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KÖTÜCÜLLER 
Falih Rıfkı ATAY 

Gazetelerimiz Buna ile İstanbul 
araamda yeni Türkiye'yi gorup 
memleketine dönen Klod F :ırer'in 
bir konferansından bahsetmektedir
ler. Klod Farer'in Türkiye hakkın
daki fikirlerine kıymet vermeği çok
tan unutmu,uzdur. Fakat o konfe
ransta bulunanlarla, yeni Türkiye'yi, 
hatta sadece Buna ile İstanbul ara
sında tanıyan daha anlayışlı bir ada
mın ka~ılaşmasını arzu ederdik. Ye
ni Türkiyenin istisnasız her köşesin
de, görmek istiyenlerin görecekleri, 
buna heves veya kabiliyeti olmıyan
larm sezmekte mazur olduklan bir 
inkılab eseri vardır. Bu eser, bilhas
sa, bir taraftan saltanatın usulleri, 
diğer taraftan, saltanat osmanlılığı 
ile Klod F arer cinsinden frenklerin 
münasebetleri bakımından derin bir 
değitiklik arzeder. 

Biz kültürü, ekonomisi, endüstri
si, deniz ve kara yollan, tarmu ve 
sıhhati ile bütün bir memleket inşa 
ediyoruz. Şimdiye kadar bütün yap
tıklanmızı bir şehirde ve etrafında 
toplamak mümkün olsa, Türkiyenin 
bütün ziyaretcilerini hayret içinde 
bıralanak imkanı vardır. Fakat biz 
bir sergici değil, 20 inci asrm vatan 
adamları kafası ile çalışıyoruz. Cum· 
huriyet Trakya ve Anado1uda her 
§eyi geri ve harab buldu: 1 7 mil
yon nufuslu, 763 bin kilometre ka
re büyüklüğünde bu memleketin yük· 
sek kalkınma mesuliyeti, şüphesiz 
ancak kemalistlerin cesareti, şevki ve 
İymaru ile karıılanabilir ağırlıkta 
idi. Cümhuriyet hesabını politika
cdarm edebiyab değil, istatistikler 
veriyor: her şey, her tarafta ve 
her tubede, ilerlemİftİr. Garb Ana
doluda harabe kalmamışhr. Dıt tica
reti boyuna inkitaf eden İzmir, yan
gın yeri olmaktan çıkmqtır. lstanbul
da büyük bir umran görmemeği bizim 
aleyhimize delil olarak alanlar, eğer 
bunu bilmedi.IJeri için yapıyorlarsa, 
gaflet içindedirler. 1 emelkrini Ana
dolu ortasına atan hür Türkiye'nin 
ekonomi istiklali, tabii şartlar içinde 
t:lerin bir buhran geçirmesi lazım ge
len büyük türk tehrine ıüratle k~l
kıhmak imkanlarını verdi. Daha Bal
kan muharebesinden sonra eski tica
ret merkezliğini kaybeden ve devlet 
merkezliğinden çıktıktan sonra piya
usı darlaşan İstanbul, ekonomi hi1 

mayesinden ve İf hacmini boyuna 
utıran endiiatri faaliyetlerinden son
ra ve memleketin umumi inkişafın
dan iltif ade ederek, durgunluğu pek 
~buk geçirdi: Beyoğlu, lstanbul ve 
!Anadolu yakalarmdaki inp istatis
tiklerine bakınız. Bütün bunlar cfun. 
huriye-t kazancı ile bqanhmştu. Uu 
infalarm sahibleri kimler olduğunu 
tetkik ediniz. Cümhuriyet vatandat
bğmın lstanbul halkına nud bir re
fah kaynağı olduğunu görününüz. 
Ltanbulun nufusu artmıştır: inşa 
ve nufuı arbfı bir tehir, bölge veya 
memleket için inki~al telakki 
olunmazsa, geride hangi miyar ka
lır? 

Yalnız lstanbul' da değil, Ankan'. 
m ve bütün Türkiye'de, onun her 
kasabumda, tehrinde ve tarlasında 
yapılmak lizmıgelen işler, birkaç ae
bede bqardıklarmımn birçok misli 
olduğuna fiiphe yoktur. Fakat Tür
kiye devletinin bütün masraf ve fa
aliyetlerini, Klod F arer gibi ziyaret
~erin hatın için, yalnız bir nokta 
&zerinde tükebneyi arzu eden kötü
Ciil fikir, Türkiye'de hiç bir akis bul
mamafa mahlnbndur. 

Biz her vatan parçumm. taliini, 
!»ütün vatanm talü ile bir ve aynlmaz 

( Sonu 2. inci sayfada ) 

Yarııüıi 11 aylalılt nüshamızda A
rııerikanın orman bakımsızlığı yüziln
İden dilşmllf olduğu faciayı gösteren 
bir Taymis malca/esini ne~redeceğiz. 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

Filomuz Yunanistanda 
Elçili~imizdeki süva re ve Y avuzdaki çay 
ziyafeti çok samimi bir hava içinde geçti 

Dost yunan gazeteleri her gün daha ziyade 
hararetlenen yaz darla filomuzWl 

ziyaretini kutlamaktadırlar. 

Filomuzun Mal· 
ta ziyaretine aid 
intibalar: Sağda 

Amiral Şükrü 0-

kan'ın lngiliz A· 
miralz ile tanış

ması ve aşağıda 

filomuzdan bir 
kaç parça Malta 
limanında. Malta 
~ehri arka planda 
gyrünmektedir. 

Atina, 30 (Yunanistana giden arka
daşımızdan telefonla) - Dün gece Tür
kiye elçiliğinde verilen büyük siivare
gecc üç buçuğa kadar devam etti. El
§iilİk salon1arr çok müstesna bir zevkle 
döşenmiş ve süslenmişti. Atina sosye
tesinin en tanınmış şahsiyetleri, kor
diplomatik ve yunan devlet ricali ha
zırdılar. 

Balıl{çı1ık kongresi 
İlk türk halkçılık kongresi bugün 

saat 10.30 da İktısad Vekaletinde top
lanacaktır. Bu münasebetle İktısad Ve· 
kilimiz Celal Bayar'ın söyliyeceği nu
tuk radyo vasıtasiyle bütün memlekete 
yayılacaktır. İktısad Vekaleti tetkik 
bürosunun hazırladığı su mahsulleri 
kanunu projesi hakkında alakadarlarrn 
mütaleaları dinlenecektir. 

Kongre balıkçı profesyonel tetek· 
külleri bulunan mıntakalardan gönderi-

. len murahhaslarla, balıkçılıkla yakın

dan alakalı olup vekaletçe davet edil· 
miş olan zatlardan, alakadar vekaletler 
ve bankalar mümessillerinden mUrek
kebtir. Bu münasebetle şehrimize 

memleketin muhtelif yerlerinden gcl
mif olan murahhasların mikdan 40 a 
yakındır. 

Donanmamıza mensub 60 dan fazla 
zabitin suvarede bulunuşu çok derin 
bir tesir yapmıştır. Bugün havanın pek 
müsaid olmayışına rağmen yavuzda ve
rilen büyük çaya davetlilerin hepsi ica
bet etmiş, atinalılar Yavuzun bordasın
da çok güzel bir gün geçirmişlerdir. 

Şehirde diğer ziyaretler ve dostane 
temaslar tlovaın •tmekte, >Unan mat• 
buatı her gUn daha ziyade hararetlenen 
yazılarla donanmamızın ziyaretini kut
lamaktadırlar. 

Atina, 30. (A.A.) - Anadolu Ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Amiral Şükrü Okan bu sabah Ami
ral Sekallariu ile birlikte Maraton ba
rajını gezmiş ve bundan sonra yunan 
amiralı tarafından Kifisya'da Sesil o
telinde şerefine verilen ziyafette hazır 
bulunmuştur. 

Ziyafet esnasında iki amiral dosta
ne nutuklar teati etmişlerdir. 

Öğleden sonra saat 4 de Amiral O· 
kan tarafından Yavuz zırhlısında bir 
çay ziyafeti verilmiş ve yunan bahri
yesi erkanı ile Atina yüksek sosyete
sine mensub zevat da bu çayda hazır 
bulunmuşlardır. Yavuz zırhlısında ya
pılan bu toplantı müttefik ve dost iki 

memleket arasındaki derin hissiyata 
( Sonu J. üncü say! ada ) 

1BlRtNCİKANUN1936 SALI 

Yarınki sayımız 

on iki sayfadır 

HER YERDE 5 KURUŞ 

HATAY HABERLERi 
ANTAKYALILARIN SURiYE MEBUS SEÇiMiNE DAiR PRO

TESTOLARI. - MEBUS SEÇiMi NE ZORLA SEVKEDILEN MÜN
TEHIBISANILER. - ANTAKYA YA YENiDEN MiLiS KU\ \'ET
LERi GETiRiLDi. - SANC,\k TA T AZYIK ARTIYOR. - MÜf'.. TE
HIBISANl GÖSTERiLEN ÖLÜ. - MÜNTEHIBISANILERIN iSTiF A
SI DEVAM EDiYOR. 

lstanbul'claki arkada§ımız bi
ze dün telelonla fU haberleri ver· 
miıtir : 

Berut, 30 (Hususi) - Suriye fev
kalade komiserine verilen son protes
tonun metni şudur: 

Alınan her türlü tedbirlere rağmen 
sancak halkı seçime iştirak etmediğin
den 30 ikincı t~rin 1936 da hükümet 
yine mebus intihabı yapmak istiyor. 
Tabii haklara istinad eden sancak hal
kının milli iradesi aleyhine emri vaki
ler yapacak olan bu teşebbüsü prC"tes
to maksadiyle bugün sancak şehir ve 
kasabaları çarşıları baştan başa kapan. 
mıştır. 

Bu protestomuzun da alakadar dev
letler hariciyelerine tebliğine tavassut 
buyurmanızı rica ederiz. 

Antakya mümessilleri 

Şam, 30 (Hususi) - Türk halkı ya
pılan mebusan seçimini kanuna uygun 
bulmamaktadır. Çünkü müntehibi ev
vel seçimine halkın yüzde doksanı iş-

Kamutay 
Diinkü toplanhsmda göçmen 
işleri için Sıhat V ekalctine bir 
milyon ve beş tayyare alınması 

için hava yollanna dört yüz 
bin lira verildi 

Kamutay dün Refet Canıtez'in reis
liğinde toplanmıştır. Yeni mebsularınuz 
BB. Celal ve Hüseyin Rahmi Gürplnar'· 
ın seçim mazbataları okunarak kabul e
dilmiştir. Kamutay yeni mebuslarımız 
ve bilhassa milli romancı üstad Gürpma~ 
n aralannda görmekten duyduğu sevin
ci kendisini uzun uzun alkıJ.layarak ifa
d~etmiştir. 

Hudud anlaşmazlıklarının tetkik ve 
tesviyesine dair, cumuriyet hükümetinin 
sosyalist sovyet cumuriyetleri ittihadı a· 
rasnıdaki 6 ağustos 928 tarihli mukave
lenin uzatılması hakkındaki notanın tas
dikine dair kanun projesi ile; cumuri
yet hükümeti ile Yugoslavya kırallığı a
rasında 28 birinci teşrin 931 tarihinde 
imza edilmif olan ikamet mukavelena
mesinin tasdikine dair kanun projesinin 
de ilk görütülmeleri yapılmıştır. 

Düyunu umumiye, jandarma umum 
kumandanlığı ve hariciye vekileti büd
celerinde 78 bin liralık münakale yapıl. 
ması, hava yollan devlet işletme idareai 
büdcesine400 bin, mali ve sıhat, içtimai 
muavenet ve nafıa vekaletleri büdceleri· 

( Sonu 5. inci sayladtt ) 

tirak etmemiftir. Seçilen münteh,ibisa· 
nilerin bir kısmı ise istifa etmişlerdir. 
Yüce komisere bu mesele hakkında 

türk halkı tarafından birçok protesto
lar gönderilmiştir. Seçimin kanunen 
ve filen mevcud olmamasına rağmen 

hala mebus seçiminde ısrarın manası 
anlaşılamamaktadır. 

Humns, 30 (Hususi) Mahalli hii· 
kümet müntehibisanilerinden istifa e
denlerin istifalarını kabul etmiyerek 
cebren jandarma kuvvetleri vasıtasiyle 
geceleri ve kapalı kamyonlarla şehir· 

lere getirilmelerini emretmiştir. Buna 
rağmen köylerden birçok müntehibisa
niler ka§imaktCıdırlar. 

Hama, 30 (Hususi) - Mahalli hü
kümetçe müntehibisani listesine isim
leri kaydedilmiş olanlar çağrrlmakta, 

kendilerine bu işi kabul etmeleri ve 
aksi takdirde üç s ene hapse konulacak
ları bildirilmektedir. 

Şani, 30 (Hususi) - Antakya'ya 
Haleb'den yeniden milis kuvvetleri ge· 
tirilmiştir. Bunlar camilere yerleşti• 

rilmişlerdir. Camiler t elefonlarla kış
lalara Taptolunmuştur. 

Kırıkhan, 30 (Hususi) - Sancakta 
heyecan fazladır. Köylerde silah ara
mak bahanesiyle esasen yapılmakta o• 
lan tazyik arttırılmıştır. 

Berut, 30 (Hususi) - Sancakta se• 
§iim meselesinden dolayı dük.kinlar ta
mamen kapalıdır. Heyecan fazladır. 

Köylerde tazyik arttırılmıştır. 

Berut, 30 (Hususi) - Türklere ya
( Sonu 2. inci sayfada ) 

Fıkra: 

Kemalist sulh 
lstanbuİ arkadaşlarımızdan biri Mil• 

Jetler Cemiyeti neşriyatı arasında bul
duğu bir istatistik mukayesesi ne~t· 
ti. Bu mukayeseden anlaşılıyor Jıi nü. 
fus nisbetlerine göre, en çok genç'i o
lan memleket Türkiyedir. 

Memlekete temin edebileceği mcn

(Sonu 2. inci sayfada) 

W1\JTOJOls tP .. :aıuııanını.ran • SIV AS -ERZlJRUM 

Türkiye nüfusunun binde 23 artış 

nisbetinin hemen hemen dünya reko
ru teşkil ettiğini, zaten, son yazımdaa 
beri biliyorduk. Nice asırlardanberi 

her nesli birkaç harb kılıcından geçen 
Anadolu, mukaddes kurbanlar tJoprağı. 
dış ve iç ilk uzun barış devrine cüm· 
buriyetle kavuştu. Dış ve iç sözüne 
dikkat ediniz: lmpar.atorlull. isyaala· 
rznın Jıer biri bir harb laciasznda idi. 
Yemen'in bir milyon Anadolu yavru• 
suna mal olduğunu söyliyenler bilmem 
hakikatten çok uzak mıdırlar? Çünlca 
bize gösterdikleri isbat, Süveyı kanalı 
istatistikleridir. Bugün 

İç sayfalarımızda: 

iKiNCi SAYFADA: 

iç haberler, Dil Köşesi, Hakiki ra
kamlar, Apartıman ahlakı. 

OÇONCO SA YF A'DA: 

Dış haberler, son dakika, Politika 
bahisleri. 

DORDONCO SAYFADA: 

Yabancı gazetelerde okuduklan
mız, B. Stalin'in raporunun sonu, 
Cengel kitabı. 

BEŞiNCi SAYFADA: 

Her ıeyden biraz, Bilinmiyen in· 
san. 

AL TiNCi SAYFADA ı 

Dıı haberlerin devamı, radyo pro
gramı, lzmit mektubu. 

fil SUP~ &a7 Aı.1ılilJl.1-

Tahvillerinin •• •• •• tertibi satılıyor uçuncu 
~ 

30 milyon liralık Srvas • Erzurum 
istikrazının dört buçuk milyon liralık 
üçüncü tertibinin 16 sonteşrinde başla
mış olan kayıd muamelesi hararetle de
vam etmektedir. 

s İlkkanun günü satış kaydı sona 
erecek olan bu tertib tahvillerin de fa
izi diğerleri gibi yüzde 7 gibi yüksek 
bir rakamdır. 20 lira itibari kıymetli 

tahviller yalnız 19 lira üzerinden satıl
dıfı için hakikatte faiz mikdan yüzde 
yedi buçuğa yakındır. Ve tahakkuk e
den faizler, hamillere, her türlü vergi 
ve resimlerden muaf olarak tamamen ö
denecektir. Bundan başka tahviller mü
nakasa, müzayede ve mukavelelerde, 
teminat olarak ve milli emlak bedelle
rinin ödenmesinde başabaş olarak ka
bul edilmek gibi büyük bir avantaj ar
.zetmektedir. 

Memleketin iktısadi ve içtimai in

k~fında ehemiyetli bir rol oynamaya 

namzed bir demiryolunun inp masraf· 

larına tahsis edilen bu tah,·illece göe

terilen rağbetle, halkımız, çok karlı ve 

emin bir işe para yatırmaktan başka, 

yurdumw:un kalkınması yolunda bir 

vatan borcunu ödcmit olmaktadırlar. 

Erzurum - Sives tahvilleri 
Bolu'da tamamen satıldı 

Bolu, 30 (A.A.) - Erzurum. Sivas 

tahvillerinin viliyetimize gönderilen 

kısmından Bolu ve Mudurnuya aid o
lanlar tamamen satılmış ve merkezden 
150 tanesini Mudurnu1u B. Salim almı9 
tır. 

Bunlar en güzel kuvvet ve i§ P• 
ğında öldüler. Ea son dereMği, da,. 
dan, bizim zamarumızda indi. Aaado
lunun nice kö,eleri~, devlet, bizimi• 
girdi. 

Kemalist sulh Balkanlar ve yah.a 
şark için, enternasyonal bakımdan, Da• 

sıl bir tarih dönümü olmupa, bu mem
leket için yeni bir saadet çalının b.,. 
!angıcı olmuştur. 

Köy tilrküleri ağlamağı unutacai• 
!ardır. Kemalist sulhun devam talil. 
bilyüyen çocuklarla birlilcte artıy«, 

Her birinin baba veya büyili baban
nın adı bı"r destanda geçen memleltet 
delikanlıları, yeni Türkiyeyi berglJll 
biraz daha kaleleştirmelctedirler. 

Harbın en büyük sebebi zayıllılt. 

sulhun en büyük dayancı ise kudrettir: 
Kemalist suıh, kudretli, medineyetfl 
ve insaniyetçi Türkiye demektir. 

