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öbe~i eemneler 

t Pazar: Anbra eczanesi 
2 - Paaarteıl: Yeni ve Cebed 

ecaaneleri 
(" - Salı: Halk ve Sakarya eczaneleri 

- Çaıtlmba: Ege eczaneli 
-P-1..---...--: Sebat ve Yenltehir 

1 - c eczaneleri 
' _ 1lllaa: İıtanbw ecaaneai 

Ctaa.neıi · Merkez eczaneli 

Amerikan senatosu bitaraflık 
hakkındaki kararı kabul etti 

' 
B. Hitler hükümet 

reisliğini 
bırakıyor mu? 

Valansiyaya tayyare götüren 
Markantabriko vapuru yoldan çevrildi 
Vqington, 6 (A.A.) - B. Rmvelt 

koncreyf' olan beyannaımninde diyor 
ki: . 

••Ahval beni lıpanyadald esefe de
ler mücadelenin ortaya koydulu buau
d vaziyetin de bitaraflık kanununa l· 
llveal meaeleainin tetkikini lisden rica 
etmele mecbur ediyor." 

B. Rusvelt, koncreden bitaraflık me
seleünden bqka, bir bç hafta içinde 
mi1cldeti bitecek olan ban mU...de ve 
..WUyetlerin uzatdmul meeeleünin de 
derhal tetkikini lttemektedir. 

Keza. ipizliğe kartı yardım için de 
munzam tabaltat lttenmiıtir. Bunun 
mikdan bu hafta içinde bildirilecektir. 

B. Ruzvelt bundan IOnra kendilinin 
ut bap•n1ık devresindeki eserini hWl· 
u ettikten aonf\ ezcümle diyor ld: 
"- Vuifemb, demokrasiyi bugllnldl 

dünyada da bir aur evvelki daha bMit 
dünyada oldufu kadar teairU olarak it 
letmek mUmld1n olduğunu iabat olmuı
tur. Arumt olduğumuz kaJkmmanm mu
vakkat ohnamaaı ve evvelki feliket ae
beblerine kup emniyet ılmmaar lizun. 
dı.,, 

B. Ruzvelt bnudan sonra yeni kong• 
re için qapdald meaelelerin ana batla· 
nm 161teriyor: 

ı. - idare makinesinde ıenit bir 11-
llhat. 

z. - Sılıi obmyan evlerin yıkılmuı
m ve yeni evler İnfUDU ihtiva eden bir 
telür prosrum. 

3. - Kira ile çiftlik tutanlara finan
sal yardım. 

4. - İşsizliğe karşı siyasetin ve sos
yal emniyet sisteminin ıeniJleilmeal Ti 

~· ....... ~ 
B. Runelt diyor ld: 
"- Fula ittiblal, u latibul ve .,._ 

kUlhyon ayle Uç kardq belidir ki enfi. 
luyon ve defluyon muaibetlerinl do
&unırlar. HWdlmetin ftat seviyesini A

man aman hud olan kuvvetli temev
vf1çlere karp himaye için huaud tefeb
bUse yaptılı yardım milletin menfaati· 
nedir. 

N. R. A. • milli kaJlnmna mf1euele 
tqldlltı - nm bUyllk b~eflerl faydalı 
tqlerdl ve timdi biliyorus ld zorluk N. 
R. A. nm pek çok tcJ'ler yapmak late
mninden ileri reJmlttir• N.R.A. nm lta
tllsu anayuaya muhalif olarak iJAn edil· 

Kısa dıf haberler 
* Bern, - lniçre federal lllOmeJI 

dıt itleri için B. llotta'dm bqka CGm. 
bur mıbnı muaftni B. Bauman lle p
nel konseye B. llayer'i memur etmlt
tir. * Varıova. - Franu • Lehlttm 
tedm mıizakereleriJle memur leh heye
ti 9 lklncl Jdnunda PariH pdecektlr. * Vll'fCPa. - Noel mOn91ebetiyle 
Jreailen a1matı • leh tecim mlnkereled· 
ne 15 Udnd klnunda yeniden mtJana
cütır. 

• Berbtea Baden, - Aıa.n ı-slik 
tefkilltı bafkans, buradaki hklerd aens
leri Hitler-tlallLlfta kaba1 etmlftir. 

* Viyana, - AvuaturJmUD JÜlllda 
Adiubabada bir komoloslak 1mncalı 
bildirilmektedir. 

SOVYET VATANDAŞUCIN
DAN ÇIKARILAN ALiMLER 

lloüov.a, G (A.A.) - Tu aj.-
bikUriyor : • 

S"Jetler Wrliii fea • ...,.,.., eeld 
uumdan olaa Pativ Y• Çi~ mer 
kesi icra komitesinin S Udıu:l Jrtnunda 
aldıp bir kararla, aovyet tlıbiiyetlnden 
iakat edilmitlerdlr. 

Bu lllmleı, vatana 1rarfı vuifelerl· 
ni iyfa etmekten imtina etmftlerdir. Bir 
daha 90V)'e\ topraklarına d8nemiyecek
hriir. 

dl. fakat mesele hali baki durmakta· 
dır." 

B. Ruzvelt, Buenoı • Aireı konfe
ransmdan da baheederek bu konfenn
ım dilnyanın diğer kıınnlan için de 
bayırlı bir amek t~kil ettifini aayle
miı ve demittir ki: 

.. _ Filhakika bıı konferans, bUtiln 
dilnya demokrasileri namına, batb tUr· 
IU rejimle idare ~dilen milletlere hita
ben bir beyanname netretıniıtiı. Bu ıc. 
bil milletleri idare eden hilkUmetlerin 
hattı hareketi herhalde daha milhala
pbdır ve demokraıinin kuvvetlenme
li umanı gelmit geçmif bulunuyordu." 

Ambargo laakkırulaki karar 
kabul edildi 

Vıpngton, 6 (A.A.) - Senato, am
bargo hakkmdald karar ıuretini kısa 
bir görütmeden sonra bUyük bir ebe
riyetle kabul etmittir. 

V alanaiyaya tayyare götüren 
fJIJ]llır yakalandı 

Navyork, 6 (A.A.) - Valanıiya hU· 
kiimetine gidecek ta~releri hamil o
lan iapanyol llarkantabriko vapuru, bu 
akpm ambargo hakkındaki karar IU• 

retinin kabulünden önce Kartajon'e 
mf1teveccihen hareket etmittir. ... 

Nevyork, C5 (A.A.) - Sahil muhafa. 
•gemileriyle bir tayyare, Markantab
riko vapurunu SandJhuk apk1armda 
yakabyarak Broklin'e snfrmltlercllr. ... 

SON DAKiKA 

BB. Hitler ve G8rlaı 

Berlin, 6 (A.A.) - Havas: Bay 
Hitlerin bUkUmet reiıliğinl blrabrak 
yalnu devlet reialiiini muhafaza ede
ceğini ve hUkUmet reialiline de B. Ga
rinı'in getirileceli haber verilmekte
dir. 

Haber yalanlanıyor 
Bertin, 6 (A.A.) - Bir franıu ajan· 

ımın B. Hitlerin hUkUmet reialiğinl 
bırıkacaiı hakkındaki haberi, hiç bir 
esasa iıtinad etmemektedir. 

Amerikada 
OTOMOBiL ENDtlSTRISIN. 

DEKi GREV l.AYll.IYOR 
Nevyork, 6 (A.A.) - Otomobil en

dilltrilinde bq göeteren crw General 
Motora Kumpanyuınm diğer iki fab
rikuma da lıirayet etmfttir. llmdi 
40.000 ....ıe pw ı.Hndedir. 

ltalyan - Japon ekonomik 
pr&,..Jerf 

..... 1 (A.A.) - ltaJJan - Japon 
elı:oDOnııik c&ilfmelerl bllbua Japoa
)'aDID Babetiatndmkl meaadl lseria
de cereyan etmektedir. 

ltalyan • lngiliz Bn 1aşması hakkında 
Çek dıt bakanın m söyledikleri 

Roma, C5 (A.A.) - O.eteler, Çeto. lovakya dıf lfled büanı Kroftanm ı.. 
tefanl ajımaı muhabirine verdilf bir 18 rilfmeainl netredlyorlar. 

B. Krofta. Çekoalonkyuım lıncills • italyan anlapwıum memnuniyetle lrar
........ İtalyanın Akdeni.wde banp aai 1am1amktu IOlll'a orta Amapa itlerine 
daha slyade aWca ıa.tererek n kflçiik a nlapa ile faydalı lfblrliilnde buluna-
caiım Umlcl qledllhü blldirmittir- • 

"Bbdapqt.e ile Prq araamdald mil nuebetlerüı ..wıı Tuna lurnHmda d• 
VllDh bir barit imlrtnQU imld ettirecek mahiyettedir. 

SilAh.,...da mllaavi baltb dair olan çetin meaeleye ıelince, orta Avrapa
da ...nueneyi bomuyacaJı: bir bal tanı lhılmak pnkecektir. 

Praa ile Berlln aramdaıld mf1nuebetler daha iyi bale aeJmlttlr. 
Yaaoal&YJa • Bulprtatan paktı Çe koalo.akya ile Bulpristaa u.m4a ela 

bir ,.uı..,..yı lmJrtn içine koymaktadı r. 
ltıüya • Yucoslavya yaıkl'f"'Mı, Roma pıotokolu memleuderi ile kBslk ... 

ı.,ma arMmda bl ifbirllllne dolr u meeut bir aıtmetdr.,. 

Tahrand ,_. h • • d .... 
a•ı ey etimız onuyor 

Tllıran. 6 (A.A.) - B. Cemal HU. DD&n bqkanlıp.dald tı11rk beJ9tl ..... 
f..ml bitlrerek Tahrandan Tf1rkiy119 hareket etmlftlr. 

B. Stoyadinovi(İn Roma ve Parise, B. 
Benesin Belgr ada gideceği 

haber verilmektedir 
Belpd, 6 (A.Aı.) - Stefani ajanu adan : 
B. Sto,.UOoviç'in Stmofls'e Wreketl mUn.uebeti,te Ualted Rna, Yueo-

lavya bapeldlinln Roma ve Parbe cidec elini ı.ber ......... r. 

ft-af .. 1 (AA) - SalAhiyetli bir b ,_.... ....._ almdıfına g6re B. Bew 
reemea 8olanda davet ediJmlttir. Bu alpndn ilk baharda yapılmw mahtıe
meldir. 

BB. 0-- w StoyadiMnç ara.tında 
1tosna, 1 (A.A.) - ltefani ajanımdaan : 
Yılbatı m6naaebetiyle Yupelavya blfveklli B. Stoy..sinoriç ile italya 

dit ı.bm B. Ciano aramda doatça tıe lcraflar tıeati edil•ipir. 

,_ . .._._,ut~ ilam ... 
liWd ---. ............. .....,... 
.. bitin diinJQI brpuncla ....... 
... aıpM ............... -n, ...... 
nt dola7Qi~ AJm.ap ile .......... ... 

-~--- .......... .... 
nm, lqilten ile ilatilie.n. tufİ7e .. 
tikten --. ba rkmle..-._ w-zneı1e 
IDIDfaat ~ ilq.wi~-· 

PARA SiSTEMiNE DAiR. 

Kmu.c1a Am Us, Aı....t 8-
Batu'• ........ " inlrilib" ........... 
.... pua ........ ı-.ı ......... 
,.... ola ...... ildiwla ~--ol-.................. _ .......... 
.tik ...... ..... seldiii laffzntla 
fildd• ileri liuwi dolaıui• ..... ........ -....,. ..... ... ....,_ ............. ...... 
.. "Alamapda ..._ arblı ...... .. ................... w..,... .. ... 
........ ap..- illiJw " ..... 
......... tı .............. ..,.... 

ORMANLARIMIZI KORUMAK IÇIR 

~T.mkA&ç..r,..,_ 
blıhn•ı•un pati papa loplab ..... M 

...,._tmcla onma -W.... m11ala 
• üwinde ............. olmw .... 
IQui,le, n=='+etR-i•cle ......... 
............. arlmul laaldmulaki fikir-

lerini bir Dm daha lriilUa -~· Bil
...... .,._ ......,._ tetldlitam ... --.-.....-.-w; ......... 
rade onma miihmclil ma.a.laft rlit
airecek maldelılelia lmrallmum. -
tahriWariM brp mahelreme ualinia 
lelri " o.alana ........... _ .. 
........ ,...,.., ba .......,._ pJNt)ari. 

• wwui ol.Nlr ..... el...-ifli ola.
,_ topnWana .W-mwa itim ... ......... .-....-.,_ . 
HATAY ALEViLERi TORKTOR 

_Ça.._.. .....,._, C• 4niıo 

,.. pm bir ,...., Hata~ aleftlarl. 

nin tirk oldaP tarihi delilen --
dan ilbal ecliQrar, ft .................. 
...... .a..i mnm•• d ı ı ı.., bl,ı. lılr 
..,... ....... tManw •ı iıwelW ...... 
P&TROL VE BENZiNiN 
UCUZLAtlLMASI 

Şnket Sinna ~. Taa' ... 
petrol ....... i .......... 1930 4-
Wi artmem•lda ol_,_ iltatlllik 
rakamlari1'e simi .... --. .. 
arlmaNm .......... fiat ........ 
oldafaa• b~..,_ " •-leht. 
ı.ki •bt &atma ~ hal,.. 
daa ....... '-tta ....... ~,.sbb 
'"*'li'Nnı'm._.fa ........... a.. 
l'i ...... eöP,..., __ ..._ 
.. maddelere ola Mi7lk ..... 
.....brpl ...... bttwllWr .... 
ricada plitmak icia. .._ rı h...,.. 
.... ti. Wirilmell lla- .... ...,... 
BULGAR EDEBiYATI REALISTrbL 

lagllterede ukerBk ual&ade 
yenilik 

Lond:ı!LA.A.> _ a.ıece1r top ..... 
tıtmda barbl,. aum B. Daf 
Kuper'ln ..a. toplama uaullade ..
luiu kaldırmaya .. tuf bir pllm tete 
kik eclecütlr. 

llorninc P08t'un Mkerl wmhahld 
plhm uker maq1annm 

Te ukıerlerin koJayca tl...0 ...ı 

avdetlnl kolaylafbrlcak tedhlrler 
IDUI pbl tıekllflerl ihtiva ftdllal 
dinnektedic 



F 11evler 
........... f' .. nr»,. .... 

.,. ..,._ ..,,,.,,. lefbfı ..... 
,..,,,. .,, ... ıaatdlıde, .bllio9. "' • 
.,.a1: 

Paıfll1a 7'1ecek ~ ... 
illerle patraılr •H• tM Uııd1Af 
~ lgUer. bir -t dren Wr 
"protesto ar..r Jl'Ptdar. Bwılann fL 
1rlJederf. .... ela falıdblarm l~ 
.. ....... n.redyle blrçot cndlatrl 
..._.. ,apdnuf ola pwler oetl
...ıncte oQlua verilen lmdyulardaa 
•dllcrtnın latlfıde etmmn1f ollnlll.. 
riflr. 

