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ŞARK HATTI 
Falih RJkı ATAY 

Türkiye demiryollarmm yaban
cı idare altında bulunan son kwm ela 
devlet eline geçiyor. Bu auretle 
1937 yılında, murlarmm içinde, 
devlet mab olmayan hiç bir ray par
çası kalmamış olacaktır. Bundan 
aonra Jeolet Jemiryollan Avrupa 
hattı adını vereceğimiz bu kısım, 
Anadoludaki büyük tebekenin ya· 
nmda ehemiyetli değilse de, Trak
ya bölgesinin tek ticari nakil va
sduı idi. Bu hat, cümhuriye -
tin Trakyadaki nüfua ve ekonomi 
politikuma göre idare olunmak ve 
inkitaf ettirilmek lizımc:lı. Bu idare 
ve inkipf meauliyetini ise, demir
yoDarmm diğer büyük kısmım el
de bulunduran ve umumi bir inta 
politikuı güden devletin deruhte e
debileceğine fiiphe yoktu. Bugün, 
daha fazla, Avrupa memleketleri ile 
Türkiye tefımerini baflama~a hiz
met eden bu hatta, Trakyadaki ıe
İıit ve müstesna vazifesine uygun 
bir kabiliyet verilmek lizımdır. 

Geçenleide bir arkadaşumzm t.. 
~ttıiı üz~re osmanlı imparatorlu
iuna ilk denıiryol inşa teklifi bir u1r 
önce yapılmı~. ilk hatların temeli 
İle ondan yimıi .ene sonra •tılımt
br. imparatorluk yollarının yalnız 
idaresi değil, İnf8 politikası dahi 
memleketin menfaatlerine chğil, 

muhtelif hulGI ve nüfuz danlarma 
vasıtalık etmiı oldu~u biliyoruz. 
Hatta esuL bir imtiyu için ile
ri eürülen prtlardan biri hat -
bn ilci taratma ,..ı,.nc. me...ıeket
lerden getirilecek muhacirleri iskan 
etmek, yani Anadoluyu bairmm or
Jr mclan ,,. Wr uçtaa bir uca lr o
l o n ' larla do durmaktı. Vaktiyle 
Aydm hatb iatuyonlanndaki ekal
liyet köyleri binalarmm, demiryol 
fİrketİ tarafından yapılarak, bu köy
lülere muvazaalı ha surette devreclil
mit olduiu anlephmfbr. 

Cümhuriyet deni. demiryoDanm 
doirudan cloiruya milli hizmete ve 
onun bütün vazife ve meaulİJ.etleri
ne buretmittir. Demiryolu politiJra. 
nuz, milli müdafaa ve her b.lmnclan 
milli inlripf darinumı aynlmu bir 
parçuıchr. Eskiden memlekGı eko
nomyaca sömürülmesine ve politi.. 
kaca hul6I ve n6fuz altmda kalma11-

na J'&l'&Y9D ha...-.. ietiMiW-IJe.. 
riclir ld fthdet" ifletme 1IDIUl'U o
~ amwul blkmmamD l.ıhQ 
temellerinden ....... 

6363 kiJometrelik devlet teheke.. 
sine, Trakya batb ile 355 kilometre 
a.ha ilive ec6yoruz. Hükümetin ae
nelerdenberi devanı eden tqebbüa 
•e amünin, demiryollarmm clevlet
lettiriJmeai cihetinden, tmnanılanma
.. demek olan bu IOD bidiıeyi fevk· 
~kaydetmek borcumuzdur. 

~.Maard..ULJ'""__._--§ff .... Zrrllll.-

Hatay hakkında 

Pariste 
Türk -Fransız 
Görüşmeleri başladı 

Ve diğer müh.im 
haberler beşinci 
sayf amızdadır. 

Yarın gazetemiz 
on iki sayfadır 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

KAMUTAYDA l\IALIYE B MVJDELERt 

Petroldan alman vergi indiriliyor 
işletici kuvvet olarak kullanılan elektrik enerjisinin 
istihlak vergisi hakkında bir kanun projesi hazırlanıyor 

Kamutay dün Bay Nuri Conker'in 
reisliğinde toplanmıştır. Siird Mebusu 

B. Mahmud Soydan'la Kocaeli Mebusu 
Dr. general Ziya Nuri Birgi'nin ölüm-

Genel Kurmay tifre subayı piyade 
yüzba1111 Cevad bakkmda Zat İtleri son 
tetkik mercii encümeninin vermiı oldu
ğu karar hakkında Milli Müdafaa eneli. 
meninin mazbatası okunarak kabul edil
mittir. 

Devlet Şurlsmda açık bulunan ua-

hk için seçim yapılmıf ve Sıhat VeWe
ti içtimai yardım dairesi reisi B. Faruk 
Uluğ 156 reyle seçilmiıtir. 

Subay ve askeri memurların tekaüdil 
içiıı rütbe ve ıımflarma göre tayin olu· 
nan yaılan bildiren 2272 aayıb kanu

(Sonu 6. 1ncı sayfada) 

HATAY HABERLERi 

i Hataylılar, Suriye gazeteleri
teklifini 

Maliye Baf,anr B. Fuad Ağralı 

lerine ve Urfa Mebusu Ali Saib Uraa

vaş'ın beraet ettiğine dair olan hükümet 
tez keleri okunmuş; ölen mebuslanmızm 
hatıralarına bir saygı eseri olarak iki 
dakika suıulmuıtur. 

·Kamutay 
Milli Müdafaa 

Encümeninde 
Reis. raportör ve kitib seçimi 

Kamu,ay _Milli Müdafaa Encümeni
niu Gen•:cai Şükrü Nailinin ölümüyle 

• mlinnal kalan reisliğine Diyarbekir me· 
busu General Kazım Sevüktekin, mu 
bata muharrirliğine Erzurum mebusu 
B. Şükrü Koçak, katipliğine de Sam· 
ıun mebusu B. Ruıeni Barkın seçilmiş
lerdir. 

Resmimiz . yeni reiıi, mazbata mu
harririni ve katibi göstermektedir. 

B. Celai Bayar geldi 
İktıaad Vekili B. Celil Bayar.dün ta

tanbuldan ıehrimize dönmüıtür. 

BUGÜN 

lnkılab dersi 
B.· RECEB PEKER 

tarafından 

Halkevincle saat 17.30 da 
Yerilecektir IV\N\ ~ 

mübadele • 
nın 

protesto ettiler 

Silah dağıtılması~ ha pis ve hataylı polis 
ve jandarmanın çıkanlması devam ediyor 

Süriyeden l.tanbal •azeteleri
ne •elen oe orada bulanan GTka
dtlfurau taralından hiu bildirilen 
son Hatay heberleri pınlGTdır : 

Halep, 21 (Huıusi) - Buı Suriye 
pzetelerinde yapılan teldtfleri redde
den bir protesto yapıbnı9tır. Bunda de
niliyor Jd: 

"Zaman zaman bazı Suriye gazetele
ri Hatay'dalri türklerin bir ekalliyetten 
ibaret oldufunu yumakta ve buradaki 
tilrklerin Toroıların timaline mübadele 
ıuretiyle yerleftirilmeaini teklif etmek
tedirler, 

Hatay türkleri, Hatay mmtakaım

(Sonu a. inci aylada) 

Amerikadaki büyük felaket 

Santa Rita volkanının indifaı 
·san Salvador da elli 

ölümüne sebeb 
b. 1r;g· • m ~ının 
oldu 

Nevyork, 21 (A.A.) - Merked A
merikadan gelen haberlere göre, Santa· 
Rita yanardai• geçen gece indifa et. 
miftir. San - Salvador devleti nilfuıun· 

Gaziantebin 

dan apğı yukarı 50 bin kitinin öldü 
söylenmektedir. Şimdiye kadar bin 
set meydana çıkanlmqtır. On bini~ 

(Sonu S. inci aylada) 

kurtuluşu 
Halkevinde güzel bir törenle kutlanacak 

Guiantebin kurtulufunun on bqiD

ci yıldönümü ayın 25 inci cuma gUnil 

saat 17 .30 da Ankara Halkevinde kutlA• 
nacaktır. Bu münasebetle nutuklar c:>y .. 
lenecek, ıiir~er okunacak ve Gaziante
bin kurtulut destanına aid menkibeıer 

' anlatılacaktır. 

