
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. 



E<lebfyat balıisleri: 

1936 yılında 
bulgar edebiyatı 
Kom§U Bulgaristanda, bizde pek az 

tanrlan canlı bir edebi hayat vardır. 

Bilhassa her türlü mistiklikten uzak 
koyu bir realizmin, ve ateşli bir yurd
culuğun karakterize ettiği bu edebi sa
hada 1936 yılı nasıl geçmiştir. 

La Parole Bulgare, gazetesinde, 
bulgar edebiyatı hakkında fransrzca bir 
çok neşriyatta bulunmuş olan Nikola 
Donçev'in bir yazısı, bizim bu merakı
mızı tatmin ediyor. 

Bulgar edebiyatının 1936 faaliyeti
ni karakterize eden P.n mühim nokta 
manzum eserlerin aza:masına mukabil 
nesir vadisindeki yazı"arın çoğalması
drr. Şu halde Bulgaristanda türk ede
biyatındaki evo1ü<>yonun tam zıddı oir 
inkişafa şahid oluyoru7 dernektir. Çün
kü hakikaten bizde 193f yılında nesre 
dilmiş olan manzum f:debi eserlerin sa
yısr mensurlarına nazaran epiyce da'ıa 
kabarıktır. 

1936 :fa Bulgarist;:ının şiir mahsulü 

bir iki ince manzum kitaba inhisar et • 

miştir Bizdeki yüzlerle bir kıyastan -
sın! buna karşılık bilhassa hikaye ve 
roman sr>has,nca 193f oldukça canlı 

geçmiştir. Ancak gene 1936 nrn umumi 
edebi mahsullP.r: daha önceki yıJlara 
nazaran biraz zayıf kalmıştır. 

1936, aynr zamandc; bulgar edebiyatı 
için bir matem yılı olmuştur. Komşu 

memlelı:etin maruf fikir ve edebiyat si
malarından Georgov, Zlatarov, Krestni
kov, Haciev, Civgov, Morfova, Tabako 
va, Ki• ilov, bu yıl ic;inde hayata göz
lerini yummuşlardır. Bunlardan bazı
larmda11 boş kalan yerlerin uzun za
man doldumlamıyacağ• tahmin edil
mektedir. 

Gene bu yıl içinde en büyük bulgar 
lirik edibi Yavorov un ''külliyatı asar"ı 
nın basılması tamamlanmıştır. Büyük 
bir değeri olan ~u sanatkara aid bir tam 
edisyonun elde mevcucl o1masr bulgar 
edebi}'9tt için bir kazanc telakki edil
melidir. 
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1 Memleket haberleri 1 
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Kütahya' da hayvancılık 

ilerliyor 
Kütahya - Ziraat müdürlüğü Kü

tahya mıntakasmın meyva istihsalini 
artırmak ve mevcud meyva ağaçlarımı
zı islah etmek için çalışmalara başla
mıştır. 100 dekar arazi üzerinde bir 
meyva nümune fidanlığr kurulacaktır. 

Bu fidanların meyvacılığımızın teknik 
terakkisi bakımından olduğu kadar, hal
kımızın bu karlı çalrşma sahasına şevk 
ve alakasını çekmek bakun.ndan da e
hemiyetlidir. 

LİN'f~lİT Mİ ;> 

Adana - Karaisalı kazasının Kü
meli köyünün şarkındaki Karakutük 
mevkiinde kuruduğu zaman mi.ıkemmel 
surette yanan bir toprak bulunmuştur. 
Bu topraktan numuneler alınarak ikti
sad vekaletine gönderilecektir. 

Tefrika. No. 1 20 

ANKARA 
ÖÖLE NERlY A Ti: 

12.30 Plak: Türk musikisi ve halk şar-
kıları 

12.50 Dahill ve harici haberler 
13.00 Muhtelif plak neşriyatı 

AKŞAM NEŞRiYATI: 

19.00 Türk musikisi ve halk şarkıları 
(Servet arkadaşları) 

19.30 Türk musikisi ve halk şarkıları 
(Hikmet Rıza Sesgör arkadaşla
rı) 

20.00 İngilizce dersi (Azime İpek) 
20.20 Plak: Dans musikisi 
20.40 Ajans haberleri ve gazete hüla

salarr. 
21.00 Stüdyo salon orkestrası 

1- PUCCİNİ Opera La Fille 
du Far-West 

2- P. TOSTİ Melodie İdeale 
3· L. DELİBES Valse Pas des 

Fleurs 
4- BİZET Fantaisie Die Per

lenfischer 
22.00 Yarınki program ve İstiklal mar

şı. 

İSTANBUL 
öCLE NERIY A Ti: 

12.30 Plakla türk musikisi. 
12.50 Havadis. 
13.0 5 Plakla hafif müzik. 
13.25 Muhtelif plak neşriyatı. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

17 .00 İnkilab derslen: Üniversiteden 
naklen, Recep Peker tarafından. 

18.50 Plakla dans musikisi. 
19.30 Spor müsahabeleri Eşref Şefik 

tarafından. 

20.00 Vedia Rıza ve arkadaşları tara

fından türk musikisi ve halk şar
lalarr. 

20.30 Cemal Kamil ve arkadaşları tara
fmdan türk musikisi ve halk şar
kıları. 

21.00 Saat ayarı: Orkestra: 
22.00 Ajans ve borsa haberleri ve er

tesi günün programı. 
22.30 Plakla sololar. 
23.00 S ON. 

Prof. K. KÖMÜRClANIN 
Modem ve herkese elzem kitaplan 

Kr. 

Ameli ve tatbiki kambiyo 

Yeni muhasebe usulü 

Ticari malfimat ve bankacılık 

İktısad ilmi 
İhtisas muhasebeleri (Şirket, 

sanayi, ziraat, banka) 

35 
122,50 

105 

87,50 

175 

Ticari ve mall hesap 1. ci k:srm 70 

Zihni hesap kaideleri 20 
Logaritma cetvel~'!rı 

(yeni rakam) 56 
Yeni hesabı ticari (mufassal 

eser) 200 
Mali cebir (istikraz ve 

sigorta hesapları) 100 

Başlıca satış yeri : İkbal Kitapevi 

İspanya sivil 
Liverpul üniversitesinde İspanyol

ca müderris Allison Peerl "Sivil harb
da Katalonyamn mevkii,, başlığı altın
da Deyli Telegraf gazetesinde y:ızclrğı 
ir makalede diyor ki: 

Katalonyanm, kendi istiklali tanın
mak şartiyle ayrı bir sulh yapmak tek
lifinde bulunduğu hakkında bir şayia 
dolaşıyor ki pek manalıdır. Bu teklifin 
kabul edileceğine ve muvaffak olaca· 
ğma ihtimal vermemekle beraber, bu 
meselede dikaktimizi en ziyade Bar
selona'ya çevirmek lazımdır. Çünkü 
ya müzakere yolu ile, yahud da muha
rebe ederek ispanyol sivil harbı orada 
neticelenecektir. 

İspanyanın şimali şarkisinde bu
lunan Katalonya'ya İspanyanın "Ser. 
best hükümeti,, denilebilir. Buradaki 
halk İspanyolca c' 1 konuşmaz. Bunla
rın dilleri, fransızcaya daha yakm o. 
lan Katalan dilidir. 

Siyasi bakımdan matla hiç bir ba
kımdan ispanyol olmayan bu halk, dört 
buçuk asırdanberi Birleşik İspanyanın 
sathi olarak bir kısmını teşkil eden 
Basklar, !beryalılar, Galisyalılar, gibi 
ayrı bir soydan gelmektedirler. Daha 
evellere gidilecek olursa bu kuvvetin 
orta çağlarda parlak bir tarihleri oldu
ğu görülür 

Katalonyanın istiklal hareketi ve 
rönesansı bundan bir asır önce başla.. 

mış ve o zamanki kırallık rejimi altın· 
da bulunan İspanyadan tektük muvaf
fakiyetli imtiyazlar kazanılmıştL Fa.. 

kat 1931-32 senesinde yapılan plebisit. 
de bütün rey sahibleri bir nevi idari 
muhtariyet demek olan Ayeye rey ver
mişlerdir. Bu hadise ikinci cümhuri
yet zamanında vukua gelmiştir. 

Bundan önce Katalonya bir karga.. 
şalık bölgesi olmuş, bunun bütün te
cavüzleri Barselona'yr istihdaf etmek
te bulunmuştu. Bu muhtariyet veril. 

dikten sonra ise mucize kabilinden her 
şey yatışmıştır. 

1931 mayısında İspanyada ihtilal 

çıktığı zaman kiliseler, aristokratik 

müesseseler, muhafazakar gazete ida. 

rehaneleri yakılmıştı. Fakat Katalon

yalılar böyle bir harekette bulunmadı

lar. Madrid'de, Sevilde, ve Oviedoda 

başgösteren asayiş meseleleri Katalon
yada başg<istermez. 

Katalonya seçimlerinde ekseriyet 

birer rakkas gibi bir o tarafa, bir bu ta.. 

rafa hareket etmez. 

Gerek belediye, gerek bölge parla

mentosu içın yapılan seçimlerde daima 

cumhuriyetçi sollar ekseriyeti muhafa

za etmişlerdir. Yalnız 1934 senesinde 

bir defa, İspanyada bütün muhtarıyet 

istiyen muhitlerinde bir ülkü olan fe_ 

deral rejim kurmak hususunda bir te. 

şebbüs yapılmıştır. Fakat bu teşebbüs 

muvaffak olamadı ve katalonyalılar 

1931 kanunu esasisine bağlılıklarını 

gösterdiler. Bir çoklarının kanaatince 

8 SONKANUN 

harbında Katalonyanın ro]ü 
eğer o teşebbüs muvaffak ols'tydı, bu
günkü kan dökülmesinin önüne geçile
cekti. 

1936 şubatından temmuzuna kadar 
geçen isyan ve ihtilal ayları içinde Ka
talonya İspanyanrn öteki kısımların
dan daha sakin bir hayat sürmüştür. 

1934 isyanının ele basılarından o
lan Mikel Badia' ile kardeşinin öldü
rülmesinden başka Barselonada Mad_ 
ridde vukua gelen birçok siyasi cina.. 
yetlere benzer hadiseler olmamıştır. 
Barselona'da bir ordu vücuda getir -
mek bahse mevzu olunca da cumhuri
yetçilik davası, İspanyanın her yerin
den ziyade Katalonyada müzaharet 
görmüştür. Bunun sebebini de Kata
lonyanın kendisine verilen vaziyetten 
memnun olmasına yoranlar vardır. İs

panyanın birçok yerlerinde terakki 
perverlerle liberaller asilere yardım 
etmişlerdir; fa.kat Katalonyada bu böy~ 
le olmamıştır. Barselona'da bulunan 
bir dostum, b~ ı gönderdiği bir mek.. 
tubda diyordu kı: 

"Bu 5.siler, bizim bütün terakki ve 
inkişaflarımızı bir nesil hayatı müd
detince durdurdular." Aldığım diğer 
haberlere de bakılrısa Katalonyada u
mumi hisler bu merkezdedir. 