. Fa tay 



SAYFA 2 

HAKiKt R A (Al\tILAR 
Cümhuriyet gazetesinin 29 ikinciteşrin tarihli nüshasında "Gençlik 

memlek eti'' serlevhasiyle neşredilen bir makalede Türkiye nufusunun 
yaş nisbeti hakkında Milletler Cemiyeti neşriyatrndan alındığı kaydedi
lerek bir takım rakamlar ileri sürülmekte ve: 

"Hemen Türkiye İstatistik Genel Direktörlüğünün son nufus sayımı 
üstüne çıkardığı kitabı açtım. lçinde yaşlara göre tek bir rakam bulama
dım. Türkiye nufusu yalnız nııntakalar, kesafet ve kadınla erkek fark
larına göre gruplara ayrılmış. Bu noksan hiç de gençlik alameti değil. 

Nufusunıuza aid, hem de Atatürk Türkiyesinin en büyük şereflerine kay
dedilecek bir hakikati gene avrupalrlardan öğreniyoruz.'' denilmekte idi. 

Hakikatin anlaşilmasını temin için bu husustaki fikrini öğrenmek 

istediğimiz istatistik Genel Direktörü bize şu malumatı verdi: 

1. - Milletler Cemiyetinin yazıda 

adr geçen istatistiğinin hangi eser ol
duğunu bilmiyoruz. 

Fakat bu müessesenin bu kabil ma
lOmatr ihtiva eden 1935 • 1936 istatistik 
yıllığındaki rakamları tetkik ettik. 
Türkiye nufusunun 15-HI yaşlarındaki 
kısmını umum yekunda o/o 16 değildir. 
Keza aynı eserde (20-24) yaşında olan· 
larm % 33 nisbetinde olduğuna dair de 
bir kayıt mevcud değildir. Bu eser Tür
kiye nufusu hakkında yalnız 1927 sayı· 
mmın tahlil neticelerini ihtiva etmekte 
olup bu neticelerin yaş taksimatı da 
(15 - 19) ve (20 • 24) grupları üzerine 
hesab yapmağa müsait bulunmamakta
dır. 

Bu itibarla bu yazıda Türkiye hak· 
kında gösterilen nishet1er 1927 sayımı 
için mevzuubahis olamaz. 

2. - Son 1935 sayımına gelince; bu 
sayımın muvakkat rakamlarını havi bir 
hulasa dairemizce neşredilmiştir. İçin· 

de yaş hakkında malfunat bulunmadığı 
ileri sürülen kitab bu olsa gerek. 

Erbabınca malfımdur ki nufus sayı· 
mı gibi büyük istatistik ame iyelerinin 
umumi, kati ve mufassal neticeleri 
• en vasi teşkilata rağmen • iki üç se
neden evel alınamaz. Hatta sayım neti
celerini bazı Avrupa memleketleri 5-6 
senede ortaya koyabilmektedirler. 

1935 sayrmımızın mufassal ve kati 
tasn ifi, 170 kişilik bir kadro, geceli 
gündiizlii mesai ve en asri ma1·inalarla 
bir senedenberi devam etmektedir. Bu-

güne kadar 6 milyona aid kati neticeler 
alınmış ve 9 vilayete aid cildler neşre
dilmiştir. Bütün neticelerin ortaya 

konması daha bir sene sürecelrtir. Bu 
suretle sayım yapan memleketler ara
sında Türkiye, neticeleri en süratle 

neşreden metr'lekct olacaktır. Neşriyat 
beheri 100 • 150 sahifelik altmış cilt 

teşkil edecektir. Yapılan tasnif ameli
yesinin (bir milyar) tadadı icab ettir
diğini söylersek işin vüsati hakkında 

bir fikir vermiş olabiliriz. Bu yazıyı 
yazanın yolu düştüğü takdirde bu teş
kilatı ziyaret etmesini de tavsiye ede
riz! göreceği faaliyet tarzından çok if
tihar duyacağını umanz. 

Vaziyet böyle olunca memleketimi· 
ze aid istatistik malumatını Avrupadan 
öğreniyoruz, denmesine mahal kalmı

yor. Şurası da iddia edilebilir ki yedi 
senedenberi resmi Avrupa neşriyatında 
ve ilmi eserlerde Türkiyeye aid olarak 
~ördüğünüz rakamların pek çoğu ve 
doğruları istatistik dairemizden veril
mektedir. Ve istatistik neşriyatrmız 
beynelmilel sahada, milletimizin her sa
hadaki vaziyeti ile başa.baş gidecek de
recede ilerdedir. Türkiyeye aid rakam. 
lar Türkiye İstatistik Dairesinden öğ· 
renilir. Başka yerden öğrenilemez, ve 
öğrenilirse böyle vanlrş olur. 

3. - Yazıda sözü geçen yaş grupla
rının nisbeti hakkında şimdiye kadar 
neticeler neşredilen vilayetlere aid ra
kamların bazılan şunlardrr: 

Ycı;lar İstanbul Vilayeti 

% 
ıs . 19 
20 • 24-

7.86 
11.62 

Yaşlar Ankara şehri Ankara vilayeti 

% ~ 
15 - 19 8.14 7.22 
20 • 24 15.27 9.52 

Bu rakamlarda görüldüğü üzere nis
betler hiç bir zaman yazınızdaki rakrna
lara yaklaşmamaktadır. 

Başlıca ecnebt memleketlerde aynı 
yaş gruplarmın nisbetleri de şunlardrr: 

Yaşlar 

15 • 19 

20 • 24 

Yaşlar 

15-19 
20-24 

Belçika Bulgaristan Fransa 

% % % 
8.0 11.0 7.4 
8.7 9.7 8.2 

Yuna-
nistan İtalya Romanya İngiltere 

% % % % 
11.2 
8.8 

9.8 
9.3 

11.7 
9.0 

8.6 
8.7 

4. - Nüfus muhtelif gruplarındaki 

yaş terekkübünün şu veya bu nisbette 
olmasının ne dereceye kadar iyi bir a
lamet olacağı ciheti, Demografinin çok 
münakaşa götüren ilmi bir meselesini 
teşkil eder. Bir esne sonra umumi ne
ticeleri aldığımız zaman Türkiye nu
fusunun tahlili hakkında hazırlanacak 
eserde bu husu·sta malfunat bulunacak: -
trr. 

fT ATAY HABERLERi 
(Başı 1. inci sayfada ) 

pılan tazyikler gittikçe arttırılmakta

dır. Postaya verilen mektuplar ve ev

rakların sevki tehir olunmakta ve gizli 

bir surette kc..ntrol edilmektedir. 

Haleb, 30 (Hususi) - Antakya 

müddeiumumisi Hikmet'in yaralan· 

ması bahane edilerek sancakta suçsuz 

bazı türkl~r yeniden tevkif edilmiş

lerdir. 

Haleb, 30 (Hususi) - Sancak in· 
tihabatında 931 senesinde vefat eden 

Mehmed Fakı namında bir zat da miin· 

tehibisani gösterilmiştir. 

Hama, 30 (Hususi) - Sancak mÜn· 

tehibisanilerir.den 4 kişi daha istifa 

etmiştir. 

Antakya. 30 (Hususi) - İntibah iş

leri ve müntehibisanilerin istifası yü· 

zünden hükümet şapka giyen türkleri 

tekfir eden hafrz Ali'nin şikayetini ba

hane ederek Nuri, Seydi, Aziz, Ziya, 

Mustafa ve diğer dört türkü tevkif et· 

ıniştir. 

Berut, 30 (Hususi) - Belan ve Kı· 

rık.han mıntakasına yeniden kuvv!tler 

gönderiJmeınedir. Mebusan seçiminde 

müessir olmak için tevessül edilen bu 

çare muvaffakıyet temin edememiı;tir. 

Haleb, 30 (Hususi) - Belan'a tabi 

Kömürçukuru köyünü silah aramak ba
hanesiyle jandarmalar basmışlar, köy· 

de ancak bir çifte tüfeği bulmuşlardır. 

Fakat huna mukabil köy halkı büyük 

tazyiklere uğramrşlardır. 

Haleb, 30 (Hususi) - Müntehihi· 

sanilerin istifaları devam ediyor. Rey

haniye ve Karamut nahiyeleri dahilin

de bulunan birkaç arab müntehibisani

de tii.rklere imtisal ederek istifasını 

vermiştir. 

Vilayetlerdeki anıtlar 

hakkında dahiliyenin 
bir tamimi 

Dahiliye vekaleti vilayetlere bir ta

mim yaparak vilayetleri dahilindeki şe

hir, kasaba ve köylerde mevcud amel. 

heykel ve büstlerden her birinin 18X 13 

ebadında ikişeı- lata fotografalrı aldırıla· 

rak bunların hangi tarihte neyi temsilen 

ve ne maksadla rekz ve inşa edilmiş ol. 
duklarıru sormuştur. 

Belediyeler İmar 
Heyetinin toplan tısı 
Belediyeler İmar Heyeti dün Dahi

liye Vekili ve Parti Genel Sekreteri B. 

Şükrü Kayanm Reisliğinde toplanmış 

ve su işleri progr~n müzakeresine 

devam etmiştir. 

tJ L U S 

IST AN BUL TELEFONLARI: 

General Doktor Ali öldü 
İstanbul, 30 - Doktor General Ali 

bugün öldü ve Bayaz ddak.i evinden 
kaldırılarak törenle Paşabah~esindeki 

Aile mezarlığma gömüldü. Cenazede 
doktorlar ve merhumu sevenlerden bü· 
yük bir kalabalık vardı. 

Anadolu tahvilleri 
İstanbul, 30 - Koponlarının hükü

metin ödediği gibi altın olarak mr, yok
sa şirketirr teklif ettiği gibi İsviçre 

franğı üzerinden mi ödeneceği belli 
olmadığı için borsada Anadolu tahvil
leri 43 liradan 41 liraya; bonolar 45 li
radan 44 liraya düşmüştür. 

Terazi iclhalatçılarmın 
iddiaları ve imalatcılar 

İstanbul, 30 - Terazi idhalatçdan
nın memlekette ihtiyaca kafi terazi 
yapılamadrğı ve fiatlarının çok yüksek 
olduğu hakkındaki iddiaları terazi i
malatçıları arasında büyük bir memnu
niyetsizlik uyandırmış ve bunlar muka
bil tahkikat yapılması için müracaat 
etmişlerdir. Ticaret Odası vaziyeti tet· 
kik edecektir. 

Zaharofun . ı . 
varıs en 

İstanbul, 30 - lstanbulda biri 28 ö
teki 80 yaşında iki rum kadını, Zaharo
fun varisi olduklarını iddia etmekte
dirler. Bu kadınlar, Kadı.köyünde otur

maktadrr. 

Ticaret Konseyye 

ve ateşelerinin tezleri 
Memleket dışmda ticaret konseyye 

ve ateşeliklerine tayin edilen İktisad 
Vekaleti memurlarının, memur edildik
leri mahallerin Türkiye ile olan ticari 
münasebetleri hakkındaki tezlerini ve
kalet müste~rı B. Faik Kurdoğlunun 
reialiğinde toplanarak izaha başladık· 

larını bir kaç gün evvel haber vermiş· 

tik. 

Bu tezler üzerindeki müzakere ve 
münakaşalara dün de devam edilmiştir. 

DİL KÖŞESİ: 

"Sürekli bir heyecan duygusu ... " 
cümlesinde sürekli sıfatıma "derya" 
kelimesini vasıflandırdığı için doğru 
olmadığı hakkrndald bir tenkidimize 
Tan gazetesinin Dil Kö§esi muharriri 
itiraz ederek "acı badem kurabiyesi'' 
ibaresinde olduğu gibi, sıfatın bazan 
muzaiı vasıflandırabileecğini ileri sü
rüyor. Halbuki bizim zikrettiğimiz cüm
ledeki "bir' kelimesinin oynadığı rolü 
itibara almıyor. Çünkü "acı bir badem 
kurabiyesi" derken acı sıfatI "bade· 
mi,, değil "kurabiye,, yi vasıf!andınr. 
Eğer o cümle "bir sürekli heyecan 

. k "b." deryasında'' şeklınde yazılara ır , 
sıfattan önce konmuş olsaydı itiraz e· 
decek bir nokta görmezdik. "Kırmızı 
saç tarağı'' denildiği zaman sıfatın mu
za.Fa mı yoksa muzafünileyhe mi aid ol· 
duğu hususunda tereddüd edebiliriz 
ama, ibareyi "kırmızı bir saç tarağı'' 
şekline koyduğumuz zaman saçrn kır • 
mızı olduğu nıanasrnı çıkarmamıza im
kOn yoktur. Bu kadar basit bir dil ka • 
idesinde Nurullah Ataç'ın yanılmasına 
aklımız ermiyor, 

Nöbetçi eczaneler 
1·11-936 dan 31-12-936 ak~ma kadar 

eczaneler gece nöbet cetveli 

1 - Pazar Merkez Eczanesi 

2 - Pazartesi Ankara Eczanesi 

3 - Salı Yeni ve Cebeci eczaneleri 

4 - Çarşamba Halk Eczanesi 

S - Perşembe Ege Eczanesi 

6 - Cuma Sebat ve Yenişehir 
eczaneleri 

7 - Cumartesi İstanbul Eczane5i 

OlOt:AllOIJıC sıoa~ 

--------------= BE 
Erzincan ovası 

Fırat'tan sulanmak için tetkik.at 
yapılıyor 

Nafıa Vekaleti su teşkilatı çahıpna 
programına aldığı mevzulardan birisi 
olmalı: üzere Erzincan ovasının sulama 
işini etüd yapmaktadır. Erzincandan 
Kemaha ve civarına kadar uzanan bu 
geniş ova. Fırat ırmağının suyundan 
istifade edilerek, jeolojik vaziyete gö· 
re tanzim edilecek sulama projt!sİ ta· 
kih edilerek muhtelif genişliklerde ka
nal ve şube eedvelleri açılarak tarlalann 
sulanması temin edilecek ve kış zama
nı da sellerin önüne geçilerek toprağın 
hayatiyetini götüren itikaller azalttla· 
cak ve su regülatörleriyle ovanın hiç 
bir mevsimde su altında kalmaması te· 
min edilmiş olacaktır. 

Vekalet projenin tanzimine esas o
lacak ilk tetkikleri yapmak üzere Er
zincan vilayetine bir mühendisin baş
kanlığı altında üç fen memurundan 
mürekkeb bir fen heyeti yollamıştır. 

İş kannnu üzerinde 
konferanslar 

İktisad Vekaleti iş dairesi reisi B. 
Enis Behiç Koryüreğin vekalet konfe
rans salonunda vereceğini haber verdi
ğimiz seri konferanslar dün başlaınrş

tır. 

Bu konferansta iş dairesi teşkilatı
na yeni tayin edilmiş olan baş müfettiş, 
müfettiş ve diğer memurlarla İktisad 
Vekaletinin diğer daireleri mensubları 
bulunmuşlardır. 

Dahiliyede yeni tayinler 
Siirt mektupçusu Hikmet Çankırı 

mektupçuluğuna, Mu_ş mektupçusu Sa· 
deddin Tokat mektupçuluğuna, Haka
ri mektupçusu Agah Niğde mektupçu
luğuna, Tokat mektupçusu Kazım Si· 
irt mektupçuluğuna, Niğde mektupçu
su Abdurrahman Urfa mektupçuluğu
na, Urfa mektupçusu Behçet Kırşehir 
mektupçuluğuna, Kırşehir mektupçu
su Hüseyin Muş mektupçuluğuna, Er· 
zurum mektupçusu Hüseyin İçel mek~ 
tupçuluğuna, Çankırı mektupçusu Ya
ver Erzurum mektupçuluğuna, naklen 
tayin olunmuşlardrr. 

Halkevinde komite 
seçimleri 

Ankara Halkevi Ba.şkanlığındaıı: 
Evimizdeki bazı şube komite üyele

rinin Ankaradan ayrılmaları dolayısiy
le açık kalan yerlerine yenileri seçile
ceğinden aşağıda yazılı şube üyelerinin 
gün ve saatlerine göre seçime iştirak 

için Halkevine gelmeleri rica olunur. 
Dil, Tarih ve edebiyat şubesi: 2-12-

1936 çarşamba günü saat 18 de 

Sosyal yardrm şubesi 3-12-1936 per· 
şembe günü saat 18 de 

Gösterit şubesi: 4-12-1936 cuma gü· 
nü saat 18 de 

Düşünü~ler: 

1 1LKKANllN l"'"~ "· ~ .l 

Balık~ı1ık kongresi 
( Başı 1. inci sayfada ) 

faatler bakımından çok ehemiyetli bir 
mevkie sahih olan deniz servetimiziden 
gerektiği randımamn alınması, balık

çılığrn teşkilatlanmasr ve ihraç imkan
larrnın temin edilmesi gibi pratik ted
birler üzerinde müzakerelerde buluna
cak olan bu kongreden türk balıkçılı

ğmm inkişafı bakımından mühim ka
rarların doğacağı şimdiden muhakkak 
sayxlabiJir. 

Yerli malı ve artırnıa 
haftasına hazırlık 

12 birinci kanunda başlayacak oaln 

yedinci yerli malı ve arttırma haftasının 
canlı ve özlü bir ekonomi bayramı olma

sı için alakalılar tarafından hazırlıklara 

devam edilmektedir. 

Bu hafta içinde ayni zamanda üzüm, 

incir, fmdık, Anteb fıstığı, portakal, et. 

ma ve yurdumuzda yetişen diğer kuru 

ve yaş yemişlerin bütün evlerde, kahve
lerde çay ve kahve yerine sarfedilmesi 
temin edilecektir. 

Arttırma kumbaralarının içinde kaç 
para bulunursa bulunsun bankalara ge
tirilip yatmlması:na çalışılacaktır. 

DAVET 
Kamutay Milli Müdafaa Encümeni 

bugün saat on beşte toplanacaktir. 

Başbeıke 

KÖTÜCÜLLER 

( Başı ı. inci sayfada ) 

addederiz. Her vatan parçasına um
ran Türkiye'nin umumi bayındırlı

ğmdan, her vatandaşa refah Türki
yenin umumi zenginliğinden bir his
se olarak düşer. 

Yarın Erzurum~un, Van'm, Di
yarhekir'in kendi bölgeleri için mo
dem merkezler olduğmıu göreceğiz. 
Anadolu bir büyük devlet çerçevesi· 
c1ir: irokanlan o olduğu için, kalkm
ma plam da ona göre hazD"lanmak, 
yani ismet lnönü hükümetlerinin 
hazırladığı gibi hazırlanmak, devlet 
geliri ona göre artmak lazımdır. Va
tancı ve realist politika bu olduğu 
iç.in, ayn ayn, taraf taraf, her türle 
vatandaşmm faydasına, kazancına ve 
eınnivetine olan politiK.a da ancak bu 
olabı1ir. 

