması • • • 
ısının , zihni ceplıesi 

Köy kalkınması ve 
toprak reforması dava
mızın pratik ve tekruk 
cephesinin ne kadar ge_ 
niş ve muazzam bir iş 
sahası olduğunu gözden 
geçirdik. Ancak bunun 
yanında, mutlaka başa
rılması icabeden bunun 
kadar ehemiyetli ve bu
nun kadar güç ikinci 
bir çalışma sahasmm 
daha mevcud olduğu -
nu hatırımızdan çıkar • 
mamalıyız: Köylünün 
ve köyde çalışacak ele
manların zihn1 hazırlan
ması işi. 

Bu zihn1 hazırlıın • 
ma işi, muazzam köy 
kalkınması programı -
mızın tatbikine yakın • 
dan bağlı ve onun mu
vaffakiyet derecesiyle 
sıkı bir surete aiakalr 
olmak bakımından çok 
dikkatle mütalaa edil -
melidir. 

Köy ekonomimizin 
modern bir seviyeye çı. 
karılmasr işinde müca. 
dele etmek mecburiye
tinde kalacağımız mani
lerden birinin de köy. 
Jümüzün geri istihsal 
vasıtalarına ve kötü an-. 
anelere ba~lı zihniyeti 
ve bligisizliği oldugunu 
kaydetmiştik. Bu nokta 
üzerinde ısrar etmeli • 
yiz. Hakikaten, maki • 
ne, kooperatif, su tesi
satı, bütün bunlar an • 
cak insan zekasının ve 
iyi niyetin elinde birer 
ilerleme vasıtası halin-

] 

de vazife görebilir, ve 
tek başla:-ına hiç bir 
kıymet ifade etmezler. 
Gayemiz ambarda çü • 

rüyecek traktör, ve Ia
fızdan ibaret kalacak 
bir organizasyon temi -
ni olmadığına göre, bu 
modern istihsal vasıta
Jariyle birlikte onları 

kullanacak modern insa
nı da yaratmak işiyle 
vazifeli bulunduğumuz 
aşikardır. 

Köye kül türün so -
ku!ması işi, şehirlinin 
köy davasına ısmdırrl -
ması işi gibi bizde ye. 
ni başlamıştır. İmpara
torluk devrinde böyle 
bir şeyin tasavvuru bi
le imkansızdı. 

BiJiyoruz, bu husus· 
tak.i çalışmalarımız . ve 
bunlardan aldığnnız ran
dıman henüz kafi bir 
seviyede değildir. An • 
cak gene biliyoruz ki, 
tabii bir nesil üremesi 
gibi. en müsaid şartlar 
içinde yürüyen bu evo
lüsyon, riyazi bir artış
la hedefe doğru her gün 
daha hızlanarak yol ala
caktır. 

Köylünün aydınla -
tılması işinde, Maarif 
Vekaleti, köylüden ye
tiştirilecek köy öğret • 
menleri teşebbüsiyle en 
makul ve rasyonel yolu 
bulmuştur. Muvaffaki • 
yetli neticeler verece _ 
ğinden hiç şüphelen • 
mediğimiz ilk tecrübe -
ler, her türk köyünü 
mektebe kavuşturacak 
olan büyük günü yakın 
bir istikbalde idrak e -
deceğimizi bize müjde. 
}emektedir. 

Köylüyü aydınlat .. 
mak ve ona kendi men• 
faatleriyle milli men-

faatlerin tam bir işti • 
rak gösterdiğini anlat. 
mak işinin yanı başın • 
da şehirliye köy ve köy
lü sevgisini aşılıyacak, 

onu köy davasına ısın • 
dıracak olan hareketler. 
de süratli bir seyirle 
ilerlemektedir. 

Ziraat Enstitüleri, 
bu işin teknik piyoniye.. 
)erini, her yıl artan bir 
randımanla yetiştirmek 

işine devam ediyor- Ga
zetelerimiz, köy mese • 
lelerine, her gün biraz 
daha nüfuzlu ve şuurlu 
yazılar tahsis etmekle 
bu büyük memleket da
vasında üzerlerine dü • 
şen vazifeyi ifadan geri 
durmuyorlar. 

Nihayet halkevleri· 
miz, koyunlarında ha • 
nndrrdıkları köycülüli 
kollarının çalışmalariy· 

le ve çıkardıkları der _ 
gilerle bu davaya elle .. 
rinden geldiği nisbette 
katılıyorlar. 

Bunların yanı ba • 
şmda uyanık ve idea • 
list idare şeflerimizin 
bu uğurlu calısma saha
sındaki müsbet realızas. 
yonlarr bize büvük ümid. 
Jer verecek mahiyette • 
dir. Köycülük çalışma • 
]arını büyük bir bilgi 
ve alaka ile ileri götü • 
ren Trakya Genel Seli.. 
reterliği bize bunun gü .. 
zel bir misalini verivor. 
Değerli asker ve idare 
adamı Kazım Dirik'in 
ve arkadaşl:>r·n1n bu sa• 
hada ki feyi?.] i çalışme1J 
larım bir başlı;:a yazımız· 
da tetkik mevzuu ya .. 

~ 1 
pacagız. 

YAŞAR NABlı 



SAYFA 1 

Madrid önlerinde kanlı harb 
şiddetle devam ediyor 

Asiler ilerlediklerini; hükümetçiler 
taarruzun durduğunu bildiriyor 
Madrid, 5 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: 
Dün öğle zamanı başlıyan Madridin 

bombardımanı maneviyatı kıracak kadar 
müthiş idi. Bombardıman bilhassaFe

touan dö los viktorios mahallesinde tah
ribler yapmıştır. 

Enkaı: geçen bombardımanın enkazı 
üzerine yıkılmaktadır. Bombardımandan 
bilhassa mukavemeti pek az olan küçük 

işçi evleri müteessir oluyor. "Fransa yo
lu'' ismi verilen mahallenin başlıca cad
desinde manzara tüyler ürpertici:lir. 

Şosenin üstünde geniş kan lekeleri 
görülüyor. Çay haline gelen kırmızı bir 
su bir iaşe mağazasının önünde bekliyen 
ev kadınlarının durduğu yeri işaret edi

yor. 
Saat 16 da şeklini kaybeden parçalan

mış cesedler hala kaldırımların üstünde 

duruyordu. 

Patlıyan bombaların parçalariyle kır

mızı kiremidli bir kilisenin önünde dar 

bir sokağın içinde bulunan evler birer 

kalbur haline gelmişlerdir. Bu mahalle

nin diğer sokakları darma dağınıtkır. 