Her ne kadar harb ancak bir gün 
sürmüşse de halk asi askerlere karsı 
olduğunu her vesile ile göstermiştir. ' 

Bu sırada ananeye, eskiliğe bağlı 
olan hiç bir şey ve hiç bir kimse umu
mun hücum ve öfkesinden kurtulma· 
mıştı. Bütün kiliseler ve buna benzer 
müesseseler yakıldr. Papaslar ve fa.. 
şizm ile alakalı görünen kimseler, can. 

larınt kurtarmak için kaçmağa mecbur 

oldular. Anarşistler büsbütün iktidarı 

ellerine geçirmiş bulundukları ıçın 

mahkemeler kuruldu ve dehşetli bir tas
fiye başgösterdi. 

Ondan sonra sükQn ve asayiş iade 

edildi. Yeni Katalonya hükümeti, iş

çiler birliği ile elele vererek yeni ida· 

reyi kurmağa başladılar ki bu gaytet, 
hala, devam etmektedir. 

Bu sırada Katalonyanm değerli 

gençleri kız ve erkek silaha sarılarak 

bir düşmanın peşine düşerek Aragon 

vadisinden harab edilmiş Siyotamoya 

doğru takib ve Hueskayı muhasara et

tiler. Bu sırada geride kalanlar da çar. 

pışmaktan geri durmayarak Katalon.. 

yayı işçilerin yaşayabileceği ve kapita

listlerin içinde barmamıyacağı bir mem
leket haline getirdiler. 

Bu arada ihtiy 3.ti bir tedbir olmak 

üzere bütün kiliseler zaptedildi. Otel. 

ler, lokantalar ve eğlence yerleri harb 

servisine tahsis olundu. Mühimmat 

fabrikaları fazla mikdarda istihsale gi· 

rişti. EylQl ayında B. Kompanis'in 

ba~kanlığı altında sosyalist, marksist 

ve sendikalistlerden mürekkeb yeni 

bir hükümet kuruldu. 

Bu hükümet, seferberlik hususun • 

da kati tedbirler alıp "halk mahkeıne·. 
leri,, nin sayrsmı yediye çıkarara1' 
memleketin ekonomik kuruluşu işine 

esa:olı surette girişti. İ1kteşrin ayının 
sonlarında Katalonyada mecburi bit 
kollektif çalışma esası dairesinde tica.
ret ve endüstri planları tamamiyle tat• 
bik edilmiş bulunuyordu. 

Bu suretle mal sahibleriyTe işçiler 

bir arada organize edilerek çalrştırl• 
mağa başlanmıştı. 

İstikia.I istediği söylenen Katalorı
yada vaziyet böylece hulasa edilebilir. 

Katalonyada Sovyet Rusyaya kat• 
şı olan sempati hislerini gösteren iki 
hadise olmuştur. Bunlardan birisi ikin• 
ci kanunun sekizinci günü bütün iş1ıi· 
lerin hükümet reisinin önünden beş 
saat süren geçidleri, birisi de rus ihti~ 
lalinin on dokuzuncu yıldönümünde 

Sovyet konsolosuna şeref mevkii verit .. 

mesidir. Bu harektler, Sovyet Rusyada 

oraya h">lbo~ gelmekte olan yivecekı 

silah ve cephaneye karşı bir minnet 

gösterisi şeklinde telakki olunabilir. 

Eğer komünistlerle anarşo-sencJd.. 

kalistler arasında bir niza olacak olur· 

sa, sonuncuların bu işte muvaffak ola• 
cağr tahmin edilebilir. 

Şimdi bu vaziyette bulunan bir İ"' 

darenin münferid sulh teklifinde bu .. 

lunduğu şayiası üzerinde şöyle düşü· 

ne biliriz: General Franko, askerleri .. 

nin maneviyatı yüksek olduğuna kani 

ve muzafferiyetten emindir. Hal böyle 

iken böyle bir teklif, vaki de olsa, ge .. 

.neralin bunu kabul edeceğine pek ih• 
timal verilemez. 

Bu ihtimali kabul de etsek Frank~ 

nun an'aneye, ruhban sınıfına, dine 

düşman kollektivist bir rejimin tspan• 

yanın bir kısmında devam edip gitme" 

sine müsaade göstermesine imkan tasa'/• 
vur edilemez. 

Nihayet, o, Katalonyaya daha zi" 

yade tadil edilmiş bir muhtariyet ver

meği düşünebilir. Bundan başka Bask.. 

1ar da bir muhtariyet istiyeceklerdir. 

Fakat General Franko'nun reis Kotn• 

panis idaresi altında bulunan bir reji .. 

me müsaade edeceği bahse mevzu de• 
ğildir. 

Bu sırada Katalonya, bir taraftarı 

hararetli surette cephane yapmakta ol

duğu gibi Madride yardımcı milisler 
de göndermektedir. 

İlkkanunun yedinci günü B.eşredi.< 

len bir emirname ile Katalonyada mÜS'" 

takil bir ordu tesis edilmiştir. 

Eğer Franko orduları vaktinde 

Madridi zaptedip şarka doğru ilerler

lerse, o zaman orada kendilerine karşı 

koyacak Katalonya nasyonalistlerini bu• 

lacaklardır. Bunların göstereceği mu• 

kavemet ise İspanyanın başka tarafla• 

rmda gösterilmiş mukavemetlerdeO 
çok daha şiddetli olacaktrr. 

muhassalasıdır. Sıhat, vücudun her bir kxsmınıd ,. 

Bil11'~1i YEN iNSAN 
Sıhatin bu telakkisi kuvvetli bir muhalefete 

maruz kalacaktır, zıra bizim düşiınme itiyadla
rımızı bozmaktadır. Modem tıb suni sıhat, bir 
nevi güdümlü fiziyolojiyi istıhsale temayül et· 
mektedir. Onun ideali saf şimik maddelerin 
yardımiyle nesiclerin ve uzuvlann fonksiyonla
rına müdahale etmek, kifayetsız fonksiyonları 
tenbih ve yahut yerlerine başkalarım ika ,·e 
etmek, maraz amili olan unsurlara karşı uzuv
ların ve ic; mayilerin reaksiyonunu tacil etmek
tir. Biz, insan vücudunu, hala, kötü kurulmuş 
ve parçalan durmaksızın takviye veya tamir 
edilmeğe muhtaç bir makine sayıyoruz. Henry 
Dale, geçenlerdeki bir nutkunda, son kırK s~ne 
zarfında terapötiğin kazandığı muvaffakiyetle· 
ri, intane karşı seromlarla aşıların, hormonların, 
insülinin, adrenalinin, tiroksinm ve sairenin, 
arseniğin uzvi mi.irekkebatınm, vitaminlerin, le 
nasül fonksiyonlarını tanzim eden maddelerin, 
ağrıyı hafifletmek veya noksan fonksiyonlarını 
tenbih etmek için terkib suretiyle istihsal edi
len birçok yeni maddelerin aym zamanda, bu 
maddelerin imal edildikleri büyük endüstr' l 
laboratuvarların methüsenasmda bulunmuş.-r. 
Şimi ile fiziyolojinin bu terakkılerinin çok ehe
rn.iyetli oldukları, vücudun gızlı mekanizmala
rını bize yavaş yavaş ifşa ettikleri, tıbbi sağlam 

bır yola sevkettikleri muhakkaktır. Fakat bun
ları, sıhatin peşinde kazanılmış büyük bir zafer 
saymak laznn mıdır~ Bu da muhakkak olmak
tan uzaktır. fiziyoloji politik ekonomi ile kıyas 
edilemez. Uzvi, halt! ve zihni oluşlar sosyal ve 
ekonomik hadiselerden nihayetsiz derecede mü
rekkebtirler. Güdümlü ekonomınin muvaffak 
olmuş olması muhtemeldir. Fakat güdümlü fi
ziyolojinin muvaffak olması, her halde, tahai<. · 
kuk ettirilmez bir şey olmak gerektir. 

ve küllün bazı hassalarmm şimik ve bünyevı 
teşekkülüne tabidir. Her bir uzvun işleyişin~ 
müdahale edecek yerde bu küllün tamamiyetin1 

muhafaza etmesine yardımda bulunmalıyız. Yazan: Dr. ALEX1S CARREL 
Türkçeye çevıren: NASUH/ BAYDAR 

xı 

Sıhat 

Bildiğimiz gibi, iki çeşid sıhat vardır: tabii 
sıhat, suni sıhat. Biz tabii sıhatr, nesiclerin in
tanlı ve tereddi ettirici hastalıklara karşı muka· 
vemetinden, asablar cümlesinin muvazenesin
den gelen sıhatı istiyoruz. T egaddi re11mıne, 
aş1Lara, seromlara, andokrın müstahzarlarma, 
vitaminlere, muayyen zamanlarda yapılan tıb
bi muayenelere, hekimlerin, hastanelerin ve 
hasta bakıcıların pahalı himayesine dayanan 
suni sıhatı istemiyoruz. İnsan o suretle inşa 
edilmeli ki bu gibi ihtimamlara muhtaç olma· 
sın. Hastalık, yorgunluk ve korkunun bizim 
için bilinmiyen şeyler olmasına imkan verecek 
yolu keşfettiği zaman hekimlik en büyük zaferi 
kazanmış olacaktır. Uzvi ve zihni faaliyetlerin 
kemalinden gelen hürriyet ve şevki insanlara 
vermeliyiz. 

Suni sıhat modern insana yetmez. Tıbbi 
muayene ve ihtimamlar rahatsız edici, zahmet 
verici ve ekseriya az tesirlidır Hastaneler ve 
ilaçlar pahalıdır. Tesirleri kifayetsizdir. Sıhatte 
gibi görülen kadınlar ve erkekler hemen daima 
ufak tefek tamirlere muhtaç haldedirler. Bun
lar, insan rolünü mesud bir tarzda oynamak için 
ne kafi derecede iyi ve ne de kafi derecede kuv
vetlidirler. Sıhat, hastalıksız olmaktan daha faz
la bir şeydir. 

Halkır. , hekimlik meslekine kraşı itimadının 
r ün geçtikçe azalmasr da, bir dereceye kadar, 
bu hissin ifadesidir. İnsana biz, kendi hakiki 
miz~.cıru göz önüne almadan, arzu ettiği şekli 
v::-r,,,..... <wiz. Biliriz ki uzuvlar, i~ mayiler ve akıl 
b;t J.; ; ı.-Jür, irsi istid<>dlann. tekamül şartlarının, 
muhi c aid şimik, fizik ve fiziyolojik unsurların 

Tabii sıhat müşahedesi kabil bir hadisedit4 

Bazı kimseler intanlara, tereddi ettirici hastalık"' 
lara, pirliğin bozup dağıtıcı tesırlerine mukave' 
met etmektedirler. Bu mukavemetin sırrını bol" 
mak gerektir. T abi1 sıhate malik olmak beşerl'4 
yetin saadetini iyice fazlalaştırabilirdi. ~ 

İjiyenin intanlı hastalıklara ve büyük sa1grıt"1 
lara karşı harikulade muvaffakiyeti, biyoloj~ 
araştırmalara, dikkatinin bir kısmım virüslerdeı> 
ve bakterilerden fiziyolojik ve zihni oluşlar• 
çevirmesine imkan vermektedir. Tereddi ettiri' 
ci hastalıkların uzvi afetlerini gözden gizley_,e' 
ceğimize önlerine geçmeğe veya iyileştirmegd 
gayret etmeliyiz. Mesela, hastaya insülin vere: 
reh: şeker illetinin alametlerini ortadan kaldır 
mak yetmez. Bu ilaç şeker illetine şifa verrne~ 
Bu hastalık ancak sebeblerinin ve kifayets J 
pankreas höcrelerini canlandırmak ve yah0

, 

bunların yerine yenilerini ikame etmek yolla 
rmm keşfi sayesinde mağlub edile,.,,ktir. . 