Butarm dilekle~ lplJ JUbn,ı 
..... glrlkıdtlll ısın Pufa betedi19 
aiecUainin. ·~ dueclabd .. 
larak banJuı tatada fliııleceli ~ 
bllfr. l'abt blldcecleld b6ylk apim 
blinlarm latedfll ,eldlcfe.-ecret uttml· 
8qna ..... ~wM .... 
mektıed • Buunla Mnbera Pariatılkl 
ba hareket. Lil'de TC Jloba}düi ...... 
blarda " dokuma fabrlalanDdül 
er• hareketlerine ~ ........ aı-. 
• ftici ve eı.em,.tıl(a bbi'. Ba ba • 
reJııeıdere kup; 1llr .... aJmü .... 
p•J10nlarla Jgills lıM .. Jd ibt;Mflar. 

wwn ... Wı bala .W&f. takdlıck 
••tlwl bk """"'1ik illıdMı lsia '* .. 
,U.lrMıü.W-k..,...ir. 

Bu baıürlltlaır. bir ta1aa buml ... 
•seNentaa um ptmtktMir. •,... 
~ .-... llarebtlaim ..... 
le tlı1l uıalaiü .. •ı. 

IUr ,..._ a pwmm'= wtf sıa 
nhpw• pcrd,._.. rilııfıtr's't 
mektevepa._.. ............ 
llm igileri felÜden ite elgwpwlr Jauaa
...... .,at dlnımeıteclirler. ............... _.,.. 

;-lıllllı- ................... ·-.......... ,. ..,.. Mt ..... , 

•'o 1 
ıu iıltlli1s •• • ' ' , 'ur• • 

,.:?.!>"i_ ........... ılbp ~--it 
4awaaan bir elralllyet, matffll _.. 
~bir~- rapea. mı• 
~ Hbebf olurlar.~ ""8fm,.. 

-p.. ı.basbk eden ~ı., ~- n 
- ..... .. 1 n• 1 ft ' 2 D 'liiiilc:a. 
..... M :t' hcMr. 

- l 7 ,..~ .. 
:... .... rilıiıA .......... ·-.... -....... .. .... ..... 

--- .-ıt ... .. 
·-· ....... ·~ .ed 12• 

.. f diiftiikten 
~IDOe ihtiliflar 

Çin birliiioe doiı u 
29 utMua iM tadlali UYLI B&

N 1 D ,.11t'1(,. "r;ırııı.. h" fi! ,.._ 
.... .... t 1 ı>••ı t .... .,,_Al: 

"Cila ••• ,, ..... ' .... ..... 
)9dl -·· • b lslaıle .... .... ..,. 1ı1r.-..wn11r: 

lıılır ... .,.. .. .... .... ,. 
.... Jllın' la ellıirliii ...- llaıftat , ... ......._..,.., ,_.. .... 
Alr:df lıılır-' s at aiti• ı• ...ı • 
.. ıh ...... ıı..ı,.ı.. 

ÇS..) "' ....... H ..... 

5 , ................. . 

.. ... bN!h ............ .. 
,.... .._ t111Ulllll· ; 12 L 
..... w , ......... ,.... ... 
ftffalt olmak hnWnlvı &6f8nmek ize.. 
redir. 

•I• la maftffalıdJet, ele ıltecrk 
alun9 o-•- llltln tuk 
klJdtnh dlilfec.kt:ir." 

Frank düştükten sonra 
30 ilkkl....wı 1936 tarihli KORNING 

POST pseteai, fru,ıgm kıymetten dL 
fllrttlmni IDCftUU etrafnula JU1D1f ol: 
dals Mr baf mablede, lmaca, diyor ld: 

• 1'ramıs franp kıymetbıdea Jt1s • 
.. 30 dtlf8r1Deti, aç ay oldu. rapu. ll
raaı iR 1931 yılı eylGltlnde lujmetlen 

dltlrllmllftl. O - zf s mi. 
blribirl ardınca llıtıdar meYkBne plen 

'~~ ....... ...... 
........ • .&m ............ k ..... . 
lımda hp'N !tir Prret &&terenık fnı: 
m eboomtalae wu wrdUH. Ba.,leca 
bk.._...ı.atı..1t11.•ISWL
,., .. n ,aDlnDı ...... "'lla '-tla • 
dıldan baldl,. 1U5 ,._t ~ .... 

bakan ,armenier, bu nretle Fr1111811m 
reftılllt l:afttacalı Umfdlnt ı&terc.••r. 

hctln. t»a Umldter ......,,,te t.o
P çıbuf delfldtr. l"nnus fltlhult 
~= frwıs IJmthsırtda, Dl p 
..... .-ı • allmetlerl c&ıe.eıea llltm 
yeniden çotaJmala batJl'Nfttt. 

Us ay lradar ır.a bir mlcldet içlDde 
daha fasla fa7dalar beklemek fası.dır • 

HGldlmet, JÜllS 8IJll'8f1an Jrwmlr 
~~ ............... .. 
aıtbimlk ...... ,.. pllfllllk -
tadn. 

Ylhmactada ....... slılr ... 
~-San attı.~ ırr.... 
uda bayat pabalılılJ, Btlyft Brl_,_. 
da ım -ıadenbed glrtren ldlftaD 
...... ~ m Sola nnwntanfa 
,.,,,.. ....,., ,.ı.ı~ .. ,.. .. br. 
• lçret1ertn ~ ........... 
ıır. 

Bir taraftmn _,__ frbl*rı 11\ 

.. taraf- tlcretleda arttmlmMı Ja -
alcl .Ureal', 101111116 DeJ• wncak2 B• 
• &lrecelfs. Pabt Pmm l,ıllll-

Hind koiıgı esinde 
ihtlWlar 

MJ UtMmw Nf Mrildl MYLI ,.._ 
LURAI' ca-ı-ı. •aw 1ıo-.ra1a • 
d.al llfllllla,. Alrffnlıılt JWthlı bir 
bapuı.hlecf•. tısaca. diyor ld: 

Her ne kadar bıind mHU konıred • 

• leaeUk topı.ı.u. hlM - mu.. 
ll11DUD iatikı.lial ....... .. .... 

kaqre lidKleriaia - &ibl alsl8Jde~ 
I& 1-tı ı.a,.,. Rl•s..,,..._ ona,. 
9Jranmttır. 

Aaa • .. ıaı• 16- .._ ew, 1ııal'lr 
....................... .,.ı~ 
efe ,apdacü aeçlmde konar• adlan -
nm mnll ve wsife lraba1 ecllp etmeme 
terine ıare, bu. llfÇimden llıODlaJ8 bıra
lulmJttir. 

Bir lalam elld liderler MÇlm mlca
deleeine cirlfmenln n bu naile ile 
mnld ve YUff'e bbuJ etmemenin telı. 

lib doluracalmı, beyle bir 'fUiyetin 

....-ı.n • hnetli oldvldan JUJer· 
ele ayıl dtlflrecelfnl taylemekWdlrler 
Bayle blr- polldlramsa Get.IClll, llopare
nhı Hhıdlltmı .....,.. tlserlndeJd te8i· 
rinl ft .......... , .-.ııınam mL 

aberednl ausplleelldr. • ......... 

iMia ........ olma Wr tıılam '' --· 
tlmclldea. toacre llllmeGerlae rq ft-
rilmnhıe muhalefete karar wrmftl.._ 
dir. 

IJd MU peHtlb IJı•a. w•' -
IODra 11s llyllyen Gandi'nln anC:ak 
kendi taraftuJU'mca 'MDMI anlep]an 

natba4a da • iMiWllrı J&uttma 
blı taraf ~ 

mektedlr. 

Gandl. ~k 181111Ddanherl ba kadar 

lmvetais lk l&flemem'tt:L i"•l'*J& 
taıaftu oha'*......... ... 
Jaymiyle yaptılı bir tefalrde ...... ._. 

'
-11ı1s'111' -.· --.&ıa ' m W. Ilı M • ~ b ~ ' ................. ....,... .•. 
ymlu.. 

roapeDID 1e.r u~err. ,eaı 111r 
... ...... bir çok ...,... -
•••• ...hllyle .......... ele.. 
IUlerdlr. 

Oldnııw MGlllowac1a Md edl1 • ..................... _~ 
-·~--lll ......... ... 

1 '• ..... Wır ..... ..., ,. ........................ ,, 
•• 

....... ,,.. --re Nır- Pfvlm: o-..,.. ....... .,.,,,,.; 
111,Jefllıt.tl._. ...... ; 
........ lhJTBılifllr,.. ..... 

Kınnıa 

Bulgar Yugoslav 
yakınlaşmasına dair 

BıJbnlarda yeni bir hlcliee olan 
lm1pr - Jup1n dıoatlü .,. ... .,,... 
........ ıarkell.t.eT...,.. ..... . 
ketlerincle blltln cenub alavlanm top
ıı,.. iki dnlet arumdül .. ,akml ... 

mm, ....,uda alyllt adyed la -
tlkrarlandmnlk babamdan çok ehe -
mfyetli oldulmm 18ylilyor. 

Alalnmda ...... '8tlln menfut 
lttlraldne ra&mea. mulde, BaJbn ... 
....... --·-.. bllr - • •• 
..vplarla seçimabllli en hlcl bir tek-
le plmımıf o1All 1M iki clwı.t, -• 

ı.nten - ... llabdoap'da ·mnelai, bu1pr komltecilerinln teclhlf 
hlnllederi ,. mp dil ""'rli ~ 
- ... • • •• ...Ul&tlerlala lıleacli
lerinıa dilde ettiii Mhpqt bq6De 
ka41ar tllaük.ır ~.. Ba 
itibarll, BalJranlarda kati llktln. bu Ud 
devlet .......,,.Jd bir anıa..- ile -. • 
ıw.t l&umi1s Bu layut hıldbtr W • 
nk amit G1an Ud devletin fdleri. de • 
TlllD1ı bir Jakml...- polltikaalJle Di • 
bayet balilül neticeye ftaak imkt• 
1uı buırlamıflarchr. 

llmtiYe kMar Balkaalarcla ea 1IJUI" 
mua IOf &iriDeD ı8dfl•r bulpr ve 
yupolav politilralm uumda tebadls 

ANKARA 
OGLE NqltlYA.11 ı 
Sut 
12.30 Pl&k: TM •ıriWel w balk 

prkd-ı. 

12.50 Dahib w harici haberlu 
ıuo llabteUf pllk ~ 

~...-NqRIYATI 
s..t 
17.30 lnldUb deraterl (Halbrilı4ea 

nakil.) 
19.00 Tilrk muaildel " hl1k fll'kdan 

(Servet Adnan ve arbc:lqları) 
20.00 Konferam. • 

20.ZO Pllk: n.m -llıdaL 
aG.40 Ajam llaberled .,. ..... lalJI. 

uı.rı 
21.00 Bdldyo ..ıon ost.uw 

ı - P. Tostl 1• Peme 
2 - ...... Optra-~ ................ 
ı -YaN1ıtilhl Waı.et B 1 ı 
lırr•• 
• - ... Dil• ır.ta1• 
' - ...... OwftltllM (Jill-
W. T.ıl). 

.. YUlllH 1110& w ...... 
!ST NBUL 

OGLE MEŞltlYATI ı 
Sut 
ıUo Plllda tlrk ........ 
iUo Rlftdll. 
ıus PJlkla Ufli ..asur.. 
ıs.ıs ıw 1111JıqUf p1lt ..,ı,m. 

etdlilld.ta. y...ı anle.- U. B111prftl 
-.. BaHn paktım iJtlraldM 
..,. bir ..... atdauf olmaktadu. 
y..-.,._~ ;aıa. 

,.,,. ........ edecek pMtı huırı.r 
ken his t&plıafa lrl difer 
1rarp a11mt oıdup •hhftcllm &la 
Dinde bıtmllıf. ilana mah•Uf blı ime 
bu. baJu1111 mı., •ellttıdilderinl 
rtlpelen1ea ............ hllaerdlr 
llilftlr. • 

·~·aUam lftinldne dolnı bir .,... tJl1ak1d • 
dli buJpr • yapllav pütıam 
lrllçlk •n,..._ pıüiıt 'BaJkln ... 
.... dnleden tarafından -.il> 
dllf.nl " bmıcla 111~ ...-... 
medlilal tıe1ıarls ettlraa Teq>s. 
Y1111Uiataım1. lmmfalu. Bulpd-.aıı! 
emellerine ... wra muhteris davıl'D 
m1rta otclutmıu bfcfecliJ'OI'. 

Franaa psetelhıln flhince B 
datum iftlrakl de temla edDc1i 
IOllra4u' ki Bam. IDlaf"'UI tim fi 
mat .,. ebemljednl bun1ed, ve 
mmtalrada bir IUllı " .aten 'nftm+.t 

Ollmlr"ftllfellzd .... fJ'f teıret.ıtreoıtldi 
tir. Omm tpıc11r ld bltla • ., ..... 
IMtfeıala t ' • ....ı ......_., 

lUI 
IUO 

21.00 .. 



7 SONKAtIUN 1937 PERSEMBE ULUS 

-
Adananın kurtuluş bayramı, Hataylıların 
isti.klal askı tezahürlerine uesile oldu .., 

(Başı 1. incı sayfada) 

Adana'nın kurtııfoş destanı 
Seyhan saylavı Damar'dan sonra 

kUrsiye eski kültür bakanlarından B. 
İsmail Safa Özler çıktı. Eski ve kuv· 
vetli bir hatib olan Safa Özler Adana
nın düşman istilasında çektiği derin ıs
trrabları, kara günleri anlattıktan sonra 
bu dü~an istilasına ka~ı Adana hal
kının nasıl kükrediğini yıllarca aç ve 
açık ovalarda ve dağlarda kuvvteli düş
nıaniy1e nasıl çarpıştığını ve büyük za. 
feri kazandıktan sonra bugün de nasıl 
büyük bir kuvvet olarak büyük tefin 
etrafında toplanmış bulunduğumuzu 

ğildir. Adana fransızların işgalinde 

iken onlar da aldanmışlar bizleri arab 
sanmışlardı. Hatta ben Mersinde jan· 
darma zabiti iken bir gün beni çağırdı· 
lar. Benim arablığımdan ve arablarr 
Fransız idaresine ısındırmak için ben
den hizmet beklediklerinden bahsetti
ler. Buna karşı bütün kanım beynime 
fırladı. Ve kendilerine arab olmadığı· 
mı ve arab zannettikleri insanların da 
tamamen türk olduklarını haykırdım. 

Beni oradan uzaklaştırdılar. Fakat bu 

kanaatleri kendilerine pahalıya malol· 

du. Arab zannettikleri türklerden al· 

dıkları yaralarla ve yedikleri darbeler· 

Ankara Halkevinde, Tarsuslu gençlerin. Adana kurtuluş bayramı münasebetiy
le evelki akşam tertib ettikleri toplantıda 

söyliyerek sözle .. ini şu cümlelerle bi
tirdi: 

"- Milleti karanlıktan, yoksulluktan 
Dıenıleketi baraplıktan kurtarmak i
çia tevkle, iimidle, büyÜk d&hinin et
l'•fuıda toplanmıtızdır. Yapılanlar 
IÖz önündedir. Daha yapılacak bir 
çok itlerimiz vardır. Onları da ya
Pacağız. Hepimiz birbirimize aanl
dıl,ça kalblerimizi birbirine bağladık· 
ça ve Atatürkün göıterdiii yolda yü. 
riidükçe yapamayacağımız bir feY, 

7enenıiyeceğimiz hiç bir güçlük olmı
J'acaktır.,. 

Hatibe göre aynı büy ük şefin em
ril altında ayın kolaylıkla halledilecek 
oany "d enı ava Hatay tu·· rk1·· - .. . .. t"k 1:::1 • ugunu ıs ı -
cuıne kaVURtU'"-~k+ 

~ ....... ır. 