Bazı kimselerin kırık eşya parçaları ta
şımakta oldukları görüh.iyor. Taliin dar
besine uğramışken gene sükunetini mu· 
hafaza ederek Metronun dehlizlerinde 
veya dostlarının evinde gecelemek için 
konuşup anlaşan bu insanlara derin bir 
merhamet duymamak kabil değildir. 

Asiler tarafından atılan bombalardan 
bazılarının 150 kilo ağırlığında olduğu 
öğrenilmiştir. 

Çarpı~malar çok çetin oluyor 
Madrid, S (A.A.) - Evelki gün asi

ler tarafından Boadilla dö la Monte mın

takasında yapılan hücum pek şiddetli 

olmuştur. Taarruzdan evel topçu ve tay

yareler tarafından bombardıman yapıl· 

mıştır. Bilhassa alman taburlarından 

müteşekkil olan asi kuvvetleri alman 

harb usulü üzere kütle halinde ilerleme

ğe başlamışlardır. Mili5ler öğleye kadar 

tiddetle çarpışarak bükümetçilere aid 

aiperlerin önüne kadar yaklaşan düşma
na muannidane mukavemet etmişlerdir. 

Saat 11 de üç motörlü üç tane isi 
tayyaresi Majadabonda üzerine bomba
lar atmıştır. Fakat o aralık onlara karşı 
çıkan hükümetçilere aid üç avcı tayyare
si düşman tayyarelerinden ikisini düşür
meğe muvaffak olmuştur. 

ltladrid ıiddetle bombardıman 
editdi 

Madrid, 5 (A.A.) - Madrid dün öğ
le zamanı ıehrin muhasarasındanbcri 

görülmemit bir tekilde müthiş bir bom
bar:lımana maruz kalmıştır. 

Asilere aid onbeş bombardıman tay· 

yareai ıehrin üstünde açarak birçok 

bomba atmışlardır. Bunlardan üç taneai 
sabık kıralm yeğeni dük dö Santa • He· 
lena'nın mükellef sarayına tesadüf ede· 
rek sarayı kısmen yıkmıt ve dokuz ki· 
fiyi öldürerek birçoklanru da yaralamıt· 

tır. 

Şehrin muhtelif sokaklannda birkaç 

yangın çıkmıştır. İşçilerin oturduğu Te
utan mahallesi bombardımandan bilhas
sa müteessir olmuştur. 

Top sesleri daha sık ve daha yakın
dan işitilmekte olduğundan asilerin 
Madridi daha şiddetle tehdid etmeğe ka
rar verdikleri tahmin edilmektedir. 

Hükümetçi kl)·yarelerin 
bombardımanı 

Tetouan, 5 (A.A.) - Dün akşam 

radyo ile neşrolunan bir tebliğe göre Kı
zılların tayyareleri Kordu ile Kastro del 
Rio'yu bomb&rdmıan etmişlerdir. Asile
r :n tayyareleri, iki düşman tayyaresini 
düşürmeğe muvaffak olmuştur. 

Asi ordu şimale doğru ilerliyor 
Brunet, 5 (A.A.) - Havas Ajansı 

muhabirinden: 
Asiler, yeniden yapmış oldukları ta

arruz sayesinde dün öğleden sonra şu 
hattı tutmuşlardır: 

Sağdan sola doğru ve :Maıde Vorillo
dan Arokaya kadar Majalahondadan ge· 
çen hat. 

Ordu, şimale doğru ilerlemektedir. 
Sol cenahı da la Korogne yolu ile Mad
rid • Avila yolunun iltihak noktasına 

doğru ilerliyor. 

Aynı zamanda EKskurial'ın etrafın

daki gruplar, ovada hareket yapmakta 

olan kuvvet ile birleşmek üzere başka 

bir tarruz hareketine teşebbüs etmişler

dir. Taarruz son haddine götürülmüştür. 

"Kızıllar", halihazırda ancak Terro

lodones'dan Kalomenar'a giden yoldan 

faydalanmakta olduklarından dört taraf

tan ihata edilmek istemedikleri takdirde 
gece veya bugün çekilmek mecburiye· 
tinde kalacaklardır. 

Komüniaı kuvvetler de 
ilerliyorlar 

Madrid, ':s (A.A.) - Komünistlerin 

radyosu, Guadalagara bölgesinde hare

ket yapan hükümet kuvvetlerinin ileri 

hareketlerine devam etmekte olduklarını 

bildirmektedir. Bu kuvvetler, yeniden üç 

kasaba almışlar ve ehemiyetli mikdarda 
malzeme elde etmişlerdir. Bunların ara
sında on beş top vardır. 

Bombardımanın bil.ançoıu 

Madrid, S (A.A.) - Asi tayyarelerin 

dün Madrid üzerindeki uçmaları netice

sinde 35 kiti ölmüt, 200 kişi yaralan

mıttır. 

lıpanyada dünkü harblann 
neıiceıi 

Rahat, S (A.A.) - Sevilla radyosu 
bildiriyor: 

Dünkü gün, General Franko kıtaları 
için tam bir zafer günü olmuştur. Vil
la Franka ile Delkastillo, Romanilla, 
Kazaroya ve Kasamarila tamamen itgal 
edilmiştir. 

Elde edilen malzeme arasın.fa Uç 
zırhlı otomobil, üç tayyare ve altı ha· 
van topu vardır. 

ULUS 

Sancak türklerini 
yerlerinden tedirgin 

etmek için 
yapılmadık tazyik 

llırakıJmıyor . 
(Başı 2. inci sayfada) 

4.5 liraya İnmiş bulunmasına rağmen 
vergilerden bir santim dahi tenzilat ya
pr1mamış ve bu yüzden şikayetçi olan 
halkın üstelik vergi borçları derhal ve 
bir santime kadar tahsil edilmiş ve tah
silat çok gaddarene yapılmıştır. Para 
tedariki için bir saat bile müsaade ala
mıyan borçluların haczedilen ev eşya
ları ve mahsulleri yok pahasına satıl
mıştır. 

Hama, S (Hususi) - Mandater hü
kümet sancak türklerinin kendi yurd
larından Ü.7.aklaştrrmak siyasetini tabak. 
kuk ettirmek için sistematik bir suret
te. v~rgileri ve tazyikleri şiddetlendir
mıştır. Tedrici bir surette bankaya borç
landırılmış olan halkın bu bahane ile 
m~llarr ellerinden alınmıştır. Vergi ve 
saır bahanelerle emlakini kaybederek a
na vatana sığınan antakyalı Bahaddin de 
300 zeytin 150 badem ağacr 100-150 öl
çek kadar hububat (beher ölçek onbeş 
okka) ve senede 25 altın lira kadar va
ridat getiren sebze bahçesi ve hiç bir 
varidat temin etmiyen diğer bir boş top
rak için senede 1000 türk lirasr vergi 
venneğe mecbur tutulduğunu, fakat bu 
parayı ödeyemiyeceğinden mallarını 

350 fransız altını mukabilinde terhine 
mecbur kaldığını, halbuki bankadan 
aldığı bu paranın da taksitlerini ver
meğe imkan bulamadığından bütün ara. 
zinin ve bu meyand~ evinin satıldığını 
ve perişan bir halele bırakıldıktan sonra 
ana vatana çıktığını acıklı bir surette 
izah etmektedir. 