Törnede Gazianteb manzaralariyle 
geçen seneki kurtulut törenine aicf fi
lim gösterilecektir. 

Halkevindeki törene bütün antebli
ler davetlidirler. Davetiyeleri kenc:ile
rine yetipemit olanların Halde 18 nu
maradan aldırmaluı rica olunmakta• 
dır. 

Reılmlerlmls 

Guiantebin tari
hi kaleıiyle yeni 
açılan bir caddeyi 
&öatel'D!_ektedir. 

HER YERDE (5) KURUŞ 

Asil bir yardım 
Ankara' Ja bulanan Kordiplo

matik a.zannın Adana sel balıı
nınJa lelôlıete afrayan vatanJGf
lara yarJım için oermif olJaklan 
iane li.taini •evinç ve tqekkiirle 
nqrediyonu. 

Bu miinaebetle, bu ,..U yarJı. 
ma rehberlik etmif olan KorJiplo
matilt Juvayyeni Algan Büyült 
El,m Muhterem Sultan Ahmed 
Han Hazretlerine aynca tqekkür 
hiJerimizi bilJirmek vcailemiz. 
tlir: 

Türk lirası 

100 Afganistan Büyük Elçisi Ekselans 
ıultan Ahmed Han 

30 Afganistan Büyük Elçiliği birinci 
kitibi Abdülvahab Han 

20 Afganistan Büyük Elçiliği ikinci kA. 
tibi Zcman Han 

100 Sovyetler Birliği Büyük Elçisi ebe
lans Karahan 

50 Sovyetler Birliği Büy:ik Elçiliği 

Müıtetan iıay Horace Salkind 
30 Sovyetler Birliği Büyük Elçiliği 

İkinci Katibi Bay Eug~ne Polikoff 
20 Sovyetler Birliği Bilyük Elçiliği 

Ata§CIİ Bay Gourevitch 
100 Almanya Büyük Elçisi Ebelanı 

Von Keller 
30 Almanya Büyük Elçiliği Müsteşa

rı Bay Dr. Kroll 
20 Almanya Büyük Elçiliği Müatepn 

Bav Kari V on Below 
10 Almanya Büyük Elçiliği Atqui 

Bay Von Mirbach 
100 Polonya Büyük Elçiıi Ebelana 

Sokolnicki 
5 Polonya Büyük Elçiliği Ata,e.I 

Bay Narkiewiczjodko 
100 İngiltere Büyilk Elçisi Ebelanı 

Percy L. Loraine 
50 İngiltere BUyük Elçiliği Mileteta

rı Bay J. Morgan 
20 lnciltere Büyük Elçiliil Uç&ıcil 

Kitibi Bay G. H. Clarke 
100 İran BUyük Elçisi Ekselans Halil 

Fahiml 
(Sonu 2. inci nylada) 

vazifesi 
Bir Hy melrtebinde ~ııklardaıı IJ.!• 

rim sormqlar: 
- Oğlum, ne olacüsın1 
- Jandarma sabiti I 
Bir bqkaı fU cnabı Yenıılı: 
- Nıbya madariJI 
çaaıa hııdl muhitleri lçlııde, ,._ 

dOklerl bqlıca. uier ye sivil, IJIJHmet 
m.murlan ozalardu. 

FüM amı Ue H7d1a llalıyqa. _.. 
dan iuaya, ondu YIUyet m«bslm. 
ııibqet IDlYasltqe btlar plbJh. Bl
ylk eberlyetbı dnlet lmdroaım lal• 
urlanmalrta oldufunu garecebials.. 
Fabt haydi lcayliJyO nıbya ile mem
nun ediniz. Ya lstanbul melrteblerin • 
den çıkanları ne yaıpacabıan? Onlar 
size memlelcet coğrafyasının pek Jı:açlli 
bir kısım içinde devlet taralından be .. 
lenerek çalıımalc lstedllclerial dyll7 .. 
ceklerdir. Osmanlı lmparatorlufuntla 
t a f r a slltgiln demelrtl. Bqlıca &lr
lcaç limanla baflıca birbg tren ufr .. 
ğındaa ltesia/ bu göele g6rmei 
fdetl hah bybolmamı,ıır. Bls4e 1111-
nevver. lcendislae ea gole ibtJyacı ola 
yerden. hadisine .IJig ibtiyacı olmqu. 
yan/ bir bemeri tarafından alllJIJUf o
lu yere dolru bg17or. 

Bğer dnlet yal111S hdro saratttl .. 
rlııe gire melcteb af.CÜ olaydı, om 
birbç mle,..• Ull ldiı Cambarl7d 
HltOrclllJfaalJn IJedell. milleti J'etlt-

. tİfllJelctir: melctebll lc6yla. melctebH n
naı. melctebli iJÇi, melctebli bıbçıvaıı., 
Yul 1'0t0a milll bimıetleri melrteblef

. tlrmelc ve onların snlyeleria/ yObelt
melcl Kadro ihtiyacı balcmundan biı 

· bsmı gole bile olan melcteb:er. bu ba
lcımdan, binlerle aohllnda. 

Blu lüribmısın ustası gilli n 
asırdan olan kayla lbıml. Fatay 



SAYFA 2 

HATAY HABERLERi 

Hataylılar, Suriye gazeteleri- , 
teklüini mübadele • 

nın 

protesto ettiler 
(Ba§ı 1. inci sayfada) 

da liırk asırdanberi yaşıyan otokton a
halidir ve burada nüfus ekSP,riyeti de 
bu halktadır. Tarihi ile, ananesiyle, coğ
rafi isimleriyle ve bütün kültürüyle 
tam bir türk mıntakas• olan Hatayın ha
kiki sahibi olan biz türkler, belli olan 
bir maksada matuf bu talepleri şiddet
le red ve protesto ederiz. 

Biz kendi öz topraklarımızda kala
rak istikalimizi kendi kuvvetimizle ko
rumak istediğimizi cihana bir kere da
ha blidiririz.,, 

Hama, 21 (Hususi) - Sancak'da 
muhtelif unsurların arasını açmak ve 
bunları biribirine düşürmek siyaseti 
devam etmektedir. Alınan yeni haber
ler bunu teyid edecek mahiyettedir .. 
Sancakta otoriteler idarenin himaye
kerdesi olan eşkiya çetesi reisi Koço ve 
adamlarına da silah tevziatı devam edi· 
yor. 

Lazikiye, 21 (Hususi) - Antakya
da polis teşkilatında en son türk polis
lerini teşkil eden dört kişi oradan kal
dırılarak yerlerine türk olmayan polis
ler konulmuştur. Halen Antakyada tek 
bir türk polisi kalmamıştır. Kaldırılan 
türk polislerin isimleri şunlardır: Şev
ket, Rauf, Osman Sadık. Diğer taraf
tan türk jandarmaları dahi yerlerinden 
kaldırılmaktadır tar. 