Adana saf ıürktür ! 
be B~nclör. sonra kürsiye gelen eski 

ledıye reislerinden Mehmed Diblen 
~ukurovada bulunan ve bir gaflet ese~ 
rı olarak: arab - d . 

. . uşı.gı a : ıle anılan fakat 
tarıhıyle k""lt"· · 1 • u urıy e, kaniyle öz türk 
olan camia n"- n .. .. 1 

--.ı a Boz soy emi' ve bu 
arada tu cü 1 , . b"" .. 
k m eıerı utun dünyanın 
ul!klarına bağırmıştır. 

L- -:- ~ir takım suriyeli arablar bizi 
-ndllerınden ._ • 

sayaraıc asıl ana camia-
mrzdan ay k . 
da ü ırma gafletıne, cehaletine 

ş yor.ar Hem ·ı . . 
-·ı· · şerr erım, bız arab de-
gı ız, biz türk - h. . 

b uz. ıç bır zaman hir bir &e eble ne d T 
• . yur un acllarına ne de ~ 

••ncıne k ' 8 '§' yabancı durmadık. Kam-
ınızı ht:p b• b _ _ 
b b -ra er doktuk, malımızı bep 
era er orta k 

""- Y• oyduk. Bizi nereye ça-g•rıyor/ar e.ı; 
k" ' ser lSyle olsaydı, biz TDr-
ıye hududlar d 

oibi ·a . ın an defolup gidenler 
• gı erdılc Sa d . . . 
ın. . · a etımızın, hürriyeti· 
ızın tılsulll b 

d ,, arasıdır. Bu topraklar-ır. 

Sancak dava.ı karıuında 
Suriye matbuatı 

Mehmed D"bl 'd 
ı f 1 en en sonra vaktiy-
,_e ransıziarın türkler aleyhine hare
•et Ye çalı-.. . . 
olduld :s--sı ıçın teklifler yapm!f 
~ an ve fakat fransızlarm ellerin-

11 ~rak dağa çekilen ve adanalı 
~8cabid1erle birlikte lrurtuluı için ça
lflblJ olan ve istiklll madalyası ka-

:;aıı Rınin Seınre kilrsiye gelerek aös 
ha ı. Adana mücadelesindeki birçok 

bralarını &öisilııü kabarta. kabarta 
~1ettikteıı sonra ezcümle ıu BÖsleri 
löy edi: 

~- Soa IÜalerde Antakya Ye ... 
aeraa tiirld-:-:_ '----• • tik liJi - - &unu&UfU U • 

ltaa ortan Çlktıjı •akit 5-i,.e mat· 
hacla S•J'et lriiatAça J'azılmıt ya• 

...... ft...l.::L 1 s-u..._ akend._ ..,.. Antak· 
~vı Sariye hüküm.tine mal etmek ic.... ,...,_clıklan J'&J'Sara Ye be-yan 

clı. Hatta Anlak,.. ve lakencie-
~ tiirlderi Kilikyadalü arahlar
• llıübad ı • e e etmeyı ortaya attılar. 

..... !eıtıre özlü siSzlenne ,ıu suretle de
• "'QI etti : .. 
ııa - Hemşerila. bu kamatte bula

n gafil/er yalnız Suriye arabları de-

le bu gafletlerin acısını çektiler. Ar
kadaşlar Suriye arablarrna hayk1tıyo
rum ve diyorum ki: eğer damarlarrmız. 
daki kan kendilerinden olsaydı bi?: de 
bugün başlarında taşıdıkları efendile
rini baılarımızda taşırdık. Halbuki 
tekmelerimizle vura vura onları bu aziz 
türlr ülkesinden lcoğduk ve attık. 

Kiisıah. iftira 
Kürside Semreoğlunu, gene aynı 

kütleye mensub bulunan ateşli genç· 
lerden Salih Zeki takib etti. Salih Ze
ki mensub olduğu kütleye karşı arab
tır diye yapılar. çirkin iftirayı heye
canlı sözlerle reddettikten sonra bil
hassa ,unları söyledi: 

''- Guya bu memlekette yani. Ada
namızda arablar vannıt ve burası arab 
memleketiymiş diye bazı Suriye gaze
telerinde yazılar yaz·lmaya baş.l~ndı. 
Bunu behane ederek de bir takım he
zeyanlarda bulunuyorlar. Guya or~nı~ 
türklerine mukabil buradan arab ıstı

yorlar. Ne münasebet. İftiradır, yalan· 
dır. Safsatadır. Arkadaşlar burada bir 
tek arab yoktur. Bunların sesine bura· 
dan verilecek türk sesinden başka bir 
cevab olamıyacaktır. 

Memlekeı davaları karııaında 
türk kadını 

Bundan sonra adanalı bayanlar na
mına konuşan Bayan Şemsa küt"aiye 
gelerek Adana kurtuluşunun manasını 
ve bu gibi mllca.Jelelerde tflrk kadını
nın rolünü anlattıktan sonra tU sözleri 
söyledi: 

"- Bunları söylemekten maksadım 
vatan ve millet i•lerinde yurd çocukla
rının üzerine düşen herhangi bir işte 
türk kadını daima hesaba katılmalıdır. 
Biır yarısı kadın yarısı erkek diye ay· 
rılmış bir vatan içinde değiliz biz er
kekli kad•nlı bir kütleviz. Davamızda 

daima ve daima bir olarak hareket eder 
hedeflerimize birlik olarak yürürüz.'' 

Bayan Şemsa bu sözlerinden son· 
ra kardq Antakyaya lwlı duyulan ta
basailaten lrarde9 Antakyanm da istik· 
llli için aynı yilrelde çırpmdığmııır• 

dan bahacttl 

Hatay için beklediğim.üs 
Hatay için beklediğimiz bayan Şem· 

udan sonra, Adana gençliği arasmdan 
aeçilmit olan ve Tilrk S<Szil gazetesinin 
yuı i,teri tefi B. Nevırad Güven lri1r· 
Bilye gelerek bir adanalı gencine yala· 
pn heyecan ye velrarla 5 ildnclklnunun 
bUyUk türk milcadele tarihindeki ehem
iyetinden bahsettikten soma büyilk bay
ramın manhmı ve Adanalıların niçin 
bu kadar sevinç ve derin bir heyecan 
içinde oldulı:larını 9u cOmle ile balı et• 
ti: 

_ ''Çünkü bugün s kanunsanidir. 5 
kAnunueaninin haksızlık, adaletsizlik 
ft emperyalizme 1rar,1 ayaklaml~ türk 
milletinin çelik bir yumruk halıne ge. 
len Türkiyeiinüı ilk .zaferidir.,. 

Bundan sonra genç hatib Antakya ve 
İskenderun meselesine de temas ederek 
dedi ki: 

••- Antaltyalmın derdi biaim der· 
elimiz, onun aeuinci bizim aevincimi.s
dir. /fte bunun içindir lıi, Antalryı11 ve 
lıkencleran clı11oaı da bizim öz claoa· 
mısdır.,, 

Bundan sonra Nevrad Güven San· 
cak için açtığımız davanm mClrulu· 
ğundan bahsederek şöyle devam etti: 

- "Hakların zorla, kuvvetle alınma
sı artık beynelmilel bir ahlak halini al
dığı bir devirde Türkiye cümhuriyeti· 
nin eli, konuştuğu millete bir yumruk 
halinde değil bir dost eli halinde uzandı. 
Bugün bu civanmertlik ve feragat 
iestini anlamakta gecikildiğini göril
yoruz. Bu hal karşısında duyduğumuz 
sadece hayrettir. Cünkü hiç bir kuvvet 
ten hic bir beynelmilpl müesseseden şifa 
dilenmiyecek kadar kuvvetliyiz her i. 
şaret koyduğu davayı halletmiş görme. 
ye alıştığımı:;. büyük Atanın arkasında 
bu davayı da isterfiğimiz şekilde halle
deceğimizden bir zerre şüphemiz yok
tur' 

Hatcıy davası ve Tiirkiye .•. 
Kürsüye en son olarak Adananın ye

tiıtirdiği ateıli ve yüksek kabiliyetli 
genç fair Kcimüran Bo~kır çıktı. Şair, 
Adana mücadelesinde yüksek değeri
ni ve bütün Türkiyenin Hatay davası· 
na olan alcillasını anlatan ıiirini oku
du. Genç fairin heyecanlı •Özleri kar· 
§r•ında ağlayanların aayıaı çoktu. 
Bundan sonra buradaki meraaim bit
ti. On binlerce hallı büyük bir İntİ· 
7am içinde yaVOf yaVGf ıehre doiru 
yayılmıya bafladı. 

A tatürkün işareti 
arkasında 

Adana, 6 ( A.A.) -
Dün aöylenen ntuuldarda i.3-

tianasız bütün haıibler •Öaerini 
bitirirken ıimdiye kadar oldu
ğu gibi türk mUletinin bundan 
sonra da Atatiirk'ün İ§areıi ar
luuından lwfacaiım H bu u
ğurda bütün can H mallarını 

/edada bir an bile ıereddüd et
miyeceiini bildirmifler 1'6 her 
de/mında da kırk bin kifilik 
Çukurovalı kütlesi bu sö:ısleri 

gökleri dolduran bir sesle tas
dik etmişlerdir. 

Merasimden sonra parti bafkanı ve 
vali Tevfik Hadi Baysal ve belediye re
isi Turhan Cemal Beriker Adana halkı· 
nın bugünkft tezahürat ve hislerine ter• 
cüman olarak AtatUrke, İsmet lnönüne, 
Fevzi Çakmağa ve parti genel sekrete
rliğine minnet ve tazim telgrafları 

çekmişlerdir. 

Bir konsolosumuzun 
.. h.. . mu ur ve ımzası 
taklid edildi 

AnJrara, 6 (A.A.) - Hariciye veki· 
!etinin eline geçen bazı fotoğraflardan 
Türkiye konsoloslarmdanbirinin mühür 
ve imsaaı atiklr bir aurette taklid edile
rek güya Türkiye namına bir takım ea
liba ve mühimmat siparitleri için vesi.. 
ka]ar taıUim edildiği anlaşılmıı ve bu 
sahte vesikalara kartı icab eden mua
meleye tevessül edilmi§tir. Cümhuriyet 
hükümetinin hiç bir konsolosuna bu yol
da bir salihiyet vermemit olduğunu ve 
konsolosların böyle vesikalar tanzimine 
eaaaen aelahiyattar bulunmadıklarını 

tavzih ve beyana Anadolu ajansı mezun· 
dur. 

B t. Necmi Dilmen 
teşekkür ediyor 
Türk Dil Kurumu genel sekreteri B. 

t. Necmi Dilmen'den apğıdaki mektubu 
aldık. Sayın genel aekreterin iyiletmif ol
masına sevinerek neırediyonıs: "Uira· 
dığmı Iıaetalık ve yapılan operasyon do
layıalyle her taraftan gelen ıeçmif ol· 
sun yazılanna ayn ayn tetckküre imkan 
bulamadığımdan tükranlannun bildiri!- l 
mesine sayın gazetenizin araçlığıru di-

l 
,, 

ler, saygı arımı sunarım. 

SAYFA S 

Hayvancılığımızın korunması 

ve ilerlemesi i~in Ziraat V ekale
tince esaslı hazırlıklar yapılıyor 

Ziraat Vekaletinin zirai kalkınma 

çalışmalarına muvazi olarak huula· 
makta olduğu hayvancılığımızı kalkın
dınna programı etrafında aldığanu 

malfunata göre bu programın gözettiği 
ilk be' senelik baytarlık ifleri arasında 
nalbandhğın meslek haline sokulması 

için hazırlanmış ve Büyük Millet Mec. 
Jisine veJ"ilmiş olan kanun projesi muh
telif encümenlerden geçerek adliye en
cümenine gelmiştir. Projenin adliye C'D• 

cümeninde müzakeresi tamamlanmak 
ve bu kanun projesinin tatbik tek.line 
aid nizamname ve talimatname proje
lerinin hazırlığı vekiletce ikmal edil
mek üzeredir. Bu nizamname ve tali
matnamelere göre memleketin beş ye
rinde hayvan hastanesi vazifesini de 
görmek üzere hC1 nalband mektebi açı
lacaktır. Trakyaya da şamil olmak üzere 
yeni kurulan latanbul nalband mektebi. 
nin bütün tesisatı ikmal edilmiştir. 

Bundan başka İstanbul, Antalya ve 
lzmirde yapılack tahaff uzhanelerin yer
leri alınmış, su tesisatı yapılmış ve 
planları haı:ırlanmı,tır. İnşaatın başla

ması için mevsimin gelmesi beklenmek· 
tedir. Kızılçakmak ve lğdirda yapıl

makta olan ·tahaffuzhanelerin inşaatı 

bitmiş ve bu tahaffuzhaneler faaliyete 
geçmiştir. 

Salgın hayvan hastalıklariyle müca· 
dele için de geniş bir plan çizilmiştir. 

Beş senedenberi bitirilmiş olan sıgtr 

vebası mücadelesinden serbest kalan 
baytarlar gerek insanların, gerek 
hayvanlarının sihatlarini ve mev· 
cudiyetlerini tehlikeye sokan bilhassa 
rüam ve far'bon mücadelelerine planda 
büyük bir yer ayrılmıştır. Meri
nos Tebir mmtak•ında ve diğer 

koyunculukla tanınmış olan mıntakalar. 
da hayvan uyuzu mücadelesi de geniş
letilmektedir. 

Haynnlardan tedarik edilen inean 
yiyeceklerinin zararlı oJmamaamı . ~
min için et ve hayvan mahsullerının 

muayeneleri huauaunda muhtelif mm• 

taılralarda teai•t yapılacaktır. Dericilik 
de debaiat sanatında mühim bir rol oy· 
nayan ve deriler üzerinde delikler açmak 
suretiyle hasar veren ve derilerin kıy· 

metini dUtUren (Hypoderma Boris) 
hastalığı ile de ayrıca mücadele edile
cektir. 

Bu mekteblerde her aene yil% nalband 
ders görecek ve Türkiyedeki bütün 
nalbandlar on sene içinde bu kurstan 
geçirilecektir. Bugiln mevcud aıhıye 

B. Şükrü Kayanın 
teşekkürü 

Türk Spor Kurumu dergisinin son 

sayısında, Dahiliye vekili ve C. H. P. 
genel ıekreteri Bay Şllkrli Kayanm, o

llmpiyac!lar dolaymiyle tUrk spor kuru
mu batkanlıl'ma göndermit olduğu fU 
mektubu okuduk: 

"Sporculanmızm Bertin olimpiyad
lan münaaebeti ile Almanya"da bulun
dukları zaman gösterdikleri terbiye ve 

itinalı hareketlerle disiplin evsafı bu kez 
B. elçimiz tarafından dıt bakanlıia gön_ 
derilen bir mektubda zikir ve methedil· 
mektedir. Milli tereflerini muhafazada 
gösterdikleri itinadan dolayı bütün a. 
porcu arkadaflant teşeldriirlerlmin ibll
ğını dilerim. Ayrıca bu itin bu cephesini 
iyi tanzim eylemekte Türk Spor kuru· 
munun dikkatine ve sporcuların ba.,mda 
gösterdiği ilgili dikkatten dolayı Tokat 
Saylavı B. Gencaya dabi tefekkürleri· 
mi eklerim.'' 

Olimpiyadlara i'tirak eden tUrk apor 
cuları ve spor kurumları hakkındaki bu 
iltifat kayda 1Aylktir . 