Llizkiye, 5 (Hususi) - Köylüler şe· 
hirlilerden daha fazla tazyik edilmek
tedir. Her gün 12 rapor vermeğe mec
bur tutulan jandarmalar bu raporları be. 
hemahal tamamlamak için akla gelmiye
cek bahaneler yaratmaktadırlar. Hak
kında rapor tanzim edilen köylü mah
kemede de aynca para cezası ile teczi
ye olunmaktadır. Bu hal ise esasen ağır 

vergiler altında kıvranan köylüyü ta

hammülü imkansız bir duruma sokmak. 
tadır. 

KIZILAY 
ANKARA ~tl:RKEZlNlN 

RÜ\: UI\ R·\LO~l. 
Haber aldığımıza göre Kızılay An

kara merkezinin senelik büyük ba1osu 
şubatın 6 ıncı cumartesi günü akşamı 
verilecektir. 

Birçok hayır müesseseleri tarafın

dan tertib edilen balolar, muayyen bir 
merasımın tekrarlanmasından ibaret 

kalmaktadır. Bu baloyu tertib eden he

yet bütün bu hususları dikkate alarak 

balonun yalnız bir hayır evine yardım. 

dan ibaret kalmamasını temin için yep
yeni bir programla işe başlamıştır. Çok 

yakında bu baloyu her yd olduğu gibi 

kıymetli himayesine almış bulunan 

Milli Müdafaa Vekili 'General Kazım 
Özalpın reisliğinde toplanacak olan 
mümtaz tertib heyetinin alacağı karar
ları ayrıca okuyucularımıza bildirece
ğiz. 
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Ankara. kışının eşsiz ve ihtişamlı dekoru içinde Güvenlik Anıtı. 

Ankara 
ÖGLE NEŞRİYATI 

12.30-12.SO Plak: türk musikisi ve 
halk şarkıları 

12.50-13.00 Dahili ve harici haberler 
13.00-13.30 Muhtelif plak neşriyatı 

AKŞAM N~ŞR!YATI 

ı 7 .30-18.30 rnkılab dersleri 
19.00-19.30 Turk musiki ve halk şar

kıları (Ferit Tan ve arka-
daşları) 

19.30-20.00 Türk mu~iki ve halk şarkı· 
ları (Makbule ve arkadaş
tan). 

20.00-20.20 Konfrenas: Fuat Rifat Bö
rekçi (vasilik, salahiyet ve 
mesuliyeti). 

20.20-20.40 Plak: Dans musikisi 
20.40-21.00 Ajans haberleri ve gazete 

hulasaları. 

21.00-22.00 Stüdyo salon orkestrası. 

İstanbul 
ÖGLE NEŞRİYATI 

12.30 Plakla türk rdusikisi 
12.50 Havadis. 

13.05 Plakla hafif müzik 

AKŞAM NEŞRiYATI 

13.25-14.00 Muhtelif plak neşriyatı. 
18.30 Plakla dans musikisi 
19.30 Konferans: Suat Derviş tarafın

dan 
20.00 Sadi ve arkadaşları tarafından 

türk musikisi ve halk şarkıları 
20.30 Türk musiki heyeti. 
21 00 Sııat ayarı: Orkestra. 
22.00 Ajans ve borsa hab ::rleri ve erte

si günün programı. 
22.30 PJ-.ı kla sololar. 

23.00 SON. 

Alpullu şeker şirketiyle 

maliye arasındaki 
anlaşmazlık 

Öğrendiğimize göre, Alpullu şeker 
şirketile istihlak vergisi noktasında bir 
anlaşmazlık mevzuu olan ve maliyece tes
bit edilen rakama göre sekiz yüz bin li
ralık bir yekuna varan meselede kaçak· 
çılık bahis mevzuu değildir. İşte görüş 
ve ictihat ihtilafı bulunduğu için mese· 
lenin halli mahkemenin takdirine arze· 
dilmiştir. 

LORD ELİBANK 

Togo ve Kamerunun 
almanyaya iadesini 

• • • 
ıstı yor 

Londra, 5 (A.A.) - Lordlar Kama
rası azasından Lord Elibank, Taymis 
gazetesi ile r.eşretmiş olduğu açık bir 
mektub ile sömürgeler meselesinin he 
men tetkik edilmesini istemektedir. 

Lord Elibank, geçenlerde impara• 
torluk içinde yapmış olduğu bir yolcu
luk sırasında dominyonlarda bir çok 
zatlar ile görüşmüştür. Bu zatlar, bu me
sele için mutlaka bir hal sureti bulun
ması düşüncesini ileri sürmüşlerdir. 

Eğer bu meselenin halli ihmal edilecek 
olursa gelecek nesiller bizi basiretsizr.e 
hareket etmiş olmakla muahaza ede
ceklerdir. 

Lord Elibank, yalnızca sömürğe sa• 

bibi devletler delegelerinden mürekkeb 

bir komisyon kur;ılmasını teklif etmek• 

tedir. Hatırlardadır ki Lord lllen of 

Husfvud, geçenlerde enternasyonal bir 

komisyon kurulması teklifinde bulun• 

muı idi. 

Lord Elibank, Togo ve Kamerunun 

Almanyaya iadesini tavsiye etmektedir4 

Kendisi, bu takdirde Somoa ve Yeni gi .. 

nenin iadesine yeni Zelanda ve Avustu• 

ralyanın muhalefet etmiyecekleri dü

şüncesindedir. 

Yalanlan an lıir haber 

Berlin, S (A.A.) - Milli ekonomi 

bakanının B. fon Ribbentrop ile birlik· 

te sömürge meseleleri hakkında bir al
man muhtırası hazırlamakta olduğu 

hakkında ecnebi membalarından gelen 
haberlerin asılsız olduğu Berlinin iyi 
haber alan mahfilleri tarafından öğre• 
nilmiştir. 