Aleyhimizde haksız olau yazılamı 
çoğu cevaba değıneyeb ~ir: fakat bu 
yazılar, tercümeleri ile. memleket 
gazetelerinde bir aki5 bulduklan za· 
man, aramızda bildig\n ,iz hakikatle
ri gene araımzda tekrar ederek, nİk· 
bin ve şevkli sayimizde devamnnızı 
boş gömıiyenlerin ne demek İstedik
lerini anlamak fırsatını kayhetme
mekliğimiz de doğru olur. 

Falih Rıfkı AT.AY 

APARTIMAN AHLAKI 
Büyük şehirlerimiz • 

de ev hayatından apartı
man hayatına geçiş yolun
da hızlı bir inkişaf var. 
Apartımanlarm sayısiyle 
birlikte apartunana kar
şı rağbetin de günden 
güne arttrğr göze çarpı • 
yor. Ancak, münferid ha
yattan doğma ahlak ve 
adetlerimizin toplu y-ışa
ma kaideleri lehine terk 
edilmesinin bu inki~:\fa 
muvazi bir seyir takib et• 
tiğine inanmak için her 
halde tek çare bir apar -
trmanda oturmamaktır. 

Evet hiç şüphesiz ki 
apartxman hayatının, fer
di keyfinin icablannx 

yerine getirmekte tama
miyle muhtar brrakan ev 
hayatından ayrı kaidelo
ri vardır. Ve bir apartı: • 
manın toplu yaşamadan 
mütevellid konforundan 
istifade etmek istiyenler 

gene bu toplu yaşamarun 
icabı olan bazı vazife ve 

mesuliyetler yüklendikle. 
rini farketmelidider. 

Evinizin üst kat pen
~eresinden veya balko -
nun<fan halrruzı çıkarıp 
silkebilirsiniz, çünkü bu 
hareketinizle toza boğa -
lacak olan alt kat odalar 
sizindir. Odanızda iste
diğiniz gibi ve hatta ge
ce yarısından sonra zıp
lar, tepinir. odun veya 
kömür kırabilirsiniz: a
şağıda bu gürültüleri -
nizden rahatsız olacak 
nihayet ya çocuiY,unuz, 
ya halanız veya hizmet • 
~inizdir. Pencerenizden 

süprüntiilerinizi kaldırt· 
ma dökebilirsiniz. Niha -
yet yapacağınrz şey, ken
di kaldırımlarınızı kir • 
}etmekten ibaret kalır. 

Fakat bir apartıman
da oturuyorsanız, bizde 

kat bölmelerinin hariku• 
lade ses nakledici vasıf .. 
larrnı da ı::-öz önünde tu
tarak:, keyfinizden fe .. 
dakarlık yapmak mecbu~ 
riyetini hissetmeniz la • 
zımdır. Ve unutamazsı • 
nız ki, her tcpinmeniz, 
pencereden her halı silk. 
meniz, her leğen boşalt .. 
manız, alt katta oturan • 
larm, belki size kadaıı 
yükselmiyen haklı kü • 
fürlerini aleyhinize ~ · 
rik etmektedir. 

Belki siz, bu neviden 
endişelerle zahmete gi
remiveeek kadar geniş 
yüreklisinizdir. O zaman 
keyfinizin icablarmı y~ 
rine getirmekte devam 
edebilirsiniz. Ve biç kim 
se, bir başkasını da, üs
tünüzdeki katta. ayni 
şekilde hareket ederek. 
sizi bizar etmekten men
edemez. 

YAŞAR NABİ 
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11 .. :itika bahisleri: 

Die Türkei von Heute ı 
BUGVNKV TVRKlYE 

Memleketimiz ve inkı18.bımız 
hakkında yazılan kitabların yal
nız en taze tarihlisi de~il, en çok 
tetkike ve ;!Öz ile ;!Örüleıek vanl
mış hükümlere dayananı, avustur
yalı muharrir Bay Stephan Ro
nart'ın vazmrş olduitu bu eserdir. 
Baskısının ;!Üzelli€;i bakımından 
da, bu eser, rekord kırmıştır. 

Stephan Ronart, Balkan mem
leketleri hakkında yazdıitı kitab -
/arla tanrnmıs bir zattır. Yunanis
tan, Arnavudluk ve Bulgaristan 
hakkındaki kitabları, bu memle
ketlere dair edinilecek malfımatr 
en toplu ve en tam bir şekilde 
vermektedir. 

Fakat "bugünün Türkiyesi" di
ğer üç eserden farklıdır. Muhar
rir, Türki.ve'.ve tahsis ettİKİ eser -
de, tiirk milletiyle medeniyetinin 
İlk kaynaklarına gitmeyi ihmal 
etmemiş; Orta Asya'dan dünya -
nrn dört bir ucuna dajtrlan fütuhat 
ve medenivet akmlarınr heyecanlı 
bir tasvir ile anlattıktan sonra, 
Anadolu'nun tarihi üzerinde dur
muş ve Kenıali?.m'e bundan son
ra geçmiştir. Öyle ki bu kitabta, 
büyük bir mi11eti tarih içindeki 
hududsuz varhitı ifo ihata etmek 
ve tanımak cehdi, ilk sayfadan ki
tabın sonuna kadar göze çarp ,. 
makta ve okuyanı, beraberinde 

iSPANY~4 

Yazan: Stephan RONART 

sürüklemektedir. Bedri Tahir Şa
man'ın temiz türkcesi ile yakında 
kütüphanelerimizin de kazanacağı 
bu eserin bilhassa Kemalist Parti, 
kültür ve ekonomi hayatına dair 
olan sa.v1•1Jar1. bir avrupalıdan 
beklenecek obiektiilijtin en yük
sek verimlili~i ile yazılmıştır. 

Osmanlı imparatorlu~unım is
tismarı ve bit açık pazar lıaline 
konması bahsi Bischof f'un kita
bında oldujfundan fazla bir sara
hatlP ortaya konmuştur, 

Dil ve tarih hareketlerimizin 
kucaklayıcı mana ve teçirlerine 
dair de sayıfalar eksik değildir. 
Bundan başka partimiz ve halk
evleri ~ençlik ve kültür hareketle
ri hakkında, mr1harrir çok esaslı 
malfı.mat vermektedir. 

Bu suretle, Kemalizm'in büyük 
şefi, memleketi ve bir ink1Iap ola
rak kendisi 'ttraf mda bir güzel 
eser daha, bizi hem dışarıya hem 
de kendimhe tanıtacak olan kü -
tüphaneye ilave edilmiş demek
tir. 

lnce ve heyecanlı bir muhar -
rir, aynr zamanda derin bir kültür 
adamı olan dostumuz Steohan 
Ronart'rn kitabım bütün münev -
ver/erimize tavsiye ederiz. 

BURHAN BELGE 

iSY ANI 
Asiler vaziyetin Ma drid önünde kendi 

lehlerine de~tiğini bildiriyorlar 
Paris, 30 (A.A.) - Sevilla'dan gelen 

bir haberde general de Lano'nun radyo 
ile aşağıdaki tebliği neşretmi~ olduğu 

bildirilmektedir. 
Son günlerde hiç bir değişiklik arzet

miyen vaziyet, bugün lehimize olarak 
değişmiştir. 

Bu tebliğde hükümet kuvvetlerinin 
Vittorio, Tolosa'da taarruza geçmiş ol· 
duklarmı tekzib etmekte ve şunları ilave 
eylemektedir: 

Kartajen'in bombardımanı esnasında 
biri topçu mermileri yüklü olan üç rus 
vapuru batmıştır. Alikante bombardmıa· 
mnın neticeleri henüz malfun değildir. 
Asilerin bir kuvveti, Pozuelo mezarlığı. 
nı işğal etmiştir. Düşman,kırktan fazla 
maktfil ve mühim mikdarda harb malze. 
mesi bırakmıştır. 

Oviedo'dan gelen haberlerde hükü
met kuvvetlerinin binden fazla maktfil 
ve yaralan kangren haline gelmiş bir 
çok yaralı bırakmış oldukları bildiril
mektedir. Teruel nuntakasmda asiler, 
mevzii bir takım muvaffakiyetler elde et
mişlerdir. 

Madrid cephesinde 4 kilometr6 
ilerleme 

Talavera de la Rena, 30 (A.A.) -
Havas ajansı muhabirinin bildirdiğine 

göre, general Mola ordusu Madrid'in şi. 
mal garbisinde La Koronga yoluna doğ
nı dört kilometre kadar ilerlemişlerdir. 

Kasa del Kampo'nun cenubundan Bo • 
dilla köyüne teveccüh eden taarruz Mad· 
rid'in garbinde on kilometre kadar iler
lemeyi temin eylemiştir. Asiler Bella Us
ta sanatoryomunu ve Casa de Vos Mo
linos'u işgalden sonra Hümera köyüne 
bakim tepeleri tutmşulardrr. 

Milisler, Majadahomda'ya doğru çekil
mişler ve Madrid'in batı kuzeyinde yedi 
kilometre mesafede bulunan Araveca'da 
tevakkuf etmişlerdir. 

Bu hareket neticesinde Kasa del Kam
po htikümetçilerin tazyikinden kurtul· 
ınakta ve harbm la Koronya. Eskuryal 
yollarının iltisak noktasına doğru inki
tafına imkan hasıl olmaktadır. Tahmine 
göre milisler 400 telefat venniıler ve iki 
yüz esir terketmişlerdir. 

Pazar günkü muharebede 

Salamanka, 30 (A.A.) -Asilerin ka. 
targahı Madrid önündeki muharebelerin 
pazar günü yeniden başlamış olduğunu 
bildirmektedirler. Pozelo köyü §.siler ta. 

rafından zabtedilmiştir. Hükümet kuv
'7etlerinin zayiatı 400 ölü ve 100 esire 

baliğ olmuştur. Asi tayyareler Santa. 
marya de Kabeza kilisesinin U.Zerinden 
uçarak dört ton kadar yiyecek atmışlar
dır. Bu kiliseyi hükümetçilere karşı mu
hafaza eden 500 İspanyol vardır. 

B. Kampanis tevkif edUmiş 

Salamanka, 30 ( A.A.) - Burgos rad
yosu Katalonya reisi Kampenisin basta 
<'•ğil fakat anarşistler tarafından tevkif 
edilmi şolduğunu haber vermektedir. 

Alikanıe'rıin bombardımanı 

Alikante, 30 (A.A.) - Asi tayyare

ler öğleden evel Alikante üzerinde uça

rak şehir üzerine yüzden fazla bomba 

atmışlardır. Taarruza iştirak eden tay

yarelerden ikisi, benzin ve cephaneleri

ni Santa Pola ve Gardamar arasında a

çık denizde demir atmış olan bir alman 

gemisinden tedarik etmişlerdir. Ali

kante'de hasar çok mühimdir. Zayiata 

uğrıyan askeri binalar değil, fakat hu

susi evlerdir. Birçok aileler bugün köy

lere iltica etmek mecburiyetinde kal

mışlardır. 

Alma.n işgüderi nasyonalistlere 
itimadnamesini verdi 

Salamanka, 30 (A. A.) - Alman iş

güderi general Faupel dün nasyona

list hükümeti dış işleri bakanına iti

mat mektuplarmı tevdi etmiştir. Bu 

münasebetle Faupel, ispanyol • ameri

ka enstitüsü ve alman - İspanyol cemi
keti başkanı aıfatiyle her iki memleket 
arasında bağların kuvvetlenmesine ev

velce de çalışmış olması itibariyle böy· 
le bir vazifeyi deruhte etmiş olduğun
dan memnun olduğunu söylemiş ve de· 
miştir ki: 

••- Vaziyetin yavaş yavaş aydm
lanmıya ve komünizmin sulh için bir 
tehdid olduğu herkes tarafından anla
§ılmaya başladığı şu sırada Almanya
yı temsil vazifesinin bana tevdi edil· 
miş olması benim için büyük bir şeref· 
tir.'' 

Dış siyasa idaresi şefi generale ce
vab vererek, İspanyada ismi çok tanın
mış olan general Faupel'in bu vazife
ye tayininden dolayı memnuniyetini 
izhar etmiştir. 

Bundan sonra Faupel ile elçilik me
murları general Frankoya takdim edil
mişlerdir. 

U L U S 

Filomuz Yunanistan da 
( Başı 1. inci sayfada ) 

has samimi bir hava içinde ceryan et
miştir. 

Amiral Okan bu akşam Türkiye el
çiliğinde yemek yemiştir. 

}' unan gazeteleı-irıin dosıca 
yazıları devuuı ediyor 

Atina, 30 (A.A.) - Atina ajansı bil
diriyor: 

Matbuat türk filosunun muvasalatı 
münasebetiyle hararetli makaleler neş
rine devam ediyor. 

Katimerini gazetesi yazıyor: Atina
ya gelen türk zabitleri, yunan milleti
nin türk bahriyesine karşı beslediği his
siyatm samimiliğini tekrar müşahede ve 
tesbit ve aynı zamanda ak denizde ba
nşm müdafaası hakkmdaki müşterek 
endişe ile kendilerine bağlı olan yu
nan zabitleri ile tanışmak fırsatını el
de edeceklerdir. 

Eleft ron Vima diyor ki: Evvelce 
bir asır, iki filo birbirini muhasım ad 
etmşlerdi. Yunan istiklal barbleri es-

FRANSA'DA: 

B. Torez'in B. Blum'a cevabı 

Vişi, 30 (A.A.) 
- Bir toplantı 

esnasmda söz alan 
B. Torez, komü
nistlerin hangi 
noktalarda hükü
metle mutabık ol
madıklarını ev• 
velce bir vesile 
ile sormuş olan 
B. Blum'a cevab 

B. Torez vererek, halk cep-
hesinin hükümetin mukadderatına mut
laka bağlı bulunması mümkün ve lazım 
da olmadığını bildirmiştir. 

Fransız - yugoslav ticaret 
anlaşması etrafında 

Faris, 30 (A.A.) - İnternasjisan, 
gazetesinin haber verdiğine göre, tica

ret bakanı B. Bastid bugün başbakan 
B. Blum ile uzun müddet görüşmüş

tür. Bu konuşmada bakanın yakında 

Belgrad'a yapacağı seyahat ile farn
sız • yugoslav ticaret muahedesi ahka· 
mmın mevzuu bahsedildiği muhtemel
dir. Frans.mın muayyen bir müddet 
içinde diğer bazı memleketlerle akte
deceği ticaret muahedeleri esas hatla
rının da görüşüldüğü sanılmaktadır. 

SON DAKiKA: 

nasında, bu filolar sık sık ege denizin
de boy ölçüşmüşler ve bu muharebelerde 
birbirlerine hürmet etmiye alışmışlar· 
dır. Deniz efsaneleri tevlid eden bu 
karşrlaşmalarda iki filo karşılıklı de
ğer ve faziletlerini öğrendiler. Türk
lerle yunanlıların birbirlerini muha
sım zannettikleri zamanlar şimdi gaç
miştir. Bugün türkler sultanların bo· 

yunduruğunde>n kurtulmuşlar ve iki hür 
millet bundan böyle aralarında eski an-

laşmazlıkları halletmişlerdir. Bu iki 
milletin artık Lirbirlerinin topraklarm

da gözü yoktuı ve artık birbirlerinin 
hürriyetine suikastte bulunmuyorlar. 

şimdi dost o.muşlardır. Ve yalnız barış 
içinde yaşamakla kalmaktadır, ayni za
manda hükümet reisi Metaksasın ziya
fetinde söylediği gibi, birbirlerine da
ha şimdiden yardımda bulunmakta ve ya 
km doğuda dtvamlı bir barış temini i
çin teşriki me&ai etmektedirler. 

Diğer gazetelerde bu şekilde tefsi
ratta bulunmaktadırlar. 

YUGOSLA VY A'DA: 

Tevkif edilen komünistler 

Belgrad, 30 (A.A.) - Son günlerde 
gerek Belgrad'da gerek vilayetlerde ya
pılan müteaddid komünist tevkifatı bak
landa hiç bir resmi tebliğ neşredilme
miştir. 

Tevkif edilenlerden bazıları serbest bı
rakılmıştır. 60 kadar maznun devletin 
müdafaası mahkemelerine tevdi edilmiş. 
tir. 

HlNDlSTAN'DA: 

Kabileler arasındaki çarpışmalm· 
Lndra, 30 (A. A.) - Hindistandaki 

İngiliz askerleriyle hlndli kabileler ara· 
sındaki müsademelerdeki ingiliz zayi
atı 19 ölüye baliğ olmaktadır. 25 ve 27 
ikinciteşrinde yeniden 13 kişi yaralan
mıştır. 

ALMANYA'DA: 

Milli tesanüd günü 
Bertin, 30 (A.A.) - Milli tesanüd 

günü bu sene 5 kanunuevvelde olacak
tır. 

Geçen senelerde olduğu gibi bu se
ne de parti, devlet, ar ve bilgi alemleri
ne mensub yüksek şahsiyetler laş yardı· 
duru için iane toplıyacaklardır. 

Amerika cumur reisi B. Ruzvelt Buenos 
A yreste merasimle karşılandı 

Buenos • Aires, 30 (A.A.) - Bera
berinde oğlu Ceyms bulunan B. Ruz
vetl saat 13 den biraz sonra İndianapolis 
kruvazörü ile buraya gelmiş ve cum.ur 
başkam J uoto, <lış işleri hakanı B. Sa
avedra - Lamas bahriye hakanı B. Vide
la, Amerika büyük elçisi B. Wadell ta
rafından karşılanmıştır. Halk B. Ruzvel-

ti coşkun tezahüratla selamlamıştır. Her 

ild taraftan teati edilen hitabelerden son

ra başkan Juoto ve B. Ruzvelt hükümet 

merkezinin donanmış sokaklarından geçe. 

rek, Amerika büyük elçiliğine gitmişler

dir. Sokaklar.da kara ve deniz ordu.lan 

!atalan B. Ruzvelt'i selamiamıttır• 

l(onseyin fevkalade toplantısı 
Londra, 30 (A.A.) - Siyasal mah

filin kanaatine göre, Valansiya hükü
metinin dileği mucibince Milletler Ce
miyeti konseyi fevkalade bir içtima ya
pacaktır. 

Elyevm konsey başkanı bulunan Şi
li elçisi B. Edsar, bugün gerek dış iş

leri bakanlığı gerekse konseyde aza o
lan memleketler elçilikleri nezdinde 
toplanma tarihi hakkmda müzakereler
de bulunmuştur. Konseyin 7 yahud 14 
ilkkanunda toplanması muhtemeldir. 

Bura mahfilleri İspanya vaziyetinin 
Cenevre konseyi tarafından müzakere 
edilmesinin büyük bir istifade temin 
etmiyeceği kanaatini muhafaza etmek
tedir. Bu mahafil, Almanyanm cemiyet
te aza bulunmadığını ve İtalyanın iş
tirakinin muhtemel olmad:ğmı ileri 
sürmektedirler. 