Gireson'da yol 
çalışma lan 

Beş yıllık vilayet imar planının tat· 
bikine geçilmiş ve ilk iş olarak Dereli 
nahiyesinden merkeze doğru açılacak 

§06enin inşasına ba~lanılmıştır. Şose in
taatında şimdilik 800 işçi çalışmakta

dır. 

memur mektebinin kadrosu genişletile
rek talebe aayıaı otıudan cllıiye çıkarı.. 
lacak ve bu auretlıe aıhıye memuruna 
olan mühim ihti~Jua lıU: zamanda 
karşılanmış olacakur. 

Memleketin hayvancılık yatağı ol~ 
Kars, Erzurum, Sivas, Diyarbekir gibi 
yerlerde 13 büyük hayvan haatanea.i ve 
ayrıca hayr.uı .kesafeti olan yerlıerde 70 
tane küçük hayvan haa.taneleri açılma. 
aı plana ilave edilmiştir. 

Haywnlann bulapk hastalıklardan 
korunmaaım çalışmalarını ve 8.f1 ve aeroaa 
imilini genifletmek bere mevcud Er .. 
zincan, Etlik ve Pendikdeki bakteriyo-o 
loji ve aerom enatitiilcrinin kadroları 
genişletilecek ve faaliyetleri arttırda· 

caktır. Dıı ülke pazarlarına çı:karıla• 
cak hayvan ve hayvani maddelerin has
talıklardan alim bulunmasını kontrol 
için ihracat kapdar.llDlzda 70 şe yakm 
tahaffuzhane ve ıs şe yakın baytari liboo 
ratuvar tesia edilecektir. En fazla ihra

cat yapan Mersin Jimanmda yapılacak 
tahaffuzhanenin inpaına bqll!DID1'tır. 

Ziraat Vekileti timdidm Danimar· 
ka, İngiltere, Ameriıka ve Almanyada 
bu hastalıkla yapılan mücadelede alın. 
mış ve alınmakta olan kanuni ve idari 
tedbirler ile kullanılan iliçlar üzerinde 

tetkiklere başlamıştır. DiğeJ" taraftan 
vekilet hayvan teksiri itile de ebemi· 
yetli surette mefglll olmakta ve bunun 
için de bir program hazırlamaktadlY. 

Btqbeıke 

HATAY 
(Bqı ı. inci sayfada) 

tutamaz gibi, nazik bir .m,et pn
betini devam ettilemeyiz . 

Biz, sarih, Te. toprak olarak, S... 
cak ımırlan, dava olarak, sadece o 
türk diyannm türk helnnm kendi 
mukaddenlma ..hib olmua ımhİye. 
ti ile mahdad, bir maelr-,e. bir .. 
eni bir bal ...... buhmmaau .. 
tijOiuz. M_.yi, bu laududlum
dan tajaımk iitiyenler, ...... ... 
elem• • -----L ..11-::.!1 fJilrH. .... 
U-_.,~-IZJ_ ........ ~Ut 

iyi olmıyan niwetler k.,..nda bu· 
hmduiuamn anlatarak, bisim ira-

lı . . • . L:!-L!~·-clemimi w ı netumu UUMNUlll 

kuv•etlenclitwie ve hasaulıinnm 
artbrmai• aebeb olduklarına ıüpbe 
etmemelidirler. Bu suretle hareket 
edenler ne sulh davuma, ne de 
Fransa • llirkiye münuebetlerine 
iyi hizmet yapmamaktadırlar. 

Falih Rıllu ATA1l 

Alaka kesilmesi 
Biraderim Ahmed ÇaYUfun tlcaN .. 

banemle hiç bir alilası olmadığını .. 

l:.n ederim . 

U~rak Bakkaliye• sahibi 

Rcı ~i ' T' 
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Alman yanın, 
sularındaki deniz 

İspanyol 

hadiselerine 
bildiriliyor 

HATAY 
Haberleri 

Asilerin Madride doğru 
ilerledikleri bildiriliyor 

..., . 
nihayet verecegı 

' 

(Başı 1. inci sayfada) 

cebe kürtlerden toplanmış olan silahlar 
Mendub'un itimadını haiz olan er
meni ve kürtlere verilmiştir. 

Hül(.ümet tayyareleri Modragoru 

Londra mahfilleri İngiliz ·İtalyan 
anlasmasının l{arısmazlıkla alakası 

asi kuvvetlerini lıomhardıman etti 

' ' 

Hama, 6 (Hususi) - Sancak'ta türk
ten gayri unsurlara silah tevzii kafi gö
rülmemektedir. Sancaga yeniden kuv
vetler sevkolunmaktadır. İki gün evvel 
Kamışlı'da ve Derbesiye'de bulunmakta 
olan bir fransız müfrezesi Resülayna 
gönderilmiştir. 

llulunduğunda ısrar ediyorlar 
Berlin, 6 (A.A.) - İyi bir kaynak

tan öğrenildiğine göre son hadiseler do
layısiyle y~bancı memleketlerde basıl o
lan huzursuzluk sebebiyle Palos vapuru
nun zabtına karşı yeni tedbirler almak
tan çekinilmek istenilmektedir. 

Siyasi mahfiller, ispanyol sularında 

bulunan alman kuvvetleri kumandanı 

tarafından Valansia'ya gönderilmiş olan 
bir telgrafta Palos hadisesinin hasıl e
deceği akisleri tahdid etmeği hedef tut· 
makta bulunduğunu bildirmektedirler. 
Filvaki, bu telgrafta Aragon ve Mart
ha Yuguera adındaki ispanyol gemileri
nin, bask memurları Palos'un ispanyol 
yolcusunun ve bu vapur hamulesinin iade 
edilmediği takdirde, asilere teslim olu
nacağı ancak başka İspanyol gemilerinin 
zabtolunmıyacağr bilidirilmekte idi. 

Hacliks' e <:ıkan italyaıı <ıskerleri 
ve f,onclra malt/illeri 

Londra, 6 (A.A.) - Siyası mahfil
ler, Cebelüttarık deniz makamlarını İ

talyan gönüllülerinin bir kanunda Ka
diks'de karaya çıktıklarını 3 kanunu sa
nide haber almış olduğunu tasrih et
mektedir. 

İtalyan gönüllülerinin karaya çıka
caklarından İngilterenin evvelce haber
dar olduğu hakkındaki şayialar katiyet
le yalanlanmaktadır. 

Centilmen Agrement'i imza etmekle 
lngilterenin İtalyayı İspanyada komü
nizm ile mücadele etmekte serbest br· 
raktığı hakkındaki haberi ayni mahfil
ler gülünç addetmektedir. Bu mahfiller 
İtalya ile İngilterenin Akdenizdeki mü
nasebetleri meselesinin kanşmazlık 
meselesiyle alakalı olduğunda israr et
mektedir. Bu sonuncu mesele esasen bir 
kaç hükümetin delegesi bulunan biı.- ko
mite tarafından tetkik edilmektedir. 

Son lıfüli~eler lwr~ıınnda 
Roma' daki alaka 

Roma, 6 (A.A.) - İtalyan gazete· 

leri,ispanyollarla alınanlar arasında vu

kua gelen deniz hadiselerine karşı bü

yük bir alaka göstermektedir. 

sovyet gemisi Cebelüttarik boğazı hudu
du içinde 3 ikinci kanundan durdurula
rak aranılmış ve Centaya gönderilmiş
tir. Araştırmaların neticesiz kalmasına 
rağmen Komiles ancak 4 ikinci kanun 
akşamı serbest bırakılmıştır. 

ltalyan cevabının bugiin 
verilmesi muhtemel 

Roma, 6 (A.A.) - Salahiyetli mah

fillerden öğrenildiğine göre, gönüllüler -meselesi hakkında fransız - ingiliz nota-

sına italyan cevabının bugün verilmesi 

muhtemeldir. Açık ve katt olacak olan 

nota metni bütün devletler için bitaraf
lık istiyecektir. 

ltalyanın sempatisi 
Roma, 6 (A.A.) - Yabancı gazeteci

ler şerefine propaganda bakanlığında ya
pılan bir kabul esnasında söz alan sala
hiyettar bir zat, ispanyol-alman hadisesi 
hakkındaki bir suale cevaben, bunun 
doğrudan doğruya İtalyayı alakalama· 
dığını ve bu itibarla Romanın hiç bir 
mütalea beyan etmiyeceğini söylemiştir. 
Buna rağmen, ita]yan hükümeti bu ha
diseleri dikkatle takib etmektedir. İtal
yanın . sempatisi her halde İspanyol 
marksıstlerine değil, general Frankoya 
gitmektedir. 

J' l • 1 ··1 .. a ansıya m Lumetinin miiraca-
ati ue Berlin mahfilleri 

Berlin, 6 (A.A.) - Siyasi mahfiller, 

Valansiya hükümeti tarafından ispanya iş 
lerine karışmazlık komitesine yapılan 
teşebbüse büyük bir ehemiyet verme

mektedir. Bu mahfillerde ehemiyetle 

kaydolunduğuna göre, Almanyanın aldı

ğr tedbirler, İspanyol sularında alman ti· 

c:areti için enternasyonal seyrisefain kai

delerinin tatbikini temin içindir ve bu 

mesele karışmazlık komitesinin salahi
yetleri dışındadır. 

Halep, 6 (Hususi) - Pazartesi günü 

öğle vakti müşahidler heyeti İskende

run'a gelerek Mendub Düryö'nün evine 

misafir olmuşlardır. İskenderun ahali

sinden ve civar köylerden gelen binler

ce halk görmenler heyetine müracaat et

mek üzere giderlerken jandarma ve po

lisler tarafından men edilmek istenmiş

tir. Fakat halk davasını anlatmak için 

emre razı olmamış, görmenleri görmek 

için Mendub'un evine doğru yürüyüşüne 

devam etmiştir. Bunun üzerine yeniden 

polis ve jandarma kıtalan halkı durdur

mak için harekete ~etirilmiştir. Fakat 

kıtalar gelinceye katlar hallı: Düryö'nün 

evinin önüne gelmiştir. Ahali: 

''- Hakkrmrzı anyoruz, istiklal is

tiyoruz. Suriye mandası altına gire

meyiz. Hür doğduk, hür ya!pyacağrz, 

hür olarak öleceğiz: diye bağırmışlar
dır. 

Halkın bu bağırmalarına karşı müsel

lah kuvvetler rast geldiklerini döğmeğe 

başlamışlardır. Hatta bu arada komiser 

Lütfi silahını çekerek halkın üzerine hü

cum etmiştir. Görmenlerin bulunduğu 

binanın önün:ien müsellah hükümet kuv
vetleri halkı cebirle dc.ğıtmıştır. 

Müsellah mukavemete maruz kalan 

İskenderun ve Belan halk mümessilleri 

Hatay türklerinin uğradıkları zülum ve 

felaketleri kendilerine erzetmek üzere 

geldikleri halde hükünıet kuvvetleri ta

rafından silahla men edildiklerini, hak 

istiyen bir ha1ka karşı böyle hareket e

dilmesinin lıiJhassa gormenlerin bulun
duğu zaman ve mevkide yapılmasının i
fade ettiği manaları •e bu halin men e
dilmesini istediklerini ve yapılan hare
ketleri protesto ettiklt:rini bildiren tel· 
grafları görmenlere çekmişlerdir. 

Valansiya hükümeıi, Milletler 
Cemiyetine bir pı·oıesıo gönderdi 

Halep, 6 (Hususi) - İskenderun'da 

türklerin müsellah kuvvetlere rağmen 
kendi haklarını aramak için yaptıkları 
hareket hükümet mem1.ırlarım telaşa dü-

Cenevre, 6 (A.A.) - Valansiya hükü 

meti milletler cemiyeti genel sekreterli

ğine bir nota göndererek ispanyol sula

rında ispanyoJ vapurlarının musaderesi

ne ve asilere alman ve italyan gönüllü

leri gönderilmesine karşt protestoda bu
lunmuştur. 

şürmüş ve mukabil bir hareket yapmak 
için teşebbüslere girmişlerdir. Hükü
met memurları başta müddeiumumi ol
mak üzere bir kaç çocuğu bulmuşlar ve 
bunları Düryö'nün evinin önüne sevke
derek: 

Avila, 6 (A.A.) - Havas Ajansı mu
habirinden: 

Asilerin kuvvetleri, Madrid cephe
sinde ilerlemektedirler. Bu kuvvetler, 
Las Rozas'a bir buçuk kilometre me
safeye gelmişler ve çok büyük bir sev
kulceyş ehemiyeti haiz olan Cubre da
ğını işgal etmişlerdir. Bu dağ, Eskuri
al yoluna hakim bulunmaktadır. 

Kesif bir sis, di.in öğleden sonra bü
tün harekata mani olmuştur. 

Madrid' de yıkıntı altından 
çıkarılan cesedler 

Madrid, 6 (A.A.) - Pazartesi gü
nü bombardımanda yıkılmış binaların 
yıkıntısı kaldırılmaktadır. Yıkıntı al
tmdan birçok cesed çıkarılmıştır. Bu
na mukabil, 25 yaşında bir kadın pek 
ağır surette yaralı o~duğu halde kurta· 
rılmıştır. Bu kadın 24 saattenberi en
kaz altında kalmış olduğu halde yaşı· 
yordu. 

Bilbao' da 200 rehine öldiiriildii 
Londra, 6 (A.A.) - Sent - Jan -

do - Luz'dan Morning Post'a verilen 
bir habere göre Bilbao şehrine yapılan 
bir hava hücumundan sonra halk kızıl 

milislerin iştirakiyle pazartesi gunu 
öğleden sonra h!\pishaneye hücum ede
rek Bilbao kızıl makamlariyle Burgos 
hükümeti makamlarr arasında Sen • 
Jan - dö - Luz0da ~aşlıyan görüşmele
rin akamete uğ:.-amas• üzerine geçende 
hapishaneye nakledilen 200 rehineyi 
katletmiş1erdir. 

FRANSA'DAKi GREV 

HAREKETİ 

Madenciler istedil{
lerini hi dirdiler 

Faris, 6 (A.A.) - Grev yapan ma
den endüstri ;şçisi :fün umumi heyet ha
linde toplanmış ve aş:ğıdaki kararları 

almıştır: 

ı. - İşçilerden bir kısmı işden çıka
rıldığı takd.rde işe başlanmıyacaktır. 

2. - Hakemlik kanununun kabulü, 

3. - Hakemlerin, patronlar tarafın

dan verilen ihtilaflı noktayı tetkik etme

den evvel greve sebeb olan istekleri mü
zakere etmeleri lazımdır. 

Bu talebler, yevmiyelerin arttırılma
sı, müşterek mukavelenameye riayet, iş

çi tarafından seçilen delegelere hürmet 
gösterilmesi gibi şeylerdir. 

Beraet ettirilen bir italyan neferl 
Madrid, 6 (A.A.) - Halk mahke· 

mesi Parla'nın zaptı sırasında esir dü· 
şen italyan neferi Luigi Corsi'nin be· 
raetine karar vermiştir. Corsi Habe
şistana gitmek için emir almış olduğu 
halde birkaç gün sonra Vigo'da karaya 
çıkarılarak oradan Toledo cephesine 
gönderilmiş olduğunu söylediğinden 
mahkeme bu neferin kendi iradesiyle 
hareket etmemiş olduğunu tasdik et· 
miştir. 