.,.._ ... anı:Rl!IUlJIJODO tYS A °" 
Nöbetci eczaneler 

a 

1 - Pazar: Ankara eczanesi 
2 - Pazartesi: Yeni ve Cebeci 

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

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

Aı717t..-.-.oıı:R o ...... o StOliJ1SJIJiJ .. 

-===========================================================================================-================================================ 
Tefrika. No: 119 

BtLtNMIYEN tNS~ 
Yazan: Dr. ALEXIS CARREL 

TDriçeye çeviren: NASUHi BAYDAR 

insanın inpamda psikolojik amilleri kullan
.inak nazik bir i§tir. Bununla beraber çocuğun 

entelektüel teşekkülünü sevk ve idrae edebili
riz. Muallimler, münasib kitablar onun iç ale
mine, nesicleriyle aklının tekamülü üzerinde 
müeaair olacak fikirleri ithal ededer. Ahlak, ea

tetik veya din duygulan gibi diğer psikolojik 
1aaliyetlerin gelitmesinin entelektüel terbiye • 
den müstakil olduklannı daha önce İ§aret et • 
miftik. Bu faaliyetler üzerine tesir icrası kabi • 
liyetinde olan zihni amiller sosyal muhite men· 
aupturlar. Demek ki süjeyi münasip bir çerçeve 
içine koymak lazımdır. Bu da onun muayyen 
bir psikolojik hava içinde bulunmasını 7.8l'uri 

kılmaktadır. Mahrumiyetlerden, mücadeleden, 
hayatın çetinliğinden ve hakiki entelektüel kül
türden doğan faydalan ve, deruni hayattan ge
len faydalan çocuklara temin etmek şimdiki 

halde pek güçtür. Deruni hayat, bu hususi, 
gizli, paylqrlmaz, demokratik gayri olan fey, 
birçok terbiyecilerin muhafazakarlığı dolayısiy
le büyük hareketlerin kaynağı olmakta devam 
etmektedir. Yalnız o, ferde, kalabalık arasında 
şahsiyetini muhafaza etmek imkanını vermekte
dir. Yalnız o, ona, yeni Beldenin kargaşalığı 

içinde aklının serbestliğini ve asabi cümlesinin 
muvazenesini temin etmektedir. 

Zihni amiller, ferd üzerinde, batka türlü te
sir yaparlar. Bunlar, yalnız, her insanın uzvi ve 
dimaği hususiyetlerini tamamiyle bilenlerce 
kullanılmalıdırlar. Herkes, zayıf, zeki, ahmak, 
durgun veya hareketli olduğuna göre, aynı zih· 
ni münebbihe karşı, ayn şekilde reaksiyonda 
bulunur. Bu nazik usuller, her uzvun tesisinde 

körü körüne tatbik edilemezler. Halbuki bir 
grup un veya bir milletin f erdleri üzerinde tesi
rini aynı şekilde icra eden ekonomik ve sosyal 
prtlar mevcuddur. Demek ki sosyolojiciler ve 
ekonomiciler, hayatın şartlannı • yapacaklan 
değişikliklerin psikolojik tesirlerini göz onune 
almadan - tadile kalkışmamalıdırlar. Müşahede 
göstermektedir ki tam fakirlik, refah, barış, ka
labalık içinde veya münferid bulunmak beşerin 
terakkisine faydalı değildir. Muhtemeldir ki ferd, 
nihai tekamülüne muayyen bir ekonomik em • 
niyet, zevk, mahrumiyet ve m~cadele ~:ı1 itrısı • 
run yarattığı zihni hava içinde erişebilsin. Ya
şayış şartlan her ferde ve her ırka göre değişir. 
Bazılannı ezen hadiseler diğer bazılarını isyana 
veya zafere götürür. Ekonomik ve sosyal mu
hite insana göre şekil vermelidir, insana muhi
te göre değil ... Uzvi cümleleri, onları tam faali
yette tutmağa has bir psikolojik hava temin et
meliyiz. 

Psikolojik amillerin çocuklar ve gençler üze
rinde olgun insanlar üzerindekınden bariz bir 
tesiri olması tabiidir. Bunları hayatın plastik 
çağında, şekil değişimi devresinde kullanmak 
gerektir. Fakat bunlann tesiri, daha az bariz ol
makla beraber, gene ömür uzunluğunca devam 
eder. Uzviyet olgunlaştıkça, zaman kıymeti 

azaldıkça bunlann ehemiyeti de artar. ihtiyar • 
lıyan vücud üzerindeki tesirleri pek faydalıdır. 
Aklı ve vücudu faaliyet halinde bulundurmalt 
suretiyle pirlik zamanını geciktirmek kabildir. 
insan, olgunluk ve ihtiyarlık devrelerinde, gençt, 
liğindekinden fazla intizama muhtaçtır. Vaktin· 1 

den önce yıkılmak, ekseriya, kendini bırakmak•' 
tan gelmektedir. Teşekkülümüze yardım eden 
amiller sukutumuzu tehir de edebilirler .. Bu psi
kolojik amillerin makul surette kullanılması, 
uzvi inhitat devresini ve entelektüel ve moral 
haznelerin, şeyhuhatten gelen tereddi uçuru•. 
muna yuvarlanmasını uzaklaştırabilir. 

(Sonu var) 
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!TeJWieat ceçızksi No. 'J 
ZAYi ı 

T .. haıl - Keçiken arasın- al 
da1d 00.SO temilitlı ~ No. 111 B 
pasomu kaybettim. mıamo yok- 5 -tur. == 

- ••11111-•111•• 
Türk Hava Khrumu 

Gul llaeal S. 1 talebesinden E 
Cemd 1-65 E Büyük Piyangosu ' Çifte ispirallı o s ram m ____ ....;: ___ ....,.___________ = 

-
Hususi muallim 

== ' ampullerinin gazlı tiplerini 

kullananlar 0/,20 niabetinde 

daha fazla aydınlık elde 

ederler. Dekalumenli Osram 

an,,pullarini alırken üzerin

de Vat ile göst,erilen sarfiyat 

teminatına dikkat ediniz. 

Mutfağınız için 125 (Dlm) 

5 Şimdiye kadar binlerce ld§iyl z•& eımiftir. 