(Sonu var) 
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spanya iç haı·bı etrafında ente:rn syona] 
faaliyetler ve hadiseler devam ediyor 

Amerikadan İspanyaya bu günlerdeyirmi altı 
dolarlık harb malzemesi gönderildi 

milyon 

Vaşington, 7 (A.A.) - Mühimmat 
kontrolu hakkmda merkezi idarenin 
kongreye verdiği rapor, İspanyaya ya
pıl;ı.n amerikan silfilı ve harb levazımı 
ihracatının genişliğini sarih bir suret
te göstermektedir. 

Bu rapora göre, 6 ikinci teşrinden 
30 ik" ınci teşrine kadar yapılan muame-
le 25 milyon 569 bin dolar kıymetinde· 
dir B ··dd · · u mu et ıçinde 149 şahıs ve fir-
n:ıaya 4.205 ihracat tezkeresi verilmiş
tir, 

*** .. Vaşington, 7 (A.A.) - Va~ngton 
hukümeti, geri çevrilen Markantabriko 

Soa günlerde meşhur olan Königsberg 

\l'~~uruna yeniden gideceği yere hareket 
hlusaadesi vermiştir. 

.. Bu vapurun ilk çıkışında Brukline 
dondürülmesinin sebebini Vasingtonda 
silfilılara anıb k • . . 

. argo orunası meselesının 
geçınnekte olduğu inkişaflar değil • Fa.. 
kat baska bir kan - . 

kt ~ . unı cıhet teşkil ıyle-
me e ıdı. 

Markantabr"ık d'" o un akşam Ambrose 
ateş g · · · 
nıi . emısının bulunduğu mevkii geç-

ştır. Bu suretle, Markantabriko sena
todan çıkıb parlamento tarafından da 

~b~I edilen yeni kanunun cumhur re. 
ısının iınzasrna arzedilrnesinden önce 
Amerika k 1 ara su arını aşmış bulunu
yordu. 

Portekiz'in verdiği cevab 
~ndra, 7 (A.A.) - İyi haber alan 

~~f_ıller Portekiz hükümeti tarafından 
ıngılız ve fr 

b ansız notalarına verilen ce-
'7a ta lspanyay .. ül" l'" .. d . a gon u gon erlimesine 
~anı olnıak için alınacak tedbirlerin bu 
ıuususta b" .. 
l utun devletlerin muvafakati a. 
ınması s ti 1 

tn k . _ar Y e kabul edildiğini bildir-
e tedır. 

Cevab notasmda Portekiz hüküm ti 
lspan · e 

ya ıç harbine hiç bir veçhile işti-
1:1k etmediğinden bu tedbirlerin kendı". 
sıne h" · · ıç hır mecburiyeti istilzam etmi· 
yece-i · . -
" A~ tasrıh edilmektedir. Nota, İtalya 
:,_~ ~~nyayı ima ederek Portekiz bü-
"'wnetının tan · ı 
vah v ·-· ıaınıy e ~erbest olarak ce-

erdıgıni ilave etmektedir. 

lspunya elcisi B v· ·ı . • ıeno ı e 
,... . görü§tÜ 
rarıs 'J ( A A ) ! • 

A . • · · - spanya elçısi B. 
rgıston d .. 

-: . ' un B. Vieno'yu ziyaret et-..... Ştir G.. .. . 
. · oruşmenın mevzuunu son de· 

nız h~d. . ,. 
ih a ıselerı ve bilhassa Köningberin 

tarları teşkil etmiştir. 

BB. Ciano - Dummond 
R konu.şnıası 

]) oma, 7 (A.A.) - B. Ciano Sir tric 
ununond ile .. ··ıı··ı kı d gonu u er meselesi hak-
n a görüşmüştür. 

'K.adiJ~s~ e k • l 
çı an ıt.a yan askerleri 

R ve Tribiin' ün bir ya-ısı 
oma 7 (AA .... 

l{adiks'd• · .) - 10.000 İtalyanın 
dair 

1 
e karaya çıkmış olduklarına 

o an h b 1 
Yürüt a er er hakkında mütalealar 

en Trib . . . 
"Bu una gazetesı, dıyor kı: 

rakaı:nıar, hayalidir. Yabancı gö· 

nüllüleri, hali hazırda General Franko· 
nun elinde bulunan ispanyol lejiyonuna 
girebilirler. Her halde gönüllüler me
selesi hakkında bir anlaşma olmadıkça 
İspanyaya gönüllü gitmesini mesul ma
kamların hareket tarzını gösterir bir 
mahiyette telakki etmemek gerekir.0 

Bir bulgar gemisi de kontrol 
edildi 

Sofya, 7 (A.A.) - Bulgar ajansrnın 
öğrendiğine göre Balkan adlı bu1gar ge· 
misinin bir ispanyol asi limanına silah 
ihraç ettiğine dair olan haberlerin aksi
ne olarak bu gemi asiler tarafından iki 

alman kruvazörünün kzç taret/eri 

gün Keutada tevkif edilmiş ve hamule. 
si kontrol edilmiştir. 

lspanyol meseleleri ve ingiliz 
işçi partisi 

Londra, 7 (A.A.) - B. Eden dün iş
çi partisi liderleri B. Atli ile B, Gren
nod'u kabul etmiştir Deyli Herald • ga
zetesine göre işçi partisi liderleri ispan
yol meselesinin son inkişaflarının parti 
mahfillerinde doğurduğu endişeleri dış 

işleri bakanına bildirmişlerdir • 
B. Eden, bugün Londraya dönecek 

olan B. Baldvine en ehemiyet1i mesele
ler hakkında yarm izahat verecektir. 
Kabine konseyinin pazartesi günü top· 
!anması muhtemeldir. 

Marıantabriko gemisinde neler 
vardı? 

Nevyork, 7 (A.A.) - 18 tayyare ve 

511 tayyare motöriyle İspanyaya git

mekte olan Martantabriko ismindeki 

ispanyol vapuru Ambrisse fenerini geç
miştir. Şimdi Amerika kara sulan ha
ricinde bulunuyor. 

Ambargo kanunu cumadan evel 
tatbik edilemiyecek 

Vaşington, 7 (A.A.) - Senatodan 
sonra parlamento da İspanyaya gönde
rilecek olan silahlara ambargo konma
sı hakkındaki projeyi bir ~eye karşı 

403 reyle kabul etmiştir. Bununla bera
ber ambargo cuma gününden evel tat
bik edilemiyecektir. Çünkü kanun met
ninin cumhur reisi tarafından imza e
dilmeden eve! her iki meclis toplantı 
halinde iken cumhur reisi muaviniyle 
parlamento reisi tarafından imza edil
miş olması lazımdır. Halbuki Senato ile 
parlamento cumadan evel içtima etmi
yeceklerdir. 

B. Ruzveltin kazandığı zafer 

Vaşington, 7 (A.A.) - Kongrenin 
ilk toplantı gününde B. Ruzvelt parlak 
bir muvaffakıye kazanmıştır. İspanya· 
ya gönderilecek siHih ve tayyarelere 
ambargo konmasını her iki meclis iti
raz etmeden kabul etmiştir. 

Bununla beraber mebuslardan hazı
ları vaziyet bu hususta derhal, bir ka
nunun kabulünü gerektiği için muva
fık rey verdiklerini faka tambargo 

prensipini Amerikanın bitaraflığını te
min edebilecek bir tedbir olarak kabul 
etmediklerini bildirmişlerdir. Bundan 
dolayı dünkü celseye bakarak bu ayın 
sonunda bitaraflık kanunu münakaşa 

edildiği zaman da kongrenin derhal ka
bul edeceğini tahmin etmek doğru de
ğildir. 

Bununla beraber, Ruzvelt'in nutku 
her tarafta müsaid bir şekilde lcarşılan
mrştır. Bazı mahfiller Cumhur Reisi
nin daha sarih beyanatta bulunacağını 
ümid etmiş ise de görmenler B. Ruz
velt'in bu nutkunda gösterdiği meha
reti işaret ederek kongrede kazandığı 
görülmemiş ekseriyete rağmen icra sa
lahiyetirıi aşma~an mı-clislere bu hu
susta teklifte blılunmak fırsatım ver
mi~ olduğunu kaydetmPktedirler. 

B · RuzveJt kongreye. silahlara ko
nacak ambargo lranunu, mall mesele· 
lerde muayyen bazı istisnai salahiyet
lerin yenilenmesini ve işsizler için yeni 
tahsisat veriJmesini tavsiye etmekle 
iktifa etmiştir. 

İyi haber alan mahfiller, Cumhur 
Reisi bilahare kongreye teklif edil-
mek üzere dahili inzibatın teminine 
matuf bazı yeni tedbirleri tetkik et-
mekte olduğunu haber vermektedirler. 

lrlandadan Franko kuvvetlerine 
l{id~n qöniilliiler 

Dublen, 7 (A.A.) - Franko krtala
rına iltihak etmek üzere bu sabah şa· 
fakla beraber 800 gönüllünün İspanya
ya hareket ettne<>i dün Kork havalisin
de general Oduff'nin taraftarlarr ara
sında büyük bir faaliyeti mucib olmuş
tur. Öğleden sonra Kork'un muhtelif 
m.:ıhallelerinde toplanm~lar olmuş ve 
bu toplanmalara iştirak edenler bilaha
re lı:amyonlarla bir istikamete hareket 
etmişlerdir. 

ALMAN CEVABININ ESASLA
RI HAKKINDA T AII.MİNLER 

Paris, 7 (A.A.) - Berlin'den bildi
rildiğine göre, Almanyanm İspanyol iş
leri hakkındaki franst.l - ingiliz notasına 
cevabı henüz verilmemiştir. Bununla be
raber cevabın bu akşam verileceği ümit 
edilmektedir. Ancak, Alrnanyanın ispan· 
yol işlerindeki hareket tarzı değişmemiş 
olduğu için bu cevabm muhteviyatı hiç 
kimseyi hayrete düşürmiyecektir. 

Alınan siyasi mahfillerinden alınan 
malfunata göre, bu cevabm muhteviyatı 
üç noktada bülasa olunabilir: 

1. - Almanya kanşmazlık mese
lesinin toptan hallini istemektedir. Gö
nüllü gönderilmesinin meni kafi değil
dir. Muhariblere her türlü yardnndan 
istinkaf edilmelidir. Karışmazlık politi
kasının tamamiyle tatbiki bilhassa Sov
yetler birliğinden tahsisat verilmesinin 
ortadan kaldmlınasına bağlıdır. 

2. - Almauya İspanyol olmıyan her 
türlü tesirlerin uzaklaştırılmasmı ve ya
bancı politika ajanlarının İspanyol top
raklarından dışarı çıkmasını istemekte
dir. 

3. - Almanyanın hattı hareketi İs
panya meselesinde tamamiyle italyan ha
reket tarzımı uygundur. 

I ngilterenin bir kon/ erans 
toplıyacağı yalanlanı~-or 

Londra, 7 (A.A.) - İngilterenin İs
panya işlerine kanşrnamak meselesini 

hal için bu ayın l 5 inde bir konferansı 
toplantıya çağıracağı haberleri iyi malı'.l
mat alan mahfillerde yalanlanmaktadır. 
Bu haberler kanşmamak tall komitesi
nin çarşamba günü yapacağı toplantıdan 
galat olsa gerektir. 