Press Association gazetesinin fikri
ne göre, İspanya meselesinin tekrar a
demi müdahale komitesine havalesi 
muhtemeldir. 

İtalyan mecliSinin açılma törenide 
Roma, 30 (A.A.) - Saylavlar mec

lisinin açılma töreninde bütün azalar 

askeri üniformarı taşımakta idi. Bu 
merasim İtalyanın Habeşistan muzaf
feriyeti, ve imparatorluğu kuran B. Mu· 

solininin şerefine rekzedilen bir mer
mer plakanın resmi küşadına hasro-

1 urunuştur. Açılma nutkunu saylavlar 
meclisi başkanı Kont Ciano söylemiş-

tir. · 

SAYFA 3 

BELÇIKA'DA: 

B. Van Zeland kabine 
toplantısında izahat verdi 

Brüüsel, 30 (A. 
A.) - Kabine 
konseyi toplan-

mış ve B. Van Ze
land yaptığı son 
diplomatik görüş-

melerin mahi
yeti hakkı:nda i· 

zahat vermiştir. 

İyi haber alan B. Van Zeland 

Belçika mahfilinin kanaatine göre, BeJ .. 

çika, büyük Britanyadan "Belçika top
rakları, bir tecavüze maruz kald ığı tak
dirde otomatik bir ingiliz yardımı hu
susunda kati bir teminat almıştrr. 

Bu ingiliz yardımı ani olacak ve her 
hangi bir devlet Belçika topraldarmı 

çiğnediği takdirde ingiliz askeri kuv
vetleri derhal harekete geçeceklerdir. 

B. Edn'in son nutku, Almanya'ya ya
pılmış bir ihtar mahiyetinde olmakla 
beraber, bir garb paktırun yapılması 

için çalışan devletlere Almanyayı da il
tihaka davet etmektedir. 

Söylendiğine göre, B. Van Zeland'
m Londra müzakerelerine billıassa Von 
Ribbentrop'un Londra'da yaptığı tek
lifler ve muhtemel anlaşma hakkmda 
yürütülen müzakerelerin bugünkü va· 
ziyeti mevzuu bahisolunmuştur. 

B. Van Zeland, fransız hükümetinin 

ve diğer alakadar taraflann bu müza

kereleri tesri etmek kanaatinde olduk

larmı kaydetmiştir. 

Fakat, bu müzakereler mucibince, 

Londra, Paris ve Brüksel'in Mil1etler 

Cemiyeti kadrosuna girmeleri lazım· 

dır. Alman hüküm.eti ise buna muha· 

lif bulunmaktadır. Bu itibarla Belçika 

mahafili, Almanya ve İtalyanın da işti
rak edeceği bir anlaşmanın güçlükler 
yapabileceği kanaatindedirler. 

Londra ittifaklarının tamamlanma

sı beklenirken, erkani barbiyeler anlaş
maları bütün kuvvetleriyle muteber bu
lunmaktadır. 

B. Van Zeland'ın beynelmilel siyasa 
hakkındaki fransız - ingiliz anlaşma 

ve beraberliğinden çok memnun olarak 
Londradan döndüğü bilhassa kaydolun
maktadır, . 

TOKYO • BERLİN 

ANLAŞMASI HAKKINDA 

Avam l(amarasında 

görüşmeler 
Londra. 30 (A.A.) - Avam Kama

rasında bir suale cevab veren B. Eden 

alman • japon anlaşmasının neşrinden 

evel Tokyo ve Bertin İngiliz büyük el• 

çilerine tevdi edilmiş olduğunu söyle
miş ve demiştir ki: 

''- Alman dış işleri bakanı Japonya 

ile Almanya arasın<la askert ittifaka 

benzer hiç bir ittifak yapılmamış oldu· 

ğu hakkında ingiliz büyük elçisine te• 

minat vermiştir. Diğer taraftan, japon 

dış işleri bakanı da hiç bir gizli mua· 

hedenin imzalanmamış olduğunu temin 

etmiştir. İtalyanın da buna benzer bir 

anlaşma yapmak için Japonya ile mü· 

zakereye giriştiği hakkında hiç bir ma· 
lfunatnn yoktur. 

İngiliz hükümetinin vaziyetine ge

lince, Avam Kamarası da pek iyi bilir 

ki hüküm.et, dünyayı ikiye ayırmak hu· 

susunda yapılan her teşebbüsü bilhas

sa ideolojik sebcblerden dolayı katt 

bir şekilde takbih etmiştir. 

İngiliz hükümetinin sıyasasr, bil· 

tün milletler arasında dostane münase

betler teessüsüne elinden geldiği ka

dar yardım etmek şeklinde tecelli et• 
mekte berdevamdır." 

Dış haberlerimizin sonu altıncı 
sayf amızdadır. 



SAYFA 4 ULUS t ILKKANUN 1936 SALI 

Sovyet f evl{alade kongresinde 

B. Stalinin okuduğu rapor 
Dünkü sayımızdan devam -

Fakat sovyet cemiyeti komünizmin 
en yüksek safhasına varını§ ve onu ba
şarmış değildir. Bu !.:ı.fhamn prensi
pi şudur: "herkese iktidarına göre ve 
herkese ihtiyaçlarına göre,, ileride bu 
safhayı da başarmak maksadmı takıb 

eden kanunu esasimiz henüz mevcud 
olınıyan ve kazanılması lazım gelen ko
münizmin bu yüksek safhasına istinad 
edebilir mi? Eğer komünizm program 
haline gelmek ve müstakbel muzafferi
yetleri hakkında bir beyanname şekline 
düşmek istemiyorsa, bunu yapamaz. Bu 
itibarla yeni kanunu esasi projesi şim
diye kadar takib edilmiş olan yolun ve 
şimdiye kadar kazanılmış olan muzaf
feriyetlerin bir bilançosunu teşkil et· 
mektedir. Demek ki bu proje şimdiye 

kadar kazanılmış olan muzafferiyetlerin 
neticesinin kanunen ve filen tcsbit edil. 
mesidir. Bu, projenin başlıca hususiye
tidir. 

Burjuva memleketleri kanunu esasi. 

leri umumiyetle kapitalist rejimin sar

sılmaz olduğu kanaatine dayanırlar. Bu 

kanunu esasiler, başlıca kapitalist pren

siplerin temel taşı olmuştur. Toprak, 

fabrikalar ve diğer istihsal alat ve vasr· 

talan, üzerindeki hususi mülkiyet, insa. 
nın insan tarafından istismarı, istismar 
eden ve istismar edilenin mevcudiyeti, 
bir kutubda yarın ne olacağı belli olmı
yan bir işçi ekseriyeti, öteki kutubda 
çalışmayan fakat yarını temin edilmiş 
bir ekalliyetin lüksü. Kapitalist memle· 
ketlerinin kanunu esasileri işte bu hu· 
susa dayanmakta ve onları kanun yolu 
ile tesbit etmektedir. 

Ötekilerin ayrı olarak sovyetler bir
liği yeni kanunu esasi projesi, sovyet
ler birliğinde kapitalist rejimin tasfi· 

yesi esasına istinad etmektedir Yeni 
kanunu esasi projesinin başlıca nokta
ları sosyalizm prensipleri ve başarılmış 
ve gerçekleştirilmi'? olan başlıca temel
leridir. Bu temeller şunlardır: 

Toprak, orman, fabrika ve diğer is
tihsal alat ve vasıtaları üzerindeki sos
yalist temellük, istismarın ve istismar
cı sınıfların tasfiyesi ekseriyet sefale
tinin ve ekalliyet lükı;ünün ortadan kal
dırılması, işsizliğin vok edilmesi. 

"Cahsmayan y emez,, formülü mu· 
cibince i§ görebilmek için her vatanda
~ın çalışımı mecburiyeti üzerine kurul
muş iş programı, dinlenme hakkı, talı· 

sil hakkı ...• 
Yeni kanunuesasi projesi işte,bu sos

yalist temeller ve diğer esaslar üzeri

ne istinad etmekte onların aksini teş· 

kil etmekte ve onlarr kamın yolu ile 

tesbit etmektedir. Yeni projenin ikinci 

bariz hususiyeti de buclur. Burjuva 

memleketleri kanunu esasileri cemiye

tin biribirine muhalif, kimi servet sahi

bi, kimi servetsiz sınflardan müteşek

kil olduğu esasına dayanmaktadır. Bu, 

memleketlerde mevkii iktidara gelen 

parti hangisi olursa olsun ''diktatörlük,, 

burjuva sınıfına inhisar etmektedir. Bu 

memleketler kanu:ıu esasileri sosyal ni
zamı iktidarda olan sınıfın keyfine ve 
lehine olarak tesbit edilmiştir. 

Bu burjuva kanunu esasilerini aksi
ne olarak Sovyet Rusya yeni kanunu e· 
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sasi projesi, şu noktalardan hareket et
mektedir: 

Biribirine muhalif sınıflar mevcud 
değildir. Cemiyet amele ve köylü ola
rak iki dost sınıftan müteşekkildir. 

Cemiyetin devletçi idaresi ''diktatör. 
lük., cemiyetin ileri sınıfı olması iti
bariyle amele sınıfa aiddir. Kanunu e
sasi sosyal ni:ı:amr, çalışanların keyf ve 
elhine olarak. tesbit etmeğe yarar. Ye
ni projenin üçüncü hu~usiyeti de işte 
budur. 

Bundan başka burjuva memleketleri

nin kanunu esasileri, millet ve ırklann 

müsavi olamıyacağım, hukuk tamamiye

tinden istifade eden ve etmiyen milletle· 

rin mcvcud olması lazım geldiği esası ü

zerine dayanmaktadır. Burjuva mefkfi. 

relerine göre, bir üçüncü ırk zümresi 

daha vardır ki - mesela koloniler ahalisi 

gibi bunlar hukuk tamamiyetinden isti
fade etmiyen ~lletlerdcn daha mahdud 
haklara maliktir. 

Bu şu demektir ki, bütün bu kanunu 

esasilcr öz olarak nasyonalisttirler. Ya

ni hakim milletlerin kanunu esasileridir. 

ler. Bütün bunlara zıd olarak sovyet 
Rusyanın yeni kanunu esasi tamamiyle 
beynelmileldir. Bu kanun bütün millet 
ve ırkın hukukça müsavi' oldukları, deri 
rengi, dil ve kültür, inkişaf seviyesi fark
lariyle millet ve ırk arasındaki diğer bü
tün ırkların milletler arasında hukuk 
müsavatsrzlığmı haklı gösterecek bir 
keyfiyet olmadığı esasına istinad etmek
tedir. Bütün millet ve ırklar, geçmiş ve 
bugünkü vaziyetleri kuvvetleri ve zaaf
ları ne olursa olsun ekonomik sosyal, 
devletçi ve kültürel sahalarda ayni hak. 
lardan istifade etmeleci lazım gelmekte
dir. Projemizin dördüncü hususiyeti de 
budur. 

Projenin beşinci hususiyeti de kati 
ve sarsılmaz demokratlığıdır. 

Demokratizm noktai naıarından bur
juva kanunu esasilerini iki grupa ayır
mak mümkündür: 

Bu gruplardan biri vatandaşların hu

kuk müsavatını ve demokratik hüriyet
leri ya açıkça reddetmekte veya hiçe 
saymaktadır. Öteki kanunu esasiler gu-

rubu ise demokratik prensipleri kabul et

mekte ve hatta ilan etmekte olmasına 

rağmen onlar üzerinde o kadar kayıdlar 

koymaktadır ki, bu demokratik hüriyet• 

ler bu yüzden tamamiyle tağyir edilmiş 

bulunmaktadır. Bu kanunu esasiler se

çim hukukunun her vatandaş için müsa

vi olduğunu söylemekte ve fakat, ser
vet tahsil ve ilfilı.. gibi bir taktın şart
larla bu müsavatı tahöid etmetkedirler. 

Bizim projemiz bu gibi kayıd ve tah· 

didattan tamamiyle ari bulunmaktadır. 

Bizim kanunu esasimiz için aktif veya 

pasif vatandaşlar mevcud olmayıp l;iltün 
vatandaşlar =ıktifdir. Kadınlaıla erk<>\: 
ler, mülkiyet sahibi olanlarla olıruyanlar, 
tahsil görmüşlerle görmemiş olanlar a. 
rasında f:ırk vvktur. Bütün vatan~a~iür 
ayni haklar.ı mai;Jctir Her vatandaş•r. ce
miyet içindeln mevkiini te~bit edea şey 
ne serveti ne milliyeti ne cinsiyeti ne de 
mevkii, fakat şahsi çalışması ve şahsi ik
tidandır. 

Nihayet projemizin bir hususiyeti da· 

BOLUNMEZ BARIŞ 
La Tribune des Nation J(azetesinde Fransanın Milletler 

Cemiyeti mümessili Paul • Boncour yazıyor : 

Biz sarih fikirler memleketiyiz, mallım. Fakat bu da kay
bolmak üzere değil midir? Kendi emniyetimizi, milli müdafaa 
ve kollektif emniyetin c;;ifte temeli üzerinde inşa etmeye çalış
mış olanlar için, bu esasın, yalnız dışardan hücum edenler ta
rafından değil, fakat kendi aramızda onu itibardan düşürmek 
için açrlan mücadeleler yüzünden günden güne ne kadar sar
sıldığını görmek ne acı bir haldir. 

Tatmin edilmemişlerin, emperyalistlerin, karışıklık çıkarı
cıların, muhtemel mütecavizlerin bunu yapmalarında şaşacak 
bir şey yoktur, Fakat ya biz? Kendimizi toplamıyacak mıyız? 

Fransız milletinin düşüncelerini ve netice itibariyle Fran
sanın dış siyasetini değiştirebildikleri takdirde, infirada sevk 
etmek suretiyle bizi ezilmeye hazırlıyacak olan telkinleri ar· 
tık terketmiyecek miyiz? 

Çünkü, nihayet, kollektü emniyet nedir? Kendi emniyeti-
mizin ve bu emniyet için çalı~maların terkedilmesi mi? Müb
hem ideolojilerin verini alacağı ümidiyle kuvvetlerimizin za
yıflaması mı? 

Hadi canım! 
Tamamiyle bunun aksidir. Kollektif emniyeti istemek, sul

hu muhafaza etmek isteyen ve bunu ancak mütecavize karşı a
ralarında birlik kalmakla temin edeceklerine kani bulunan kuv
vetleri kendi kuvvetimize ilave etmek demektir. 

Evet, bu bize vazifeler, teahhüdler, mükellefiyetler tahmil 
eder. Karşılıklı yardım tek taraflı olamaz. 

Fakat harbtan önceki ittifaklarda başka türlü müydü? İt
tifak demek, mukavele demektir; bundan kimin istifade ede -
ceği, yani ilk önce tecavüze maruz kalarak ötekini de peşinden 
barba hangisinin sürükliyeceği önceden belli olmaz. 

Avruparun bugünkü giriftliği içinde kavgaların mmtakavi 
kalacağına kim inanabilir? Daha uzun zaman önce Niçe'nin na
zariyesini vücude getirdiği ve 1914 de alman devlet adamları· 
nı harba sevketmiş olan kudret iradesinin, bugün olduğu gibi, 
Hitler ideoloiisivle ı:ı;enişlemiş, sistemleşmiş. doktrinleşmiş 
şekliyle, bizim mütevekkil gözlerimiz önünde, bir vilayeti feth 
ettikten veya bir milleti yok ettikten sonra duracağına kim 
inanabilir. 

Kimse buna inanmaz. Aynı politikanın üç ifadesi olan kol· 
lektif emniyet, karşrlıkh yardım, bölünmez barış nosyonunu 
baltalamak istiyenler ,hakikatte Fransanın Almanya ile anlaş
ması fikrini güdüyorlar ki, bugünkü şartlar içinde, ve her 
türlü sulh organizasyonu gayretleriyle gerek nazariye ve ge • 

rekse tatbikat bakımlarından alakasını kesmiş olan bir Alman
ya karşısında, bunun neticelP.ri, ancak şarkta ve cenubta onun 
ellerini serbest bırakmaktan başka bir şey olamaz. 

Bu infirad taraftarları yenilik yaptıklarını sanıyorlar. Hal· 
buki M. Grcvy ayni nazariyeyi onlardan önce ileri sürmüştür. 
Eski cumuriyetçiler, Hitler Almanyasmı kendi sınırları dışı
na sürükleyen mukavemet edilmez dinamizm malum olunca, 
ancak bir suç ortaklığı addolunabilecek böyle bir ittifak kar • 
şısmda titrerlerdi. Ekseriya karikatürü çizilmiş olan bir ide· 
oloiiye karşı reaksiyon, Milletler Cemiyetinin uyuşukluğuna 
karşı hiddet yüzünden, bu hususta kendi hatalarımızı hesab~ 
katmadan Fransanın hikmeti vücuduna şeref veren her şeyı 
çiğneyen ' propagandaların zararlarına katlanmak mevküne 
düştük. 

Nümayişler yapılsın. Nutuklar söylensin. İyi fakat, tekrar 
verilen ~eyleri yere sermek ic:in canlarını vermiş olan bunca 
ölülerin hatırasına hürmet edilsin. 

Başbakan B. Blum, silahsızlanma ile harb arasında bir ter
cih yapmak lazım geldiğini söylemişti. Ben daha ziyade, bu te
zadın kollektif emniyetle harb arasında formüle edilmesi lü • 
zumuna inanıyorum. Silahsızlanma akiın kalmıştır. B~ bir fela• 
kettir; fakat bir hakikattir. Bundan mesul olanların kımler ol. 
duğunu, ve hepsinin bizim işimizde bulunmadığını biliyorum. 
Sulh cephesinde harb edenler arkadan vuruldular. Fakat he
sablasman m ş.imdi sırası değildir. Tehlikeye karşr koymasını 
bilme\ ıa: ımdır Bütün ve büyük ümidi canlandıracak saat ça· 
lıncaya kadar kollektif emniyet ancak, kuvvetle silahlanmış ve 
bu silahları, içlerinden tecavüze maruz kalacak olanın emrine 
amade tutacak milletlerin birleşmesiyle meydana gelebilir. 

Bunun için bütün milletlerin bu lüzumu anlamasını ve mil
letler cemiy<:tinin iş görebilecek hale gelmesini beklemeye lü· 
zum yoktur. Tecavüze uğrayrşlarına karşı acz içinde seyirci 
kalmasına rai!men gene de doğru kalan prensipleri içinde Mil
letler Cemiy;tinin kuvvetlendirilmesi lazımdır; kabil olduğu 
kadar süratle sulh için çalışacak büyük bir kovalisyon vücu • 
de getirmek, Avrupa devletleri arasında derhal bir karşılıklı 
yardım anlaşması organize etmek, fazla dağınık bir halde bu· 
lunan mmtakavi paktları bir araya toplamak lazımdır. 