~;:.: a== :::u: ===ı= 3. llncü k004YS1{.}oooi{ iURADK~~ 
Adres: latiklll mahalle.si 
Dinç sokak No. 1 N. Azız 

1--64 

•-------1 Aynca: 15.000, 12.000 10.000 Liralık a 
;:=== ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) • 

Çocuk Sarayı caddesi Kmtun· _. hk iki adet mükafat vardır. 
lu cami 1rartıamda No. 84 B. == 
Alim apartımanında bir daire ki- 1 DtKK_ ,\, T : 
rahktır. Su, lıavapzı. banyo " == ~ 

Kiralık Daire 

~· .J li bir ampula ihtiyaç vadır. 

iE Bilet alan herkes 7 t'kinci kanun ,,-~7 gUnB Mpnı
sair tefkilitı 10n siatemdir. ita- § na kadar biletini değiştinniş bulunmalıdır. Bu tarib
pıcıya mtincaatla ber ftkit 1(6- §5 ten 80ll1'a bilet iiserindeki balda .a.lat olur-
rebilininiz. 1-3t -

------- •ı•ı•••••-ı•ııııııını•n11111111111•111 

••• ·m 
Kiralık Daire 

Demirtepede Akbay 1e>kağm· 
da, birinci kat, beı büyük oda, 
bir ofi1, çamqırbk. kalorifer, 

a11ıpulleri ucuz aydınlık temin ederler.~ ucak •U ft airni Olan yeni .,,,. 
pılan bir binada bir daire klra
hlrtır. Ust kattakilere müracaat. 

Aktif 
Cumhriyet Merkez Bankasının 

2 iKiNCi KANUN 1937 V AZIYETI 

1 

Pasif 
LiRA ! LlRA 

~--------· - -ı ı-----

Altın aaft kiloıram 17.092,771 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhalNrlsı 
Tiirk liruı 

llarite1aç •ahaltirlerı 
Altın afi kilORralD 7.010,290 
Altına tah•lli kabil aerbelt 
döı>izler 
Diler dömler " JM>rçla 
ldirina bakiyeleri 

Ha-.. talaYilleria 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
brtılıiı 
~- 6 ve 8 inci madde-

.. .:.:.:..~__:.-.ıuam hazine tara· 
"'._·~ iılidirat 

Senedat dizden 
Hazine bonoları 
Ticart tıenedat 

Eabam •• tahvilat cüzdanı: 

ı 
Deruhte edilen evrakı 

A naktiyenin kuf1bğı -. 
ham ve tahvilit (itibari 

B kıymetle) 
,. . Serbest eabaın ve tahvilat 

-•aa.lar: 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvillt üzerine 

Hiaeedarları 
Muhtelif.ı, 

24.042.349,69 
11.079.171,-

742.334,46 

317.329,67 

9.860.533,22 

64.820,98 

34.o47.436,64 

158. 7 48.563,-

12.G64.611.-

2.411.981,67 
27.837 .354,23 

37 .tS(;.580,23 
3.980.191,49 

33.716,14 
7 .605.577 ,81 

35.863.855,15 

317.329,67 

43.972. 790.84 

30.249.335,90 

41.166.771,72 

7 .639.293,95 
4.500.000,-

11.707 .969,30_ 
y ekGn 322.101.298,53 

Sermaye: 
İhtiyat akçesi: 

Teclarildeki banknotları 
Deruhte edilen enab nütlye 
Kanunun & " 8 inci madde
lerine teftikan huine tar• 
fmdan vaki tediyat 
Deruhte edilen ewaJa naktiye 
bakiyesi 
Karşıhiı tmnamen altın ola· 
rak ilbeten tedaville 
vazeclileıa 
Reeskont mukablll ilive~en 
ted. vued. 

Türk lirası mevduabı 

Doviz teahhüdab: 
Altına tahvili kabil clhbler 
J>ller d6Yf.sler Ye eleraJdı 

"''9nc~ 
MDtıellf.1ı 

URA URA 

15.000.000,-
1.551.182,53 

158.748.563,-

12.064.Gl ı~ 

146.683.952,-

19.000.000,-

22.000.000.- 187.683.952,-

11.622.356,92 

&227.11 

ıs.···~=· .• ZS.15&651,11 
ISJllS.155,IZ 

Yekta 322.101.298,53 

2 Yırt 1933 tarihinden itibaren: Iskonto _haddi 'Fo S '/ı altın üzerine avam % 4 ı/ı 

A vrupaya Talebe 
Gönderiliyor 

l\faden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü Genel 

Direktörlüğünden: 
"ıo! - Maden mllhenclld yedttlnaek &sere m8labU- De A.nıpaJa 
'--• talebe tahaile &&ıclerilecektir. l~ llPlıc1ald prtJan 
-ız olıııaıı Jbmıdır: 

a) TUrk olmak. 

0 b) lla4en ocaklarmda pJqabUecel' iablliyette n llhad t11D 
~ (Sıhl muayene Ankara'da yapılacaktır.) 

c) Lise mezunu olup frarwzca, Almanca, lngilizce dillerden bl· 
riabıi okuyup yazabilmek. 

d) Yaır 18 den qağı 25 den yubn olmamak.. 
~~2- Müsabaka imtihanı Ankarada M.T.A. en•titUıUnde 25 ikinci 
-.nun 1937 gUnU yaprlacaknr. Açılacak mllwa~ imti~ ka
~I •11l'9kla beraber gönderilecek talebelenn ihru ettikleri d .. 
rece ıdhariyle 20 aramda bulunmak .-rttn'· . 

3 - imtihan: Hesap, hendese, cebir, mihanik, fizik, kimyadan " 
"1bnda :VUılr dillerden birinden yapılacaktır. 

"--Tahaile ı&Mterilecek olanlar, ilıricS. tah•ll ~üddetleri ka~ar 
lllec~ himıete dbl olcluklarmdan, bu huauıta mlkellefiyetlennl 
tevıık etmek Uzere bir teabhGtname verecekler ve bunun için de 
llhıteber kefil g&stereceklerdir. 

5 - latiyenlerln niifn htniyet cilzdanmı, hllm6ha1 ~ 
~eb tehadetnameailli nya bunlarm tasdikli birer •uredennı, 4 
1... .... -:_ S.,togra1 ve djlekçelerini, 21.1.1937 perşembe ~~ a~ 
.... Aııkarada M.T.A. EnstitUıü Genel DirektörlU .. ..-e 1 D • 
ıı1:tl •e 22.l.1~37 cuma günü sıbt muayeneleri yap.tm~mak üzere, 
.... ~~il evet Bay Hasan apartımanmdald eıotitU daıresınde bulun• 
---va ilin olunur. (2119) a 6055 

A vrupaya Talebe 
Gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü Genel 

Direktörrôğiinden: 
t - Vah jeologu yed,tlrmek tlzere mGaaba'& De Avıapa'ya 

alJO" talebe tallail• ıönderilecektir. lateldillrin qaptald ,..n1arı 
W. olmuı Jlgnndır ı 

•) Terk oı..Jr. 
b) lladen ocattannda çalıtablleceli UbWyettıe ve adiatl tam 

oa..k. (Sdd muayene Ankara'ü yapılacaktır.) 
c) Lise mezunu olup franuzca, AJ1111nc1w JngU1ıce diUerdca bl· 

riıini okuyup yazabilmek. 
d) Yatı 18 den qağı 25 den yu1Can ohnameJC, 

2 _ Milaabaka imtihanı Ankarada 11.T.A. Enıtltllallncte t sat 
1937 günil yapılacaktır. Açılacak mUaabab lmb1ıamda bzammf 
olmakla beraber chderilecelr talebelerin ibra ettikleri 41ence ltl• 
bariyle 10 •Miada bulunmak prttır. 