SovjTet - Japon 
görüşmeleri 

Tokyo, 7 (A.A.) - Domei ajansnı
dan: 

Dış bakanı Arita, Sovyetler ile Man
çuko arasnıdaki hududun tahdidi görüş
melerine tekrar başlamak üzere sovyet 
elçisi Yurenev'e davette bulunacaktır. 

SAYFA 5 

Yurdda hava vaziyeti .. Bir yıldönüm·· 
Meteoroloji enstitüsünden aldığımız 

malCımata göre dün Karadeniz sahilleri
nin Ordu'nun şarkında kalan kısmiyle 
Kırşehir ve Tokadda hava yağışlı geç
miştir. Yağış Karadeniz sahillerinde 
yağmur, Kırşehir ve Tokadda kar şek
linde olmuştur. Evvelki güne nazaren 
hava suhuneti Trakya ve Ege nııntaka
larından başka yerlerde! 2 - 4 derece ara
sında soğumuştur. Trakya ve Marmara 
hav.zaSl ve Ege mmtakalannda ise en 
fazla suhunet Marmara havzasmda ol
mak üzere 1 - 3 derece: arasında rsınınış· 
trr. Dün en düşük sulıunetler Kütahyada 
15, Kastamonuda 16, Beyşehirde 19, 
Bolu ve Erzurumda 20 derecedir. En sı
cak subunetler sıfınn üstünde olmak ü
zere İzmirde 10, Adanada 12, Antalya
da 13 derecedir. Dün Ankarada suhunet 
sıfırın altında beş dereceden yukarıya 
çıkamamıştır. 

Rauf Yekta'nm öliimünün ikin
ci yıldönümü miinasehctiyJe 
Ankara radyosunda eserleri 

çalınacak 
Bugün, ikincikanunun sekizinci günü, 

büyük musiki üstadlanmızdan birisi o
lan Rauf Yekta'run ölümünün ikinci yıl
dönümüdü. 

Göçmenlere dağıtılan 
tohumluklar 

İzmir, 7 (A.A.) - Romanya ve Bul
garistandan gelen göçmenlere tohumluk 
buğday dağıtılmak üzere bütün kaza
larda tohumluk satm alınmağa başlan

miştir. Göçmenlerin iskanı için ilk 
harda yapılacak göçmen evleri için de 
tetkikler yapılmaktadır. 

Ölümünün ikinci yıldönümü dolayisiy· 
le bugün Ankara radyosunda eserleri 
çalrnacak olan sanatl~ar Rauf Yekta 

İzmirde bir tren kazası 1870 senesinde İstanbulda doğan Ra
uf Yekta, 1934 senesi 8 ikincikanunun
da yine !stanbulda 54 yaşında ölmüştü. İzmir, 7 (A.A.) - Dün Bayraklı ile 

Halkapınar arasında bir tren kazasr ol
muştur. Karşryakadan hareket eden İz
mir Treni Mezbaha istasyonuna geldi
ğinde Ali oğlu Mehmed adında bir iş
çi tekerlekler altında kalmış, iki aya. 
ğı ile bir kolu kesilmiştir. Yaralr derhal 
hastaneye kaldırılmıştır. 

Rauf Yekta, bu mesleğe, bütün haya
tını vermek azmini göstermiş bir bilgi
nimizdi. Bir taraftan hükümct dairele· 
rinde memurluk yaparak oradan kazan
dığı beş on kuruşla hepsi musikiye aid 
olmak üzere büyük bir kütüphane top-

-Sayfayı çeviriniz -

Düşiirıüşler: 

Köy organizasyonu ve propaganda 
Bu satırları yazarken 

Trakya Umumi Müfet • 
tişliğince köylerin ihti· 
yacmı karşılamak için 
bastırılmış oJan kırk par
ça kitab, dergi ve iş ev
rakından mürekkeb bir 
kolleksiyon masamın Ü• 
zerinde duruyor 

Bu çah~alann kıy· 
met ve ehemiyetini id -
rak etmek için, her şey
den önce, türk köyünün, 
zihni ol,gunlaşmasına 
hizmet edecek bu ,gibi 
teşebbüslere ne uzun za
mandanberi hasret bu -
lunduğunu göz önüne 
getirmek lazımdır. Çün
kü keyfiyeti bu cephe • 
den mütalaa ebnedikçe, 
memleketin bir senelik 
neşriyat veriminin teş -
kil etti~ hacim içinde 
bu mini mini kitabcık • 
lardan mürekkeb kollek
siyon gözden ve dikkat
ten kaçabilir. 

Simdilik daha ziya
de hususi teşebbüslerin 
gayretlerine inhisar e • 
den neşriyatımızda, köy, 
layık olduğu itinaya ka
vuşmuş olmaktan çok u
zaktır İstanbuldaki An
kara caddesinin köylü
vü hedef tutan nes.riyatı 
Mevlüd, Kuran cüzleri, 
eski efsane ve masallar
la, meşkuk kıymetli der· 
gilere inhisar etmekte • 
dir. 

Partimizin ı;;ok yerin
de bir karariyle kurul • 
muş olan ve memleket 
için rekor teşkil eden 
bir baskıya malik on beş 
günlük "YURD" gaze· 
tesinin, köylünün oku -
ma ihtiyarı sahasındaki 
derin boşluğu doldur • 
maya vetmiyeceği mey
dandadrr. 

Köylü, muhayyilesi -
ni besliyecek, zekasını 
işletecek hikaye ve ma • 
sal kitablarma muhtaç • 
trr. Fakat bunlar, ona 
yeni fikirleri ve. idealle
ri aşılamaya vesıle ola • 
cak tarzda yazılmalıdır. 
Köylü, aym zamanda. 
mesleki ve umumi malu
matını arttıracak praLik 
bilgi kitablarına muh • 
taztrr. 

Trakya Umumi Mü
fettişliği, işte bu ikinci 
ihtiyacın kar§Ilanınasmı 

ön plana almış ve bu 
•maksadla çalışmalara 
koyulmuştur: hayvan 
bakımı, tavuk hastalık .. 
ları, yoncacılık, yumur
tacılık, gübre, çayrcıhk, 
ancılık gibi doğrudan 
doğruya köylünün meş
gul olduğu çalışma sa • 
halarında ona destek o
lacak pratik öğüdler; 

sonra, tarihl eserleri • 
mizi koruma, cumhu· 
riyet tarihi, Türkiye 
coğarfyası, srhat bilgisi 
gibi köylünün umumi 
mallımat seviyesini art -
tırmaya matuf neşriyat 
ve nihayet çiftçileri ya
kından alakalayan ka -
nun ve nizamların hu -
!asaları. 

Fiatlarr birle beş 
kuruş arasında deii;i~ 
şen bu kitabcılar köy
le yakından teması 
olan spesiyalistler tara· 
fmdan en basit sevi11eli 
insanların bile anlrvaca 
ğı kadar sade bir dille 
ve son derece kısa cüm
Je ler le vazılmısfarihr. 
Tarkya adlı avlık bir 
mecmua bu favıfah seri
nin göreceği hizmeti ta
mamlamaktadır. 

Bundan başka köv -
lüyü disiplinli ve sis -
temli çalışmaya alıştıra
cak köy büdcesi, köy 
kütüğü ve günlük muh
tıra gibi iş evrakı da 
bastırılmıştır. 

General Dirik bu 
neşriyatın köylü tara -
fından hiç yadırganma
dığını ve bilakis her 
yerde arandığını söylü
yor. Esasen önceleri ya· 
dırgarunış bulunsaydr bi
le calısmalardan gazgeç
m,ek için bu gene kUi 
bir sebeb olmazdı. İti
yadın insan havatmda 
oynadıaı büyük rolü bil
memezlik edemeyiz. Bu
günkü neslimiz, mesela 
komsu memleketlere na
zaran pek az kitab ve 
gazete okuyorsa, bunun 
her seyden önce küçük 
yaştan kitabla ve oku -
mayla ünsiyet peyda et
memis olmasrndan ileri 
geldiğine hükmetmek la
zımdır. 

Geçen gün bir arka
daş köylünün şehirliye 

karşı itimadsızlılının, 
cumhuriyet yıllarında 
çok azalmış olmasına 
rağmen, büsbütün de si
linmiş sayılamıyacağrm 
söylüyordu. Bu müşahe
de eğer doğru ise, bu 
büyük mahzuru izale 
için tek açre aydınları • 
mızın köylü ile yakın • 
dan ve devamlr surette 
meşgul olmalarıdır. Köy• 
lü, içinde yaşadığı mu
hitin asırlardır mahrum 
bulunduğu eksikleri ta
mamlamak için zok mü
tevazı büdcesinden ayır• 
maya mecbur kaldığı 
parayı önce pek acıya 
rak ve istemiverek ver • 
miş olabilir. Fakat, bu 
savede vavaş vavaş vü
cude gelen rcalizasyon .. 
larm, temin edilen fay .. 
daların ne kadar kendi 
menfaatine olduğunu id 
rak ettikce, hükümet 
mümessiline ve sehir ay• 
dmrna candan bir sev • 
giyle bağlanmaktan ge
ri kalmıvacaktır. 

Kövlüvü kitaba alış
trrmak, köylüyü or_g-ani
nsvona al ıstTrmak. köv .. 
lünün maddi ve manevi 
seviyesini yükseltmeK 
için harcıyacağımız gay. 
retlerin ranrlımam ölrü
lemivecek dereced~ bü
yük olacaktır. 

İmparatorluk dev .. 
rinde kasabada bile kay
makamının vi.izünü gör
miyen köylü. bugün ken .. 
di arasında ve mütevazı 
daını altında Cumhur 
reis.ini bile görmekte .. 
dir. Şeflerimizrlen gelen 
yüksek misal, köv dava
sında, bütün türk ay· 
dınları için bir parola 
olmahciır. 

Halk dediO-imiz za • 
man. bumın dörtte üçü· 
nü köylünün teı?kil et " 
tiğini hatırrmt:>:dan çr 
karamayız. H~lkcı olan 
inkılap relimi, tabiatiy .. 
le köycüdür. 

Trakya Umumi Mü .. 
fettişliğinin ve onun 
canlandırıcısı General 
Dirik'in köyü hedef tu• 
tan çahsmalarrnr, örnek: 
olmaya layık bir faali • 
yet diye takdirle amna!C 
borcumuzclıır. 

YAŞAR NABt 
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Madrid cephesinde asiler 
taarruz hedeflerini değiştirdi 

General Miaja, son zaferin 
cumhuriyetçilerde olacağını söyliyor 

Salamanka, 1 (A.A.) - Öğrenildi

ğine göre Santander makamları Valan· 
siyadan acele kendilerine tayyare ve 
tayyare topları gönderilmesini istemiş
lerdir. 

Madrid' de anarşistlerle komü
nistler arasında çarpışma 

Londra, 7 (A.A.) - Tenerifden Roy. 
ter Ajansına bildirildiğine göre, C.N.T. 
gazetesindeı ~ıkan bir makale üzerine 

Madrid sokaklarında anarşistlerle ko· 
münistler arasında kanlı bir çarpışma 

olmuş, on iki kişi ölmüştür, f 

Asiler taarruz hede/lerini deği§· 
tirdiler, milisler mukavemet 

ediyorlar 
Avila, 7 (A.A.) - Havas ajansının 

muhabiri bildiriyor : 

Asiler birdenbire taarruzlarının he
defini değiştirmişlerdir. Mola. dün sa
bah, Las Rizas civarındaki yol kısmın
dan başlıyarak El Pardo istikametinde 

taarruza başlamıştır. Hücum eden kıta· 
larm sayısı çoktur. Milisler şiddetle 

mukavemet etmektedirler. 