Bugün bizi endişeye düşürenler bize iltihak etmekle sulh 
arzularını gösterirlerse bahtiyar oluruz. Abloka mevzuu bahs 
değildir. Her ş.ey açık, aleni, dürüst olacaktır. Sulhu istemesi 
şartiyle bu anlaşmaya herkes girebilir. 

Fakat b.ı daveti yapabilecek Fransanm sesidir. 
Bunu bekliyenler, yerine Fransadan akordsuz bir vaveyla 

işitince ne kadar inkisarı hayale uğruyor olınalıdırlar. 

ha vardır. Burjuva kanunu esasileri ger. 

çekleştirilebilmeleri imkaru mevcud olup 

olmadığını dü§ünmeksizin vatandaşlann 

hukukunu tesbit etmektedirler. Vatan

daşların müsavi olduğunu ilan eden bur

juva kanunlarr patron ile amele, büyük 

mal sahibi ile köylü arasında hakiki mü. 

savat olnuyacağını unutmaktadırlar. Bi

rincilerin cemiyette servet ve siyasal sa

lahiyetine Sahib olmasına rağmen ikin- · 

ciler her ikisinden de mahrumdur. Bi

rinciler istismarcı ise ikinciler istismar 
-:lilenlerdir. 

leştirilmesi için alınması lazrm gelen ted. 

birleri de tasarlamaktadır. 

talist memleketler hava filolarının va
ziyet ve inkişafını mevzuu bahis ederek 

demiştir ki : 

Burjuva kanunu esasileri bundan baş

ka söz, içtima ve matbuat hüriyetinden 

bahsetmekte ve fakat şunu unutmakta

dırlar ki bütün bu hüriyetler amele sı

nıfı için ancak boş bir sestir. Çünkü a

mele içtimaa elverişli binalar, iyi mat

baalar ve kafi mikdarda matbaa kağıdın. 

dan mahrum oldukça bu hüriıetlerden 
istifade edemez. 

Projemiz, vatandaşların kati huku

kunu tesbit etmekle iktifa etmeyip bu 
hukukun garanti edilmesini ve gerçek-

Sovyet kanunu esasisi istismarcı re

jimin tasfiyesi, vatandaşların her türlü 

istismara kurban olmaksızın kurtarılma

sı ile bu hukukun gerçekleşmesini temin 

etmektedir. Kanunumuz yalnız çıılrşma 

hakkını ilan etmekle iktifa etmiyor, fa. 

kat sovyet cemiyeti içinde buhranı yok 

etmek ve işsizliği kaldırmakla kanuni 

yoldan bu hakkt garanti etmektedir. Ka

nunumuz yalnız demokratik hüriyetleri 

ilan etmekle kalmamakta fakat muayyen 

maddi vasıtalarla onu kanuni yoldan da 
garanti etmektedir. 

Buitibarla şu anlaşılırki yeni kanunu. 

esasi projesinin demokratizm.i bir "umu

miyet'' ve "mutad" demokratizm olma

yıp tam manasiyle bir sosyalist demok
ratizmdir. 

İşte projemizin başlrca hususiyetleri 

ve 1924 den 1936 ya kadar geçen devre 

içinde sovyet Rusyada vuku bulan sos

yal, siyasal ve ekonomik: değişiklikler 

bunlardır. 

Sovyet kongresinde hava kuvvetlerinin vaziyet ve 
inkişaf r hakkında B. K ripin'in mühim sözleri 

Moskova, 30 (A.A.) - Tas Ajansı 
bildiriyor : 

Kızıl Ordu Hava Kuvvetleri İdaresi 

İkinci Şefi B. Kripin kongre müzake

relerine iştirak ederek söz almış ve Al
manya, İtalya, Japonya ve diğer kapi-

"- Hepimiz biliyoruz ki, kapitalist 
devletler şimdi muazzam bir haıibin 
hazırlığı ile meşguldürler. Fakat biz 
kapitalistlerin ha va kuvvetlerinden 
korkmıyoruz. Cesur memleketimiz kuv
vetli hava ordusunu bizzat vücude ge· 
tirmiştir. Silahlarının mükemmeliyeti, 
muhariblerin askeri tallın ve terbiyesi 
ve fedakarlık kabiliyetleriyle sovyet 
hava ordusu her hangi kapitalist devle
tin her hangi filosuna nisbetle daha kud 
retli bir alet tekil etmektedir. 

Bu senenin 10 ayı zarfında tayyare 
fabrikalarımızın randmanı geçen yılın 
ayni devresine nazaran iki misli artmış 
tır. Motör fabrikalarından sovyet en· 

düstrisi geçen seneye nisbetle yüzde 
40 bir randıman fazlalığı gösterilmiştir. 
Sovyet hava kuvvetlerinin harb filola.. 
rı 1931 • 32 senelerine nisbetle 4 defa 

daha Kuvvetlidir. 

Bundan sonra B. Kripin sovyet 

tayyareciliğinin teknik inkişafından 

bahsetmiş ve sovyet pilotlan tarafından 

kazanılan beynelmilel rekorları saymış .. 

mr. B. Kripin on binlerce pilot, para
şütçü teknisyen, mühendis ve diğer S• 

pesiyalistler tarafından başarılan büyw 
mesaiyi zikrederek sovyet hava filosu 
muharebe kuvvetlerinin sovyet ülkesi
nin bütün hududlannı müdafaa etmeye 
hazır olduğunu söylemiştir. 

büyük adalete kavuşaı:ağrm. şında ayağa kalkan ana kurtla Baghira, Cen
gel hayvanlarını kudurtan gecenin neşesiy -
le titreyorlardı. 

Movgli güldü: 

( GEL(l.t KiTABI 
Yazan: 'illi Çevfren: 

- Ben, dedi, adaletin ne olduğunu bil -
miyorum. Fakat önümüzdeki yağmurda ge
lip bundan ne kaldığım görürüm. 

Hepsi Cengere doğru açıldılar. Ana kurt 
da gizlendiği yerden sıçradı. 

Baghira : 
- Senin kardeşlerinden mahcubum. De

di. 
- Ne? Dedi Movgli, Buldeo'ya tatlı şar

kılar söylemediler mi? 

Bu şarkılar ve insanların ağaçlara tırma· 
mşlarmı görüşüm beni bu işe ziyadesiyle 
hazırladı. Hangi insandan birim pervamız 
olur? Çıplak koyu renkli kazıcıdan .~ı, tüy
süz, işsiz, toprak yiyenlerden mi? Oğleyin, 
beyaz gün eş ışığı içinde onun arkasından 
gittim. Onu kurtlar karacalô.r nasıl güder .. 
lerse öyle güttüm. Ben Baghira'ynn; baghi
ra, Baghira ! gölgemle nasıl dansedersem, 
insanlarla öyle dansederim, hele bak l 

Rudyard Kipling Nurettin ARTAM 

Messua hıçkırarak Movgli'nin ayakları
na yapışmış, fakat çocuk onu ç.ıbucak kaldır
mıştı. Artık kadm oğlanın boynuna kolları
m dolamış ve dfü döndüğü kadar dua ediyor, 
aklına gelen güzel sözleri söylüyordu: fakat 
kocası öfkeli öfkeli tarlalara doğru bakarak 
dedi ki: 

-Bir defa şu Kanhivaru'ya bir varalım, 
o zaman ingilizlerle köyün brahmeni ile 
Buldeo'yu ve köyü kemiğine kadar kemiren 
öteki herifleri şikayet edip aleyhlerine da-
va açacağım. Onlar o zaman, benim yüz üstü 
kalmış tarlalarımm, bakılmamış davarlan
mm ücretini katmerli ödeyecekler. Orada 

Movgli : 
- Takib et, dedi, ve bütün Cengelin bu 

ikisinin emniyette bulunduğunu bilmesine 
dikkat et. Sen biraz ağzını aç, ben de Baghi· 
ra'ya sesleneceğim. 

Pes perdeden uzun süren havlamalar 
yükseldi ve alçaldı. Movgli, Messua'run ko
casının yarı kulübeye kaçmak kararı · verir 
şeklinde bucaladığmı gördü. Movgli ona ce
saret vererek: 

- Devam edir..!Z", dedi, biraz şarkı söyle
melerini ben tenbih ettim. Bu şarkı Kanhi· 
vara'ya kadar sizi takib edecektir; bu Cen -
gelin sevgisi, iltifatıdır. 

Ü zerlerini karanlık, adam akıllı, örter
ken Mesua kocasını biraz daha acele gitme
ğe teşvik ediyor, Movgli'nin hemen yam ba-

- Yok, yok; çok güzel söylediler. Hatta 
o dereceye kadar ki bana bile gururumu u
nutturdular: Beni kurtaran gililerin başına 
yemin ederim, ben de sanki bir bahar hava
sı içinde keyfim gelmiş gibi kendimi tuta • 
mıyarak şarkıya katıldım. Bizim şarknmzı 
duymadın mı? 

- Benim başka işim vardı. Buldeo'ya sor, 
bakalım bu şarkıdan hoşlanmış mı? Fakat 
dört kurt nerede? Ben bu gece köyün kapı
sından kimsenin çıkmasını istemiyorum. 

Baghira, gözleri parhyarak ve ayağa kal
karak: 

- Dört kurda da ne lüzum var küçük 
kardeş, dedi, insan sürüsünü köyde tutmağa 
ben yetişirim. Nihayet öldürme zamanı gel
di mi? 

Büyük pars, havada başının üzerinde dö
nen bir kuru yaprağa atılan bir kedi yavrusu 
çevikliği ile atıldı. 
Başım boş hava içinde sağa, sola savurdu. 

Sonra hiç seli çıkarmadan yere indi, tekrar 
sıçradı, tekrar indi; tekrar sıçradı ve niha
yet başı kayruyan bir kazana dönmüştü. 
Pars diyordu ki: 

- Ben Baghira'yım; Cengelde ve gecele
yin bütün kuvvetim üzerimd~dir. Benim to
kadıma kim dayanabilecek? Insan yavmsu, 
başına bir şamar indirırsem, sen bile yazın 
gebermiş bir kurbağaya dönersin. 

MovgÜ, bu söze Cengel lehçesiyle değil, 
köy dili ile cevab verdi: (Sonu var) 
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K.lod Farer'in bir konferansı miinascbetiyle 

Beyaz sakallı fransız edibi Klod Farer, Dijon'da verdiği bir konferans
ta hiikümet merkezimizin lstanbuldan Ankara'ya getirildiğine hay/lan
mış, durmu§: 

Bu suretle lsatnbul sönmüş ve Ankaranrn da dirilmesine imkan bulu
aamazmış. 

Beyaz sakaJlr fransız edibine bu yaveleri söyleten, olsa olsa, bir za
manlar kendisine verilen ''türk dostu" unvanı olacak. 

Fakat biz, Mösyö Farer'e bu unvanı "kaydıhayat" şartiyle ve ''baberat" 
vermiş değiliz. Eğer ihtiyat lransız edibi, ömrünün sonuna kadar üzerin
de kalacak bir unvan istiyorsa verebiliriz: Yarı. sömürge dostu/. 

Burgos'un şöhreti 

Bir Avrupa gazetesi, 1spanyada general Franko hükümetinin merkezi 
olan Burgos şehrinde üç şeyin me§hur olduğunu kaydediyor: Jc.adınlarrnın 
güzelliği, havasının sertliği ve kuzu kızartması. 

ilk iki şöhreti bir tarafa bırakınız. Nefis kuzu kızartması fena değil 

ama, hadiseler acaba tehir halkında onu agız tadiyle yiyebilecek iıtiha 

bırakmış mıdır? 

lstanhul dilencileri 

1stanbulda dilencileri toplryorlar. Bunlardan sakat, kötürüm olanlar 
darülacezeye yerleştirilecek; gücü, kuvveti yerinde o/;uılar da memleket· 
lerine gönderileceklerdir. 

Bir 1 stanbul gazetesi, tutulan dilenciler arasında günde 650 Jcuruş ka
zananlar bulunduğunu yazryordu. Şu halde bu adamın eline ayda 195 lira 
para geçiyor demektir. Yeni tedbir üzerine lstaobul birkaç zenginini kay
betti desenize._ 

Çocoklann kararlan 

Kanadalı beıizlerin ikincisi olan Yvonne Dionne'a bir melrtub yazan 
5ekiz yafında amerikalı bir fOCUlc bu beş yaşındaki lcuçük kızla evlenmek 
kararını vermiş olduğunu bildiriyor: ''Ben kendime zevce olarak sizi seç
tim. Bir bqkasınrn sizinle evlenmek istemesini Jcabul etmiyorum. Büyü· 
düğüm zaman Amerika Cumhur Reisi olacağım ve muharebeye gittiğim 

zaman i§lerinıi siz idare edeceksiniz." 
Filmleri çekilen, bir hilkat garibesi olarak akın .akın ~yircilerce ziya· 

ı-et olunan be§izler için bir reklam değil~ bu mektubtan ne maııalar çıka
rabiliriz: 

- Sekiz yaşındaki erkek çocuğun beş yaşındaki kıza .kar§ı denizaşırı 

sevgisi._ 
- Erkeğin, sekiz yaşında başlıyan kıskançlığı. 
- lstikbale aid bUyüklük tasavvurları ... 
- Ve nihayet, modern bir koca olarak da, zamanrnda işlerinı" karısına 

emanet etmek kararı ... 
Küçük amerikalı, barba gideceğini ilave ederek Washington gibi bir 

cümhur reisi olmak niyetini besliyor: asrın sonuna doğru dünyada neler 
olacağım kim bilir! 

Afacanın muziplikleri 

nı:us 

lNGlLTERE'DE: 

ispanyanın Iillet1er Cemiyetine 
miiracaati hakkm<la tefsirler 

Londra, 30 (A.A.) - Gazeteler ya
kında toplanacak olan Milletler Cemi· 
yeti konseyi toplantısı hakkında neşri
yatta bulunmaktadır. Taymis gazetesi 
İspanya vaziyetinin Milletler Cemiye
tine gitmesinden hiç bir netice hasıl o
lamıyacağını yazmaktadır. Deyli Tele· 
graf. ademi müdahale komitesinin tet· 
kik etmediği meseleler hakkında kon
seyin karar alması imkanı olmadığını 

bildiriyor: Muhafazakar Morning Post 
İspanya komünistleri tarafından yapıl
mış olan bu talebin Milletler Cemiyeti 
statüsünün 15 inci maddesinin 8 inci 
fıkrası mucibince reddedileceğini yaz· 
makta, liberal Niuz Kronikl ise Millet· 
ler Cemiyetini idare eden büyük hil· 
kümetlerin fırsat kazanmak hususunda 
müteamil usullerini bu meselede de 
tatbik etmelerine kallı komünistliğini 
saklamamaktadır. 

YUNANISTAN'DA: 

Ortodoks kongre"i açıldı 
Atina, 30 (A.A.) - Ortodoksluk 

kongresi kırat, ve Metaksas hazır oldu
ğu halde açılmıştır. 

SOVYET RUSYA'DA: 

B. Mo1otof'un nutL.u 
Moskova, 30 (A.A.) - Sovyetler 

birliği halk komiserleri konseyi başka
nı B. Molotof bir buçuk saat süren ve 
müteaddid defalar alkışlanan bir nu· 
tuk vermiştir. 

Nutkun aonunda kongre azaları B. 
Molotofu hararetle alkışlamışlardır, 

MISIR'DA: 

Tayyareci Molison Hartum·a 
hareket etti 

Kahire, 30 (A.A.) - Tayyareci Mo· 
lison pazar günü beş gün içinde Cap'a 
gidip gelme seferini icraya teşebbüs 

etmişti. Kendiıi saat 3.27 de buraya 
gelmi' ve 5.25 de Hartum'a hareket et· 
miştir. 

Molison Jılısır'da 
Hartum. 30 (A.A.) - Tayyareci Mol

lison ingiliz saatiyle 16.45 de buraya in

nüştir. Mollison bu akşam Kisimu'ya 
müteveccihen havalanmak ümidindedir. 

(Dey/i Meyl'den) 

SAYFA 5 

Kamutayın dünkü toplantısı 
( Başı 1. inci sayfada ) 

ne de 1.7 50.000 liralık münzam ve fev
kalade tahsisat konulması hakkındaki 

kamın layihaları da Kamutayın dün ka
bul ettiği kanunlar arasında bu]wunak· 
ta idi. ' · · 

Göçmen işleri için bir milyon lira 
Sonuncu kanun layihasiyle verilmesi 

kabul edilmiş olan 17 50000 liralık mün
zam ve fevkalade tahsisatın, 1 milyon li
rası sihat ve içtimai muavenet vekaleti 
1936 büdcesinde açılan hususi fasla ko
nulmuş bulunan 17 50000 liradan bugü
ne kadar muhtelif işler için 1.698.219 li· 
rası sarfedilmiş ve geriye ancak 51 bin 
küsur liralık bir tahsisat kalmış olduğu 
cihetle içinde bulunan mali yılda yaptı
rılacak muhacirler evi ve bunlara veri. 
lecek pulluklar ve çift hayvanlarıyle mü.. 
bayaa edilen ve edilecek olan arazi be· 
delleri ve muhacir nakli iaşe, ibate mas
raflan kar§tlığı olarak verilmektedir. 

Hudud ve sahiller sılıal 
büdcesinde 

215 bin lirası ise hudud ve sahiller 
sıhat umum müdürlüğünce cibayet edil
mekte olan transit resminin, boğazlar 
mukavelesi ile yüzde 62.5 nisbetinde ek
silmesi dolayısiyle masrafları bu umum 
müdürlük büdcesinden tesviye edilmek
te olan merkez htfzı511rhha müessesesi
nin tahakkuk edecek yedi aylık masraf
alrınrn ka11ılanmasma imkan bulunma· 
dğından sahiller ve sıhat umum müdür
lüğüne muavenette bulunabilmek için 
maliye vekaleti büdcesinde yeniden açı· 
lan bir fasla tahsisat olarak konulmakta
dır. 

Dört biiyük tayyare al.ımıcak 
400 bin lira da devlet havayolJan u

mum müdürlüğünün üç serıeik çaışlma 
programına göre satın aluunaaı icab eden 

dört büyük ve bir küçük yolcu tayyare
si için mevzu tahsisatın mukavelesi fes
hedilmiş olan istalyaı:ı tayyare şirketinin 
tesisatının mübayısasiyle mezkur progı-

ram tatbikatma devam için maliye veka. 
leti büdcesindeki fasla münzam tahsisat 
olarak konulmu§tur. 