3 - lmtlbm: ltlyuJye (hendese, cebir). HayvJDat, Nebatat. Je
oloji, Fizik. Kimyadan ve yukarda yuı1ı dillerden birinden yap1Ja. 
caJmr4 

4 - Tahlile g8nderilecek olanlar, ileride tabın mGddetled bda 
mecburt hizmete dbl olduklarından, bu hu•usta mUkeDeft7edeılnl 
tıevsilr etmek lzere bir teahhlltnmıe nrecelder w .,_ igln de 
muteber kefil g6•tereceli:lerdir. 

5 - latiyenlerin niifua hüviyet cllzdanmı. ld!tnllwl nrakasmr. 
mekteb tehadetnameaini veya banlamı tudlkU 'blıer 1Uretlerinl, 4 
kıta fotograf ve dilekçelerini, 28.1.193'1 perıembe gtintl akpmına 
kadar Anbnda il. T.Aı Enatittlall a-1 Direlrt8rllfttne g&lder
meleri ye 29.1.1937 cuma günil mı -.yeneleri yaptıahmk Clzere 
ağleden mı Bay Hasan apartımanıiadaki eutitü dairnlnde bulun-

malan il& olwwr. (2118). l-4054 

Ankara Güınriiğünden : 
Gilmrllle terkedilen •ftda nnl n mfkdan yan1r ef1alar fG.l.ı 

936 tarihinde açık artırma ile atdacaktır. Jlilsayedeye ifdrak etmek 
ve tafsilat almak ii&ere pmrüje mllracaatJan. (21J7) 

Xilo Gram 
3 800 
1 320 

25 100 
3 

1 

ıs 

50 
240 

50 
60 

760 
gzo 
250 
560 
400 
ızo 

500 
420 
080 
150 

Gılaako mnaJrkim alt tmı: 
Bo' teneke lrutıa 
TramvarDStar 
Kiat fotuğraf resim 
Demit lümilt nikel balitHmdaa blçali 

• • • • ptal ft Jmpk 
Milıtahzeratı kimyeviye amai79 
Apçten tabi1111dı metre 
Galvaııezli bakır tel 
ipek mensucat 
Sülfüllü demir Jrayuk 

• • • 
Kundura boyau 
Kuru pil 
Boyalı apç kuta 
Çerçevesiz termometre 
Elektrik uyıcm 
Çelik metre 
Bir adet bot varll 
Hurda tahta aletleri dirhemler 

2-6070 

Karacabey , Harasıııdan: 
Hara hayvanatı ihtiyacı için iki y8s eW bin kilo yu1af, yGs otu 

bin kilo arpa, n elli bin kilo baila kapalı dtf uau11y1e ebfltmeye 
konulımqtur. tbale 11.1.1937 puartfti giln6 aat on bette Bara 
merkez binasında yapılacaktır. Munkkat --t 2060 Hra olup ya• 
lafın beher kilosuna altı kuru, elli antim, arpanm beher 1dloaana 
altı bnaf yirmi bet antim " bülanm beh« kiloma altı ~ 
kqmet takdir ........... IBelrllleda meslltw «8n " -tte ı.mnat 
•• naikalariyle birlikte Harada bulunınalaq ~· (5638) z.&tSl 

Ankara Valiliğinden: 
Tqban karşıauıda huıuıt idareye ald JQremltli dWdrln1arm ta

mirine ilin edilen mltdCİetler zarfmcla talip ~drCından me&lrOr 
dükklnlarm tamiri bir ay müddetle pazar~ bnulmqtur. 

Ketlf bedeli 753 Ura 10 kanqtar. 
Pmrlıla panek içba 56 lira 4& kuratl*'-..altbt t ı '"t lta

ıı ıa.-dır. 
htekliledn her pUlllUll n ~c&aıJerl .. t ıs de Wllyet 

daimi mcimenine tartnameeinl ~ ~ ..._.. _.. • 
... mBdildllilne miracaat1an ilin ohmur. ('2185) 1-6147 

UY ANIŞ Kurul ut 
1891 

46 .emdir danwlu plnwlrta ola ba Wtabk realmH p-
metenin Anbra'da atrt ,eri A it B Ilı ltitllberidir. S. 
nelik abone 10 Ura. Sayı91 20 kanıt 

1 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet;ı,Vekileti: 

Ankara Merkez 11.lassıhha 
Müessesesi öd~den: 

ı _ Açık e1a111tmeve 1ııonuı• tt: ıra.,,r m1 ....... •tnı 
•!mec:ık amha~ Well lNO Hra allt 

z _ htiyenlcr tartname w Uatıeyl a 1 •• muhulp mutemea-
Hiimten alüileccktlr. 

s - ....,._. 11·1-137 .... ..- 11 eblttme ..mi:rl9 
yapılacaktır. ; -

4 - l•tekli ebiltmeye ıirebilmek için \ 147) liralık ...akbt 
teminat vermesi ayrıca bu it berine m~lı yapUC- dair .,.... 
ka ibru etmeli prtt"F• (2187) z-6158 

Ankara Valiliğinden. 
t - K~f bedeli 11715 Undan l1ıeret W- Anbra ltadyulll 

n tpodrom su t4:,llaatmm t.enii ap.lı art aauliy1e drıaihmeye 
Jronulmuttur. 

2 - Eksiltme lU.937 pazarteai aOnil ... 15 de Ankara Vlllye1: 
binaamda daim! encümende yapılacaktır. 

ı - isteklilerin teklif mektuplarmı ve 878 llra 62 kurutluk te 
mlnatı muvakkate makbuzlyle ticaret ocldi ve fennt ehliyet vesin.; 
larmı aynı gilnde uat 14 de kadar daimti aacOmen reislii ine ve 
mel eri. 