Halep, 21 (Hususl) - Sancağa gör
menler heyetinin gönderilmesi, Sanı:.ı· 
ğa yeni askeri kuvvetlerin sevkedilme
mesi, ve son defa gönderilmiş olanların 
da geri alınması hakkında Milletler ce
miyeti kararı Suriyede fena tesir yap-

Asil bir yardım 
(Başı ı. inci :;aylada) 

30 İran Büyük Elçiliği Müsteşarı 
Bay Nuri Esfendiyar1 

10 İran Büyük Elçiliği İkinci Katibi 
Bay Şahroki 

10 İran Büyük Elçiliği Ataşesi Bay 
Hasan Motarnedi 

30 İtalya Büyük Elçiliği Müsteşarı 
Bay Giovani Astis 

10 İtalya Büytik Elçiliği İkinci Ka
tibi Bay Manlio Castronuovo 

5 İtalya Büyük Elçiliği Katibi Bay 
Pi sa 

100 Amerika Büyük Elçisi Ekselans 
Mac Murray 

10 Amerika Büyük Elçiliği Üçüncü 
Katibi Bay Fıederick E. Farnsworth 

100 Fransa Büyük Elçisi Ekselans 
Ponsot 

100 İsveç Elçisi Ekselans Winnther 

50 Avusturya Elçisi Ekselans Kad 
Buchberger 

10 Avusturya Elçiliği Katibi Bay 
Woinovich 

100 Irak Els;isi Ekselans Naci Şevket 

30 Çekoslovakya Elçisi Ekselans Kart 
Halla 

10 Çekoslovakya Elçiliği Birinci Ka
tibi Dr. Bonslav Hub 

50 Yugoslavya Elçisi Ekselans Bran
ko Lazarevitch 

10 Yugoslavya Elçiliği Katibi Bay 
Miodrag Markovitch 

50 Yunanistan Elçisi Ekselans R. 
Raphael 

30 Bulgaristan Elçisi Ekt:elans Tbe
odore Christoff 

10 Bulgaristan Elçiliği Müsteşarı Bay 
Traiko Popoff 

5 Bulgaristan :Zlçiliği Katibi Bay 
Adrien Gourov 

50 Macaristan Elçisi Ekselans Zoltan 
de Mariassy 

30 Çin Elçiliği İşgüderi Bay C. Y. 
Hsiao 

20 Romanya Elçiliği İşgüderi Bay 
Constantin Eliad 

mıştır. Vataniler Milletler cemiyetinin 
bu kararına karşı koymak için bazı ted
birlere başvurmaya başlamışlardır. Bun
lardan bir tanesi Sünni ve Hıristiyan 
araplardan bazı ileri gelenleri, ve türk
lerden mevcud mebusları elde ederek 
Sancağın Suriyenin parçası olduğuna 

dair Milletler cemiyetine, muhtelif ma
kamlara "Halk biziz, Sancağı temsil e
deriz,. gibi telgraflarla ve sahte mazba
talarla yapılan müracaatlardır. Vatani
ler tarafından alınan tedbirlerden ikin
cisi de Taşnak ermenilere ve muhtelif 
unsurlardan kandırabildikleri kimsele
re silah dağıtmaktır. Ekalliyette bulun· 
dukları sahada ancak silahla tutunabile
ceklerine kani olanlar, şimdiden bu gibi 
tertibat almaktadırlar. 

Lazikiye, 21 (Hususi) - Antakyada 
son hadiseler münasebetiyle tevkif edi
len ve hapishanede yatmakta olan türk
lerin adları şunlardır: 

Abdülgani Fahd, Sabit Fazıl, Ab
dullah, Hamod Mustafa, Uçum zade 
Halil, Uçum zade Fevzi, Kasap Musta
fa, Asfurlu zade Mithat, Ahmed Halef, 
Hamal Hamit. Receb Şamil, Kazım Ni
hat, Emin Murtaza, Ali Zidli, Kasap 
Ahmed, Garaj Dellale, Celal Boşnak, 
Hüsnü Abdurrahman, Cemil Recep, 
Mehmed Sinek, Kemal Sürmeli, Hamal 
Ahmed, Rifat Celal, Belediye azasın
dan Necib Abdülvehhap, İbrahim Ha
malı, Sabit Hüsnü, Süleyman Fehmi, 
Hasip, Nuh zade Rifat, Şöför Satahat
tin, Kartal Mehmed, Mehmed Kebabcı, 
Süleyman Zırrık, Marangoz Mehmed, 
Hüsnü Bey zade Tahir. 

!\:aymal\.am tayinleri 
Vize kaymakamlığına İpsale kayma

kamı Nureddin, Karaman kaymakamlı
ğına Gürdes kaymakamı Celaleddin, Si.. 
livri kaymakamlığına Eşme kaynıakanu 
Vakkas Ferid, Tosya kaymakamlığına 

Araç kaymakamı Mümtaz, Lice kayma
kamlığına Cizre kaymakamı Fikret, 
Koçhisar (Ankara) kaymakamlığına 

Tercan kaymakamı Şevket, Bahçe kay
makamlığına Saimbeyli kaymakamı 

Remzi tayin edilmişlerdir. 

Köy muallimleri -
kursları 

Kültür Bakanlığı önümüzdeki ilkba· 

harda açacağı köy muallimleri kursu et
rafında tetkiklerine devam etmektedir. 
Kursların nerelerde ve kaç tane olacağı 
mart sonlarında belli olacaktır. 

Orta mekteb f ransızca 
muallimliği 

Açık bulunan ikinci ortamekteb 
fransızca muallimliğine Bn. Zeyneb 
Menemenci tayin edilmi~.tir. 

Erzincanda yerli mallar . . 
sergısı 

Erzincan, 21 (A.A.) - Bugün yerli 
mallar sergisi açıldı. Açılma töreninde 
vali, daire müdürleri, memurlar, kesif 
bir halk kitlesi hazır bulunmuştur. Zi
yaretçiler fındık, üzüm, incir ve nefis 
sigaralarla izaz edildi. Teşhir edilen eş
ya arasında inhisarlar ve yerli bakır 
mamulatı herkesin dikkat nazarını çeki
yordu. 

50 Japon Elçiliği İşgüderi Bay Kats
sutaro Miyazaki 

50 Belçika Elçisi Ekseians Geoıgeı 
Raymond 

SO Norveç Elçisi 
Bentzon 

10 Norveç Elçiliği 
Orre 

Ekselans Sigurd 

Katibi Bay Knut 

ULUS 

IST ANBUL TELEFONLAR! : . 
Şark şiöıendif erleri 

Teslim edecek heyet geldi 
İstanbul, 21 - Şark ~imcndiferlerini 

teslim edecek olan heyet geldi. İşe baş
ladı. Teslim alma muamelesi ay niha
yetine kadar bitecek ve hat önümüzdeki 
yıl başından itibaren devlet demiryolla· 
n tarafından işletilecektir. 

Parti vilayet 
kongresi açıldı 

İstanbul, 21 - Parti vilayet kongre
si vali tarafından açıldı. Kongrede 63 
parti mümessı.li vardır. Reislik divanı se
çiminde swar iuaresi müdürü B. Ziya, 
ıkinci reısllge B. Refik Ahmed, katiblik
lere avukat Methi Hikmet, belediye tef. 
tiş heyeti reisi B. Tevfik seçildi. Bundan 

sonra idare heyetinin parti işlerine, se

çimde, kongrelere, halkevlerine, beledi
ye, maarif işlerine ve bilhassa yollara 
aid uzun bir rapor okundu. Vali, bir bu
çuk saat süren bir nutuk söyledi. Bil
hassa şehirde yapcacak işlerden bahset
ti. Encümen seçimleri yapıldı ve kısa 
bir münakaşadan sonra çarşamba günü 
toplanılmak üzere dağıldı. 