Asi kuvvetlerin lıarekeıi 
Salamanka, 6 (A.A.) - Beyaz kuv

vetler pazar günündenberi aldıkları a· 
raziyi temizliyerek çuğu yabancı olan 
627 kızıl milisin cesedlerini toplamış
lar ve ehemiyetli mikdarda harb gani
metleri elde etmişlerdir. 250 nefer de 
asilere iltihak etmiştir. Bunlar kıztl 

kıtaların ve bilhassa enternasyonal te
şekküllerin verdiği ağır zayiat dolayı· 
siyle düşman maneviyatının bozuk ol• 
duğunu söylemişlerdir. 

Madrid'in bombardımanı rok 
şiddetli oldu 

Madrid, 6 (A.A.) - Madridin top
la bombardımanı saat 15-45 den sonra 
çok şiddetli olmuştur. Mahallelere, 
Puetro del sol meydanına, telefonika 
binasına ve civarına büyük çapta obüs
ler düşmüştür. Telefon şirketi binası
na düşen on kadar obüs ehemiyetli ha
sarlar yapmıştır. Saat 17 de sükun ia
de edilmiş ve hayat tabii şeklini almış· 
tır. 

KARIŞMAZLIK KOMİSYO

NUNDA BİR HADİSE 

l(ontrol masraflarına 
li imse i~tirali etmiyor 

Paris, 6 (A.A.) - Övr gazetesinin 

Londra'dan öğrendiğine göre İspanya 

işlerine karışmazlık komitesinin dünkü 

maliye komisyonu toplantısı müzakerele

ri gülünç bir tarzda cereyan etmiştir. 

ingilizlerin teklifi veçhile ispanyada te

sis olunacak kontrol masraflarının yani 

80 milyon frangın 27 devlet arasında 

taksimi mevzuu bahsoluyordu. Büyük 

devletlerin hissesine bittabi küçüklerden 

daha fazla bir masraf isabet edecekti. 

Yarı resmi mahfiller, her türlü mütalea 

yürütmekten kaçınmaktadırlar. Bu mah

filler İtalya hükümctinin İtalyan menfaat

lerinin müessir olmadığı bir meseleye mü

dahale arzusunda bulunmadığını bildir

mekle iktifa etmektedirler. Ayni mahfil

ler İtalyanın ve İtalyan gemilerinin "kı
zıllar" tarafından araştırılması takdirin

Öe hemen ve şiddetle harekete gc~meğe 

karar vermiş olduğunu ilave etmektedir
ler. 

Valansiya hükümeti bu notasında doğ

rudan doğruya milletler cemiyetinin mü

dahalesini istemediği gibi paktın hiç bir 

maddesini de ileri sürmüyor ve konseyin 

fevkalade toplanmasınt da istemiyor. 

Yalnız keyfiyetin milletler cemiyeti a

zasına bildirmesini rica etmekle iktifa, 
eyliyor. 

.. y 
- aşasın Suriye •..• " diye bağırt-

mışlardır. Bu harekete şahid olan fran
sız, yerli memurlar ve inzibat amir ve 

~e~~rları asla harekete geçmemişler, 
bılakıs bunların hareketlerini tasvib et
mişlerdir. 

Grevcilerin delegeleri Nord valisi B. 

ş_arlo'e grev dolayısiyle işçiye ceza ve

rilı:n~si~i ~iç bir veçhile kabul etmiyecek
lerını bıldırmişlerdir. 

Fakat Romanya delegesi on para ve

remiyeceğini söylemesi üzerine derhal 

bir çok murahhaslar bunun etrarında 
toplanmış ve alman murahhası ise parayı 

vermeği kabul ettiğini fakat bu paranın 

mark olarak tediye edileceğini ve ancak 

Almanyada sarfedilmek şartiyle tahsis 

edilebileceğini söylemiştir. 
Londra, 6 (A.A.) - Drş bakanlık bu

gün gönüllüler meselesi hakkında Por· 

tekiz'in vermiş olduğu cevabı tetkik et

mektedir. Bu cevabın bu meselenin mem

nuniyete değer bir surette halledilmesi 

yolunu kapatacak mahiye te olmadığı 
aöylenilmektedir. 

Berlin, 6 (A.A.) - İyi haber almak
ta olan mahfiller, Almanyarun Fransa 
ve lngiltcrenin gönüllüler meselesi hak
kmdaki notalarına vereceği cevabın bu· 
gün verilmiyerek bir müddet sonra İtal
yanın cevabı ile birlı'kte t d. a·ı -· . . . ev ı e ı ecegı-
nı bıldırmcktcdirler. 

Londra, 6 (A.A.) _ Dün, karış
mazlık komitesinde kontrol planının tat
biki için vuku bulacak masrafların gö
r~~meleri sr_rasında zorluklar çıktığı bil
dın~me~ted~r. Bazı hükümetler yekunu 
sekız yuz hın ingiliz lirasına yükselecek 
olan bu masraflara İ§tirak etmek iste
memişlerdir. 

Bir Sovyeı gemisi aranıldı 
Mosokova 6 (AA) T . . . . • · · - as aJanst 

bıldınyor: 

Kömür yüklü olarak Nikolaw'dan A
merikaya gitmekte olan Komiles adh 

Yeniden giden göniillüler 
Paris, 6 (A.A.) - Eko dö Pari gaze

tesi, yeniden ikibin gönüllüyü hamil bit 
nakliye vapuru, Katalonya'ya gitmek ve 
oradaki milli müfrezeyi takviye etmek 
üzere Perpingnan'dan hareket ettiğini 
yazmaktadır. 

20 kanunu evvelden 31 kanunu ev
vele kadar 1306 marksist İspanyaya git
mek üzere Perthus'dan hududu geçmiş
tir. 

Fransız ve in!{iliz hiikiinıetkri
nin ispanyol sahillerine 

abloka şayialan 
Londra, 6 (A.A.) - Fransız ve ingi

liz hükümetlerinin ispanyol sahillerini 
abloka etmeği düşündükleri hakkında 
Paris'te şayialar çıkmıştır. 

Royter ajansı, ingiliz hükümetinin 
b~~le bir meseleyi düşünmediğini, ken
dısıne bu yolda hiç bir teklif de yapıl· 
madığmı ve bundan dolayı bu hususta 
hiç bir ihzari görüşme yapılmamış bu
lunduğunu bildirmektedir. 

Hama, 6 (Hususi) - Görmenler he
yetin~n ls~enderun'a geldiğini haber a
lan cıvar koylerdeki türkler İskenderun'a 
gelirken yollarda müsellah jandarmalar 
tarafından cebren k.. 1 . . d d"l oy erme ıa e e ı -
mişlerdir. 

Yurdda hava vaziyeti 
Meteoroloji enstitüsünden :erilen 

malUmata göre dün Karadeniz kıyıla
riyle !stanbul ve Bursa çevreleri, Bolu 

Emin bir kaynaktan öğrenildiğirıe gö· 
re cezaleındtrılması istenilen işçinin mik· 
darı 35 tir. 

M b ... 
a OJ, 6 (A.A.) - Maden fabrika-

larının b ·· b . ugun oşaltılacağı ve yakında 
ışe baslanılacağı ümid ediliyor. 

J>_arfaıe siiıçiilerin grevi 
Parıs, 5 (A.A.) - Maggi süt şirke-

ti müştahdiminin yaptığı greve rağmen 

süt satışı normal bir şekilde geçmiştir. 

Başvekalette işçilerle patronlar ara

sında yapılacak bir görüşmeden sonra 

greve nihayet verileceği tahmin edil· 

mektedir. 

ve kastamouu yağışlı geçmiştir. Yağış 
Bursa, Kastamonu ve Boluda kar diğer 
ye:lerde yağmur şeklindedir. En çok 
yagrş Zonguldaktadır. Yağmur burada 
metre murabbaına 23 litre su bırakmış
tır. Hava evvelki güne nazaran orta 
Anadolu ile cenuu Anadoluda biraz 1-

smmış, buna mukabil yurdun diğer yer
lerinde ise soğmuştur. Dün en düşük 
sühunetler sıfırın altında Bursa ve 
Konyada 13, Sivastal4, Erzurumda 19, 
Karsta 21 derecedir. En sıcak yerler 
sıfırın üstünde 13 derece ile Dörtyol 

ve 14 derece ile Antalyadır. Dün An- ı 
karada sühunet sıfırın üstünde bir de~ 
receye kadar çıkmıştır. 

. Aydın, 6 ( A.A.) - Adanada su felaketine uğrayan yurdda.~Tarrn menfa. 
atıne yılbaşı gecesi Aydın halkevinde verileıı baloda 434 lira top:an .. ıış.ır. 

Not: Yukarrki resim, ajans haberinde bahsedilen baloda alınmıştır. 
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1 ANKARA BELEDiYE REISUGJ 1LANLARI 1 
ESNAFIN NAZARI DiK.KATİNE: 
B 1 a· . .. k besi altında bulunan dükkanlarda ve mü-. 

e e ıyenın mura a . . bastırılmıştır Beherı 
es;s:selerde bulunmak üzere teftış defterıA . 7 ·tarihine 
20 ku kabT d alakadarların 15. kanunsanı 193 

ruş mu ı ın e d b. tane almalarını ve 
kadar belediyeye müracaatla bunlar an d ::ı:~ğı il~n olunur. 
bu tarihten sonra almayanlarrn cezalan 1 

1 85 (2289) -

İLAN · • · b ··n müddetle 
1 - Mezbahanın üç senelik et naklıye ışı on t!Ş gu 

'.Jı'.apalı zarfla artırmaya konulmuş~u~._ d ksan bin liradır. 
2 - Üç senelik muhammen be e_ ı 0 

3 - Muvakkat teminatı (~75~) ıı1ra~ır.hergu··n yazı işleri kalemi-
. · ·· k ıst·yen erın 

4 - s.artnam~sını gorm .. e i 1937 cuma günü ı;aat on birde 
ne gelmeıeri ve ıhale 15 Kanunus_an d . t klilerin 0 gün saat ona 
B 1 d . E .. . de yapılacagın an ıs e 

e e ıye ncumenın . B 1 diye Encümenine ver-
ltadar teminatlarile tcklıf mektublarmı e e 2-6197 
nıeleri.. (2227) 

İLAN ..• 
3 ı 1937 den itibaren ekstra ekstra unun kilosu \5, b~~ıncı u_ 

nun .kiİosu 12 50 ikin : i unun kilosu on kuruştan satı aca ır. 
' (2290) l-86 

İLAN 
. . ncu adada 2 parselde 105 metre murabbaı 

1 - Yenışehırde 1049 u .. '"ddetle açık arttırmaya konulmuş-
belediye malı arsa on bes gıın mu 
tur. ) . d 

2 _Muhammen bedeli (1050 lır~ ır. 
3 - Muvakkat teminatı (7~.5~) ıı1rad~. r gün vazı işleri kalemi· 
4 - Şartnamesini gor_!llek ıstıy:n er c günü saat on buçukda 

ne ve isteklilerin de 22-kanunu sanı-937 cuma 1_ 81 
belediye encümenine müracaatları. (2285) 

İLAN 
. . d arselde 97 metre murabbaı 

1 - Yenişelıirde 10~_8 ın~~ ada a 2 ~arttırmaya konulmuştur. 
belediye malı arsa 15 gun muddetle açı 

2 - Muhammen bedeli 776 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 58,~0 _lira~ır. h gün yazı işleri kalemi· 
4 - Şartnamesini görmek ıstıyen __ er .. e~rat on buçukta l elediye 

ne ve isteklilerin de 22-1-937 cuma gunu s~ 1-82 
encümenine müracaatları. (2286) 

!LAN 
. . d d 26 arselde 9,50 metre murab· 

1 - Yenişehirde 1082 ıncı ~. a a··ad:tle açık arttırmaya konul
baı belediye malı arsa on bes gun mu 
muştur. 

2 _ Muhammen bedeli (76) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (5!70_) lira ~ır.h ı;in rzr işleri kale -
4 - Şartnamesini görmek ıstıyenlerın er .. a .• saat on bu. 

mine ve isteklilerin de 22 kanunsani 1937 cuma gunu 1-78 
çukta Belediye encümenine müracaatları. (2282) 

İLAN .. 
b ·1yon bilet on beş gun 

1 - Otobüsler için bastırılacak eş mı 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muh,ammen bedeli (1750) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (131,25) liradır. • 1 • k 1 

k . 1 her gün yazı ış en a e-
4 - Şartnamesini görme ıstcyen er .. .. b ukta 

mine ve isteklilerinde 19. kanunsani 1937 salı gunu saat on uç 
Belediye Encümenine müracaatları. {2287) 1-83 

t LAN 

1 _ İtfaiye memur ve mürettebatı için 82 çift cizmc on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1300) Ji;adır. 
3 - Muvaka:. teminatı (97,S) liradır. .. . . 
4 - Şartnamesini görmek isteyenler her gun yazı ışlerı ka-

. 1 ·· ·· t on bu· Jemine ve isteklilerin de 19. kanunusanı 1937 sa • gun)u saa
1
_

84 çukta Belediye Encümenine müracaatları. (2288 

t LAN 
t · d 192 50 ınetre mu-

1 - Yenişehirde 1076 rncı adanın 5 parselın e • ko• 
rabbaı belediye malı arsa on beş gün müddetle açık arttırmaya 
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1540) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (115,50) lira?ır. ,. . 1 . kale• 
4 - Şartnamesini ..,.örmek istiyenlerın her gun yazı ış erı b 

"' . ·· ·· saat on u• mine ve isteklilerin de 22 - kanunusanı - 937 cuma gunu 
çukta belediye encümenine müracaatlar (2283) 1-79 

t LAN 
dd • cihetinde 

1 - Yenişehirde orduevi binasmın Dikmen ca es\ fazlası on 
1160 ıncı adanın ı parselinde 815,50 metre murabbaı ya 
beş gün müddetle açık arttırmaya ko~ulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (4077,50) Jıradır. 
3 - Muvakkat teminatı (305,81) lira?ır. .. • leri kale· 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerın her gun ya~~ ı.~ saat on 

· · · · kA · 937 cuma gunu mıne ve ısteklılerın de 22 • anunusanı - 4 l--80 
buçukta belediye encümenine müracaatları. (228 ) 

Ankara 
C 1 N S t 

V aliliğindcn: 
Muhammen 

bedeli 
Lira Kr. 

150 00 Fart kamy~nu 
933 Modeli Fort otomobili (Beş 00 
adet yedek malzemesiyle) 3oo 00 
Fart otomobili 200 

00 
Buik markalr otomobil 350 

00 
Benz Mersedez markalı otomobil 3oo 00 

Depozito 
Miktarı 

Lira Kr. 
11 25 

22 50 
15 00 
26 25 
22 50 
26 25 

Buik markalı kapalı otomobil 350 

Fort markalı otomobil (Yedi 00 37 50 
. 1 ' 500 50 ad:_t yede~ malzemesıy eJ 100 00 7 .... 