Tıb Fakültesi t 1r hm:tahaneler 
fo. 

Geri kalan 135 bin . radan yüz bin 
lirası, bütün eşyasiyle yanmış olan Di· 
yarıbekir nümune hastahanesi yerine ye
niden bir hastahane ile civar vi15yet 
ve kazaların ihtiyacını karşılamak üzere 
Trabzunda ve bütün sıhhi vasıtaları 

haiz tam kadrolu diğer bir hastahane 
inşaatının 936 yılı içindeki masrafları 

karşılığı olarak nafia büdçesine 20 bin 
lirası, Diyarıbekirde muvakkaten tesis 
edilmiş bulunan hastahanenin müstacel 
ihtiyaçları için, 15 bin lirası da Anka· 
rada tesis edilecek tıb fakültesi bina
sının inpatına ait J>lanlar ve buna ait 
diğer masraflar karşılğı olmak üzere 
sıhat ve içtimai muavenet vekaleti büt· 
çeleri münzam tahsisatı olarak konul· 
mu~tur. 

POLiSTE: 

CramoJon hırsızı tutuldıı 
Atıfbey muhallesinde oturan Mus-

tafa kızı Şerifenin ve kocası Mehmediı 

evde bulunmadığı bir sırada evlerine 

giren bir hırsız bir gramofon ile yirmi 
plak çalmışsa da polisin yaptığı tahki
kat neticesinde gramofon ve plakların 
hamal Mustafa adında biri tarafından 
çalındığı tesbit edilmiştir. Muıtafa gra· 
mofonu çalmadığını bunların taşınmak 

üzere tanımadığı bir adam tarafından 
verildiğini iddia etmiştir. tahkikata de 
vam edilmektedir. 

Arabacıların kavga11ı 

İstasyon ambarı önünde arabacı Meli· 

med, Arslan, Kurban ve Mehmed Os· 

man adındaki diğer bir arabacıyı döv· 

dükleri görüldüğünden yakalanarak ad

liyeye verilmişlerdir. 

• • 

Egeı h" şey sili sabırsızlandırıyor ve tilizlendiriyorsıı . eger ufak tiıt 

aksüiJc fikırıerinizi alt-üst ediyorn, eger geceleri U) ku tıı ıma} orsa ı. lı ıs 
pek t>asiıtır: sınırlerınirin tcncpbühlyeti arını ıştır. henüz vakıt ':ırken bu 
fenalığı l:idermeğe acele ediniz. 

6romural -Knoll· 

biıtiın diinyanın tanıdı~ı bir mıısekkin olup kaybelliğlnlı rahatı. uyktı)"U 
ve ıılıyet i size iade eder. - lesiri gayet serıdır. - Bronıural'ın hiç lıır 
zararı )'Oktur. 
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Türkçeye çeviren: NASUHi BAYDAR 

Bazan, ipnotize edilmiş bir süje ile ipnotiz
macı arasında, bunları biri biriyle münasebette 
bulunduran göze görünmez bir bağ bulunduğu 
müşahede edilir. Bu bağ süjenin bir inşiaı gibi -
air. ipnotizmacı ipnotizma edilmiş olanla müna· 
sebet tesis ettikten sonra ona, yapacağı bazı fi
illeri uzaktan, telkin edebilir. Bu tnkdirde, biri
birinden ayn iki ferd - her biri zahiren kendi a
natomik sınırlan içinde kapalı bulunmakla be -
raber • temas halindedirler. 

Fakat telepati hadiselerinin mesafe içinde fizik 
bir unsurun intişarından ileri gelmesi muhakkak 
olmaktan çok uzaktır. Hatta mümkündür ki te· 
laki eden iki ferd arasında mesafeye aid hiç bir 
temas mevcud olmasın. Filvaki, ruhun fizik saha
sının dört buudü içinde tamamiyle mukayyed 
olmadığını biliyoruz. Demek ki ruh hem maddi 
alemde ve hem de başka yerdedir. o maddeye 
dimağ delaletiyle hülul etmekte ve zaman ve 
mesafenin dışına doğru· bir kayaya yapışıp tel
lerini Okyanosun esrarı içinde dalgalandıran yo
sun gibi - uzanıp gitmektedir. Farzetmemiz ka· 
bildir ki bir telepati teatisi, iki şuurun gayri mad
di kısımlannm, bi7jm cihammızın dört buudü 
haricinde bir telakisinden ibarettir. 

kavrar. Bazı ferdlerle tabiatın eşyası arasında 
ince ve karanlık münasebetler vardır. Bu adam
lar, sanki, mesafe içinde, sezdikleri hakikata ka
dar ittisa ederler; kendi içlet"inden ve fizik alem
clen çıkarlar. Bazan mesafenin ve zamanın dışı
na ellerini kollarını uzatırlar. Ve o zaman bu te· 
§ebbüslerinden ehemiyetsiz ganimetlerle döner
ler. Fakat ilmin, sanatin ve dinin büyük rnül • 
hemleri gibi orada tabii kanunların, riyazi abs -
traksiyonların ve eflatuni fikirlerin, ulvi ~i;
zelliğin, Allahın sırrına erişirler. 

lanmızda taşıdığımız için hassalanmızı on1snn· 
kiler doğurur. lnsanlann kuvvet ve cesareti ya
nş atlarının kuvvet ve cesareti gihi, ırktan gelir. 
Tarihi ortadan kaldırmayı ak\a getinnemek la • 
zımdır. Bunun tersine olarak, mazi hakkındaki 
malumammzı istikbali tahmin edip onu sevk ve 
idare eylemek hususunda kullanmalıyız. 

Biliriz ki ferdin hayatı devamınca iktisab et• 
tiği karakterler balcflerinc intikal etmez. Bu
nunla beraber intaş plazması hareketsiz kalmaz. 
Bazan iç muhitin tesiriyle tadile uğıar. Hasta· 
lıklar. zehirler, yiyecekler, ancfokrin guddeleri .. 
nin ifrazlariyle bozulabilir. Ana babada firengİ 
çocuklarının beden ve şuurlannda derin inti • 
zamsızlıklarm sebebi olabilir. Bu sebeblcdir ki, 
jeni sahibi adamlann sulbünden gelen çocuklar 
hazan aşağı, zayıf, muvazenesi bozuk ferdler o· 
lurlar. Firengi mikrobu büyük aileleri gelip geç• 
miş muharebelerden ziyade inkıraza sürükle• 
miştir. Tıpkı bunun gibi, alkolikler, morfino • 
manlar, kokainomanlar da babalannın kusurla· 
nm hayatlan müddetince ödeyen nesiller mey· 
dana getirirler. Evet, hatalarının neticelerınl 
kendinden sonraki batınlara yüklemek kolaydır 
Fakat faziletlerinden onlan faydalandırmak ço\ 
daha güçtiir. Hayatımız esnasında kazanmış ol 
duğumuz hassaların intikali dogrudan doitruya 
vukua gelmez. Bizler istı"kbale ancak amelleri· 
miz vasıtasiyle şamil oluruz. 

Denilebilir ki düşünce, mesafenin bir nok • 
tasından diğer bir noktasına elektromanyetik 
mevceler gibi, intikal eder. Bu intikalin süratini 
bilmiyoruz.Telepatik teatilerin hızını ölçmek şim
diye kadar kabil olamamıştır. Fizikçilerle astro
nomiciler metapsişik hadiseleri hesaba katına -
maktadırlar. Halbuki telepati rnüsaheclenin ilk 
vehlcde ortaya attığı bir mutadır. Şayed, günün 
birinde, düşüncenin de mesafe içinde ışık gibi 
yayıldığı keşfedilecek olursa cihanın bünyesi 
hakkındaki fikirlerimiz çok tadile uğrayacaktır. 

Şimdiki halde, telepati tatilerini ferdin me • 
safe içindeki ittisamdan doğmuş telakki etmek· 
te devam zaruridir. Bu mesafe içinde ittisa na• 
dir bir hadisedir. Bu böyle olmakla beraber, içi
mizden bazıları, öngörülülerin ynpttklan gibi, di
ğer kimselerin fikirlerini okurlar. Tıpkı bunun 
gibi, bir takım kimseler de benzerlerini, alelade 
sözler yardımı ile, sürüklemek ve kandırmak 
ve böylece anlan harba, canlannı feda etmeğe, 
ölüme kadar götürmek iktıdan vardır. Sezar, 
Napoleon, Musolini ve bütün büyük halk idare
cileri kendi beşeri cüsselerinin dışına taşıp bü · 
yür, fikirleri ve iradeleriyle sayısız toplulukları 

vıı 
Zaman içinde ferdin hududu. - Vücud ve 
şuurla mazi ve istikbal arasındaki ba&lar. 

Mesafe içinde olduğu gibi zaman içinde de 
ferd vücudunun sınırlarını aşmaktadır. Onun 
zamana aid hududu mesafeye aid hududundan 
ne daha sarih ve ne de daha katidir. Şahsiyeti • 
miz mazi ve istikbal içinde uzanıp gitmemekle 
beraber biz onlara bağlıyız. Şahsiyet, bildiğimiz 

· gibi, yumurtanın erkek unsurca aşılanması anın
da vücud bulur. Fakat bu unsurlar, ana ve baba
lamnızın, büyük baba ve ninelerimizin ve en u
zak cedlerimizin nesiclerinde dağılmış olarak za
ten mevcuddur. Bizler baba ve anamıztn höcre 
maddeleriyle inşa edilmişizdir; maziye uzvi su
rette, aynlıp dağılmaz şekilde tabiiz. Ana ve ba
bamızın vücudlannın sayısız parçalanm vücud- (Sonu var) 



AVu~·ı'URYA-MACAR1STAN, POLONYA-RO
MANYA ANLAŞMALARI ETRAFINDA 

Viyaııada verileıı ziyafette söyle.nen 
resmi iıutul~lar 

B. B. Antonesko - Bek ~örüsmeleri hakkında Paris 
<..J ~ 

ve Varşova gazetelerinin neşriyatı devam ediyor 
Viyana, 30 (A.A.) - Cumhur reisi 

B. Miklas ve refikası Macaristan hü
kümet naibi Amiral Hortinin şerefine 
bir ziyafet vermişlerdir. Ziyafette bü
tün nazırlar hazır bulunmuşlardır. 

B. Miklas, ziyafetin sonunda irat 
ettiği nutukta demiştir ki : 

"- Mazide olduğu gibi bugün de 
Avusturya - Macaristan, iki iyi arkadaş 
gibi, kendi siyaset adamlarının çizdik
leri hedefe doğru yanyana yürümekte
dirler. 

Gayelerini tahakkuk ettirmek husu
sundaki azimleri katidir. Her iki hükü
met Avrupa sulhu için elbirliğiyle ça
lışmaktadır. Bu noktalarda altesleriy
le benim tamamiyle müttefik oldugu
ma da şüphe yoktur. Burada bunlar
dan bahscdişim, her iki memleketin de 
Roma protokalları dahilinde İtalya kı
rallığı ile olan samimi dostluğuna ve 
işbirliğine işaret etmektir. Temennı e

derim ki, üç memleket arasındaki bu iş
birliği sulhu temine hizmet edecek ve 
bilhassa iki alman memleketi olan A
vusturya ve Almanya arasında dostça 
münasebetlerin yeniden kurulması bu 
işbirliğinin muvaffakiyetlerini daha çok 
kolaylaştıracaktır.,, 

Macar naibi amiral Hort)? buna 
cevab olarak ezcümle şu sözlen söyle
miştir. 

"- Büyük bir memnuniyetle görü
yorum ki, memleketlerimiz arasındaki 

samimi münasebetler, karşılıklı dost

luklara istinad etmektedir. Ben, sizin 
bu güzel hükümet merkezinize gelme
den evvel İtalyada bulundum. Orada 
gördüm ki, İtalya hükümetinin bizlere 
karşı takib ettiği siyaset, bütün italyan 
milletinin müzaheretine dayanmakta
dır. Memleketlerimizin üçüncü bir hü
kümete karşı hasmane hiç bir fikri yok· 
tur. Biz merkezi Avrupada, hakikatle
re tamamiyle vakıf olarak samimi bir 

surette sulh istiyoruz. Diğer memle

ketlerin menfaatierini, kendi menfaat· 
lerimizi ayak altına almadan temin et
mek isteriz. Bu arzu, diğer hükümetle
re kurmak istediğimiz dostlukla tama
men kabili teliftir. 

Almanya Avusturya arasmdaki tabii 
dostluk münasebetlerinin yeniden doğ
ması bunun en büyük bir delilidir.,, 

Paris gazetelerinin neşriyatı 
Paris, 30 (A.A.) - Ami dil Pöpl ga

zetesi, muhtelif devlet adamlarının or
ta Avrupa hükümet merkezlerine yap
tıkları ziyaretlerle macar naib hüküme
ti amiral Hortinin Romayı ziyaretin
den bahs ile diyor ki : 

"Roma - Berlin mihveri etrafında 

bir çok tebrikler teati edilecektir. Fa
kat bizim dostlarımız da boş durmayor
lar. B. Antonesko, B. Bek'den henüz 
ayrıldı ve general Ridz Smigli'nin ya
kında Bükreşi ve k ;ral Karolun Varşo
vayı ziyaret edeceği tahmin olunmakta
dır. Bütün bu hareketler, ortada bir ga
leyan mevcud olduğunu gösteriyor. 

Belçikanın bitaraflığı meselesi, bütün 
devletleri mübhemiyet içinde biraknuş
tır. Bu mübhemiyet, şuriş amillerini teş· 
çi edecek mahiyettedir. Komünizm a
leyhtarlıgı her derde deva bir meslek 
gibi ortaya çıkmakta ve bu meslek B. 
Hitlerin kendi menfaatine pancerma
nizm korkusunu ortadan kaldumasına 

medar olmaktadır. 
Almanyanın yakında komünizm a

leyhtarlığını umu.mi bir müdahale dokt 
rini haline getirmesi yani sovyetle~mek 
arazını gördüğü komşularındaki bu arazı 
silahla ortadan kaldırmağa kıyam et
mesi muhtemeldir. Şimdiki halde bol
şevizm aleyhtarLğı, bazı diplomatik 
mülakatlarm ehemiyetsizliğini örtmek
le iktifa eylememektedir. 

Hümanite gatetesi, B. Litvinof'un 
sovyetler kongresinde söylemiş olduğu 
nutuktan bahs ile diyor ki : 

"B. Litvinof, fütuhat amatörlerinin 
arkasında gizlenmekte oldukları ideolo
jik paravanayı huşunetle devirmiştir. 

Japonya ile Almanya, uzun hazırlrklar
dan sonra doktrine müteallik sebebler
den dolayı birleşmemişlerdir. Bu iki 
devletin birleşmelerin.in sebebi tevessü 
ve fütühattır, yani yakında İtalyanın 

da muvafakat edeceği bu iki devlet it
tifakı, bütün sulhperver devletler aley
hine müteveccihtir. 

Var şova' da tefsirler 
V arşova, 30 ( A.A.) - Yarı res-

mi Enformasyon Poletik Polenez gaze
tesi, Romanya d•ş bakaru B. Antones
konun ziyaeti hakkında diyor ki : 

"Beynelmilel münasebetler için bil· 
hassa müşkül bir zamana tesadüf eden 
Antonesko - Bek görüşmeleri bir dev
let adamları millakatınm mutat mana 
ve şümulünü aşmaktadır. Bu görüşme
lerin verdiği neticeler Avrupanm bu 
bölgesinde barışın istikrarına müsaid 

unsurların takviyesi için en nikbin ü
midleri dahi haklı gösterecek mahiyet
tedir. Karşılıklı itimad sayesinde, iki 
devletin kendilerini Avrupanın bu böl· 
gesinde düşen müşterek r.ol hakkında
ki karşılıklı fikirleri tesbit edilmiştir. 
Lehistan Romanya ittüakı iki devlete 
orta Avrupada ve doğu Avrupasında 

faal, yapicı müşterek vazifelerini mües
sir surette yapmak imkanını vermekte
dir. İki devlet fonksyonlarırun artma
sı için elzem olan ve barışın muhafaza
sı ve istikrarını zamin kuvvetli ve müs· 
takbel bir müvazene unsuru bulunan 
en sıkı teması idameye kati surette ka· 
rar vermişlerdir. 

Viyana, 30 (A.A.) - Bugün garni" 
zon kıtaatı macar naibi Horti'nin önünde 
büyük bir geçid resmi yapmışlardır. Ak
şam bir dine ve operada bir temsil veri. 
lecektir. 

Rayşpost ve Montagsblat gazeteleri, 
macar naibinin ziyaretinin Roma anlaş
malarına dahil olan üç devletin hem a
henk teşriki mesaisinin ve Avusturya -
Macaristan ananevi dostulğunun yeni 
bir tesiri olduğunu yazıyorlar. 

• • iz mır Belediyesiııden: 
1 - İzmir ve civarında belediye eliyle işletilecek otobüsler için 

ilk parti olarak 4 veya 6 silindirli tam dizel motörlü 20 - 24 kişilik ve 
~bir yollarında çalışan tiplerden olmak üzere 6 adet komple otobüs 
kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

/. - Beherinin bedeli muhammeni, gümrük, muamele, belediye, 
tahliye ve kordon resimleri belediyeye aid olmak ve İzmir Beledi· 
yesi İtfaiye binası önünde teslim edilmek şartiyle altı bin lira ve 
hepsinin otuz altı bin liradır. 

. 3 - Mali ve fenni şartnameleri 180 kuruş bedel mukabilinde İz
mır belediyesi makine ve elektrik mühendisliğinden tedarik edilir. 
T.aşradan istiyenler şartname ve posta ücretini peşin göndermeli -
dırler . 

. . 4 .- İhal.e !5 - kanunu sani • 937 cuma günü saat 16 da eşhir m-;;;
Jı.sının tasdıkı şartına bağlı olarak İzmir Beledi vesi daimi encüme
nınce yapılacaktır. 

S - Muvakkat t.eıninat iki bin yedi yüz liradır. 
6 - Nakd~nd~erılec:ek teminat akçesi ihale tarihinden asgari bir 

gün evvel Be e ıyeden alınacak fiş mukabilinde İş Bankasına ya
tırılacaktır. 

7 - Tekli~ yapa.cak finnanın otobüsler hakkındaki bilumum ka· 
taloğ ve tek~ık resıml~rle broşür plan ve izahnamelerini ve yedek 
parça katalog-unu ve fıat listelerini vermesi mecburidir 

• 8 - İştirak için 2490 .saydı kanunun tarifi dairesind~ ihzar edil
mış t~k~~f mektuplarını ıhale tarihi olan 15 - kanunu sani - 937 cu • 
ma gunu uami saat on beşe kadar İı:rnir Belediye Reisliğine ver• 

. melidir. (1345) ı-5777 

ULUS 

Ankara Radyosu 
ÖÔLE NEŞRİYATI 

SAAT 

12.30 Plak: Halk Şarkıları 
12.50 Dahili ve Harici Haberler. 
13.00 Plak: Hafif Musiki : 

13.30 Son. 

AKŞAM NEŞRİYATI 

SAAT 
19.00 Türk Musikisi ve Halk Şarkıla

rı. (Servet ve Arkadaşları). 