Madrid, 8 (A.A.) - Asi kuvvetler, 
bundan tam iki ay evvel Madrid kapı· 
Jarma gelmişlerdi. 

Bu münasebetle, payitahtın müda
faasını idare etmekte oaln General Mi· 
aja, basın delegelerini kabul etmiştir. 

General, bugünkü halde Rozas mm
takasmda cereyan etmekte olan harble· 

rin ehemiyetli olduğu noktasında ısrar 
etmiştir. General, şu sözleri söylemiş
tir : 

"- C1 mhuriyetçi kuvvetler, bu mın. 
takada &on derece asri. silahlara ve ci
hazlara malik 10.000 almana karşı harb 
etmekcedirler. Milisler, Üniversite ma
hallesi altında La Karogne yolu istika
metinde çekilmişlerdir. Villaverda mın· 
takasında, Madridin cenubi garbinde, 
vaziyet hükiimetçilere müsaiddir. 

General Miaja, netice olarak clımhu· 

larnış, musiki eserlerini tetkik edebilmek 
için bir kaç şaık ve garb dili öğrenmiştir. 

Türk musikisinin ilerlemesi ve inki
şafı yolunda Rauf Yekta tam bir garb 
bilgini gibi çalışmıştır. 
"Şark musikisi tarihi'', "Türk musiki

si nazariyatı" ve "Esatizi Elhan" gibi 
değerli eserleri eski devirlerin alakasız
lığı yüzünden tamamiyle basılamamış
tır. 

Bununla beraber, garb musiki alemi· 
nin pek yakından tanıdığı Rauf Yekta
run enternasyonal bir kıymeti olan ese
ri, Paristeki Charles Delagrave kütiip· 
hanesi tarafından neşredilmiş olan En
eyclopedie de la Musique'nin beşinci cil· 
dinde kendisi tarafın:ian yazılmış olan 
"La musique Turque" faslıdır ki 2945 
inci sayfadan 3064 üncü sayfaya kadar 
sürer. Rahmetli üstad, şark musikisinin 
hususiyetini temin eden çeyrek seslerin 
"orta Asya türkleri'' tarafından icad o
lunduğunu isbat etmiş ve musiki tari
hine dair yazdığı son eserini türk tarihi 
araştırma kurumuna vermişti. 

Bu gece Ankara radyosunda 
Rauf Yekta, bir makalesinde "Musi-

1 • '?inas"lan sekiz kısma ayırmİştı. Bu 
t .::.ime göre kendisi musiki nazariye ve 
tarihi üzerine yazı yazan bir muharrir· 
di. 

Bununla beraber, bir çok değerli bes
teleri de vardı. Bu gece Ankara radyo
sunda ölümünün ikinci yıldönümü mü
nasebetiyle bu eserlerden dört, beş tane
si çalınacak ve hayatı ile eserleri kısa
ca anlatılacaktır. 

Kiralık yazıhane ve 
depo 

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

Telefon: 2816, 2326 
1-47 

riyetçilerin son zafere kavuşacakları 

hakkındaki kanaatim izhar etmiştir. 

Asilerin taarruzunun lUadrid' e 
doğru inkişaf ettiği bildiriliyor 

Avila, 7 (A.A.) - Havas ajansı mu
habirinden: 

Asilerin şimali şarki istikametindeki 
yeni taarruzları, Madridin garbında ve 
şehre on iki kilometre mesafede kain 
El Plantio kasabasının zabtı ile netice· 

lenmiştir. 

Harb çok şiddetli olmuştur. Milisler, 
anudane mukavemet etmişlerdir. Lej
yonerler, sahayı karış karış zabtetmek 
zorunda kalmışlardır. 

Zannolunduğuna göre asilerin yük· 
sek kumandanlığı Eskurial - Madrid yo
lunun bir kısmının zabtı üzerine Esku
rial meselesini halledilmiş telakki etmek
te olduğundan şimdi hareketler için mih
ver olarak Manzanares nehrini seçmiş
tir. 

Hareketlere iştirak edecek askerin 
mikdarı pek çoktur. Durmadan takviye 
kıtaları gelmektedir. Düşman, şiddetli 

bir mukavemet göstermektedir. Bilhas
sa Las Rozas'a karşı bir taarruzda bu
lunmuştur. Bu taarruz, püskürtülmüş· 

tür. Bir de milislerin yapmış oldukları 
bir çıkış hareketi de tardedilmiş ve tay
yareler milisleri imha etmiştir. 

Topçuların ateşi, şimdiye kadar gö· 
rülmemiş derecede, şiddetli olmuştur. 

Görülüyor ki şimdi hedef, Eskurial 
değil Madriddir. 

* * 1< 

Salamanka, 7 (A.A.) - Resmi teb· 
liğ: 

Madrid cephesinde kuvvetlerimiz, 
ileri hareketlerine devam ederek Las Ro
zas, Elpantio kasabalarını ve Kasa de 
Pinos çiftliğini almışlardır. Düşmanın 

kayıbı büyüktür. Milislerin pek şiddetli 
olan mukavemetleri, kıtalarırruzın gay
retiyle kmlmıştır. 

Diğer cephelerde ancak ufak tefek 
müsademeler vuku bulmuş olduğu haber 
verilmektedir. 

EGER VE SEMER KANUNU 
PROJESİ 

Adliye encümeni "Eğer, semer ve 
hayvan koşwnlarmın tevhidi,, hakkın
da Ziraat Bakanlığınca hazırlanan ve 
zirat, dahiliye encümenlerinden geçen 
kanun projesini tetkike başlamıştır. 

Kanun, Türkiyede eğer, semer ve 
hayvan koşumları yapan ve kullanan bil· 
tün müessese ve şahısların bunları, mu
ayyen bir müddet zarfında, fenni şart
lara uygun vasıflarda yapıp satmaları. 
nı temin edecektir. 

Muğla mezbahasında kesilen 
hayvan v~ ekim 

Muğla, 7 (A.A.) - 936 yılı içinde 

muğla mezbahasında 180-200 bin kilo 

mikdarında 12.379 baş hayvan kesilmiş

tir. Bir yılda bir nüfusa düşen et mikda
n 17 kilodan fazladır. Bunda balık ve 
tavuk dahil değildir. 

*** 
Muğla, 7 (A.A.) - Vilayetin her 

yerinde güz ekimi devam etmektedir. 
Sahillerde ekim yarıyı geçmiş yaylalar
da henüz yeni ekilmiye başlamıştır. Bu 
yıl güz ekimi geçen yılın ayni müddeti 
içindeki ekimine nazaren fazladır. Ha
valar ekime müsaid gitmektedir. 

Gümrük ve ınlıi~arlar müfettiş· 
lerinin toplantısı 

Gümrük ve inhisarlar vekaleti mü
fettişleri bu ay içinde şehrimizde bir top

lantı yapacaklardır. Müfettişler bu top
lantıda teftişlerindeki müşahedelerine 

göre muhtelif servislerin en müessir tef
tiş tarzları üzerinde konferanslar vere
cekler ve teftiş tekniği ve teftişin mües· 
sir usulleri üzerinde görüşmeler yapa
caklardır. Bu toplantılardan sonra veka
let müdürlerinin iştirakiyle yapılacak 

toplantıda müfettişler gümrükler tekni- ı 
ği üzerinde hazırlamakta oldukları tez
leri izah edeceklerdir. 

Orman 
• • 

proıesı 

kanunu 
Üzerindeki 

çalışmalar 
Orman kanunu projesini tetkik et

mek üzere büdce, milli müdafaa, maliye, 
adliye, ve dahiliye encümenlerinden 
mürekkeb olarak kurulan orman kanu· 
nu layihası muvakkat encümeni dün de 
toplanarak müzakerelerine devam etmiş
tir. 

Dünkü içtimala kanunun müzakere
si hayli ilerlemiş bulunmaktadır. Vazi
ete nazaran, encümenin mesaisini bu a
yın onbeş ve en fazla yirmisine kadar 
bitirebileceği anlaşılmaktadır. Çünkü 
kanunun prensip noktaları üzerinde mu

tabakat hasıl olmuştur. Bundan sonra, 
mülkiyet, ormanların muhafaza teşki. 

Iatı ve işletilmesi işleri görüşülecektir. 
Encümen tarafmdan kabul edilen 

maddeler arasında yapılan ve yapılacak 
olan bütün yolların iki tarafının ağaç
landırılması ve bunların muhafazası i
çin şimendüfer, belediye ve hususi' ida
relere vazife verilmektedir. 

BWibetke 

GENE HATAY 
(Başı 1. inci sayfada) 

nasebetlerini tahlil ettik mi? F ran
sa'nm, hiç, ama hiç bir meseleyi 
konuşma sureti ile halletmemekteki 
ısrannm, gerek Milletler Cemiyeti, 
gerek kendi zararına neticelerini 
izah ve tenkid ettik mi? Fransa'nm, 
Millet.l~r Cemiyetini, ittif :ıklannı ve 
do"tluklannı, daima kendi hesabına 
kullanmak istemekten doğan ibret 
verici hadiseler üzerinde durduk 
mu? Hepsinden bahsetmek sırası 
geL111iştir. 

Biz dürüst hareket ettik: San
cak türklüifünün varlığmt ve hakla
rmı mHdafaa eden bir hal tarzı iste
dik. Aramızda konuşarak, veya 
MilJE>tler <'emivetinde münakaşa e
dP.rek. '1ıılasa bir hal tarzmı temin 
ec:J .. ,. .. k h ... .- ~~kle razı olduk. 

Bütün dikkatleri, ivi nivetleri ve 
çahşma.lan bir tek nokta. . bu nokta 
iizenndP. topla~ava çalı~hk: Fransa 
hP.osini bu noı-+a üzerinden avmna
ğa n~asıyor. Bunnn manası: hİ7.İm 
h:\kkımıza f"mİn olduğumuz kadar, 
Fr"nsanm, Sancak isini, bir hak da
valılıarndan çıkarmak gavreti peı;İn· 
de t .. laş et,.,,esinden gavri ne olabi
Jir? B1ına asla müsaade etmiyece-
ğiz. 

Fransa propaganda servisi, yalan 
havadislerin çabuk söner kıvmetine, 
biz ise hak ve serefin asli değerine 
inanıyoruz Bildiğimiz bir şey var
sa, o, S<ıncak türldüğünün varlığı 
ve hakları temin edilmek mukadder 
oldı.•;yıtdur. Fransanm menfaati, bi
zim hak ve seref vazifemizi kolay. 
la.;hl"lllaktaclır: zorlaştırmakta de
ğildir. 

Falih Rıfkı AT AY 

Dl f, KÖSESi: 

"Bir Entra::ı.sijan muhabirinin bir gün 
de sarfettiği normal paranın mikdan.." 

Paranın norma];, anormali olur mu? 
Belki olur, ama burada kastedilen 0 

mana değildir Madem ki "normal ola
rak'' denilmek isteniyor, şu halde "o
larak,, kelimesi unutulmamalıydı. 

* :I· * 
" Her yıl başında musiki kolunun 

güzel konseri zevkle yaşanmaktadır." 