Etuv makın~sı r "halesi 15-1-937 cunıa gunu 
Yukarda yazılı se~iz kalem emva ınaı a konmuştur. 

saat 14 de yapılmak uzeı:e açık artt1~~1{ İsteklilerin hizalarında 
Bedeli nakten ve peşınen ~hnac~ ... · en gün ve saatte Def • 

gösterilen deı:ıozito ınakb~zıa;ıyle sozu ı:::acaatları. (2196) 2-6178 
terdarlrkta kurulan satış ,,omısyonuna -

Süthane tesisatı eksiltme ilanı 

Karaeabey Harası 
Direktörlüğünden: 

··th e tesisatı kapalı zarf usuliyle 
Hara merkezinde yapılaca~ su a~ ü 15 _ ikinci k5nun - 937 cu-

eksiltmeye konulmuş~ur. Ek~ıltme gu? h a merkezidir. Teminatı 
ma günü saat on beştır. Eksıltme yerı ar " mali şartnamesini 

1. 1 acaktr Fennı ve rnuvakkate olarak 1350 ıra a ın · M"·d··r-
. . . .. - .. A k Bursa, İstanbul Baytar u u 
ıstıyenler hara müdurlugu, n ara. . k"k t apmak istiyen- ı 
ı-· · "b · hallınde tet ı a Y uklerinde görebileceklerı gı 1 ma d"l . . abat .,erilir. fsteklile-
lere de haraya müracaatarlmda ken ı en~e ı~ . 1 b" tikte harada 
rin eksiltme günil kanuni vesaik ve temınat arıy e ~~207 
bulunmaları ilan olunur. (3841) 

Elektrik pazarlık ilanı 

lurl<lareli Belediyesinden: 
21-12-936 da ihalesi yapılacağı ilan olunan elektrik makinesi ve 

edevatına belli günde istekli çıkmadığından bir ay pazarlığa hıra • 
kılmıştır. İsteklilerin eski şerait dahilinde her gün belediye riya-
setine müracat edebilecekleri ilan olunur. (2255) 1-35 

Üssü Bahri Satmalma 
l(omisyonundan : 

Tahmini tautrı İlk teminatı 
Cinsi Mikdarı Lira Lira 
Ekmek 360.000 kilo 36000 2700 

Komutanlık kara erleri ihtiyacı ~ yukarıdi1 mikdarı yazılı 
ekmek kapalı zarf usuliyle 22 ikinci kanun 937 günü saat 14 de ek
siltmesi yapılacaktır. Şartname 180 kuruş bedel mukabilinde komis
yonumuzdan ve İstanbul Deniz levazım satın alma komisyonundan 
alınabilir. İsteklilerin kanuni belgeleriyle yukarda mikdarı yazılı 
teminat mektuplariyle birlikte teklif mektuplarım muayyen gün ye 
saatten bir saat evveline kadar İzmit Tersane kapısındaki komis-
yona vermeleri. (2266) 1-52 

Nafia Vek.aletinden : 
12. Şubat. 937 cuma gimu saat 15 de Ankarada Nafıa Vekaleti 

Malzeme Eksiltme Komisyonu odasında 104.000 lira muhammen be
delli 2000 ton kreozotun kaµalı ıarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Şartname ve mukavele projesi 520 kuruş mukabilinde Vekalet 
Malzeme dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 645( liudır. 
İstekl:ıerin teklıf mektuplarını Resmi gazetenin 7.5.936 tarih ve 

3297 sr.yılı nüshasında çıkar, talimatnamt'ye göre Nafıa Vekaletin
den alınmış vesika ile birlikte 12. Şubat. 937 cuma günü saat 14 e ka
dar Veka1et Malzeme Müdür!üi!üne vermeleri lazrmdır. (2184) 

2-6175 

1 ANKARA LEVAZIM Al'v11RL1G1 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
1 - Çanakkale müstahkem mevki kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarf· 

la 98500 kilo sığır eti satın alınacaktır. 
2 - Sığır etinin beher kilosuna 25 kuruştan 24625 lira biçilmiş

tir. 
3 - İhalesi 11. l. 937 pazartesi günü saaat 11 de Çanakkale müs-

tabkem mveki alrm satım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İstekliler ihaleden bir saat evvel teminat akçaları olan 1847 

lirayı ve ihale kanununun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaik ile bir 
saat evvel komisyona müracaat etmeleri. (2173) 2-6119 

İLAN 
ı - Ankara garnizonu kıtaat ve müessesatmm ihtiyacı için 400 

ton buğday öğütülmesinin kapalt zarfla eksiltmesı 11-1-937 pazar
tesi günü saat ıs de levazım amirliği satın alma komisyonunda ya· 
prlacaktrr. 

2 - Öğütülecek buğdayın tutarı 7000 lira olup muvakkat temina
tı 525 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. iincü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarını belli gün ve saatten 
bir saat evveline kadar komisyona vermiş bulunacaklardır. (2189) 

2-6149 

Çankaya Kazası idare 
heyetinden: 

1580 sayılr belediye kanununun 10 uncu maddesi hükmüne tev
fikan Ankara belediye meclisinin müracaat ve teklifi üzerine An
kara valiliğince Ankara ?elediye sınırı dahilinde olup beled.iye şu
besi haline geçmesi tasvıb olunan Çankaya kazas~nın bele~ıye ~u
dudu içindeki belediye kısmının Çankaya Beledıy~ şub~sı halıne 
konması için sözü geçen kanunun 10 uncu maddesındekı sarahat 
dairesinde gerek mezkur şube içinde ve gerek dışıncia kalıp Anka
ra Belediye hududu dahilinde oturan bütün milni-ehiblerin reyine 
müracaat olunacaktır. Bu maksatla: 

1 _ Müntebiplere aid defterler 10.1.1937 tarihinden itibaren 
tatil günleri hariç olmak üze~e 17.1.1937 tarihinin pazartesi günü 
saat 13 e kadar Ankara beledıye salonunda altı gün asılı kalacak· 

tır. 
2 _ İtiraz müddeti 11.1.937 tarihinden itibaren 17.1.1937 tari-

hioi'l pazartesi günü saat 13 e ~ad.ar kab~l edilecek ondan sonra 
vuku bulacak itirazlar kabul edılmıyecektır. 

3 _ Müntehiplerin 19.1.1937 tarihinin çarşamba günü reyleri-

nin toplanmasına başlanacaktır. 
4 - Rey toplanma üç gün devam edecektir. 
5 _ Cumhuriyet, Yenişehir, Cebeci, Öncebeci, Topraklık, Bal

keriz bağları, Dikmen bağları 19.1.1937 tarihinin çarşamba günü 
saat 9 dan 17 ye kadar tsmetpaşa, Köprübaşı, Bozkurt, Fevzipaşa, 
lnkılab, öztürk, Bendderesi, Tabakhane, Anafartalar, Ege, Doğan
bey, Misakı milli, Kızıl elma, İsti~laJ, Yeğenbey, Yenice. Ülkü., Ök
süzce, Altay, Sakarya mahalle.~e~~yle Etlik ve Keçiören bağlan da 
20.1.1937 tarihirun perşembe gunu saat 9 dan 17 ye kadar Dumlupı-
nar, Koyunpazarı. Sutepe, İçkale, Kılıçaslan, Pazar akbaş, Oğuz, 
İnönü, Çimnetepe, Demirtaş, Kırkız, Dumlupınar, Duatepe, Sümer, 
Meydan, Gündoğdu, Erzurum, Turan, Akalar, Nazımbey, Kurtu
luş, Özbeyler, Sakarya, Çeşme, Başkır, Yalçınkaya, Demir fırka 
m:-halleleri de 21.1.1937 cuma günü saat 9 dan 17 ye kadar reylerini 
vermiş bulunacaklardır. 

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

harbiyede çalışan işçilerin işlerinden geri kalmamaları için 21.1.937 
tarihinin cuma günü saat 9 dan 12 ye kadar Mamak mahallesivle 
Maske fabrikasına 13 den 17 y_e kadar da İmalatı harbiye fabrik~sı
na birer sandık gönderilecektır. 

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

Kültür Bakanlığından: 
ı. - Ankara bölge s&nat okulu i~in pazarlıkla 1 takını ünite de

lik mastan ile 1 takım ünite mil mastan alınacaktır. 
2. - Bu mastarların şartname ve listeleri Ankarada Bakanlık ge· 

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

3. -Mastarlarm ihalesi 18. 1. 1937 pazartesi ı:;inü saat 14 te Kül
tür Bakanlığı biansında yapılacaktır. 

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

\~1111111111111~~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111nmı ~ a Turk Hava Kuruntu ~ 
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Hava Y ol1arı Devlet 
isletme idaresinden : 
' 

Hava yolları devlet işletme idaresine aid uçak alanının genişle· 
tilmesi için 106 hektar 1166 metre murabbaı erazinin istimlak karar
namesi hükümleri dairesinde istimlaki İcra Vekilleri Heyetinin 
5635 sayı, 18.11.936 tarihli kararlariyle onaylanmıştır. 

Menafii umumiye için istimlak kararnamesine göre teşekkül e
den heyetin tanzim ettiği ve belediye encümeninin 25.12.936 tarih
li toplantısında onayladığı takdiri kıymet mazbatasına nazaran: 

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

B - Orman çUtliğinden - 11 hektar 732,5 metre murabbaı ara
zinin beher metre murabbama 40 para. 

C - Macun çiftliğinden - Miralay Osman Nuri ve Kara pazar
lı ve hissedarlarına aid araziden 10 hektar 4324 metre murabbaı ara
zinin beher metre murabbama 40 para. 

D - Macun çiftliğinden - Kuru çayırlı Mehmet oğlu Hasan 
ve kardeşi Mehmede aid araziden 5 hektar 6419,5 metre murabbaı 
arazinin beher metre murabbarna 40 para. 

E - Macun çiftliğinden - Hasan oğlu Tiftik Mustafa ve Mi· 
ralay Osman Nuriye aid araziden 6 hektar, 8352 metre murabbaı 
arazinin beher metre murabbaına 40 para. 

F - Orman çiftliğinden - 14 hektar 2961,S metre murabbaı a
razinin beher metre murabbama 60 para. 

G - Orman çiftliğinden - 1 hektar 5000 metre murabbaı ara
zinin beher metre murabbama 20 para kıymet verilmiştir. 

Bu fiatlara itirazı olanların istimlak kararnamesinin 10 uncu 
maddesinegöre sekiz gün zarfında belediyeye müracaatları ilan 
olunur. 

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

Edremit Belediye 
Reisliğinden: 

Belediyemizin açık olan 165 lira ücretli mühendisliğine istekli 
olanların müracaatı ilan olunur. Taliplerin mühendis diplomasınt 
hamil ve musaddak şehir planını tatbika kadir bulunmaları !iarttır. 

Makine, elektrik, su işlerinden anlıyanlar tercih olunur. Müra"' 
~aata evrakı müsbitenin eklenmesi lazımdır. (2254) 1-34 

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

ke taşı, (taşların nereden çıkarılacağı ve teslim şeraiti sartnamesin-
de yazılıdır.) • · 

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

3 - Bu işe aid şartname Belediye yazı i~leri kalemindedir. İsti• 
yenlere parasız verilir. 

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

Riyasetine verilmiş olması lazımdrr. 
7 - Bundan sonra verilen veya posta ile gelen mektuplar hüküm-

süzdür. 2-6171 



SAYFA 8 ULUS 7 SONKANUN 1937 PERŞEMBE 

radyolarını ızdem arayı HALİL NACİ Anafartalar caddesi No: 111 Telef. 1230 

fi ---- , .. 

Gümrük ve inhisarlar 
V ekfiletinden: 

1 - Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti ve Gümrükler Umum Mü· 
dürlüğü merkez teşkiliitına aid evrak, defter, dosya, mefruşat ve 
sair gösterilecek bilumum eşyanın Yenişehirde İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü binasına nakli toptan pazarlığa konulmuştur. 

2 - Bu işin tahmin edilen bedeli (900) lira ve muvakkat temi
natı (67) lira (50) kuruştur. 

3 - Pazarlık 8-1-937 cuma günü Vekalet binasında saat 14 de 
yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin muvakkat teminatlarını Vekalet veznesine ya
tırarak alacakları makbuzlarla birlikte belli günde alım satım ko • 
misyonunda hazır bulunmaları. (2280) 1-76 

Betonarme Köprü İnşaatı Eksiltmesi: 

Nafia Velialetin,den: 
Çanakkale vilayetinde Gelibolu • Keşan yolu ilzcrinde (22800) lira 

keşif bedelli Kavak betonarme köprüsü inşaatının kapalı zarf usu· 
liyle eksiltmesi 28-1-937 perşembe günü saat (16) da Nafıa Vekaleti 
Şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 

Eksiltme ş.artnamesi ve buna müteferri diğer evrak (114) ku -
:-us bedel mukabilinde şose ve köprüler reisliğinden alınabileceği 
gibi istiyenler bu şartnameleri Çanakkale Nafıa müdürlüğüne mü • 
racaat ederek görebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (1710) liralık muvakkat 
teminat vermesi ve resmt gazetenin 3297 sayılı nüshalarında çıkan 
talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz etmesi lazım· 
dır. İsteklilerin teklif mektuplarını 28-1-937 perşembe günü saa! 
15 şe kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermelerı 
muktazid ir. (2252) 1-72 

İş dairesi 1. ve II. Bölge Amirliğinden: 
ı tesrinisani 1936 da Ankarada faaliyete başlamış olan (İktrsat 

Vekaleti lş Dairesi) nin 1 inci Ankara ve II inci Afyon bölgeleri 
teşkil atı birles.ik olarak birinci ve ikinci bölge amirli ği adiy le An
karada Çocuk Sarayı karşısında 11 numaralı aoartımanm 2 inci ka· 
tındadır. (2275) 1-73 

Zonguldali. Urbaylığından: 
İhalesi 28-9-936 tarihinde yapılmak üzere ( 4600) lira muhammen 

bedelli bir adet ototank ihalesi (2490) sayıh kanunun 43 üncü ben
dine tevfikan pazarlık en son 11-1-937 tarihinde yapılacaktır. 

Taliplerin evelki şerait dahilinde ilk teminatları ile birlikte 
Uray Daimi Encümeni tarafından yapılacak pazarlığa katılmaları 
ilan oiunur. (2279) 1-75 

Anli.ara Huk~uli. Faliültesinden: 
Leyli talebe izin 150 • 170 takım elbise yaptmlacaktır. Muham· 

men bedel 4250 lira ve muvakkat teminat 318 lira 75 kuruştur. İs • 
teklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya gir • 
mek için 22-1-937 cuma günü saat 11,30 da Fakülteye müracaatları. 

(2292) 1-88 

Veli.aletinden: 
Ankara Beşinci İcra Dairesinden: 
Bir borçtan dolayı mahcuz tüccar ve otel eşyası 8-1-937 saat 12 

de Atpazarmda Çukur handa 1 ci açık arttırma ile ve birinci art • 
tırmada kıymetleri % 75 şini bulmadığı takdirde 11-1-937 saat 12 de 
aynı yerde 936 - 6019 numara ile ikinci satışı yapılacağı ilan olu • 
nur. (2291) 1-87 ' 

ANKARA 3 ÜNCÜ SULH HUKU!{ HAKİMLİÖİNDEN: 
Atatürk caddesinde mimar Refik apartımanında müsafireten 

mukim Bözöyük fabrikası müdürü Nazminin 4-1-937 tarihinde ve· 
fat etmesi dolayısiyle terekesine .mahkemece vaziyed edilmiş oldu· 
ğundan kefaleti hasebiyle alacaklı olanlar da dahil olduğu halde 
bilcümle alacaklı ve borçluların ve mirasçılarının vesaiki resmiye· 
leriyle beraber bir ay zarfında 3 üncü sulh hukuk mahkemesine 
müracaatları ve alacaklarını vaktiyle kaydettirmiyenlerin mirascı· 
ya ne şahsan ve ne de terekeye izafeten takib edemiyecekleri lüzu· 
mu ilan olunur. 1-70 

Ankara Valiliğinden: 
Çubuk baraj yolunun mebdeinden altıncı kilometreye kadar par

ke taşla kaplanması 4-1-937 de ihalesi yapılmak üzere kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuş vakti muayyeninde gelen isteklilerin teklifat • 
lan liiyiki had görülmediğinden mezkur işin arttırma ve eksiltme 
kanununun 40 mcı maddesinin ilk fıkrasına tevfikan 25-1-937 günü 
saat 15 de ihalesi yapılmak üzere yeniden kapalı zarf usuliyle ek -
silttneye konulmuştur. Keşif bedeli 27150 liradan ibaret bulunan bu 
iş için isteklilerin 2036 lira 25 kuruş teminat mektubu ticaret odası 
vesikası ve Nafıa Vekaletinden alınmış 937 sene~ine ait müteahhit· 
lik vesikasiyle birlikte 25-1-937 günü saat 14 de kadar eksiltme ko
misyon reisliğine vermeleri. Eksiltme şartnamesi ve teferruatını Na
fıa müdürlüğünden 125 kuruş mukabilinde verileceği ilan olunur. 