19.30 Türk Musikisi ve Halk Şarkrla
n (Leman ve Tanburacı Osman 

Pehlivan) 

20.00 Konferans: Doktor İhsan Aksan: 
Kan grupları ve ehemiyetleri. 

20.20 Plak: Dans Musikisi. 

20.40 Ajans Haberleri. 

21.00 İstanbuldan nakil (Şehir Tiyat
rosu sanatkarlarından Bedia, 
Vasfi Rıza ve Hazım taraf;ndan 
Operet sahneleri). 

21.30 Stüdyo salon orkestrası: 

1 - Souvenir F. Schubert Fan

taisie Selection. 

2 - Romance Sans paroles No. 

16 F. Mendelssohn. 

3 - Danse Persane Guiro. 

4 - Libellentanz Opereı.te Franz 

Lehar, 

22- Son 

İstanbul Radyosu 
ÖÔLE NEŞRİYATI : 

Saat 12.30 Plakla Türk Musikisi. 

t, 12.50 H~vadis 

" ,. 
13.05 Plakla hafif müziık. 
13.25-13.00 Muhtelif plak neşri· 

yatı. 

AKŞAM NEŞRİYATI 

Saat 17.00 Üniversiteden naıkil inki
rn.b dersleri Mahmud Esat Boz-

,, 

,, 

" ,. 

,, 

,, 
,, 

kurt tarafından. 

18.30 Plakla dans musikisi. 

19.30 Konferans: Doktor Selim 
Ahmet tarafından. 

20.00 Vedia Rıza ve arkadaşlaııı 
tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları. 

20.30 Türk Musiki heyeti. 

21.00 Şehir Tiyatrosu artistie
rinden Bedia, Vasfi Rıza ve Ha
zım tarafından orkestra refaka
tiyle operet sahneleri. 

21.30 Orkestra.: 
1 - Auber: (Fra Diabolo) U· 
vertür. 

2 - Dvorak: (Furiante Çek dan
sı). 

3 - Bizet: (Karmen) Operasın· 
dan parçalar. 
4 - E. Meyer - Hellmund: (Rü
ya) Entermezzo. 
S - Micheli: (Şan San parol). 

22.00 Plakla sololar. 

22.30 Ajans ve borsa haberleri. 

23.00 Son. 

JAPONYA'DA 

Japonya Habeşistan ilhakım 
tanıdı 

Tokyo, 30 (A.A.) - Domei ajansı

nın bildirdiğine göre, Japonyanın Roma 

büyük elçisi Sugimura, Japonyanm Ha

beşistanın işgalini tanrdığıru ve oradaki 
elçilik yerine bir konsolosluk ihdas ede
ceğini söylemek hususunda talimat al. 
mıştır. Buna mukabil İtalya, Japonyaya 
Habeşist.anda ekonomik faaliyette bu
lwunak mezuniyetini verecek ve Muk
dentde bir genel konsolosluk ihdas ede
cektir. 

T ekzib edilen haberler 
Tokyo, 30 (A.A.) _ Dış işleri ba

kanhğı, Almanya ile Japonyanın Hollan
da hindistanında bir ekonomik nüfuz mın
taka.sırun paylaşılması hususunda an
laşmış olduklarına dair Taymis tarafın
dan nakledilen şayiayı tekzib etmekte
dir. Yeni muahede mucibince Almanya'
nın Japonyoya harb malzemesi verece
ği hakkındaki haber de tamamiyle uy. 
durmaclır • 

1lLKKANUN1936 SALI 

I zmit' ten mekıublar: 

izmitte zirai ve iktisadi hayat 
Yurdumuzun endüstri ve ekonomik 

hayatında mühim bir yer alan Kağıd 

Fabrikasının faaliyetde bulunduğu ve 
daha ikisinin de temelleri atılan İzmit 
te, zirai ve iktısadi vaziyet, her gün bir
:\z daha ileri gitmektedir. Geçen sene • 
lere nisbetle zirai istihsal sahasındaki 
çalışmalar güzel ve imrenilecek bir şe
kilde artmaktadır .Bu çalışma ve yük
selinişin muhitin iktısadi bünyesinde 
büyük tesirleri görünmeye başlamış bu
!unmaktadH. İstihsalin çoğalması ve 
müstahsilin malını değer fiatiyle satış 
edebilmesi imkanlarını bulması, çarşı 

esnafınm da iş sahasını genişletmi~tir 
kı . bu han:kctlerin yekdiğerine bağlı 

olan alış, verişin sağlam bir hal almak
ta olduğuna delil olarak gösterilebilir. 

Tütün rekoltesi 
İzmiHn zirai istihsal maddelerinin en 

mühimmini teşkil eden tütün, geçen 
yıllara nazaran bir misli fazla olarak 
ve pelr nefis bir şekilde yetişmektedir. 
Kurutma zamanlarında havaların çok 
müsait gitmesi, uç ve uç altı ellerinin 
de tam ve mükemmel kurumasını te
min etmiştir. Bu suretle elde edilen re
kolte c;le, mahsulün bütün elleri noksan· 
sız olarak satışa çıkarılacaktır. 

Avan'! keyfiyeti : 
Memleketin bu verimi nisbetinde 

zahmeti de çok mahsulünün ekicileri, 
mallarının bu nefaseti dolayısiyle mü • 
bayaa zamanlarmda, fiatlarınm da o 
nisbette iyi olmasını beklemekte ve ü
mit etmektedirler. İnhisarlar İdaresi ve 
Tütün tüccarları tarafından zürraa 
avans verilmeye başlanmış bulunmakta
dır. 

İlk bakımda, piyasa açılıncaya ka -
dar müstahsilin bir çok ihtiyaçlarını 

karşılamak gayesine matuf olan hu 
avans keyfiyetinin, müstahsil lehine 
olduğu kabul edilebilir. Ve filha
kika da bu devrede, zürram kredi
ye ihtiyacı mutlaktır. Fakat yıllar

danberi bir çok tecrübelerle gördük 
ki, çiftçinin bu ihtiyacının bila
hare alıcı vaziyetine girecekler tarafın
dan temin edilmiş olması, ekiciyi bıı.zı 
kayıdlar, şartlar ve teahhüdler altına 

sokmak suretiyle de aleyhindedir • 
Binaenaleyh, yurdumuzun muhtelif 

mıntaka1arında kurulan ve kurulmasın
da hakikaten bir çok faydaları görülen 
(zirai kredi kooperatifleri) nin _İzmit 

havalisinde de teşekkül ettirilmseini di
lemek ve bunu bir defa daha tekrarla -
mak yerinde bir temenni olur. 

Yumurta ve tavuk: 
İzmitin zirai sahasında diğer mah

sulleri ve azcümle. keten tohumu, çok 
özlü ve çok verimli olan Cumuriyet buğ
dayı, mısır köylünün yüzünü güldi\re • 
cek bir bolluktadır. Bu arada tavukçu
luk ve yumurtacılık ta çok ehemiyetli 
bir yer kaplamaktadır. Bir kaç seneden
beri fenni bir şekilde yapılan tavukçu
luk gittikçe inkişaf etmekte ve bu yol -
daki çalışmalar her gün artmaktadır. 

Meyvacılık : 
Sapanca, Derbent, Karamürsel, Tav

şancıl, Yarımca, Değirmendere ve Geb
ze gibi meyva kaynakları ile dolu olan 
vilayetimiz, yazrk ki, bu sahada bekle
nen randunam verememektedir. Kabzı
malların istediği ve dilediği gibi hare -
ketlerine kalmış olan İzmit meyvacıh
ğının inkişafı yolunda son seneler için-

de çalışmalar vardır. Ve valimizin te • 
şebbüsü ile Derbent'de bir (meyva is
tasyonu) açılmış ve Ankara yüksek Zi· 
raat mektebi meyvacılık ve sebzecilik 
mütehassısı Profesör Dr. 'Glaysberg ge
lerek etüdler yapmıştır. Profesörün 
verdiği rapor, Kocaeli meyvacdarıru 

sevindirecek ve onlara geniş bir ufuk 
açacak bir kıymettedir. 

Körfez ve halıkçıbği : 
Yalnız yurdumuzun değil ve belki 

dünyanı nen iyi cins balıklarını çıkra -
makta eski bir ş.örreti olan İzmit kör • 
fezi, bugün unutulmuş bir haldedir. 
Günlük geçimlerini temin gayretiyle 
birkaç vatandaşın iptidai şekildeki av
cılığına kalmış olan körfez balıkçılrğı· 
nm hayat ve hareket bulması ne iyi bir 
temennidir. Ve hele, gazete sayfaların
da vakit vakit, açılacağı haber verilen 
balıkçılık mektebinin körfezde yüksel· 
mesi bir isabet olur. 

Transit merkezi bir şehir : 
Bu muhtelif maddelerle çoğalan is

tihsalleri ile beraber lzmitin iktısadi 
hayatının genişlemesine transit vaziye
ti de yardım etmektedir. Orta Anado
lunun büyük mikyasta, ithal ve ihracı· 
nr, İzmit iskelesinden yapmakta olma
sı ve bu transit vaziyetinin günden gii• • 
ne fazlalaşması, İzmit için iyi bir vakı-
adır. 

Köylünün kalkınması: 
Türk köylüsüne kalkınma imkanla· 

rını vermiş olan vilayetlerin içinde, 
esaslı bir programla, İzmit başta gelir. 

Kocaeli hususi idaresi ve köyler bir
liği namı altında evvelki yıllarda bir 
teşekkül vücude getirmiş olan vilayet 
bugün daha geniş bir planla köy büro
ları tesis etmiş ve her kaza ve nahiye 
merkezlerinde birer köy bürosu tesisi· 
ne muvaffak olmuŞ,-tur. 5 senelik bir kal
kınma programının ana hatları üzerindt 
ince ve titiz bir dikkatle çalışmaktadır. 

Göçmenler müstahsil vaziyete 
giriyorlar : 

Gene bahsetmek lazım ki, hududla -
rı içinde binlerce göçmenin iskan edil
diği İzmit, bu vatandaşları bir an evvel 
müstahsil vaziyete girebilmelerini te • 
min için tehalük göstermektedir. 

Göçmenlere az sayılacak bir zaman
da. sıcak birer yuva kurmak, tohumluk 
buğday vermek, her dertlerine derman 
olmak, sanıldığı kadar kolay olmamış
tır. Bu işleri büyük bir feragat ve mem· 
leket duygusiyle başaranları takdir et• 
mek bir borçtur. 

İzmit ticaret ve sanayi odası : 
Kocaelinin iktısadi hayatının yu • 

kardanberi birer birer saydığımız ileri 
gidiş ve inkişafında, İzmit ticaret ve 
sanayi odasının da programlı çalışma -
larını kaydetmek isteriz. 

Gerek istihsal sahasındaki mahsul 
satışlarının kontrol ve yetiştirilme.mı· 
de, müstahsilin aydınlatılmasında ve 
gerekse muamelatı itibariyle, rasyonel 
çalışma tarzı bir iki senedir mcmnun.i· 
yetle gözümüze çarpmış bulunmakta -
dıt. 

Kendilerinden mühim iş ve hizmet• 
ler beklenilen, ticaret ve sanayi odala
rına, İktısad vekaletinin genç ve bi!ı;ili 
elemanlar göndermek hususundaki ye• 
rinde ve yolunda düşünce ve kararları 
burada alkışlamaktan kendimizi alamı-
yoruz. Cevdet Yakub BAYKAL 

Çankaya iltlnci Mıntaka 
Tapu Sicil Muhafızlığından: 

Mevkii: Deliler tepesi. Hududu: Şarkan Bekir bağı garban cılğa 
bağ yolu şimalen Turet dede oğullannm harab bağı cenuben Abdul 
oğlu İbrahim Refet bağı ile çevrilidir. 

- Hacrbayram camii hatibi Mehmet yukarıda mevkii ve hududu 
yazılı harab bağı üç yüz kuruşa 13ı2 senesinde Abdulcelil oğlu 
Hacı İbrahim Refetten sureti gayri resmiyetle satın aldığından 
bahisle namına tescilini taleb etmektedir. Tapu sicillinde kaydı 
bulunamayan bu gayri menkulün 11. 12. 1936 cuma günü mahal· 
liru:le tasarrufu ve fenni vaziyeti tesbit edileceğinden bu yer üze. 
rinde bir hak iddia edenlerin tahkikat gününe kadar muhafrzh
ğımıza ve yahut tayin edilen günde ınahallin<le bulunacak memU• 
rumuza müracaatları lüzumu ilan olunur. (1960) 2-5788 

Nafia Vekaletinden: 
16. ikinci kanun. 1937 cumartesi günü saat 11 de Ankarada Nafıa 

Vekaleti Malzeme Eksiltme komisyonu odasında 55640 lira muham· 
men bedeli 30 parça atelye tezgfilurun kapalı zarf usi!lil ile eksilt· 
mesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 4032 liradır. 
Eksiltme şartname ve teferruatı Ankara Vekalet Malzeme Mü • 

düdüğünden 278 kuruş mukabilinde verilir. 
İsteklilerin teklif mektuplarını resmi gazetenin 7. 5. 936 tarih ve 

3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye göre Nafıa Vekaletin • 
den alınmış malzeme müteahhitliği vesikasi ile birlikte 16. ikincika· 
nun. 936 cumartesi günü saat 10 a kadar Ankarada Vekalet malze • 
me Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. (1923) "-5771 



:fTeıwirot eeçeksi N .1 
~th -
~ _. • Gözlerin muluıfamn için daima 

Osrom 11 ampulu kullanmalı.· 
A.yduılılc temin eden bundan daha 

istifadeli menba yoktur. Herke.s 
bizmt nıe kadar_ elektrik cereyanı 

sarf ettiğirti kolaylıkla kontrol ede
bili,.. Her ampulün aınbalojı üze

rinde aydınl,ık derecesi (DLm) ile 

işaret edilmiııir. Veidtıreü elektrik 

sarftyatını da Vat göslermektedir. 

Kiralık Apartnnan 

ZAYi 

_,.ileri JS, 25, 40, 65, JOO, DS 
N 150 Delmlıımenlildir. 

Ankara Belediyealnclen 1026 
yılmda mldıjım u ayılı '6-
fir ehUyem•mnü kaybettim 
,..U.inl ~ ealdwlnln 
hilkmil yoktur. 

18f8r latanbullu lbnhim 
otlu Muharrem 

z-5785 

MiLLi MUDAFAA VEKALETİ 
.. ATIN ALMA KOMiSYONU tLANLARJ 

BtlJT 
1 - Hava ihtiyacı lçla 40 metre mlYbl liheen blM kapab 

sarf1a eksiltmeye konmuftur. 
2 - Tahmin eclileD bedeli 12.000 Ura olup Uk 1eriut paruı 900 

Uracbr. 
s - lhaıeel S • Udncl klnun • 937 sah abl .. t 15 dedir. 
·-~ .... v. latm alma~ ltbat .. 

bıbllliter. 1hht .. U. ... tmme a6ndedlemes. 
5 - Bblltmeye ilrecelderin 2490 ayılı ba-- 1. 1 Oadl ..a. 

defei'lndeld bDaıelerlyle WrliJdıe tenriaat Ye teklif mektuplarmı iha
le Kin w t' hHdan en_.. Wr 9Ult enellne Irada' M. M. V. ati& 
alma komltY• ım wrmeleri. (1749) a--Qal 

BILIT 
1 - Jler J1lr clftJM biçilen ederi 175 kurut ola 2.200 çift terlik 

De her bir takımma biçilen ederi 140 kurut olan&.CSOO tane maekos 
fmılle ile l.fiOO tane fildekoz don bpab arOa ayn ayn alnacaktır. 

2 - eartnameıerl paruu alamk hti,..ı.ria 11er &la liledm .on. 
n komi.,.,_. plmıleri. 

ı -TerlilrlerJa ilk teminatı B.'5 w fmila w donun G83 liradır. 
4 ~ TerWdedn illa1..ı 3-12-0H perşembe cOntl aat 11 de don ve 
~.,.. ..... .-ıs ....... 
~=-•hN ahwıddedu Jıl90 WJdı ••••ı-•~* ...._ 

.......... yMdl .,...,..hn ilk tı 'aetlwa ile Wrliktl teklif 

.... Jlmm o.le...,..... - .. bir .. enet .... v, ... 
AL Ko, aa aeJmelerL (1711) a 55ıtl 

BILtT 
._.... ,... ... .....,. ara arrı panddrlt tatm ~ 

Pwlılr 1-U.•ırı +. «Uıdl mat 14 dedir. ı.e.kWer u.tıeJed ...--... .. • .... aı.. laailyoauna adlracaat ve puar. 
bil &lt•Jd•la ...... ,,. --- ...... ,.. p·ıJ'ld. 

(ltM) 
a.. • ...-

14 Sı•mt ..... ..,.. . ~--71111 -..... ,, -. ..., .. ..... 
f ................. ıe ıra. ehi 

1--5741 

B!Ltr 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOGO 1 
SA TIN ALMA KOMiSYONU ILANLARI 

llUTEAHHlT MAii VB HBSABIMA. 
40 Tabm mu lralbt uked talebe elbisell 
40 Adet uked •talebe kaputu. 
Tahmin edilen bedeli ( ı 780) lira olan yukarıda mlkbn ft cinai 

yazılı melbusat askeri fabrikalar umum mtıdllrltllil •tm alına ko • 
mlıyonunca 11·12-936 tarhiinde cuma aena .. t 14 de atwk ebiltme 
ile ihale edilecektir. Şartme ...-. olarak l&mlııiayaadm ndlir. 
Taliplerin muvakkat teadut o~ (133) Un (50) lmnq ve 2490 nu
maralı kanuna 2 ._ S 6nd meddelerlndeld vnailde meskOr «la ve 
mtte komisyona mlncaatlan. (1887) Z 56IM> 

Yev.miye 15 • 25 kilo utır ed 
Tahmin edllea Well (1006) Hm (ıs) ~ 01an yabnc!a mlk

tan ve cinai )'Ulh etin abl1 fabrlb1llr 1111111111 mlcftlrllltl Atm 
alma tamlıyoaunca 21. U. 1931 tuldıı4e ~ dd aat 14 c19 
puarhk ile tbale MDeceıdtr. laı'b*m pm'W olarak kom1l1oaa. 
verilir. Tallblerin muftldrat tem1nat olan (75) ıı:~m 1mruf" 
2490 numaralı manun 2 ve 3 ID8dc1elerindeld e aaeakk 
&Un " mtte komlw)'ona mUracudan. (1951) J--lnD" 

ı adet a1 NJ•-h• ,.r ... • 
••1111ef h··· aat ··-· Tabmkı edilen bedeli (2GSO) tır8 'Oim J1!bnda miktarı ve dn-

ilt~ml1..-~:; 
Alma Komilyonunda 18 L 1937 tmldnde puartıeal mt 1 
de .~ ebUtme De ihale ecUlttc .. dr. latmme ~ olüak 
koml8yondm .erUlr. Ta1lblerln ........ temlut .. (1'1) 
lira (75) braf ft 2490 D .... bmmun 2 ft S ma4cle1erbM111d 
ftlalkle mes1dlr &in. w ,.atte 1ldıldll1cma mlhac:adlllL 

(1'52) z--5781 

L'' ..... Y ...... I 11 .. ı 
Ketlf be4e11 (132089) ura (31) binit ola .ıüarda JUdı _... 