Buğday fiatları yükseliyor 
İstanbul, 21 - Buğday fiatlarındaki 

yükselme devam etmektedir. Bugün top
lanan narh komisyonu ekmek fiatlarına 
yirmişer para zam yaptı. Birinci ekmek 
on buçuk, ikinci ekmek dokuz buçuk 
kuruştur. 

Prost geliyor 
İstanbul, 21 - Profesör Prost bugün 

Torosla Ankaraya hareket etti. Yanında 
belediye imar şubesi müdürü B. Ziya 
vardır. Avan proje ve diğer planlar da 
mütehassısın yanındadır. 

Bir vatandaşın davas! 
İstanbul, 21 - Kasımpaşada arsası 

olan bir vatandaş arsaya çöp atılarak 

kirletildiği için belediye aleyhine zarar 
ve ziyan davas ıaçmıştır. 

İstanbul valisinin 
değişeceği hakkındaki haber 

etrafında 

Ankara Valisi B. Nevzad Tandoğan
ın İstanbul Valiliğine, İstanbul Valisi 

B. Muhiddin üstündağ'ın da Ege mın· 
takası umumi müfettişliğine tayin olu
nacağı hakkında İstanbul gazetelerinde 
görülen neşriyatı tahkik ettik. Resmi 
ve salahiyetli makamlarda ne umumi 
müfettişlik ;curulması ve ne de valiler 
arasında değişiklik olacağr etrafında 

hiçbir malumat yoktur. 

DiL KÖSESi: 

''Yazıların mümkün olduğu kadar 
ana diliyle işlenmesi birinci dileğimiz-
d

. ,, 
ır. 

"Ana dili'' gramer bakımrndan doğ. 
ru bir terkibtir. Fakat bu manayı ifade 
için dilimizde kullandığımız tabir "ana. 
dil" dir. Çünkü bu tabir yukardaki gıbi 
"ana dili,, olsa idi, bu takdirde, mesela 
''türkün ana dilisi,, dememiz icab eder
di. 

* • * 
"Dillerin ulusal özelliğini en çok 

belirten üçüncü nokta - dilin nevine gö
re - kelimelerin sonuna veya başın3 ge
tirilen eklentilerdir."' 

Kelimelerin başına veya sonuna ge
tirilen sözlere yeni dilimizde ''ek'' di
yoruz. Bu itibarla "eidenti" kelımesi 

yanlış olarak ku/Janılmıştır. 

• • • 
"İbrahim ınğlığında İshakı yerine 

Karaman hükümdarı yapmak istedigini 
yukarda gördük" 10 Romanya Elçiliği Katibi Bay Eı:ni

le Oprisan 
40 Sovyetler Birliği Ticaret Mümea- • "lbrahim" değil ''lbrahimin'' deni/-

sili Muavini Bay F. Starosum 1 me.t J§zımdr. ''Sağlığında" kelimisenin 
50 Mısır Elçi&i Ekselans El Gazaerli 

Bey 
önüne ve ardına birer virgül koymak da 

2005 Yekun İcab ederdi. 

Atatürk'ün Kayseriyi 
şereflendirdiği günün 

yıldönümü 
Kayser4 21 (A.A.) - Atatürk'ün Sı. 

vas kongresinden sonra Kayseriyi ilk 
şereuendirdikleri Atatürk güniınun ı ·ı • 
inci yıldönümü hallan coşkun tezahür
leriyle kutlandı. Bu kutsal günün şere
fine Halkevinin tertib ettiği tören ve 
müzamerel~re binlerce halk iştirak ede
rek o günün heyecarunı yaşadı. 

Cümhuriyet halk partisi ilyönkurul 
kongresi de bugün yapıldı. Kongrede 
Atatürk'ün misafir kaldığı evin satın alı
narak inlalab müzesi yapılmasına karar 
verildi. 

B. Tandoğan iyileşti 
Birkaç gündenberi gripten rahatsız 

bulunan Vali, Belediye ve Parti Baş
kanı B. Nevzad Tandoğan bugün işinin 
başına gelerek çalışmıştır. 

Antalyada C. H. P. il 
kongresi 

Antalya, Zl (A.A.) - Dün Cumhu
riyet Halk Partisi il kongresi Balıkesir 
saylavı B. Enverin huzuriyle açılmış ve 
bugün de müzakerelerine devam etmiş
tir. Kongre ilyönkurul üyelerini seçe
rek toplantısına son vermiştir. 

Çankırı C. H. P. il kongresi 
çalışmalarını bitirdi 
Çankırı, 21 ( A.A.) - C. H. Partisi 

il kongresi bugün çahşmasını bitrimiş· 
tir. Kongrede çok mühim dileklerde bu
lunulmuştur. İlin imarı yönünde çok 
değerli kararlar alınmıştır. Son toplan
tıda İsmet İr.önünün ilimize gelerek 
Çankırıyı da şereflendirmeleri için ken
dilerinden temenniyatta bıılunulmasma 
karar verilmiştir. 

B. Kara Han Anadolu 
Ajansında 

Sovyetler birliği büyü
0

k elçisi S.E. 
Karahan, dün Anadolu Ajansı Genel 
direktörlüğünü ziyaret etmiş ve ajan
sın modern, teknik tesisatına hususi bir 
alaka göstermiştir. 

Çağrı 
Kamutay Arzuhal Encümeni, bugün 

grup içtimaından sonra toplanacaktır. 
• Kamutay Mil!i Müdafaa Encümeni 

22.xn.1936 salı günü grup içtimaından 
sonra toplanacaktır. 
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Umumi müfettişler 
konferansı 

Çalışmalarına devam 
ediyor 

Umumi müfettişler konferansı dün 
toplanmış ve çalı~malarına devam etmiş
tir. Dünkü toplantıda mahalli idareler 
umum müdürü B. Faik hususi idareler 
ve belediyeler etrafında izahat vermiş 

ve bunlar üzerinde görüşmeler yapılmış
tır. Bundan sonra nufus ve seferberlik 
işleri etrafında görüşmeler yapılmıştır. 

Konferansa bugün de devam olunacak. 
tır. Haber aldığımıza göre yarından iti
baren ruznamede bulunan maddeler ve 
teferrüat üzerinde kararlar alınmağa 

başlanacaktır. 

Anlmra halk:evi 
Atatürkün Ankarayı şereflendir

diği giiniin yıldönümiin<le lıir 
Kroskavntri hazırladı 

Milli Şef Atatürk"ün, memleketi kur
tarmak için, Ankarayı ilk şcrefiendirdi

ği gün olan 27 ilkkanunun kutlanması 

için yapılan hazırlıklar arasında Anlca
ra Halkevi bir Kroskavntri (Yol koşu
su) tertib etmiştir. 

Koşu Atatürk'ün Ankaraya girdiği 

yer olan Dikmen'in Kızılyokuş mevki
inden başlıyacak ve Ankara valilik bina
sının önünde bitecektir. 

Kobilay günü 
Ankara Halkevi, inkılab şehidi Ku. 

bilay'm ölümünün yıldönümü gününde 
bir anış töreni yapmayı kararlaştımuı· 

tır. Törenin hazırlıklanna başlanmıştır. 