4 - tstiyenler tutname ve evrakı ketflyeyl her KUn villyet 1111' 
fa m6cllirliiibde pebüirler. (2157) 2-6111 
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PBILCO radyolarını bizden arayın HAL'lL NACİ Anafartalar caddesi No: 111 Telef. 1230 

1 ASKERi FABRIKAIAR UMUM MODORLOCSO 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

70 Adet Bidon 
Tahmini bedeli 35 lira olan yukarıda miktarı yazılı bidonlar 

ıg. 1. 1937 tarihinde salı günü saat 14 de açık artırma ile satılacak
tir. lıtekliler bidonları Kayaş fabrikalarımızda görebilirler. Şart· 
name parasız olarak Askeri Fabrikalar Satın Alma Komisyonun
dan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 2 lira 63 kuruş ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesaikle bahsi 
geçen gün ve saatte komisyona müracatları. (2253) 1-28 

500 TON ASİT NİTRİK 

Tahmin edilen bedeh (127500) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
yazılı :nalzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 19-2-937 tarihinde cuma günü saat 15 de kapalı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname (altı) lira (37,5) kuıuş mukbilinde ko -
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (7625) lirayı 
havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde · 
lerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona miiracaatları. 

(2193) 1--22 

U. D. Yollun Ve Limanları umum müdürliiğü S. ı 
A. Komisyonu l.ianları: 

İLAN 

Muhammen bedeli 18.452 lira olan muhtelif vagon ve lokumotif 
yay ve sustaları 15.2.1937 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1383 lira 90 kuruşluk muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikalar, resmi ~azetenin 7-5-1936 G. 
3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinde, Hay· 
darpaşada Tesellüm ve Sevk efliğinden dağıtılmaktadır. 

(2212) 2-6200 

I" ANKA';A LEVAZIM Al\tl1RL1G1 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 
1 -- Ankara yollama memurluğunca muhtelif istikametlere yap· 

tırılacak 2000 ton eşyanın nakliyesi kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

2 -- Eksiltme 15.1.1937 cuma günü saat 15 de Levazım amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Raptırılacak nakliyatın tutarı 5351 lira 50 kuruş olup mu· 
vakkat teminatı 401 lira 36 kuruştur. Şartname her gün komisyonda 
parasız görülür. 

4 -- İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü mdadelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlarını havi teminat mektuplarım belli gün ve saat
ten bir saat evveline kadar kom;syona vermeleri. (2211) 2-6183 

İLAN 

• 1 -- Ankara garnizonu kıtaat ve müessesat hayvanatı için 675700 
kı o arpa veya yulafın kapalı zarfla eksiltmesi 14 ikinci kanun 937 
tarihine müsadif pen;embe günü saat 15de levazım amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Arpanın tutarı 25338 lira 75 kuruş olup muvakkat teminatı 
1900 lira 41 kuruştur. Yui<ıfın tutarı 33785 lira olup muvakkat te • 
minatı 2533 lira 88 kuruştur. 

3 - Arpanın şartnamesi 127 kuruş yulafı;1 şartnamesi 169 kuruş 
mukabilinde komisyondan verilir. 

4 - İst:!klilerin 2 ve 3. üncü maddelerindeki vesika ve teminat 
makbuzlürım havi teklif mektuplarım belli gün ve saatten bir saat 
evveline kadar komisyona vermeleri. (2194) 2-6177 

İLAN 

Tüll'\en birlikleri ~ayva~atr ihtiyacı için 420 ton yulaf kapaJı 
zarfla alınacaktır. Eksıltmesı 22.i.937 saat 15 dedir. Teklif mek _ 
tupları bir saat evveline kadar kabul olunur. Muhammen bedeli 
2~200 lira ilk teminatı 189Q liradır. Şartnamesi 126 kuruş mukabi. 
lın~e verilir. İsteklilerin eksiltmeye iştiraki için belli gün ve saatte 
tekıf mektuplarını kanuni vesikalariye Lüleburgazda tümen satın 
alma komisyonunda tulunmaları. (2274) 1-66 

l(arahallu Beledivesinden: 
·' 1 - Urayımızın 12838 lira keşif bedelli elektrik tesisatı Nafta 

Vekaletince musaddak proje dahilinde kapalı zarf usuliyle eksilt • 
meye konmuştur . 

. 2 -: Eks~ltme 8-2-937 pazartesi günü saat 15 de KarahalJı Urayı 
Daıresındekı daimi encümenince yapılacaktır. 

3 -- Muvakkat teminat 962 lira 85 kuruştur. 
4 -- İstekliler münakaşa evrakını beş lira mukabilinde Galatada 

SeHinik bankası üzerinde elektrik mühendisi Hasan Haletten alabi
lir ve urayımızda görebilirler. 

5 -- Teklif mektuplarım havi kapalı zarflar ihale günü tam saat 
14 de kadar adı geçen encümen reisliğine makbuz mukabilinde ver· 
miş olm~Jıdır. (2177) 2-6123 

KREM 
~~ 

Kumral, Sarışın. Esmer her tene tevafuk eden yeg!ne sıhhi ~ 
kremlerdir. Cildi besler. Çil. Leke ve sivilceleri k~ilen izale " 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan· ~ 
dıkları sıhhf güzellik kremleridir. ~ 
KREMBALSAMİN 4ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 'i~ 

1 - Krem Balsamin yağlr gece için penbe renkli ~ 
2 - Krem balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli J 
3 - Krem Balsamfn acı badem gündüz için beyaz renkll J 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için penbe renkli. ~ 

İNGİL1Z KANZUK ECZANESİ. 
Beyoğlu • İstanbul 

1 MlLLl MÜDAFAA .VEKALETİ 1 
"'ATIN ALMA KOMİSYONU İLANLAR , 

. 12-1-937 sah g~nü saat 11 de ihale edileceği ilan edilen iki 
mılyon maka.rann~ ıhalesi 3~-1-937 cumartesi günü saat ıı de yapı· 
lacaktır. Talıplerın buna gore hareket etmeleri. (2272) 1-59 

BİL İT 

1 - Vekalet ihtiyacı için 500 litre otomobil benzini pazarlık
la .. s~.tın alınacaktır. Pazarlığa girmek istiyenlerın 9.1.937 C. ertesi 
gunu saat 11 de M. M. V. Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (2271) 1--58 

BİLİT 

1 - Elektrik ölçme aletelerine talip çıkmadığından yeniden 
pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edılen bedeli 2500 lira olup ilk teminat parası 187 
liradır. 