(2281) 1-77 

Elektrik Eksiltme ilanı 

Erbaa Belediye Reisliğinden: 
Nafıa Vekaletinden tasriikli projesi mucibince Erbaada yaptırı

lacak olan elektrik tesisatı, 20-12-936 tarihinden itibaren 45 gün 
ınüddetle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulnıuştur. 

1 - Eksiltme 5-2-937 cuma günü saat 15 de Erbaa Belediye da· 
iresinde encümen huzurunda yapılacaktır. 

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

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

4 - Eksiltmeye gi.rınek istiyenler muvakkat teminatla teklif 
mektuplarım eksiltme saatmdan bir saat önce belediyeye vermeli • 
dirler. 

5 - Eksiltme 2490 sayılı kanuna göre yapılacağından isteklile
rin bu kanunun üçüncü maddesinde gösterilen vesaikten maada bu 
gibi işleri teahhüde salahiyettar olduklarına dair Nafıa Vekaletinin 
ruhsatnamesini göstermeleri mecburidir. 
. . 6 - İnşaat ve tesisat bedeli hususi şartnamedeki mali hükümler 
daıresinde istihkak raporu getirildikçe tediye olunacaktır. 

7 - İsteklilerin bilumum vesaikle birlikte o gün eksiltmede ha
zır bulunmaları veya teklif mektuplarını göndermiş olmaları ilan 
olunur. (3775) 2·-6167 

Ziraat Vekaleti Sabn Alma 
l(omisyonundan: 

1. - Ka,nh nrf usuliyı~ ~ilezya arsenık mürekkebatmdan 50 ton 
-:r;!'nı:.:i}eti rassas silezya {arseniate de phmb = Bleiarsenat si· 
ıezya) ve fare öldürülmesinde kullanımak üzere 100.000 hora fişeğiy· 
le 1.000 hora aleti satın alınacaktır. 

2. - Arsenikiyeti rassasm muhammen bedeli 20.000 lira, hora fi
şeklerinin tüfekleriyle birlikte muhammen bedeli 24,000 lira, arse • 
nikiyeti rassas için ilk teminat 1.500 lira, hora fişek ve tüfekleri için 
birlikte 1.800 1iı adxr. 

3. - İhale 18-1-937 de saat 15 de Vekalet binasında yapılacaktır. 
4. - Muhammen bec!elleri ayrı ayrı yazılan bu maddelr,rin iha. 

leleri de ayrı ayrı yapılacağından taliplerin teklif mektuplarını ona 
göre komisyona vermeleri 

5. - Şartnameler Ankarada Ziraat Vekaleti satın alma komisyo
nundan, İstanbulda Ziraat Müdürlüğünden parasız olarak verilir. 

6. - İsteklilerin teklif mektuplarım teminatlariyle birlikte mu· 
ayyen günde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddesinde zik
redilen vesikalarla eksiltme saatinden bir saat önceye kadar komis. 
yona vermeleri. (1937) 2-5773 

Kiralık Daire 
Çocuk Sarayı caddesi Kurşun

lu cami karşısında No. 84 B. 
Alim apartımanmda bir daire ki
ralıktır. Su, havagazt, banyo ve 
sair teşkilatı son sistemdir. Ka
pıcıya müracaatla her vakit gÖ· 
rebilirsiniz. 1-39 

Daima sabit 
Daima tabii 

J11vantin 

Kiralık Oda 
Ulus meydanı civarı, cadde 

üzeri. Merkezi teshin. Hizmet. 
Telefon- 1856. Ekrem. 1-46 

Bir Ecnebi Bayan: 
Çocuklara almanca, fransz

ca ve müzik dersleri vermek is· 
tiyor. Ulusta L. B. rumuzuna 
müracaat. 1-74 

Kiralık yazıhane ve 
depo 

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

Telefon: 2816, 2326 
1-47 

Kiralık 
Mobi~yalı bir oda 

görmek için 
saat 2 de 

Yenişehir Çankaya caddesi 
17/2. III. kat 9 No. 

1-91 

Yılbaşı Piyangosunda Kazanmayanlara ! 

15.4CO lira ilu-aıniyeli 
Türk Maarif Cemiyeti Eşya Piyangosun· 
dan bir bilet alarak taliinizi deneyiniz. 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOGO 
SA TIN ALMA KOMiSYONU İLANLARI 

600 TON MAZOT 
Tahmin edilen bedeli (42000) lira olan yukarda mikdarı ve cin· 

si yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 18.1.1937 tarihinde pazartesi günü saat 15 de kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname (iki) lira (on) kuruş mukabi
linde komisyonda nverilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (3150); 
lirayı havi teklif mektuplarını mezkfir günde saat 14 e kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün vesaatte komisyona müra· 
caatları. (2207) 1-11 

10 TON SARI SABUNLA KÖSELE 
2 TON SARI V AKETE 

Tahmin edilen bedeli (26900) lira olan yukard<> mikdarı ve cinsr 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 21.1.937 tarihinde perşembe günü saat 15 de kapalt 
zarf ile ihale edilecektir. 

Şartname (Bir) lira (35) kuruş mukabilinde komisyondan ve .. 
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (2017) lira (50) kuru.!?u ha" 
vi teklif mektuplarım mezkur günde saat 14 e kadar komısyona 

vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad .. 
delerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatla• 
rı. (2206) 1-10 .... ~I MlLLl MÜDAFAA VEKALETİ 

:J\TIN ALMA KOMTSV0~'1U 1LANLAH 1 
fi 

BİLİT 
1 - Her bir kilosuna biçilen ederi 130 kurus olan 16.500 kilo pa .. 

muk çorap ipliği kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini 107 kuruşa almak ve örneğini görmek istiyen• 

lerin hergün komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat mikdarı 1608 lira 75 kuruştur. 
4 - İhalesi 11-1-937 pazartesi günü saat 11 dedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kan unun 2 ve 3 üncU 

maddelerınde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatmdan en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al, Ko, 
na vermeleri. (2166) 2-6113 

Anli.ara Valiliğinden: 

saç boyaları 

Keşif bedeli 1571 lira 30 kuruştan ibaret bulunan Stadyum hafif 
atletizm antrenman sahası içindeki uzun atlama mahallerinin had· 
ce çıkarılması ve antrenman sahasının da aynı zamanda futbol saha .. 
sı olarak kullanılması işleri 11-1-937 tarihine rasthyan pazartesi gü• 

ZAYİ nü saat 15 de vilayet encümenin de ihalesi yapılmak üzere açık ek· 
Ankara belediyesinden aldı· siltmeye konulmuştur. 

~ 
İngiliz kanzuk r.czanesi Hibo-

ratuvarlarında hazırlanan Juvan
tin saç boyaları muzur ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
siyah olarak iki tabii renk üze. 
rinde tertib edilmiştir. 

IGrahlc Daire 
Demirtepede Akbay sokağın· 

da, birinci kat, beş büyük oda, 
bir ofis, çamaşırlık, kalorifer, 

sıcak su ve sairesi olan yeni ya
pılan bir binada bir daire kira
lıktır. Üst kattakilere müracaat. 

Hususi muallim 
Tecrübeli bir muallim tara

fından Riyaziye dersleri veril
mektedir. 

Adres: İstiklal mahallesi 
Dinç sokak No. 1 N. Aziz 

1-64 

Kiralık l(at 
Yenişehir Kocatepede s~ de

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

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumx Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çanları caddesi civarında 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 

ğım 502 No. ehliyetnamemi Muvakkat teminatı 117 lira 85 kuruştur. İsteklilerin teminat mek• 
kaybettim yerusini alacağımdan tubu ve ticaret odası ve fenniehliyet vesikalariyle birlikte aynı gün .. 
eskisinin hükmü yoktur. de daimi encümene gelmeleri. 

Şoför: Hasan oğlu Ali İsti yenler şartname ve evrakı keşfiyeyi her gün vilayet naha 
1-90 Anayurt müdürlüğünde görebilirler. (2156) 2--6111 

--~~----~~~----~~~----------------------~ 

öksürenlere: KATRAN HAKKI EKRE l\f 
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Bu 9Ünk-
u seadef' . ırne 

iş B 
ankasının 

Kumbarası 

am;/ old u. 

YENi SiNEMALAR HALI{ 
BU GECE 

P ARiSLi ŞANTÖZ 
Martha Eggerth - George Alexendre 

Yeni sezonun en parlak müzikal 
I ilmi 

GÜNDÜZ 
SEYT AN ve GENÇLiK 

(Prağlı talebe) 
Programa ilaveten: 

EN YENl DÜNYA HABERLERi 

BUGÜN BU GECE 
Türkçe sözlü iki büyük film birden 
1 - MEÇHUL ASKER 
2 - KAN KARDEŞLER 
Kahkahalar kıralı LOREL ve HARDl 

tarafından 

Halk Matirıesillde saat 12 ve 14 de 
ALI BABA ve HARUNU REŞlO 
Türkçe sözlü ve şarkılı muazzam film 

Tenzilatlı fiyatlar: Balkon 20 • salon 10 k. 



IYUGOSLAVYA. UULGARlSTAN 
Büyük ha.ı·bdan evel Balkan ya

rnnadası sulh bakımından Avrupa
nm en tehlikeli mıntakası idi. Bura· 
da büyük kiiçük A vı·upa devletleri
nin menfaatleı-i çarpıııyordu. Çarhk 
Rusyasımn nüfuz mmtakası vardı. 
Avusturya c miası bu nüfuz ile mü
cadele halinde idi. Fran11 ile A?ınan
ya arasında.ki ihtilaf bile Balkanlara 
İntikal etmiş: rus • fransız ittifakı 
balkanla-tıur~tı. Bliyi'" harb da nihı.
)'..!t Balkan davası yüzünden patladı. 

Harbdan evelki politika dünya
aı ile harbdan sonraki alem arasın
daki en enemiyt:tli fa~k. yjrmi bet 
~ne evel Bal~an yarunar.<·'>•"lın bir 
"b arut fıçısı,, olmasına karşı, bugün 
Balkan devletlerinden her birinin 
bir sulh ve ,ükiin unsuru olmasınlla
drr. Büyük hartın derslerinden en 
çok istifade eden insanlar ıüphesiz 
balkanlılardır. Bu derslerin husule 
getirdiği intibah 1934 senesi şubatın
da Balkan misakının imzasına mün
cer olmuştur. Bu misa -, Türkiye, Yuna
nistan, Yugoslavya ve Romanya ara
sında imzalandığı zaman, bunun an
cak Balkan ailesinin beıinci uzvu o
lan Bulgaristanın da iıtirakiyle ta
tnaınla.nacagı takdir edilmiı ve her 
tneınleketin hudud komıusu olan bu 
devletin de miıaka ginnesi için kapı 
•çık bırakılmıştı. 

Bulgaristan, kendisine mahsus bir 
takını dü4üncelerle henüz Balkan mi
aakına girmemiıtir. Fakat birkaç 
gÜndenberi gelen haberler, bu kom• 
!U devletle dost Yugoslavya arasın· 
da bir dostluk misakı imzalanmak 
iİzere bulunduğunu bildirmektedir. 
Bulgaristanm Balkan misakma gir
ınesine engel olan sebeblerden biri 
•e en mühimi, bu iki devlet arasın
daki ihtilaftı. Filhakika bu ihtilaf, 
Balkan misakmm imzasından evel 
teşkil edilen Bulgaristanm dahil ol
~u~ Balkan birliği cemiyetinin bu 
laçtunamda tebarÜz etmekte idi. Bi· 
naenaleyh bu ihtilafın meydandan 
kalkınaaı umumi bir Balkan anlat • 
tno.sına dogru atılmış en ehemiyetli 
•don olacaktır. 

Yugoalavy B l • a • u garıstan anla~-
mas~nm Balkan misakıyle telif kabul 
e~yen bir tarafı yoktur. Bilakis, bu 
an afma, Balkanlarda ıulh ve müsa
lemeti t k · d a vıyeye yardım edeceğin· 

en sulhçu olan Balkan misakının 
hedeflerine uygundur. 

. Yugoslavya, Bulgaristan1a giriş-
ti~. .. 
gı nıuzakerelerin her safhasından 

nıisakı imza d d. w .. d e en ıger uç ostunu 
haberdar tın• • ·ıA f · e If ve ıtı a ı unzalamak 

İç.in de onların muvafakatini almıt
trr. Başta macar matbuatı olmak ü-
:ıere ha l , zı gazete er, Yugoslavyanm 
bu "tilAf o 1 a ı ımzalayınca. reviziyonist 
devletler grupuna gireceğini yaEDak-

tadırlar. Bu, yanlış bir görü4tür. Yu· 
goslavy b 1 a - u gar paktı, Yugoslav-
)'anm Balkan paktından ayrılmasına 
d ~·1 egı • Bulgaristanın Balkan antantı• 
ll . 

. ~ gırınesine yardım edecek bir köp· 
l'U vazifesini görecektir. 

A. Ş. Esmer 

Prenses J liana 
dün evlendi 
(Başı 1. inci sayfada) 

Alay, rok ilıtişanılı oldu 

, La Hay, 7 (A.A.) - Saraydan be-
11cdiye a . . \1 "ıresınc ve oradan kiliseye gi-

en düğün alaymm başında atlı bir po
lis "f 
2

• nıu rezesi, bir topçu kıtası, ve mu-
ıka bir suvari bölüğü bulunuyordu. 

nunla . rın arkasından maiyet genç kızla-
tiyle şah!dlerin bindikleri arabalar geli-
yordu Ye · 1.1 . dı · nı ev ı er sekız atlı ve altm yal-

zh mükellef bir arabaya binmişlerdi. 
Prenses ipekr b . . . . . ı eyaz bır esvab gıymış ı· 
dı. Başına · d· ~· bi gıy ıgı tacın altından beyaz 
.r duvak sarkıyordu. Prens ikinci ma

\ri h .. 
usar alayı zabitlerinin gala ünifor-

ltlarsım gi · 'd· , rar . ymış ı ı. Halk ou alayı ve kı-
ıçe Vılhelmina'yı şıJdctle alkışladı. 

* *. 
r La Hay, 7 (A.A.) - Sarayın bir ka· 
aı ame · · v • s .' e Ef.'r1'•ar a Alt s Ruayal 
c J ollanda pre.ı'>i ü Vil•U vcrılmiştir. 