"Ya c;anmak'' da muharririn her zo
ra düştüğünde yer doldurmaya memur 
beylik kelimelerden biri haline geldi. 
Konser nasıl ya§anır. 

" Denizli toprakıarmm pamuk zeri
yatma olan kabiliyeti çok müsaittir." 

Denizli toprakları pamuk ekimine 
çok kabiliyetlidir, veya çok müsaiddir. 
Denilebilir, ama, "kabiliyeti çok müsa
ittir,. tabiri hiç hoşa gitmiyor. 

"' * * 
"Son aylarda pamukçuluk ışı uze

rinde teknik yetiştirme çareleri aramak 
için ... ,, 

''Pamukçuluk üzerinde .. kafi iken 
''işi,, kelimesine ne lüzum var "Yetiş

tirme,, hayvanlar hakkında kulfanrlan 
bir tabirdir, nebatlar hakkında değil. 

''~areleri" değil "çarelerini.,, 

Hatay erkinlilc cemiyetinin Kilis şühesi 
büyük tezahürlerle açıldı 

Hatay erkinlik cemiyetinin Kilis şubesi açılma töreninden bir görünüş 

Kilis, 7 (Hususi muhabirimizden) - Hatay erki,ılih cemiyetinin bura şu

besi 3 sonkanun 937 günü öğleden sonra saat ikide büyük tören ve tezahür
lerle açılml§tır. Törende Antalya saylavı Antakyalı B. Tayfurla yüzlerce 
halaylı, Klis hühümeti ileri gelenleri ve kili.ali gençler ulunmuştur. Saat iki
den evvel seçim kağıdları dağıtılmış ve tam ikide törene lstiklcü marşı ile 
başlanarak isticar edilen binaya iki büyük Hatay bayrağı çekilmiştir. 

Merasim çok heyecanlı geçmiştir. Saylav Tayfur, memleket hastahanen 
başhekimi Emin Bilge ve eczacı T evlik Doğanın hitabeleri devamlı surette 
alkl§lanmış, gençler (Kanımız bahasına da olsa Hatayı ve Halayın stiklalini 
alacağız) diye bağırmıştır. 

Bundan sonra büyük bir kalabalık halinde şehidler abidesine gidilmiş, ha
taylıların çelenği tahılmış, muallim B. Şükrünün söylevi dinlenmiş, oradan 
Cumhuriyet anıtına geçilmiş anıta çelenk konmuş ve Doktor Eminin sözleri 
sürekli alkışlara vesile olmuştur. 

• • 
Izmıte yerleşen göçm·enler 

bir hale !!e tirildiler ..... 

müstahsil 

lzmit Derincede göçmen evleri ve göçmenlerden lıir grup 

lzmit, 7 (Hususi) - Jzmite 4855 göçmen iskôn edilmiş, 773 ev yapı!mı§'ır. 
Vilayet ve iskan müdürlüğü, göçmenle tin müstahsil bir hale girmeleri için 
büyük bir gayret göstermiş, 50 çift laa yvan satın alarak hayvanları olmıyan 
göçmenlere vermiştir. Ayrıca tohumluk buğday da dağıtılmıştır. 

Romanyadan gelm.§ olan vatandaşlar hükümetin ve bir senedir misafir bu
lunduğu lzmit köylüsünün bu candan yardım ve alakasından dolayı çok de
rin sevinç içindedir. 

lzmitte yerleştirilen göçmenler bugii n sıcak bir yuva sahibi olduğu kadar 
ekmek parasını kendi kazanan bir cumhuriyet vatandaşıdır. 

Yrll>e.<;ı dolaycsiyle, Polonya eümhur reisinin kordiplomatiği kabul ettigini 
ve Duvayen sı:atiyle elçimiz B. Ferid Tek'in bir nutuk verdiğini yazmıştık. 

Resmimiz elçimizi konuşurken göstermektedir. 
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ASKF.Rl F ABRlKAl.AR UMUM MUDORLOGO 1 ı 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

T . . 70 Adet Bidon 

19 1 
ahnıını h_e~eli 35 lira olan yukarıda miktarr yazılı bidonlar 

t · isl937 .tarıhınde salı günü saat 14 de açık artırma ile satılacak-
ır. tekliler bidonları Kayaş fabrikalarrmızda görebilirler. Şart· 
~e parasız olarak Askeri Fabrikalar Satın Alma Komisyonun-2:0 verilir. Talihlerin muvakknt teminat olan 2 lira 63. kuruş v: 

g sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesaıkle bahsı 
eçen ·· gun ve saatte komisyona müracatları. (2253) 1-28 

500 TON ASİT NİTRİK 

yaz~ahınin edilen bedeli (127500) lira olan yukarda miktan ve cinsi 
m· ı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma ko
.h~Yllnunca 19-2-937 tarihinde cuma günü saat 15 de kapalı zarf ile 
ı . e edilecektir. Şartname (altı) lira (37,5) kuruş mukbilinde ko -
~ısyond~n verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (7625) lirayı 

a'Vt teklıf mektuplarım mezkUr günde saat 14 e kadar komisyona 
~et;neleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde • 
enndeki vesaikle mezkfu gün ve saatte komisyona miiracaatları. 

(2193) 1-22 

1 ADET SU TULUMBASI 

. Tahmin edilen bedeli (2400) lira olan yukarıda mikdarı ve cin. 
~ı Y~zılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 

.01nıısyonunca 25.1.1937 tarihinde pazartesi günü sata 14 de açık ek· 
Sl bne ile 'h 1 a· • 1 k k . d " T ı a e e ılecektır. Şartname parasız o ara omısyon an 
r:~ı ır. Taliplerin muvakkat t~minat ol~ (180) lir: ve._2490 numa
k ~anunun 2 ve 3 maddelerındeki vesaıkle mezkur gun ve saatte 

l
:ısyona müracaatları. (2297) 1-99 

• 
ANKARA LEVAZIM AM1RL1G1 

SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 
İLAN 

Beher kilosunun 
muhammen fiatt Teminatı Tutarı Miktarı 

Edirne 
Krş. San. Lira Lira Tonu 

12 00 4262 60240 502 
Kırklareli 12 \)() 7250 12ouoo 1000 
Çorlu 15 00 2070 27600 240 
Lüleburgaz 11 65 4745 69900 600 
Vize 12 00 6452 104040 867 
Tekirdağ 11 64 4369 62390 536 

29148 444170 3745 

374 
1 - Üçüncü ~olordu birlikleri ihtiyacı için yukard3:. ~österilen 

ka 5 ton ekme~~ık unun 23. birinci kanun ça:~~ba ~unu yapılan 
palı zarfla munakasasında talip zuhur etmedıgınden ışbu 3745 ton 

un Pazarlıkla alınacaktır. 
. 2 - Yukarda yazılı miktarların her biri hizasında gösterilen un 

~ktarı o mıntakadaki birliklere teslim edilecek unu!1 yek?nu ol':1P 
Bu tnınt~kalarda gene ayn ayrı garnizonlara un teslım edılecektır. 

garnızoniarın mahalli şartnamelerde yazılıdır. 
3 - Şartnameler İstanbul Ankara levazım amirlikleri satın al-

nıa k · ' ' · 0mısvonluklarmda Edirne garp hudud K. satın alma komısyo-
;u~~a Kırklareli tüme~ satın alma, Çorlu kor, Lüleburgaz, Vize ve 
bb.;~dağ tümen satın alma komisyonlarında 22 lira 21 kuruş mu· 

1 ınde alınabilir. 
4 - İhalesi 14 kanunusani perşembe günü saat 16 da yapılacaktır. 

ii .~ "": Paz~rlığa iştirak edecekler 490 numaralı kanunun ikinc.ı. ve 
~uncu nıaddel~rindeki belgeleriyle birlikte yukardaki cetvelde her 

n nb~akaya nazaran yazılı teminatları ve yahut 3745 ton unun hepsi· 
c ırdcn t ı· f" verecekl .a 1.P _çıkacaklar gene her mmtakaya nazaran ayrı ayrı tat 

kor m~~~~ıb~ ~a_nunun 16. ıncx maddesi mucibince teminatlarını 
ecilıgıne yatırnııs bulunmalarL (2214) 2-6184 

1 _ K . . İLAN . . 
ekmeklik ayserı garnızonundaki kıtaların ihtiyacı olan 134. bın ~ılo 
bedeli 154~0 ~apalı .zarfla ~ksiltmeye konulmuştur. Tabının edılen 

2 °. lıra ve ılk temınatş 1155 lira 75 kuruştur. 
k -: Eks.ıltmesi 22-1-937 cuma günü saat ıs buçukta Kayseri kor 
ar;r~hr bınasınd.aki kor satın alma komisyonunda ya~ılacaktır. 

Ka . ıartnamesı İstanbul, Ankara levazım amirliklerı ve Konya, 
fı/dserıh or .~atın alma komisyonunda mevcut olup istekliler tara

an er gun gö ··ı b'l· 
4 _ t . . ru e ı ır. 

bucu ~ k s~eklılerın belli günde kanuni teklif mektuplariyle saat 14 
zım l;ra a ar( Kayseri kor Sa. AL Komisyonuna vermis olmaları la· 

- . 2215) 1 . 29 

İnhisarlar 

. . 1\1 üdürlüğünden: 
Bıtlıs İnhisarı T" .. lif mahaU arı utü.n atelyesinden bir sene zarfında muhte-

e~' len sone~~ sevkolu?ac~.k .. in~~~r maddeleri nakliyatı için te~ 
tıbaren d h atlar fahış goruldugunden münakasası 30.12.936 dan l• 

1
~

0 
~ a l5 gün müddetle uzatılmıştır. (2298) 1-100 

1 
Pek Yakında 

MOSKOVA ŞANGHAY 
POLA NEGRl tarafından un 

.. Anliara DefterdarlıITTndan: 
Mukellefin N . . . . ~ 

İsıni evı ıştıgalı Hayvanlar V. Tarh senesi İhbarna-

. 

. 

Harita 

ULUS 

Genel 
Direlctörl~Oiinden: 

1 - Muhammen bedel (3000) lira Harta kıta erleri için (600) 
takım yazlık elbise açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - İstekliler şeraiti anlamak için her gün ve eksiltmeye gire • 
ceklerin de (225) lira muvakkat teminat makbuzlariyle 19-1-937 salı 
günü ı;aat (14) te Cebecide Harita Genel Direktörlüğü satın alma 
komisyon1.1na gelmeleri. (2244) 1-26 

Polatlı Mal Müdürlüğünden: 
Polatlr kazasının SamutJu nahiyesi Hükümet konağr binasında 

yapılacak tamiratın kaza mal müdürlüğünde mahfmr evrakı kcşfiye
si mucibince 1.1.937 gününden itibaren 15.1.1937 gününde ihalesi 
yapılmak üzere eksiltmeye konulduğundan talip olanların Polatlı 
mal müdürlüğüne ve izahat almak istiyenlerin Ankara Nafıa daire-
sine müracaat etmeleri ilan olunur. (2) 1-107 

Anlcara Birinci Mıntaka 
Kadastro Müdürlüğünden: 

Demirli bahçe ile Yenişehirde Kanlıgöl ve civarındaki mülk. 
lerin ve Misakı Milli mahallesinde de bir gayri menkulün lludud· 
lan tayin edilmis ve tasarruf haklarının tetkikine başlanmıştır. 