3 - İhalesi 22-1-937 cuma günü saat 11 dedir. 
4 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad· 

lerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinde M. M. 
Vekaleti satın alma komisyonuna gelmeleri. (2269) 1-56 

BİLİT 

1 -- 1200 metre gedikli erbaşlar için kışlık elbiselik kumaşa ta
lip çıkmadığından yeniden pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 7800 lira olup ilk teminat parası 585 
liradır. __ _ 

3 - İhalesi 23 ikincikanun 937 cumartesi günü saat 10 dadır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad 

delerinde yazılı belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinde M. M. V. 
satın alına komisyonunda bulunmaları. (2268) 1-55 

BlLİT 

1 -- Hepsine biçilen e deri 1607,5 lira olan 5000 litre oto benzini 
ile 300 litre mobil oil A ve 150 litre mobil oil C motör yağları açık 
eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartinamesini almak ve görmek istiyenlerin hergün komis-
yona gelmeleri. 

3 - İlk teminat miktarı 120 lira 57 kurustur. 
4 - İhalesi 21-1.937 perşembe günü saat ' 11 dedir. 
5 - Ekisltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddlerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte ve ihale 
saatinde M. M. V .SA. AL KO. na getirmeleri (2270) 1--57 

İLAN 

Gres yağı: 2500 kib gres yağı pazarlıkia satın alınacaktır. Hep
sinin tutarı (1000) liradır. Evsaf ve şartnames~ Komisyonumuzdan 
ahnacaktır. İhalesi: 7. 1. 1937 perşenbe günü saat 15 de yapılacaktır. 
İlk teminatı: (75) liradır. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunan. 
lar 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü madelerinde istenen belgelerle bir· 
likte paazrlık gün ve vaktında M. M. V. Satın Alma Komisyonuna 
glsinler. (2152) 2--6099 

BİLİT 
1 - Her bir tanesine biçilen ederi 340 kuruş olan 2.200 tane yün 

fanila kapalı zarfla alınacaktır. 
2 -- Şartnamesini parasız almak ve örntğini görmek isteyenlerin 

hergün komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat mikdarı 561 liradır. 
4 -- İhalesi 7. 1. 1937 perşenbe günü saat 11 dedir. 
5 -- Eksiltmeye girecekelerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazdı belgele rle ilk teminatlarını teklif mektublan 
ile birlikte ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. SA. AL. 
KO. na vermeleri. (2151) 2--6098 

BİLİT 
Gliserin: (2000) kilo saf gliserin açık eksiltme ile satın alına

caktır. Hepsinin tutarı 1500 liradır. Evsaf ve şartnamesi Komisyo
numuzdan alınacaktır. İhalesi: 7. 1. 1937 perşenbe günü saat on bir
de yapılacaktır. İlk teminatı: 112 lira 50 kuruştur. Eksiltmeye gire. 
cekleden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddele
rinde istenen belgelerle birlikte eksiltme gün ve vaktında M.M.V. 
Satın Alma Komisyonuna gelsinler. (2153) 2-6100 

Zayi Mühür 
Evkaftan almakta olduğum 

muhtacin maaş cüzdanımla tat· 
bik mühürümü kaybettim. Hük
mü olmadığı ilan olunur. 

Ankara Saracsinan mahallesi 
N o. 100 evde Halime 

1-63 

lüralık l(at 
Yenişehir Kocatepede su de

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

Kiralık Oda 
Ulus meydanı civarı. cadde 

üzeri. Merkezi teshin. Hizmet. 
YENi 

Kuru/ 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Riyasetinden: 

Ankara Tüccarlarının nazarı dikkatine 
937 senesi tecdidi kayıt muamelesine 1. ı. 937 tarihinden iti

baren başlanmış olduğundan alakadarların Odaya müracaatla mu
amelei kanuniyeyi ifa ettirmeleri Ticaret ve Sanayi Odaları kanu. 
nunun üçüncü maddesi ahkamına tevfikan ilan olunur. 1-61 

Elbistan Belediyesinden: 
İlçemiz dahilinde kendi sermayesiyle icrai menfaat edecek bir 

eczacıya ihtiyacımız vardır. Kendisine 2000 lira ikraz edileceğin
den mukavele şartlarını öğrenmek üzere Elbistan belediyesine mü. 
racaatları ilan olunur. (2267) 1--54 

Ankara Ka<lastro Mahkemesi Hakimliğinden: 

Düzcenin Şerefiye mahallesinden Ankaralı Memiş oğlu Ethem 
mirasçılarından Mahir, E lmas, Emine ve Zihni avukatları Hilmi 
Raşidin Ankarada Osman mahallesinden Memiş oğlu Ethem karısı 
Zekiye ve çocukları Muzaffer ve Şerefnur aleyhlerine açtığı iptali 
senet davasından dolayı müddei aley hlerin ely evm nerede bulun
dukları bilinemediğinden tebligat yapılamadığı namlarına çıkarı
lan davetiye arkasına mübaşir tarafından veriien meşrubattan an
laşılarak bittalep u sulün 141 inci maddesine tevfikan müddei aleyh· 
lere ila nen tebligat icrasına ve duruşmalarının da 1.1.937 cuma saat 
14 de tayinine karar verilmiş idi. Mezkfır vaktin kanunen tatil za
manına tesadüfle muhakeme yapılamadığından davacılar avukatı
nın talebi ve usulün 141 ve 144 üncü maddeleri mucibince bu kerre 
duruşmalan 18.1.1937 pazartesi saat 11 re bırakıldığından dava olu
nanların o gün ve o saatte Ankara kadastro mahkemesinde hazır bu
lunmaları ve gelmedikleri veya taraflarından bir vekil gönderme· 
dikleri takdirde haklarında gıyaben muhakemenin yapılacağı teb-
liğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 1--60 

Ziraat Vel{alctinden: 
Vekalet otomobili için açık eksiltme ile 3000 litre benzin alma· 

caktır. 
İhale 13-1-937 çarşamba günii saat 15 de Vekalet satın alma ko· 

misyonunda yapılacaktır. Taliplerin teminat mektupları ile müra· 
c<ıdtları ilan olunur. (2225) 2--6203 

SiNEMALAR HALK 
Telefon· 1856. Ekrem. 1--46 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

BUGÜN BU GECE 

ŞEYTAN ve GENÇLİK 

BU GECE 
Türkçe sözlü iki büyük film birclen 
1 - MEÇHUL ASKER 
2 - KAN KARDEŞLER 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Adolf Wohlbruk - Dorothea Wieck 

Çok kuvvetli bir .mevzu taşıyan 
bu film aşk hiı heyecan itibariyle 

şayanı tem~adır. 

Programa ilaveten : Paramunt Jurnal 

Lorel - Hardi 
GÜNDÜZ 

CASUSLAR KARŞI KARŞIY /\. 
Halk matinesi (saat 12 ve 14 de). S!-
BİRY A MAHKÜMLARI. Tenzirntlı 

fiatlar: Balkon 20 - Salon 10 kuruş. 