Temsil hazırlıkları 
Ankara Halkevi, kış mevsiminde, An

karada canlı ve hareketli bir gece haya
tı yaratmak için bir temsil programı 

hazırlamaya başlamıştır. Temsiller ta

til günleri gündüz ve haftanın muayyen 
günl~ri gece verilecektir. 

Halk tfu-kü ve oyunları 
Kültür Bakanlığının halk tiirkü ve 

oyunları için açmış olduğu anketlere vi

layetlerden cevablar gelmeğe başlamış

br. Bakanlık bütün cevablar geldikten 

sonra tasnif edecek ve lüzum görürse 

muhtelif mmtakalara heyetler göndere

cektir. 

istihlaki artırmak lazım , 
Ulusal arttırım ve 

yerli malı haftası bitti. 
Bu haftanın verdiği hız
la bu yolda en aşağı bir 
yıl yürüyeceğimizi, gele
cek sene bu hızı gene bu 
hafta içinde yeniliyece
ğimizi umalım. 

de zeytin ya~ını geride 
görmüyoruz. Sonra, bu 
yazımıza ana mevzu olan 
taraf da zeytin yağınm 
memleket içinde fazla 
istihlak edilmesi lazım 
gelen bir madde oluşu • 
dur. 

mini, bir memleket mah .. 
sulüne yeni yeni ve ge • 
ni, pazarlar açacaktrr. 
Fazla istihsalin imkan 
altına girmesi ise fiatla
rın umumi kesemize da • 
ha uygun bir hale inme
sine sebeb olabilir. 

Bizim bu hafta sonun
da bu sütuna karalıyaca
ğımız satırlar, bu büyük 
davanın büyük değerini 
yeniden inceliyecek de
ğildir. Bütün bir hafta 
içinde değerli ve salahi
yetli ağızlarla kalemler 
bu i<.ıi yaptılar. Bu fıkra
yı biz, bir küçük müşa· 
hededen bir küçiik neti -
ce çıkarmak için yazıyo
ruz. 

Ankarada yaşıyan köy 
tüter - evlerimize gelip 
sık sık değişen hizmetçi· 
terde görüyoruz - zeytin 
yağlı yemek yemiyor, ba
lığı ağızlarına koymu • 
yorlar. Kıyı şehirlerden 
içeri memleketlere j?elen 
balığın pahalılaştığını 

kabul edebilir, bunun u
cuzlatılması için ayrı ted· 
birler alınmasını dileye • 
biliriz. Fakat zeytin yağr 
sağ yağdan çolC daha pa
halı değildir. Gıda kıy • 
meti bakımından, mideye 
uyj?un gelmesi itibariyle 

Kendi yurdumuzda 
çıkan zeytin yağı, eğer 
halkımızın birçoğu zey • 
t in yağı yemeği adet e • 
dinmivecek olurlarsa az 
istihlak edilecek demek
tir. 

Köylünün duymadığı 
bir takım i!ıtiyaçlar var
dır ki onları ihtiyaç ve 
itiyad haline getirmek, 
köylünün para kapasite -
si bakımından belki im· 
kansızdır. Onun için bun· 
ları daha çok şehirlerde 
fazla istihl5k ettirmek 
çea.~leri.ni ar~mak ~e~
burivetındeyız. Lakın 

zeytin yağı ~ibi bir mad
denin memlekette gere
ğinden daha az sarfedil
mes: iç vilayetlerimizde 
yaşıyan birçok vatandaş
ların zeytin yağlıdan u • 
zak durmaları yüzünden· 
dir. 

Zeytin yağı yeme • 
mekle hiç bir tasarruf da 
yapılmamaktadır. Demek 
ki küçük bir itiyadın te-

Bu fıkrayı yalnız zey
tin yağı yemek adetini 
yaymak maksadiyle yaz
mıyoruz. Asıl maksadı· 
mız yeni ve lüzumlu is
tihlak ıidetleri yaratıp 
bunları yaymanın istih
sal ufkumuzu genişlete• 
ccğini tebarüz ettirmek• 
tir. Mesela, kahvaltıları• 
mızda taze ve kuru ye • 
miş yemek, şekeri daha 
bol yiyecek tarzda bir 
yemek sistemi kunn~k! 
kutu balığı, turşu gıbı 
çerezleri yemekten önce 
mutlaka sofrada bulun • 
durmak gibi adetler de 
şehirlilere tavsiye oluna· 
bilir. 

Hullsa: memleketi• 
çinde bir takım faydalı 

istihlak Adetleri yarat • 
mak zorundayız. Bu a· 
detler yerleştikçe iıtih· 

sal gayretimizin de bü • 
yüyüp genişleyece~ine 
şüphe yoktur. 

N. A. 
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Seyalwt notları 

Gene donanma Alrdenizde 
;M 

Donanmamızın Malta ve F aler 
ziyaretlerini, gördüğü yük.,ek dost
luk tezahürleri bakımından milletçe 
gururla takib ettik. Valetta limanın
C:la geçen beş gün türk • ingiliz dost
luğu bakımından türk denizcileri ü
zerinde unutulmaz hatıralarla dolu
clur. Bundan yirmi yirmi beş yıl ön
ce hasta adamın kendisine uzanan 
elini tutmaktan iğrenen lngiltere, 
Kemalist donanmanın mürettebatı • 
na "arkad"'" diye hitab etmekten 
bir zevk duydu ve Akdeniz filosu 
baş kumandanı~ tekrar Marmara'
ya girdiğiniz zaman arkada dostlar 
bıraktığınızı dalına hatırlayınız, di
ye uğurladı. 

Her milletin donanması vardır, 
bunlar biribirlerini meslektaşca ziya
ret ederler. Bunlar mutad şeylerdir. 
fakat türk donanmasının bu Akde
niz gezisi, bizim için milletçe üzerin· 
de durmaya değer birçok hususiyet -
ler arzeder: Donanmanın hazırlan
ması, donanmanın ruhunu teşkil e
den genç kadro, donanmanın temsil 
ettiği genç millet ve rejim ve donan
manın Akdenizde rolü ... Bunlar üze
rinde kısaca duralım. 

Türk, büyük denizlerin kenarı -
na gelince, hemen büyük donanma
lar yaptı ve tarihte türk donanması 
dünyanın en büyük donanmalariyle 
karşılaştı, yendi veya yenildi. Fakat 
her yeniliş ve yokoluşu müteakib, 
Marmara'dan birkaç yüz parça yep
yeni bir donanma yelkenlerini şışire
rek açılır ve Akdeniz' de kendisine 
boyun eğdirirdi. 

Tarihte birçok milletler, donan
malannı kaybettiler, fakat pekçoğu 
kaybedileni kısa bir zaman sonra ye
rine koyamadılar. Türk donanamsı 
buhar devrini müteakib, Sultan Ha
mid idaresinin zulmü ile eridikten 
sonra meşrutiyet idaresinde canla
nırken hnrbı umumide tekrar mahv
oldu ve Cumhuriyete baştan aşağıya 
onanlmnk isteyen bir Yavuz'dan 
bttşka bugiini.in savaş şartlarına uyan 
bir tekne bırakmadı. 

Bi rny evvel Akdenize açılan on 
parçalık bir birlik, tamamen cumhu-

riyetin eseridir. Cumhuriyet, milletin 
bin bir ihtiyacı u;inde, milli bünye -
nin ödeme ve bakabilme şartları ile 
ölçülü olan bu donanmayı yarattı ve 
onu hatm sayılır bir kuvvet halinde 
barısm emrine verdi. 