Tetkikat 29.1.1937 tarihinde bitecektir. Kimleria gayri men
kulleri tetkik edileceği Belediyede yapılan ilan varakasında yazı
lıdır. Mülk sahihlerinin ve alakası olanların mezkUr ilanı gözden ge
çirmeleri ve kendilerine aid gayri menkullerin tetkikinde komis-
yonda hazır bulunmaları ilan olunur. (5) 1-109 

Çanlcaya Birinci Mıntal~a Tapu 
Sicil Muhafızlığından: 

Dikmen'in Ortabekçilik mevkiinde kain olup Tosyalı oğlu 
Dmitrakiden metn1ken hazineye intikal eden bir evli bağın maliye 
haznesince müzayede ile (450) liraya tüccarden Mustafa Fehmiye 
ihale ve ondan da noter senediyle aynı bedelle Tuğgeneral Osman 
Nuri eşi Srdtkaya devredildiğinden bahsile tescil işinin yapılması 
Ankara defterdarlığının 29.12.936 gün ve 8467 sayılı yazısiylc bi1· 
dirilmiştir. 

Tapu sicillinde kaydı olmayan bu bağın mülkıyet hakkının tah
kiki için 4.2.937 perşembe günü saat ıo da yerine memur gönderL 
leceğinden bu yerde benim hakkını var diyenlerin idaremize veya
hut tayin edilen günde yerine varacak mmurumuza başvurmaları 
bildirilir. (1) 1-106 

Çanlraya Birinci Mıntaka Tapu 
Sicil Muhafızlığından: 

Ankaranın Aşağı Öveçyatağı mevkiinde kain olup verginin 77 kapı 
4881 umum numarasında (Agop ve Hacı Hacator ve tarik ile mah
dud) olarak Belkis oğlu damadı Dimitri adına yazılı ·bulunan bir 
parça bağın metruken hazineye kaldığından bahisle Ankara Defter
darhğrnca hazine namına te~cili istenilmektedir. 

Tapu sicillinde kaydı bulunrnavan bu gayri menkulün mül
kiyeti hakkında tahkikat yapılmak üzere 25.1.937 pazartesi günü 
saat onda yerine memur gönderilecektir. Bu yerde benim hakkım 
var diyenlerin ellerindeki belge ile birlikte idaremize ve yahud 
yerine varacak memurlarımıza başvurmaları bildirilir. (2294) 1-98 

Çankaya Birinci Mıntal'-a Tapu 
Sicil Muhafızlığından: 

Ankaranın Ömer pınarı mevkiinde kain olup verginin 7 kapı, 
29 defter, 72 sahife numarasiyle 3/1407 umum numarasında (Yona
ni metrukü Kozma oğlu macar metrO.kü Kozma oğlu Yuvan metn1· 
kü ile mahdud) olarak Pabuççu oğlu Karamika adına yazılı bulu
nan harap bağın metrUken hazine_y~ .kald~ğından ~hisle Ankara def
terdarlığınca hazine namına tescılı ıstenılmektedır. 

Tapu sicillinde kaydı bulunamayan bu gayri menkulün mülki
yeti hakkında tahkikat yap.~lmak. üzere. 28.1.1937 perşe~be günü 
saat 10 da yerine memur gonderılecektır. Bu yerde benım hakkmı 
var diyenlerin ellerindeki belgeleriyle birlikte idaremize veyahud 
yerine varacak memurlarımıza başvurmaları ·bildirilir. (2293) 1-97 

İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

ı _ 30-:x:ıı-936 tarihinde isteklisi çıkmadığından dolayı ihale
si yapılamamış olan Afyon Karahisarında yaptırılacak 21735 lira 57 
kuruş keşif bedelli müdürlük binasının inşaatı yeniden kapalı zarf-
la eksiltmeye konulmuştur. • . 

2 _ Eksiltme 18 • 1 - 937 tarihıne rastlıyan pazartesi günü saat 
15 de Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alını komisyo • 
nunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat temihat 1630 lira 17 kuruştur. 
Ankaranın Lira K. No. cilt varak No. 
Venice ' 4 - İstekliler ihaleden en az üç gün evvel İnhisarlar inşaat şu -

besine gelerek bu gibi işleri m~vaffaki:yetle yaptıklarına dair resmi 
vesaik gösterildikten sonra ehlıyet vesıkası almalıdırlar. Mahallesi d 

ll"l n e Hayvanlar 
12 °_Nk sokak vergisi - 25 

o. lu evde 
oturrnus 1 l'vleh.rn _ o an 
~ et ogJu 
~asıın 

-
1936 1 91 

İhbarnam . 
hin adr enın muhteviyatı yukarıya çıkarılmış ve mumailey• 
ilanen es ve mahallı ikameti meçhul olmak itibarıyle işbu tebliğat 
kellef' Y~p_ılrnıştır. Tarihi tebliğden itibaren 30 gün zarfında mü· 
dirde ın ~tıraz h~kkı olup bu müddet içinde itiıaz etmediği tak· 
ilan ofu arda mıkdarı yazılı verginin lazımıttahsil hale geleceği 

unur. (2258) 1-94 

Nafia Vekaletinden : 
M:a~;;:~~/37 cuma ~ünü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekaleti 
delli 2000 to 1::=rme Komısyonu odasında 104.000 lira muhammen be

Şartnam n eo-zotun kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 
lVlalzerne cı:. ve _mukavele projesi 520 kuruş mukabilinde Vekalet 

1f uvakk ıres.ın;ıen verilecektir. 
İ&tc:kı .1 a~ temınat 6450 liradır 

3297 say1~,e~~ ~eklif mektuplarıd: Resmi gazetenin 7.5.936 tarih ve 
den alınnıış vus .~sında çıkan talimatnameye göre Nafıa Vekaletin· 
dar Vekalet -M~ıza ile hir~il~~e ~~ ... Şubat. 937 cuma gunü saat 14 e ka .. 

eme Mudurlugune vermeleri lazımdır. (2184) 
Z-6175 

5 - Şartiame ve projeler 109 kuruş mukabilinde İnhisarlar Le -
vazım ve mübayaat şubesinden ve Ankara başmüdürlüğü ile Afyon 
Karahisar Müdürlüğünden alınabilir. 

6 - Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanuru vesikaları ih
tiva edecek olan kapalı zarflar en geç ihale günü tam saat 14 de ka
dar yukarda adı geçen alım komisyonu reisliğine verilmiş olmah -
dır. (2256) 1-36 

Süthane tesisatı eksilt me ilanı 

l(aracabey Harası 
Direktörlüğünden: 

Hara merkezinde yapılacak süthane tesisatı kapalı zarf usu1iyle 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme günü 15 • ikinci kanun - 937 cu
ma günü saat on beştir. Eksiltme yeri hara merkezidir. Teminatı 
muvakkate olarak 1350 lira almacaktr. Fenni ve mali şartnamesini 
istiyenler hara müdürlüğü, Ankara, Bursa, İstanbul Baytar Müdür
lüklerinde görebilecekleri gibi mahallinde tetkikat yapmak istiyen
lere de haraya müracaatarlında kendilerine izahat verilir. İsteklile
rin eksiltme günü kanuni vesaik ve teminatlariyle birlikte harada 
bulunmaları ilan olunur. (3841) 2-6207 

SAYFA 7 

l!JlllllllllHJl~l~lllllllllUIJlllllllllllJllllllllllllllJllllllHHIIlllllllHlll IJlff IJllnmı! :: Türk Hava Kurunıu ~ 
~ Büyük Piyangosu İ 
~ Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etıni§tir. --~ =: 3. üncü keşide 11 !kinci kanun 937 dedir. = 
~ BüYüK lKRAMiYE ~ 

~ 45.0001,iRADffi ~ 
~ Aynca: 15.000, 12.000 10.000 Liralık ; 

~ ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) lira~ = lık iki adet mükafat vardır. ~ 
= DiIOCl\T: ~ - -== = Bilet ala? lı.e~kes !. !~inci kanun 937 günü akşamı~ $ 
= na kadar bıletını degıştırmiş bulunmalıdır. Bu tarih- -
:: ten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur... ~ 
11mmuum11111111nıu1111m111 r111111111111111111111111111m11111mu111 mllllunumii 

Kuru~ 

Ankara P. T. T~ 

Başmüdürlüğünden: 
Boğazlar mukavelesi hatırasını teyit maksadıyle Sürşaj yapılan 

pul serileri doksan beş kuruşla posta gişelerinde satılmaktadır. Her .. 
kesin bundan istifade etmeleri tavsiyeye şayandır. (2259) 1-38 

Ankara P. T. T. 
Başmüdürlüğünden: 

Ankara • Kayseri telefon devresinin temdidi için 8 metrelik 2530 
tane çam direği kapalı zarfla Kızılcahamam.da eksiltmeye çıkarıl· 
mı~tı~: Muhammen bedeli 10120 liradır. Buna aid şartname yazı iş .. 
len buromuzda ve Kızılcahamam telgraf merkezinde her gün görü· 
lebilir. 

İsteklilerin 11 ikinci kanun 937 pazartesi günü saat on üçte yüz-4 
de 7,5 teminatları ve mühürlü tekJif mektuplariyle K. hamam P.T. 
T. binasında müteşekkil komisyona müracaatlarL (2250) 1-21 

Valuflar Umum 
Müdürl~Oünden: 

Anfarada Vakif Şengil} hamamının teslim gününden 5.12.939 gil· 
nüne kadar icarma açık arttırma müddeti içinde konulan pey layık 
had görülmediğinden 28-12-936 gününden itibaren pazalığa bırakıl • 
mıştır. Senelik muhammen kirası 12800 lira olup 3200 lira k~ti te • 
minat alınacaktır. İsteklilerin hergün vakıflar varidat müdürlüğüne 
müracaatlarr. (2226) 1-23 

Ankara Ticaı·et ve Sanayi Odası Riyasetinden: 

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

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

İş dairesi 1. ve 11. Bölge Amirliğinden: 
1 teşrinisani 1936 da Ankarada faaliyete başlanuş olan (İktısat 

Vekaleti İş Dairesi) nin 1 inci Ankara ve II inci Afyon bölgeleri 
teşkilatı birleşik olarak birinci ve ikinci bölge amirliği adiyle An· 
karada Çocuk Sarayı karşısında 11 numaralı apartımanın 2 inci ka• 
tındadrr. (2275) 1-73 

Gümrillc ve inhisarlar 
V ekfiletinden: 

1 - Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti ve Gümrükler Umum Mü. 
d~rlü~~ m~rkez te~kilatına aid evrak, defter, dosya, mefruşat ve 
saır gosterılecek btlumum eşyanın Yenişehirde lnhisar]ar Umum 
Müdürlüğü binasına nakli toptan pazarlıj!a 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 Yekatet ve'zncsine ya• 
tırarak alacakları makbuzlarla birlikte belli günde alım satım ko • 
misyonunda hazır bulunmaları. (2280) 1-76 
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1 ANKARA BfJ...EDlYE RElSUGl llANLARI 
İLAN 

1 
1 - Yangın yerinde 681 inci adada 9 parselde 24 metre murab

baı belediye malı arsa on beş gün müJdetle açık arttırmaya konul· 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (96) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (7 ,20) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyer.ler hergün yazı işleri kalemine 

ve isteklilerin de 15 kanunu sani 937 cl:ma günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (2246) 2-6209 

İLAN 

1 - Su idaresine alınacak klor gazı 15 gün müddetle açık ek-
ailtmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen lıedeli 1710 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 128,25 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün Yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 22.1.937 cuma günü saat on b~çukta Beledi. 
ye encüme:line müracaatları (3) 1-108 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

193i senesi kış sömestresi zarfında Yüksek Enstitünün mera
sim salonunda ilmi konferanslar verilecektir. 