DIS HAillRLIRllIIZ I Basın Özetleri 
FRANSA YA BiR HIT AB 

Yunus Nadi, Hatay davasında, 
türk tezini, Türkiyenin haklı i&tek. 
lerini bir türlü anlamak istemiyen 
Fransanın bizi pek az tanıdığını 
Türkiye için bir ıeref ve izzeti nefi: 
meselesi olan bu davada hakkımızı 
elde etmek için İcab ederse son had
de kadar gideceğimizi takdir etme
diğini söyliyerek, ihtilaf, bugün iyi 
niyetlerimize ve fransız dostluğuna 

verdiğimiz kıymete rağmen, bizim 
de esef ettiğimiz neticelere varırsa 

bunun mesuliyeti doğrudan doğruya 
Fransaya raci olacağını hatırlatıyor. 

İng"lterede askerlik,Alman hava bakanh-j Fransada mecburi 
hi'!;m ~ıi meselesi ğı lelı hududunda ı' hakem usulü tathika 
münak~aşa ediliyor tajyare uçmasını haşlandı 

Londra, 7 (A.A.) - B. İnskip, Glas- it• Paris, 7 (A.A.) - Mecburi hakemlik 
gov'da söylediği bir nutukta demiştir ki: ffiellC 1 usulü tatbik edilmiş olduğundan Lil de· 

"- Gönüllü asker sisteminin muha- mir endüstri fabrikalan grevi dün bit-
fa?asma tamamen tarafdar bulunuyo· miştir. İş pazartesi başlayacaktır. 
ruz. Memleket bu s~temiyle övünmek- *** 
tedir. Ve diğer milletlere bu sistemle ih- Lil, 7 (A.A.) - Maden işçilerinin 
tiyaçlarımuı karşılayabil..:ceğimizi göste- grevine filen nihayet veren hakem ka-
recek vaziyetteyiz. ramamesi tebliğ edilmiştir. Grev nöbet-

İngilterede askerlik usulü hakkında çileri bu akşam kaldınlmıştır. Bu ayın 
Avrupa gazetelerinde tenkidler ve tef- 11 inde işçiler tekrar çalı~maya başlaya-
sirler intişar etti. Deniz ve hava kuvvet- caktr. 
teri için yazılan gönüllü sayısı kafidir. 
Muntazam kuvvetlerle kara kuvvetleri
ne gelince, müracaat edenlerin sayısı i
le ihtiyaç arasında büyük bir fark var
dır. Fakat askerlik hizmetini daha cazib 
bir şekle sokmağa matuf projeler ihti
mamla tetkik edilmektedir." 

YUGOSLAV KIRAL1ÇES1 

MARl'NtN TRENiNDE 

Bir şüpheli şahıs 
yakalandı 

Paris, 7 (A.A.) - Pazartesi günü Di
denhofen'de. Yugoslavya kıraliçesinin 
f;itmekte olduğu trende pasaportsuz yol
culuk etmekte olan Yugoslavya tebaa
sından bir şahıs tevkif edilmiştir. 

Bu şahsın, kıral Aleksandır'i ve B. 
Bartu'yu öldüren Pavlc,viç ve "Ostaşiler" 

le milnasebeti olup olmadığı araştırıl

makta.dır. 

B. Dögrel Torinoda 
bir nutul~ verdi 
BELÇ1KA'NIN BU NUTKU 

PROTESTO ET1\1ES1 
İHTİMAIJ VAR 

Brüksel, 7 (A.A.) - Rekisist lideri 
B. Leon Dögrel dün akşam Torino rad
yosunda bir nutuk söylemiştir. 

B. Dögrel yenilik hareketlerinden ö
verek bahsettiği B. Musolini'nin prog
ramına pek benzeyen reksistlerin prog
ramını anlatmış ve bolşevizmin faşizm ve 
reksizmin müşterek düşmanı olduğunu 
söylemiştir. Hatibe göre reksistler Bel
çikada siyasi cereyanlar dışında bir halk 

partisi tesis etmektedirler. 
B. Dögrel'in nutku Brükselden sara• 

hatle işitilmiştir. Belçika hükümeti B. 
Dögrel'in radyoda nutuk söylemesini 
menetmiş olduğundan Belçikanm Roma 
nezdinde bu hareketi protesto edeceği 
tahmin edilmektedir. 

BELÇİKA 'DA TEESSÜF ••. 
Brüksel, 7 (A.A.) - İtalyan hükil

metinin Belçika faşistleri reisi Dögrel'in 
radyoda nutuk söylemesine müsaade et
miş olması Belçika siyasi mahfillerinde e
sefle karşılanmıştır. Hususiyle ki Belçi· 
ka hükümcti, Romaya bildirmiş idi ki, 
Belçikada radyoda konuşması memnu o

lan Dögrel'in İtalyan radyolarında nutuk 
söylemesi Belçikamn hiç de hoşuna git
miyecektir. Bundan dolayı Roma hükü
metinin bu hareketi dostluk dışı telakki 
edilmektedir. Bununla beraber Belçika 
hükümeti keyfiyeti henüz Roma nezdin
de protesto etmiş değildir. Dögrel'in 
nutkunda şiddetli bir lisan kullanmamış 
olması hadisenin mahiyetini hafiflettir

mektedir. 

DETORiT GREVi 
BUYUYOR 

Detroit, 7 (A.A.) - General motors 
firmasının başka bir fabrikasındaki iş

çiler de grev hareketine iştirak etmiştir. 
Grevci amelenin mikdarı bugün 53 bine 

varmıştır. 

• 
ALMAN DOKTORLARININ 

HARB HAZIRLICI 
Bertin, 7 (A.A.) - Bundan böyle 

bütün alman doktorların harb halinde 
hizmet edebilmek üzere hususi bir ant
renömana tabi tutulacaklanlır. Başlıca 

şehirlerde hususi harb tıbbiye mekteb
leri ihdas olunacaktır: 

Almanyanm tayyare uçuşunu yasak 
ettiği Odar nehri civarı ve Almanya • 

Polonya hududu 

Bertin, 7 (A.A.) - Hava işleri bakan
lığı, leh hududu ile Oder nehrinin sağ sa
hili arasındaki mıntakada tayyarelerin 
uçuş yapmalannı menetmiştir. 

Zannr)}unduğuna göre bu yasağın se
bebi, bu mıntakada istihkamlar yapıl
makta olmasıdır. 

Yunanistanda: 
İçtimai muavenet tedbirlerini 

kuvvetlendirmek için 

Atina, 7 (A.A.) - Hükümet, içtimai 
muavenet tedbirlerini kuvvetlendirmek 
için 500 milyon drahmi daha ayırmaya 
karar vermiştir. Bu tahsisat, sigaralar 
üzerine konacak yeni bir resim ile dahil
de posta ve telgraf ücretlerinin artınl
ması ile elde edilecektir. 

B. I<'RANSUVA PONSE 
BEIUJNOEN AYRILMADI 
Bedin, 7 (A.A.) - Bazı gazetelerin 

yazdıkları haberlere rağmen fransız el
çisi B. Fransuva Ponse Berilnden ayrıl
mamıştır. Elçi, kor diplomatiğin B. Hit
ler tarafından kabulü tarihi olan ikinci 
kanunun 11 inci pazartesi gününe kadar 
hareketini geri bırakmıştır. 

SON DAKiKA 

İngilterede nufus 
azalıyor 

BU V AZlYET KAYGI 
UYANDIRMAKTADIR 

Londra, 7 (A.A.) - İngilterede do
ğumun gittikçe azalması ingiliz makam
larını ciddi surette meşgul etmektedir. 
Bir kaç zaman evet bir mütehassısın bil· 
dirdiğine göre önümüzdeki yüz sene için
de İngilterenin ve gal eyaletinin nufusun
daki iniş endeksi 40 milyon 500 bin ile 
20 milyon arasında yer alacaktır. Lond· 
rada cografya cemiyeti tarafından tertib 
edilen bir konferansta Sir Villiam Rev
sidge de bu meselenin büyük ehemiy<. 
tini belirtmiştir. 

Bütün bunları bahse koyan Morning 
Post gazetesi, İngilterenin büyük bir 
devlet sıfatiyle bugün elinde tuttuğu 
mevkiin tehlikede bulunduğuna işaret et
mekte ve buna çare bulunması lüzumu
nu ileri sürmektedir. Aksi takdirde İn
giltere asırlık ananesine ve mevkiine ve
da etmek zorunda kalacaktır. 

DANTZlG - POLONYA Ll~IAN 
ANLAŞMASI YENİLENDİ 
Varşov2, 7 (A.A.) - Dantzig lirna

runm polonyalılar tarafından kullanıl

ması hakkındaki Polonya - Dantzig an
laşması 31 ilkkanun 1939 tarihine kadar 
uzatılmıştır. 

Dantzig'in bundan sonra Gidinia li
manının rekabetinden müteessir olmıya
cağı anlaşma::la tasrih edilmektedir. 

Diğer cihetten, Dantzig makamları 

Polonya firmalarının Dantzig firmaları 
gibi muamele görmesini istemektedirler. 

l(arışmazlıl{ meselesi 
almanya cevabını 

hakkında 

bildirdi 
Berlin, 7 (A.A.) - Alman Ajansı bildiriyor: 
Haber aldığımıza göre, İspanyaya gönüllü gönderilmesinin meni hakkın

daki fransız ve ingiliz notasına Almanyanm cevabı bugün ingiliz ve fransız 
büyük elçilerine verilmiştir. 

Bu cevab. İtalya hükümeti ile birlikte tanzim edilmiş ve İtalya hükümeti de 
cevabını Roma'daki ir..giliz ve fransrz elçilıklerine vermistir. 

Alman cevabının metni şudur: 

1. - Alman hükümeti her şeyden önce İngiliz ve fransız hükümetlerinin 
Londradaki karışmazlık komitesi görüşrrıelerinden dışarı çıkarak komitede aza 
olan Çiğer devletlere doğrudan doğruya hususi bir müracaate lüzum görmüş ol-
masını hayretle karşıladığını beyan eder. 

2. - Alman hükümeti, bu yeni demarşın İspanyada gönüllü meselesinin Al
manyanın hatası neticesi olduğu intibamı vermesini protesto etmek zaruretin
dedir. 

Almany:. ancak aşağıdaki şartlar içinde karışmazlığa muvafakat edecektir: 
1. - Alakalı bütün devletler aynı hattı hareketi takib edeceklerdir. 
2. - Bu mesele ile alakalı bütün meselelerin halline derhal çalışılacaktır. 
3. - Alınacak tedbirlerin tamamen tatbiki için her devlet ispanyol toprak

larında dddi ve fili kontrol kurmalıdır. 
Alman hükümeti bu yolda müzakerede bulunmak üzere komitedeki delegesi

ne talimat verecektir. Bu hususta bir anlaşma hasıl olmadığı takdirde, Alman
ya serbestisini tekrar alacaktır. 

Cevabfar Yerildi 
Roma, 7 (A.A.) - Fransız - İngiliz notasına İtalyanın ce•rabı bu akşam Fran

sa ve İngiltere Büyük Elçiliklerine verilmiştir. 

Ras İmru. bir adaya gönderiliyor 
Roma, 7 (A.A.) - Royter: 
Musolini'nin emriyle Adisabab'dan Roma'ya getirilecek olan Ras tm,mun ital

yan adalarından birine gönderileceği bild-rilmektedir. 

. w~a~ İn:ru Adisababa tayyare meydanından hareketinden evvel Graziani söyle· 
dıgı hır hıtabede mukavemete devam etmenin faydasız olduğunu kaydetmiştir. 

Hatırlardadır ki cenub cephesinde kazanılan yegane büyük habeş zaferini Ras 
İmru kazanmıştı. 

TÜRKÇE KUSURLARI 

Başmuharririmizden sonra, Peya
mi Safa da, gazetelerde göze batan 
dil hata1arından ve icad edilen acayib 
türkçeden, haklı olarak, 4ikayet edi
yor. 

POSTA TASARRUF SANDIKLARI 

Hemen her medeni memlekette 
posta tasa1TUf sandıkları mevcud. 
dur. En ufak kasabalara ve hatta ay
rıca köylere varıncaya kadar her 
yerde, postabaneler, halkın küçük 
tasarruflannm toplanması ve faizli 
olarak iıletilmesi husununda tıpla 
bankaların vazifesini görürler. Ban
kaların bulunmadığı yerlerde bu te _ 
kilatın göreceği ehemiyetli rol v~ 
memlekete temin edeceği munzam 
tasarruf yekfuıu aşikardır. Alaeddin 
Cemil, cumhuriyette posta tasarruf 
sandıkları kurulduğu takdirde mem. 
leketimizin bu teıkilattan temin ede
ceği faydalan izah ediyor. 

MOŞAHID 

Hakkı Suha Gezgin, Kurunda, 
enternasyonal meselelerde müıahid 

ve hakemden duyduğu tabii hoşnud
suzluğu ve itimadsızhğı kaydederek, 
türkün hak~ızlığa uğradığı zaman
larda böyle müşahidlerin harekete 
geçtikleri çok görülmüı olmakla be
raber, müspet neticelerin böyle te. 
ıebbüslerden değil, istiklal harbmda 
olduğu gibi, ancak milli ordunun a
zim ve kuvvetinden çıkmıı olduğu
nu hatırlatıyor. 

MUSİKi KOL TORU 

Son Postada Muhiddin Birgen, 
bir miJJi mus.iki sahibi olmaya ihtiya. 
cunız bulunduğunu, fakat böyle bir 
milli musikinin vücuda gelmesi için 
her §eyden evel halk kütlelerinin 
musiki terbiyesi almıı olması İcab et
tiğini söyliyerek, mekteblerimizde 
musiki derslerine kafi derecede ehe
miyet verilmediğini, mesela Alman
yada lise mesunu kimselerin bir no
tayı okuyarak §Arkı söyliyebildikle
ri halde, türk çocuklarının mektebde 
notayı bile öğrenemediklerini anla
tıyor. ''lıte bizde de böyle bir musi
ki terbiyesine ihtiyaç vardır, diyor. 
Bugün istiklal marşını terennüm et
miyen değil, fakat hiç tanımıyan pek 
çok insan vardır ..• Halbuki milli he
yecan denilen §eY ancak bu §8.rkı
larla temin edilebilir.,, Ve mekteble
rimizde öğretilen birçok lüzumsuz 
bilgileri hafifleterek bunlara verilen 
zaman ve emeklerin musiki terbiye
sine hasredilmesini faydalı görüyor. 

SANATTA SAMİMiYET 

Açıksözde Sedad Veysi, bizde ede
bi tenkidlerin hemen daima eserler
de samimiyet aranmasından haklı 

olarak ıikayet ediyor. Samimiyetin, 
edebi eserin muvaffakiyeti için mut· 
lak şart olmadığı muhakkaktır. Fa
kat samimiyet bir kusur da değildir, 
ve edebiyata pek çok 1}aheserler ka
zandırmııtır. Bu itibarla muharririn 
yazısını ~öyle bitirmesi ifratı tenk.id 
ederken tefrite dü§mek oluyor: "Sa
nat eserlerinde muvaffakiyetin sırla
n samimiyette değil, mümkün oldu. 
ğu kadar gayri sa.mimi olmaktadır.,, 

lNGlL TERE'DE YAPILACAK 
HARB ENDUSTR1S1 

FABRlKALARI 
Londra, 1 (A.A. - Vulviç fabrikası

nın yerine gelecek olan dört yeni mü• 
himmat fabrikasındaıı Şarley fabrikası
nın inşası için en aşağı dört milyon in· 
giliz lirası: sarfedilecektir. İnşaat ilci se
nede bitecek ve yeni fabrika başlangıcta 
3 bin amele ile işe başlayacaktır. 