Allrst l'llllrUralar u- lllftrltlll Satm Alma 8i ·ı=:-.-
18-12-931 tarlbb1e cuma ,a.a IMt 15 de kapalı ad De eda.. 
cıektir. lartnmne (Attı) lira (61lj"1ıraf nnabbllln4e kOııailJODdan 
..ulr. ~Jeda WillElalt IJll _Mt o1a ('1854) 11ra (•) bnlp 
mi tıeW meldaplanm - •lı" sGnde wt "14 e bdar ı.nt.yona 
ftimelerl n \:em1Dertllla 4e ,_ •umualı lrammaa 2 w S 1111&1e • '*'•• ,_.. 0111.,. ...,,. altn ve mtte ~om..._.... 
m.(1111) a-sno 

ANKARA LEVAZIM. AMlRLtOt 
SATIN ALMA KOMiSYONU lLANLARI 

iLAH 



SAYFA A -p 
Kapalı zarf usuliyle eksiltn1e ilanı 

NAFi_ı\ VEl{ALETi 
Van Su İşleri Etüt Heyeti Şefliğinden: 
ı - Eksiltmeye Konulan iş : Van şehri civarmı sulayacak 

Şamram sulama '·analının hafriyatı ve imalatı sınaiye inşaaudır. 
Bu işin keşif bel . li 35505 lira 74 kuruştur. 

2 - Bu işe aid evrak ve şartname şunlardır. 
A • Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C • Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D • Keşif cedveli ve projeler 
E • Fenni şartname 
F • Kum taş grafiği 
İsteyenler bu şartname ve evrakı Van da Nafia su işleri etüt 

hey'eti şefliğinden görebilirler. . . .. . 
3 - Eksiltme 27. 11. 1936 dan 11. 12. 1936 tarıhıne musadıf 

cuma günü saat 15 de Van'da su işleri etüt h~y'eti şefliği daire· 
sinde müteşekkil komisyonda kapalı zarf usulıyle yap~lacakttr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2~62 l~ra 93. kuruş 
muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşagıdakı vesıkaları 
haiz olub getirmesi lazımdır. 

A - Nafia Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası 
B - Bu gibi inşaatı veya benzerini yaptığına dair ehliyet ve

sikası 
C - 936 yılma aid ticaret odası vesikası 
5 - Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı saat

ten bir saat evveline kadar Van'da su işleri etüt hey'eti binası 
içindeki artırma ve eksiltme komisyonu reisliğine makbuz ~uka
bilinde verilecektir. Posta ile gönderil'!cek mektubların nıhayet 
üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
mühür mumu ile iyice kapatılmış olması şarttır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. ( 1920) 2-5735 

Siyasal Bilgiler Okulu Sabn 
Alına l{omisyonu Reisliğinden: 

Cinsi 
.Yerli paltoluk kumaş 

Miktarı 
En az: 
264 Metre 

Muhammen 
En çok Bedeli 
440 Metre 3960 Liradır. (En 

çok miktara göre) 
Sıyasal bilgiler okulu talebesi icin yukarda yazılı miktarda yer

li paltoluk kumaş açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 10-12-936 
perşemb.? günü saat 10 da Ankara Mektepler Muhasebeciliğinde 
toplanan komisyonda yaprlacaktır. Muvakkat teminat 297 li radır. 
Şartname ve kumaş nümunesi her gün Cebecideki Okul idaresinde 
&i>rülebilir. (!_914) 2~-------

Hariciye 'r ekaleti Satın Alma 
l(omisyonundan: 

1 - Satın alınacak olan ve evsafı şartnamesinde gösterilen çi
çekler kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedel 5500 liradır. Muvakkat teminatı 412 
lira 50 kuruştur. 

3 - Münakasa 11 Birinci kanun 1936 cuma günü saat 15 de 
Ankara Vekalet Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Taliplerin teminatlariyle teklif mektublarını mezkO.r ta
rihte komisyona tevdi etmeleri ve şartnamesini almak isteyenle· 
rin Vekalet Satın Alma Komisyonuna müracaatları. 

(1894) 2~5698 

Aııl~ara inhisarlar Baş 
l\lü ~.:lürlüğünden:= = 

Basmüdürlü~ümUz binası satıs ambarı zeminindeki bozuk kisalo
Utlerin sökülerek yerine mozayık döşeme yapılacaktır. 

Keşif bedeli (457) lira (60) kuruştur. Bu işin 7·12-936 tarihinde 
aaat 16 da pazarhkla talibine ihalesi yapılacağından taliplerin 34 li· 
ra .. 32 kuruş teminatı muvakkate akçeleriyle birlikte baş müdürlüğü
ınuzde müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. (1855) 

2-5641 

Avcılara Kola.ylık 
Ankara İnhisarlar 

Başmüdürlüğünden: 
Atış poligonumuzda av malzemesi satışına baslanımştır. Av 

tezkeresini gösterenler ihtiyaçlarını buradan da tedarik edebi· 
lirler. (1959) 2-5787 

_ P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için Ankarada ve şartnamesinde gösterilen 

yerlerde teslim şartiyle 207 ton kok kömürünün satm alınması kapa· 
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur • 

2 - Tevdi edilecek kapalı zarflar 1 incikanın 936 ı inci salı gii
nü saat on beşte başmüdürlük komisyonunda açılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 496 lira 80 kuruştur. 
4 - İsteklilerin muayyen saatten en son bir saat evvel teminat

brmı başmüdürlük veznesine teslim ederek kapalı zarflarını komis
yona tevdi etmeleri lazımdır. 

5 - Buna aid şartname her gün baş. müdürlük yazı işleri kale· 
tninde görülebilir. (1827) 2-5601 

Ziraat Vekaleti Satın Alma 
Komisyonundan: 

I. - Kapalı zarf usuliyle Silezya arsenik mürekkebatından 50 ton 
arsenikiyeti rassas sil«:"zya (arseniate de plomb = Bleiarsenat si
lezya) ve fare öldürülmesinde kullarumak üzere 100.000 hora fişeğiy
le 1.000 hora aleti satın alınacaktır. 

2. - Arsenikiyeti raasa.sın muhammen bedeli 20.000 lira hora fi
§:k~eri~in tüfe~l~riyle birlikte muhammen bedeli 24,000 li;a, arse • 
nıkıyetl rassas ıçın ılk teminat 1.500 lira, hora fişek ve tüfekleri için 
birlikte 1.800 liradır. 

3. - İhale 18·1-937 de saa~ 15 de Vekalet binasında yapılacaktır. 
4. - Muhammen bedellerı ayrı ayn yazılan bu maddelerin iha • 

leleri de ayrı ayrı yapılacağından taliplerin teklif mektuplarım ona 
göre komisyona vermeleri. 

5. - Şartnameler ~nkarada Ziraat Vekaleti satın alma komisyo
nundan, 1stan~uld.a Zıraat Müdürlüğünden parasız olarak verilir. 

6. - İsteklılerın teklif mektuplarını teminatlariyle birlikte mu• 
ayyen günde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncli maddesinde zik· 
redilen vesikalarla eksiltme saatinden bir saat önceye kadar komis • 

\"On" .,,.nn..,leri. (1937) 2-5773 

U L U S l lLKKANUN 19~G SALI 

1 a ayı HALİL NACİ Anafartalar caddesi No: lll Te'ef. J2, 0 
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O. O. YOLLARI VE LiMANLARI UMUM 
MÜDURLÜGÜ S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 

İRMİK NAKLİYATINA TENZİLAT 
1 

1.12.936 tarhiinden itibaren İrmik de D. D .• 9 numaralı zahire 
tarifesine ithal edilmıştir Tafsılat için istasyonlara müru.:.aat edil-
mesi. (1948) "-5776 

1 LAN 

Muhammen bedeli 8986,20 lira olan müfredatı aşağıda yazılı olan 
yatak effasx 18. 12. 1936 cuma günü saat 15 de kapalı zarf usu
liyle Ankara'da idare binasında satın alıuacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 673 lira 97 kuruşluk muvakkat te• 
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, re:;.ni: gazetenin 7. 5. 936 
gün 3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname da~ 
iresinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır, 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden, Hay• 
darpapda tesellüm sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

Pamuk şilte adet 242 
Seyyar karyola şiltesi ,, 30 
Yatak ve yorgan çarşafr ,, 1772 
Küçük yastık yüzü ,, 325 
Büyük ,, ,, ,, 1000 
Küçük yastık ,, 83 
Büyük yastık ,, 300 
Cibinlik ,, 200 
Büyük yastık ,, 300 

(1953) 2-5782 
----------~~~--~--

Tavuk~cululc Enstitüsü 
~ 

Direktörlüğünden: 
Tavukçuluk Enstitüsü için açık eksiltme usulü ile 5000 kilo 

mısır, 3000 kilo arpa, 8000 kilo yulaf satın alınacaktır. 
Tahmin bedeli 640 liradır. Şartnameler Çankırı caddesi üzerinde 

bulunan Tavukçuluk Enstitüsü Direktörlüğünden alınır. 
İsteklilerin 11 Birinci kanun 1936 cuma günü saat 10 da Tica

ret Odası vesikası ve 48 liralık muvakat teminat makbuzu veya 
banka mektublariyle birlikte Keçiören yolu üzerinde bulunan To
hum İslah istasyonunda toplanacak komisyona baş vurmaları. 

(1913) 2~5724 

inhisarlar Umum 
l\'Iüdürlüğünden: 

1 - 8. 10. 1936 tarihinde ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf 
usuliy:e ~k~iltmeye konulmuş ol_an (35022) lira (37) kuruş keşif 
bed~llı Bıtlıs Atölye inşaatı eksıltme günü istekli çıkmadığından 
yenıden pazarlık suretiyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Pazarlık 16. 11. 1936 tarihine raslayan çarşanba günü saat 
15 de Kabataş'ta levazım ve mübayaat ~ubesindeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 2626 lira 67 kurustur. 
4 - İstekliler ihaleden en az üç gün e~el İnhisarlar İnşaat 

Şubesine gelerek bu gibi işleri muvaffakiyetle yaptıklarına dair 
resmi vesaik getirdikten sonra ehliyet vesikası almalıdırlar. 

5 - İhale evrakı 175 kuruş mukabilinde İstanbul'da İnhisarlar 
İnşaat Şubesinden ve Ankara, Bitlis Başmüdürlüklerinden alr
nabilir. 

6 - !steklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 
Güvenme parasiyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (3261) 2-5783 

Veznedar 
aranıyor 

Askerlikle alakası olmayan ve 
yaşı kırktan yukarı bulunmayan 
(3000) lira kefalet verebilecek 
bir veznedar istiyoruz. 

Orman çiftliği müdüriyetine 
müracaat. 2~~604 

Saçları 

dökülenler 

Kiı"alıli daire 

Havuzbaşında Kazım

paşa caddesinin methalin -
deki Mükerrem apartnna • 
nmda beş büyük oda ve bir 
salonu havi daire kiralıktır. 
Kalörifer, sıcak su ve bütün 
konforu vardır. 

Telefon: 1350 kapıcıya 
müracaat. 2-5684 

ANKARA PALAS 

Cumartesi 5 Birinci l(anun 193S 
PAVİYONDA 

BüYül\ GALA DiNESi 
YENi VE HARİKULADE DANSÖZLLR 

DÖRT . ZAN OFSKlLER 
ve 

Lilyan Guy 
İlk geceleri 

Yemek Fiatı 2 Lira Yerlerinizi Tutunuz .. ~ 

Nafia Bakanlığından: 
Nafıa Vekaletinden müteahhitlik vesikası alanların 937 senesi: 

başında vesikaları usulen yenisiyl~ değiş.:irilrı;ek ?~er:~ ':'e~ika alın• 
dığı tarihten itibaren n~ gibi işlen teahhut edıp bı~ırdıgı!1ı ve.ya te; 
ahhüdünü ifada devam ettiğini iş sahibinin adresı de zıkredılmelC 
şartiyle 1 teşrinisaniden itibaren bir istida ile Vekalet makamına 
müracaatları. (1932) 2-5772 

Maliye Vekaletinden: 
30·5-1934 ve 15·12-1934 tarih ve 2463, 2614 No. \lt kanunlar muci .. 

hince hasılı Sıvas _ Erzurum demiryolunun inşasına tahsis edilmek 
üzere çıkarılması kabul buyurulan 30.000.000 lir~hk istikrazın 
4.500.000 liralık üçüncü tetritibinin kayıt muamelesıne 16-11-1936 
tarihinde başlanacak ve bu müddet 21 gün devam ederek 5-12-1936 
akşamı bitecektir. . 

1 - Kayıt muamelesi tahvil bedelinin peşinen !3 ;ınka gişelerıne 
ödenmesi mukabilinde asxl tahvillerin teslimi suretıyle yapılacaktıtı 

2 - Bu tertip tahviller · 
125.000 tanesi 20 şer liralık 

4.000 tanesi de 500 zer liralrk 
olmak üzere iki kupürden terekküp eylemektedir. 

3 - Bu tertibin ihraç fiatı 
20 liralık tahviller için 19 

500 liralık tahviller için 475 
liradır. 

4 - İstikrazın faizi yüzde 7 dir. • 
5 - Bu istikraza ait şartlar ve menfaatlar hazırlanan ızahname• 

lerde daha etraflı bir surette yazılıdır. 
6 - Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası ile 

Adapazarı Türk Ticaret, Türkiye İş, Emlak ve Eytam, Sümer ve 
Türkiye Ziraat Bankaları merkez ve şubeleri tarafından her yerde 
icra olunacaktır. 

Bundan başka İstanbuldaki diğer bankalar da kayıt muamelesine 
iştirak edeceklerdir. 2-5387 ------
Anl~ara Memurlar 

l{ooperatif Sirl~etinden: 
' 21 • Mart - 936 tarihli umumi: hey et kararma tevfikan asıl hisse• 

leri iade edilecek olan aşağıda isim ve hisse numaraları yazılı mü • 
tekait ortaklarımızın iştirak hisselerini almak üzere bizzat veya 
mektupla 31.12.1936 tarihine kadar şirket müdürlüğüne müracaat• 
lan rica olunur. 

Hisse No: 2674 Niyazi 2676 Niyazi 1323 Ömer 1168 Faik 4438 Ta
lat 3665 Hidayet 1212 Azmi 1208 Kazım 3706 Raşit 2394 Muhtar 2276 
Halis 2383 Bahaettin 2535 Salih 276 Süleyman 3209 Server 3482 Muh· 
lis 2210 Ahmet 604 Hasan 2662 Mehmet 1606 Hikmet, 3069 İbrahim 
827 Süleyman 4722 Osman 2500 Tahir 2494 Sadrettin 2605 İsmail 
4752 Şakir 3249 Haydar 1080 Ahmet ~157 Muhittin 639 Şevki 3227 
Macit 3283 Avni 2771 Nafiz 1301 Kadri 3126 Feridun 2160 Şevket 
1859 Ethem 1341 Kamil 1119 Ahmet 3226 Ali 923 Halil 1314 Rahmi 
2230 İsmet 4372 Ferit 2839 Hilmi 3063 Tahsin 2671 Zikri 1946 Şevki 
869 Nazif 1236 Necati 3359 İhsan 1548 Mehmet 2668 Fahri 1247 Vas
fi 3798 Ferdun 2798 Nurettin 2268 Ali 1043 Halil 2896 Hilmi 2903 
Hilmi 2406 Tahir 2856 Basri 1041 Muhittin 2433 Niyazi 3117 Raşit 
653 Mitat 2322 Hikmet 2397 Cevdet 1224 İbrahim 4394 Tevfik 1213 
Süleyman 992 Basri 1466 Hakkı 1300 Halil 4320 Tevfik 2179 Galip 
812 Emin 504 Cemal 2398 Bahri 183 İbrahim 3163 Sami 2748 Şükrü 
177 Talat 248 Talat 2376 İbrahim 2257 Abdullah 2366 Tahsin ıs Ri .. 
fat 4967 Tevfik 5022 İsmail 695 Ali Rıza. 

2-56!ı5 

FRANSIZCA 

KOMOJEN KANZUK 

Saç Elcsiri 
Saçların dökülmesine ve ke

peklenmesine mani olur. Komo
jen saçların köklerini kuvvetlen
dirir ve besler. Komojen saçla. 
rın gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz. Hafif bir rayihası vardır. 
Komojen kan.zuk saç eksiri ma
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala· 
rında bulunur. 

LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR 

İmtiyaz aabföi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevindt> basılmıştır. 

iNGiLiZCE 
ALMNCA 

LİSANLARI YALNIZ 

BE OKUL'UNDA 
iYi ve SERi 

bir şekilde öğrenebilirsiniz 

ANKARA - Ali Nazmi Ap. . 
1STANBUL - 373. istiklal Cad. 2-5769 

Yeni SİNEMALAR Halk 
BUGÜN BU GECE 

ViYANA SENi SEViYORUM 
Bütün dünyanın gözbebeği büyük tenor 

RICHARD TAUBER 
tarafından temsil edilmiş emsalsiz 

bir aşk ve müzik 

1laveten: Muhtelif seanslarda Ka.
ınutay'm açılma töreni ve ULU 

. ONDERIMIZIN mühim nutku. 

BUGÜN BU GECE 
ESKİMO filminin sevimli sanat• 

karları MALA ve LOTUS'ün 
ikinci şaheseri 

iNSAN A VCULARI 

ilave: Muhtelif seanslarda Kamu
tayın açılma töreni ve ULU ÖN.: 

DERiMiZiN mühim nutku 
Halk Matinesinde: MULEN RUJ .. 