Burada, yeni donanmayı hazır· 
larken, lnönü'nün, harb meydanla • 
rında kazandğı yiiksek şerefleri nur
landıran dürüstlük mücadelesini de 
saygı ile anmamak kabil mi} 

Donanmanın genç kadrosu, bi 
zim için değerine paha biçilemez bir 
kıymettir. Bu genç kadro, bütün var
lığım cumhuriyetten almıştır. Amira
lmdan dümen erine kadar hepsi 
Mustafa Kemal'in elinde yetişmiştir; 
şerefini, mesuliyetini bilir ve dünya
nın en asil milletinin oğlu olduğunu 
her hareketiyle isbat eder türk ço
cuklarıdır. Bu genç kadro Malta'da, 
beş gün başında saygıdan ve arka
daşlıktan örülen bir takdir çelenği o
larak dolaştı. Çetin, ananeperest bir 
muhit, bütün protokol şartlarından 
sıyrılarak, bu centilmen kadroyu ağır
lamaktan bir zevk duydu. Subayları 
mız savaşçı, sportmen ve sosyete a
damı olarak askerlerin, halkın ve ai
lelerin sevgisine ve hürmetine maz
har oldu. 

Büyük amirahn şu sözleri bu ha
tıraların en kıymetlisidir: "kürek ya
nşmda bize tam bir surette galib gel
diniz, her iki futbol maçını da kayl> 
ettiğinizden dolayı müteessiriz. Fa • 
kat, siz her iki maçı kaybebnekle be-
raber, bir galibiyetten daha büyük 
bir şey kazanarak memleketinize gö
türüyorsunuz ki, o da, spor centil
menliği ile oynamış olmak şöhreti
dir ... " 

Amiralmdan dümen erine kadar 
hepsi, türk milletini şerefle, muvaf
fakiyetle temsil ettiler. Yurdlarma 
büyiik hizmet ettiler. Onları bu gü
zel ve muzaffer sefere yoJlryanlan 
ne kadar candan kutlasak gene azdır. 
Türk donanmasının F aler limanın • 
daki beş gününü de aynca yazaca
ğım. 

Naşid ULUC 

Vitrin müsabakalarının neticeleri 
Ulusal ekonomi ve arttırma haftası 

dolayısiyle açılan vitrin müsabakasına 

24 ticarethane iştirak etmiştir. Ulusal 
Ekonomi ve Arttırma Kurumu ve Ti
caret ve Sanayi Odası tarafından seçi
len heyet 18.12.1936 tarihinde müsaba

kaya giren vitrinleri birer birer tetkik 
ederek aşağıda yazılı ticarethanelerin 
birincili .. i tcsbit edilmi~tir: 

Halıcılardan: Anafartalar caddesin
de Hüseyin Muzaffer, 

Bakkallardan: Bankalar caddesinde 
Ahmed Enver, 

Şekercilerden: Bankalar caddesinde 
Şehzadebaşı şekercisi Osman Nuri, 

Pastacılardan: Anafartalar cadde
sinde Halk pasta salonu sahibi Şakir, 

Manifatura: Çocuk Sarayı cad -

desinde Sümer 
Bank Yerli mal
lar pazarı, 

Tuhafiyeciler: 
Çocuk sarayı cad
desinde Talat HU-, 
seyin Ortaç. 

Resimlerimiz 

Sümer Bank Yer

li Mallar pazarı 

ile Halk pasta sa
lonunun vitrinle
rini göstermekte
dir. 

ULUS 

Kom"omol vapuruna 

yapılan taarruz etraf mda: 

Hadi~nin vahim 
nPtİceler 

do~ırnıasındaıı 

k:orkııluyor 
Moskova, 21 (A.A.) - Sovyet Kom

somol vapurunun ispanyol .:sileri tara
fından batırılması dolayısiyle İzvestiya 
gazetesi diyor ki: 

''Bu hainane hareketin Sovyet işçi 
kamoyunda derin bir nefret uyandır

mamasına imkan yoktur. Fasist asiler a
teşle oynuyorlar. Harp müsebbiblerinin 
bu işitilmemiş canice tahriklerinin iiki
betlerinden henüz bahsetmek zamanı 

değildir. Ancak ortada açık bir şey var
sa o da, ispanyol faşistlerinin ve "nla
rrn arkalarında duran ve bunların hare
ketlerini idare edenlerin bu korsanlı
ğının mesuliyetinden kurtulamıyacak· 
landır." 

Pravda gazetesi de şöyle yazıyor: 
"Şimdiye kadar faşist korsanlar 

sovyet silahları araştırmak gibi sahte 
bir bahane ile Sovyet gemilerine bir çok 
taarruzlarda bulunmuşlar, bunları ::ıç:k 

denizlerde tevkif etmişler ve kanunsu.? 
araş.tırmalarda bulunmuşlardır. Komso 
mol vapurunun batırılması faşist ha~t:

kundakçılarının yeni bir cinayetidir.,, 

ınternasyonal malı/illerde haygı 
Londra, 21 ( A.A.) - Deyli Hcr,ıld 

gazetesi bir asi İspanyol kruvazörü ta
rafından yapılan bombardıman netice
sinde içinde yangın çıkmış ohn Komso
mol vapuru hadisesinin enternasyonal 
mahfillerde uyandırdığı kaygıdan bah
setmektedir. 

Dün akşam rus ticaret gemilerini:' 
himayesi için Akdenize Sovyet h-1.-h 
gemileri gönderilmesi ciheti düşünü!ü 
yordu. 

Moskova hükümetinin açık denizde
ki bu gibi korsanlıklara engel olmak hu
susunda kendine yardım etmeleri için 
İngiltere ve Fra,.,say~ miiracaat etmesi 
ihtimali de vardrr. 

J' ahim rıetıcelerden korkulu·yor 
Paris, 21 (A.A.) - .Pôti Parızıy en ga

zetesının JltıosKova mulıabın biıaınyor: 

Komsomoı vapuru Bcıç.kaya manga
nez gotürmekte ıdi. Içindt: sılah yok ıdi. 
Binaenaleyh asi kruvazörün hareketini 
haklı gösterecek biç bır şey yoktur. Bu 
vahim hadise ile doğurabıleceği netıce
ler ve .davet eyleyebileceği mukabelei 
bilmisiller şimdi Sovyet hükümeti erka. 
nı arasındaki görüşmelere zemin teşkil 
etmektedir. 

~ovyeı Rusya Akaerıize lıarb 
gemisi görıdereceknıi~ 

Londra, 21 (A.A.) - Deyli Ekpres 
gazetesinin Varşovadan haber aldığına 

göre, sekiz denizaltı gemisi, üç torpido 
ve iki torpido muhribi Akdenize gitmek 
üzere dün Odesadan hareket etmişler· 
dir. Bu gemiler, ispanyol asileri elinde 
bulunan harb gemileri tarafından yapı
lacak tevkif veya araştırma takdirinde 
Sovyet gemilerini himaye edeceklerdir. 

FlLlSTIN'DE: 

Bir heyet lrak'a ~önderildi 
Kudüs, 21 (A.A.) - Aralarında 

yüksek arab komitesi azası da bulunan 
bir arab heyeti Filistinin istekleri halc
kında İrak Kıralı ve hükümetiyle gö
rüşmek üzere Bağdada gitmiştir. Bu he
yet Riad'a da giderek İbnissuut ile gö
rüşecektir. Şimdilik Filistindeki bütün 
arab gazeteleri bir kaç hafta müddetle 
kapatılmışlardır. 

lTALYA'DA: 

Papanın hastalığı niikseui 
Londra, 21 (A.A.) - Romadan bil

dirildiğine göre Papanın hastalığı nük
setmiş ve kendisi bayılmıştır. Doktor
lar, konsültasyon yapmışlardır. Hiç bir 
bülten neşredilmemiştir. 