Konferansları verecek zevatın isimlerini ve konferans günleri
ni gösterir liste aşağıdadır. 

Saat 17 .30 da başlıyacak olan konferanslara arzu edenlerin teş· 
rifleri rica olunur. (2301) 

Konferans Listesi: 
Konferans 

No. tarihi Konferans verecek zatların isimleri ve konfe-

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ıo 

11 

12 

13 

14 

15 

8-1-1937 

15-1-1937 

22-1-1937 

29-1-1937 

5-2-1937 

12-2-1937 

19-2-1937 

5-3·1937 

19-3-1937 

2-4-1937 

16-4-1937 

30-4-1937 

14·5-1937 

28-5-1937 

11-6-1937 

ransın mevzuu 
Doçent Dr. Kadri Bilğemre 
Yumurta hasılatı, muayenesi ve yumurtanın 
gıda olmak itibariyle ehemiyeti 
Prof. Dr. Dix 
Türkiye ziraatinin vazifeleri 
Prof. Dr. Krayse 
Türkiyenin en yüksek yeri olan Ararat dağına 

cıkış. (Projeksiyonlu). 
Prof. Dr. Gleisberg 

Türkiye meyveciliği ve inkişaf imkanları. 
Doçent Dr. Süreyya 
'Görünmeyen virus nevileri ve sun'i surette tek· 
sir olunan ensaç üzerinde muafiyet tecrübesi 

Prof. Dr. Gassner 
Türkiye ziraatinde fitopatalojik mesai! ve ya· 
pılacak işler. 

Prof. Dr. Lutz 
Ehli hayvanlarda hissi iptal meselesi 

Prof. Dr. Rudiger 
1 ürkiye şarabları 

Doçent Dr. Esat Bozkaya 
Türkiye ziraatinde ziraat alet ve makinalarının 
bugünkü vaziyeti 

Prof. Dr. Lurenz 
Kimya laboratuvarlarında tehlikeler, 

Prof. Dr. Spöttel 
Türkiyede süt ve sütçülük 

Doçent Dr. Şükrü 
:Nıuhtelif gıdaların parazit ve paraziter hasta
lıklilrın menbaları olmak itıbariyle vaziyetleri 

Doçent Dr. Kerim Ömer Çağlar 
Turkiye topraklarının umumi vasıfları 

Doçent Dr. Şevket Birand 
Uludağın jeolojik inkişafı ve bunun Bursanın 
iktısadi hayatındaki rolü. 

Lektör Ahmet Tevfik 
Türkiye ikliminin ana hatları 1-103 

\'. ulları Ve Limanları umum miidiirlüğü 3. ı 
A. Komisyonu i.ianları: 

İLAN 

Muhammen bedeli (36742,50) lira olan 8165 ton linyit kömürü 
26.1.1937 salı günü saat 16 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. . 

Bu işe girmek istiyenlerin (2755,60) liralık muvakkat temı~~t 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 .5.1936 ~un 
ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname daıre
sinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 15 e kadar komis.. 

•yon reisliğine vermeleri lazımdır. . 
Şartnameler ( 184) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerın· 

'de satılmaktadır. (2299) 1-101 

İLAN 

Muhammen bedeli 8986,20 lira olan müfredatı a§ağıda yazılı ya· 
tak eşyası 25-1-1937 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü 

ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 673 lira 97 kuruşluk mu~akkat temi

nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gaze.tenın 7-5·1?36 
gün 3297 No. lu nüshasın~a intişar etmiş olan talımatname daıre
sinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar ko
misyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

Pamuk şilte Adet 242 
Seyyar karyola şiltesi ., 30 
Yatak ve yorgan çarşafı ,. 1772 
Küçük yastık yüzü •• 325 
Büyük ., ,, ,, 1000 
Küçük yastık ,, 83 
Büyük •• ,. 300 
Cibinlik ., 200 

(2300) 1~102 

Ankara Valiliğinden : 
~5? l.ir": 52 k~ruş bedeli keşifli Zir nahiyesi hükümet .konağının 

tamırının ıhalesı 18. 1. 1937 pazartesi günü saat 14 de yapılmak üze· 
re açık eksiltmeye konmuştur. 2490 No. lu kanunda göaterilen ev
safı haiz ve vilayet nafıa müdürlüğünden alınmıs bu işe mahsus 
olmak üzere fenni ehliyet vesikası ibraz eden talfblerin şeraiti öğ
re~ek ve keşif şartnamelerini görmek üzere ihale gününden evvel 
49 lıra 32 kuruşluk depozito makbuziyle defterdarlıkta kurulan 
komisyona müracaatları. (2246) 1-25 

MiLLi MÜDAFAA VEKALET! 
:ATIN ALMA KOMISYONU İLANLAR 1 

Hava Yolları Devlet 
, 

İLAN 
1- 6 adet elektrik Motoru ile 1 adet Redresör açık eksiltme 

ile münakasaya konmuştur. 
2- Tahmin edilen bedeli 600 lira olup ilk teminat paras.ı 45 

liradır. 
3- İhalesi 25/11937 pazartesi günü saat 10 dadır. 

4 - Eksiltıneye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3. üncü mad
delerinde istenilen belgelerile ihale gün ve saatında M. M. Veka-
leti satın alma komisyonuna gelmeleri. (2{)29) 2-5913 

İLAN 
1- 50.000 metre Mayonluk "elik şerit kapalı zarfla eksiltmeye 

konmuştur. xxxxxx 
2 - Tahmin edilen bedeli (15.000) onbeş bin lira olup ilk te

minat parası 1125 liradır. 
3- İhalesi 25/1/ 937 pazartesi günü saat 15 tedir. 
4- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3. üncü mad· 

delerinde istenilen belgelerile birlikte teminat ve teklif mektup. 
larını ihale günü en geç bir saat evveline katlar M. M. Vekaleti sa-
tın alma komisyonuna vermeleri. (2030) 2-5914 

BİLİT 
Asansör tamiri: Harb okulunda yemek asansörlerinin tamiri 

pazarlığa konmuştur. Keşif tutarı: (144) liradır. İhalesi: 12.1.937 
sah günü saat on birdedir. İlk teminat: 10 lira 80 kuruştur. Pazar. 
lığa girecekler tam vaktinde M. M. V. Satın alma komisyonuna 
gelsinler. (2278) 1-96 

Bf LİT 
1 - Vekalet ihtiyacı için 500 litre otomobil benzini pazarlık

la satın alınacaktır. Pazarlığa girmek istiyenlerın 9.1.937 C. ertesi 
günü saat 11 de M. M. V. Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (2271) 1-58 

BİLİT 
Benzin: 10 Ton benzin açık eksiltme ile alınacaktır. 
Hepsinin tutarı (3400) liradır. Evsaf ve şartnc.mesi komisyonu

muzdan verilecektir. İhalesi: 23-1-1937 cumartesi günü saat on bir· 
dedir. İlk teminatı: 255 liradır. Eksiltmeye gireceklerden ilgili 
bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2,3 maddelerinde istenen begeler· 
le birlikte eksiltme gün ve vaktinde M. M. V. Satın alma komisyo-
nuna gelsinler. (2271) 1-95 

ANKARA 3 ÜNCÜ SULH HUKUK HAKİMLİÖİNDEN: 
Keçiörende mukim İstanbullu veznei umumiye müdürü Naimin 

5-1-937 tarihinde vefatı dolayısiyle terekesin~ mahkemece vaziyed 
edilmiş olduğundan kefaleti hasebiy~e alacaklı olanlar da dahil ol-

işletme 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 !cararlariyle onaylanmıştır. 

Menafıi 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 murabbaına 
60 para. 

B - Orman çiftliğinden - 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 murabb<tı ara· 
zinin beher metre murabbaına 40 para. 

D - Macun çiftliğinden - Kuru çayırlı Mehmet oğlu Hasan 
ve kardeşi Mehmede aid araziden 5 hektar 6419,5 metre murabbaı 
arazinin beher metre murabbaına 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 2961,5 metre murabbaı a
razinin beher metre murabbaına 60 para. 

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

Bu fiatlara itirazı olanların istimlak kararnamesinin 10 uncu 
maddesinegöre sekiz gün zarfında belediyeve 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) 1-50 

Elektrik pazarlık ilanı 

lurl{lareli Beledi y~sindcn: 
21-12-936 da ihalesi yapılacağı ilan olunan e;lektrik makinesi ve 

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

duğu halde bilcümle alacaklı ve borçluları11 ve mirasçılarının ve
saiki resmiyeleriyle bir ay zarfında 3 üncü suh hukuk mahkeme· 
sine müracaatarı ve alacaklarını vaktiyle kayıd ettirmiyenlerin 
mirasçıya ne şahsen ve ne de terekeye izafeten takib edemiyecek· 
leri lüzumu ilan olunur. 1-93 

Üssü Bahri Sabnalına 
l(onıisyonundan : 

l\f evva ll•zu 

En hoş meyva tuzudur. lnki

bazı deft:der. Mide, bağırsak, ka· 
raciğerden mütevellit rahataız· 

lıkları önler. Hazmı kolaylaştırır. 
İngiliz Kanzuk eczanesi 

IG.ralıl{ Daire 
Demirtepede Akbay sokağın

da, birinci kat, beş büyük oda, 
bir ofis, çamaşırlık, kalorifer, 
sıcak su ve sairesi olan yeni ya· 
pdan 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 

ZAYİ 

Yenişehir Maarif Cemiyeti 
mektebinden aldığım 144 numa
ralı otobüs pasomu kaybettim. 

Hükmü yoktur, 
Sınıf: 1. 

1-104 Türkan Tura 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATA y 

Umumt Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basımevindc basılmıştır. 

IG.ralıl{ l(at 
Yenişehir Kocatepede su de

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

ZAYİ 
Sivrihisarın Yenice ilk oku· 

!undan aldığım 340 senesine ait 
okul ehliyetnamemi zayi ettım. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığı ilan olunur ... 

Sivrihisarlı 
Osman oğlu Hilmi 

1-105 

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

Komutanlık kara erleri ihtiyacı ıçın yukarıda 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 mektuplarını muayyen gün ve 
saatten bir saat evveline kadar İzmit Tersane k?.pısmdaki komis• 
yona vermeleri. (2266) 1-52 

Anl{ara llulcul{ Fal\:ültesinden: 
Leyli talebe için 150 - 170 takım elbise yaptırılacaktır. 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 cwna günü saat 11,30 da Fakülteye müracaatları. 

(2292) 1-88 

YENi SiNEMA LAR HALK 
BUGON BU GECE 

P ARiSLi ŞANTOZ 
(Almanca sözlü) 

Martha Eggerth - George Alexendre 

Zengin dekorlar içinde çok ne; is 
müziklerle süslü eğlenceli bir 

mevzu 
Programa ilaveten : 

EKLER JURNAL 

BUGON BU GECE 
Türkçe sözlü iki büyük film birden 

1 - MEÇHUL ASKER 
2 - KAN KARDEŞLER 

(LOREL ve HARDI) 
Jlave olarak : FOKS JURNAU 
Halk matinesi (saat 12 ve 14 de) 
ALI BABA ve HARUNU REŞiD 

l'enzilfitlı fiyatlar: Balkon 20. salon 10 k. 