Papanın Noel gecesi 11,30 da dini 
ayini radyo vastıasiyle yatağından ida
re edeceği teeyyüt etmektedir. 

S\YFA 3 

HABERLE 
İSPANYA HADİSELERİ 

Hükümetçiler yeni mevziler elde ettiler 

B. Hi tler İspanyaya 62.500 kişi göndermeğe hazırmış 
Madnd, 21 (f.A.) - Öğleden son

ra hiıküınet topçu kuvvetleri, asilerin 
toplu bir halde bulunan kuvvetlerini 
dağıtmag:ı ve cüınhuriyctçilerin ileri 
hareketierini korumaga devam eylemiş
lerdir. Cumhuriyetçiler, yeni bir talcım 
mevziler işgal etmişlerdir. 

Hükümet kuvvetleri Ddpardillo ve 
Valdemorillo bölgelerinde ilerlemişler
dir. Asiler, mukabil harekette bulun-, 
mamışlardır. Hükümet kuvvetleri, asi
lerin son muharebede meydanda bırak
mış oldukları altı tankc zaptetmi:~ler

dir. 
Aranjuez bölgesinde asilerin suva

rileri, Kasahiguera ve Kasa Kompejosa 
hücum etmiş ise de püskürtülmüştür. 

Villaverde bölgesinde taarruz etmek is
tiyen asiler püskürtülmüşlerdir. 

8. Kaballeru'nun kardeşi öldü 
Tenerif, 21 (A.A.) - Hiıkümet tay

yareleri, Ba<lajoz'u bombardıman etmiş-
tir. Bombardıman esnasında Largo 
Kaballeronun kardeşi ölmüştür. 

B. Hitler İspanycıya 62,500 kişi 
göndcrmeğe lıazırml§ 

Londra, 21 (A.A.) - Niyuz Kronikl 
gazetesi, B. Hitlerin ispanyol asilerine 
yardım için altmış iki bin beşyüz kişi 
göndermeğe hazır olduğunu haber ver
mektedir. 

General dö l .. ano lıükünıeıçilerin 
t(•bliğlerirti tehzib ediyor 

Sevil, 21 (A.A.) - General Kue"po 
dö Lano, hükümet tarafından neşredil-

1NG1LTERE'DE: 

35.000 tonluk iki krtnazör tez· 
gaha konuyor 

Londra, 21 (A.A.) - 35 bin tonila

toluk iki y eni ingiliz safıharb kruvazö

rünün tezgaha konulması tarihi, resmen, 
Vaşington deniz anlaşmasının nihayete 
ereceği tarih olan 1 ikinci kanun olarak 
tesbit edilmiştir. 

B. N. Çemberle) n ameliyat oldu 
Londra, 21 (A.A.) - Hazine baka

nı B. Nevil Çemberleyn dişlerinden a
meliyat olmuştur. Bu sebeble bir kaç 
gün yatakta kalacağından Fransaya ya
pacağı seyahat gecikmiş bulunmakta
dır. 

"Bir halk cephesi kurulması 
elzemdir.,, 

Londra, 21 (A.A.) - Briştolda bir 

nutuk söyliyen Sir Stafford Krips, i

sim söylememekle beraber "halkçı cephe,, 

fikrini ileri sürmüş ve ezcümle demiş· 

tir ki : 

"- Bir çok zamandanberi şu fikir
deyim ki, bugünkü milli hükümetteki 
kapitalist kuvvetlerin toplanması, bir
leşmesi karşısında eğer işçilerin bu 
memlc!<ette bir politik kuvvete malik 
olmaları arzu edil~yorsa, aynı zaman
da işçi sınıflarının da bir birliğini vü
cuda getirmek elzemdir. Bu birliği işçi 
hareketi, işçi partisi ve Tred-Ünion sen
dikaları dahil olmalıdır.,, 

FRANSA'DA: 

B. Dclbos dış politika hakkında 
büyük bir nutuk verecek 

B. Delbo~ 

Faris, 21 (A.A.) 

- Umumi harb ö

:üleri için dikilen 

:>ir abidenin açılış 

resmi dolayısiyle 

..., dış işleri bakanı 

B. Delbos 31 ilk
kanunda Şatoru'

da b ü y ü k bir 
nutuk söyliyecek 
ve Fransanın dış 

politikasını anla
tacaktır. 

miş olan tebliğleri ve bilhassa bunlardaıı 
asi tayyarelerin ağır zayiata uğramış ol
duğuna dair olanını tekzib etmiştir. 

Asilerin elindeki bir cephanelik 
yandı 

Madrid, 21 (A.A.) - Cümhuriyetçi.. 
)erin topçusu asilerin elinde bulunmakta 

olan Lavega mühimmat fabrikasına bir 
obüs düşürmüş ve bir pavyonda çıkan 

yangın öteki pavyonlara da sirayet et
miştir. Yanan pavyonlar arasında maki
neli tüfek dipçiklerinin imaline mahsus 
kuru tahta deposu da vardır. 

Asiler Somo :jierra boğazından 
pii.shürtüldüler 

Madrid, 21 (A.A.) - Dün yapılan 

ani bir baskın neticesinde asiler Asturi· 
de işgal etmekte oldukları Somosiera bo. 
ğazından kovulmuşlardır. Asiler, bir 
mühimmat ve yiyecel: deposunu ter
ketmişle.rdir. Bu boğazın ta.mamiyle a
silerden temizlenmiş olduğu söylenebi.. 
lir. 

Asi kuvvetlerin hareketleri 
kabat, 21 (A.A.) - Sevil radyosu

nun bildırdiğine göre, general Franko
nun kıtaları Endüıüste Bujolens"i i,Şgal 
etmişler ve Gırnata cephesinde düşma· 
nın Pinoz Puvente'ye karşı yaptığı ta· 
arruzu püskürtmüşlerdir. Düşman bü
yük zayiat vermiş ve müsademe meyda
nında 800 tüfek bıraknuştır. Madrid 
cephesinde Boadilla'da muharebeler ol. 
maktadır. Düşma~ın burada yaptığı mu
kabil taarruz püskürtülmüştür. 

Kızılordu kumandanları 

karılarının 

Panüniy0nist konferansı 
açıldı 

Moskova, 21 (A.A.) - Dün, Krem
lin sarayında, büyük törenle Kızılordu 

kumandanları karılarının panüniyonist 
konferansı açılmı~tır. 

~lareşal Vorosilofun nuıku 
Moskova, 21 

(A.A.) - Kızılor .. 
du kumandanları 

r-c-~l"'Zllliıi..:fi,' kanlan panüniyo-
, nist konferal1liı a

çılışında söz ıalan 
Mareşal Voroşi

lof, demiştir ki: 

"- Şeci kızıl 
ordumuzun ya-

Mareşal Voroşilof runrla, daha doğ-

rusu bu ordunun bizzat kendisinde baş.o 
ka bir harikulade ordu daha mevcud
dur ki bu da kumandanlarımızın karıla-

n, analan, ve kardeşleridir. Bu kadın or .. 
dusu, şimdiki sosyalist inşa devresinde 
olduğu kadar güç harb senelerinde de 
Kızılordu ile beraber yürümektedir, 
Sovyetler Birliğine hücum etmeye te
şebbüs edecek olan düşmanlar, sarsıl· 

maz Kızılordu'nun yanı başında bütün 

öteki sovyet kuvvetleri ile de karşılaşa
caklardır. Düşmanlarımıza bildiririz ki, 
sulh i!jin sava_şmakla beraber, istiklali
miz ve memleketimizde muzaffer olan 
sosyalist inşasının müdafaası için müca
dele etmeye de çoktan hazır bulunmak.. 
tayız." 

BiRLEŞiK DEVLETLERDE: 

Harb bakanı ordunun artırılma~ı .. 
ot isti}or 

Vaşington, 21 (A.A.) - Harbiye na
zırı B. V:udring, Amerika ordusunun 
sulh zamanında yüz altmış beş bin ki
şiye iblağ edilmemesini tavsiye etmekte· 
dir. Mumaileyh : 

''- Cihanm şimdiki hal ve şartları 
karşısında, kendi emniyetimiz için la
znn olan tedbirleri ihmal edemeyiz.,, 

C.:emiştir. 



SAYFA 4 

TÜRKIYENIN 

Ekonomik Vaziyeti 
Bir kaç makalesini tercüme ederek okurlarımıza takdim etmiş 

olduğumuz Vreme gazetesi politika şefi Bay Svetovski'nin yeni 
bir makalesini daha okuduk. 

Bu güzel yazıyı da belgradlı meslekdaşımızm gazetesinden 
alıyoruz : 

., Ankara, birinci kanun - "Boğaz'· 
4!aki hasta adam'' artık mevcud değil 

ilede eski hastalığın akıbetleri bugün 
bile yeni Türkiyede ve bilhassa yeni 
~kiyenin milli ekonomisinde hissedil
mektedir. Osmanlı imparatorluğunu bü
tün bir devre zarfında Shylock vari 
sıkboğaz etmiş olan ecnebi kapitali
nin baliğ olduğu mikdara vukuf pey
da edince insan hayretler içinde kal -
maktadır. Gaddar, merhamet nedir bil
mez ve memleketin kanını sülük gibi 
emer mahiyette olmak üzere Türkiyede 
yerleştirilmiş olan yabancı sermayeleri, 
belki de, altmış milyar dinara baliğ ol
makta idi. Bugün ise bu rakam yarıya 

inmiştir ve her sene daha ziyade azal -
maktadır. Devlet, yabancı ellerde bulu
nan madenleri, fabrikaları, elektrik 
u.ntrallanm, şimendüferleri ve tram • 
vayları mecburi olarak ve yorulmaksızın 
eatın almakta ve bunları, varidatları in
sani mahiyette devlet müesseseleri ha
line koymaktadıt. 

Evet, sultanların teokratik devrinde 

Türkiye Avrupa için ideal yarı müs

temleke halinde bulunuyordu. Pierre 

Loti'nin İstanbul ve Eyüb hakkında 

yazdığı göz boyacılıkları altında şuur

suz ve vicdan.sız bir tarzda Anadolu kö

yünü ve köylüsünü soyan ve bunların 

hayat standardını en aşağı dereceye in.. 

dirmekten çekinmeyen yabancı kapita
linin istismarı gizleniyordu. Bunun i
çin türklerin Skerliç'i mesabesinde o • 
lan Falih Rıfkı Atay türk ortaçağınm 

bir zulmet çağr halinde 1922 senesine 
kadar devam ettiğini acılarla milşahe • 
de etmektedir. Teokrasi'nin ortadan 
lı:alkmasiyle beraber yeni bir ekonomi 
devresi başlamış ve milletin hayatiyet 
kuvvetlerinde dirilme baş göstermiştir. 
Mütevali bir surette ıstismarlara ta!:;i 
tutulmuş olan ağır hastanın tedricen ia
dei afiyet ettiği hissoJunmaya başlamış
tır. Bunun üzerine inşaat ve şimcndü -
ferler inşası devresi açılmıştır. Roman
cı Sadri Ertem yeni lokomotiflerin dü
dük seslerini uyuyanları, uyuşmuş bir 
halde bulunan Anadolu halkını uyan • 
aıağa ve hayata davet eden Mikailin se
aine benzetmektedir. Bütün türk mille
ti için olduğu gibi Sadri Ertem için 
mekteb bir sihirden ve me~hulün keş

finden başka bir şey değildi. Mektcbler 
sayesindedir ki, bundan on sene evvel 
coğrafya haritalarında bile işaret olun
mıyan şehirler gecenin karanlıkları a • 
rasında ışıklar içinde parlamağa başla
mışlardır. Bunlar yeni beton, pamuk, şe
ker ve maden kömürü ve saire şehir

leridir. Bu şehirler yeni Atatürk Tür
kiyesinin eserleridir. 

Fakat bu sahada her sitayişin fev -
kinde olan bir hakikat vardır ki, o da: 
bu büyük ekonomik kalkınma ve plan -
1ı endüstriyalizasyon gayretinin, on se
nedenberi, sırf devlet büdcesi ile icra 
ve tatbik edilmekte olmasıdır. 

Birinci beş senelik tlan yüzde elli 
nisbetinde tahakkuk ettirilmiş bulun • 

maktadır. Bu planın tatbiki esnasında 
istihdaf edilen gaye, muhtaç olduğ 

hammaddeyi olduğu gibi müstehliki de 
memlekette bulan end~trinin faaliye -
te kabiliyettar bir halC getirilmesi ol· 
muştur. İkinci beş senelik plan ihracat 
endüstrisi kurulmasını derpiş etmekte 
ise de, çok zengin türk madenlerinin 
kıymetlendirilmesı keyfiyeti bu pla -
nın siklet merkezi addolunabilir. Her 
iki planın tatbikat sahasına iysali hu
susuna, sermayeleri tamamen türk olan 
türk bankaları, gayet mühim bir tıisbet
te iştirak etmişlerdir. 

Türkiye hükümet reisi İsmet İnönü 
ile mülakatımda, politikada büyük bir 
realist olan bu şahsiyetten, kendisinin 
endüstriyel etatizminin istihsalattaki 
yüksek fiatların sebebi olup olmadığını 
ve türk emtiasının dünya paritesi dere
cesine çıkamamasına müessir olup ol
madığını sordum. İsmet İnönü şu ceva· 
bı verdi : 

"- Bir malın sağlam olup olmadığı

nın en açık delili bu malın beynelmilel 

fiatlarda rekabet edebilmesidir. Fakat 

bizim gibi bir memleket daha başlangıç· 

ta böyle bir politika takibini düşüne -

mez. Biz, birçok asırlardan beri büyük 

pazarlara malik olan yabancı memle • 

ketlerden tabit daha pahalı istihsalatta 

bulunmaktayız. Bu yabancı memleket

ler ile rekabete kalkışmak dahilde en -
düstriyalizasyon politikasına devam e
dememek demek olur. Biz filhakika pa
halı istihsalatta bulunmaktayız. Bunun 
uzun zaman devamedip etmiyeceğini 

söyliyemem. İnkişaf ne kadar tabii ve 
şartlar ne kadar normal olur ise fiatlar 
da o kadar normalize edilmiş olurlar. 
Eğer fiatlar normal olmaz ise bu hal, 
her halde, müstehliklerin fedakarlığını 
icab ettirir. Ancak bu fedakarlık ne hu
dudsuzdur ve ne de layetenahidir. Bu 
fedakarlık endüstri ve fiatları memle -
ket şartlarına intibak ettirmeğe matuf 
muvakkat bir tedbirdir. Bu fedakarlık
lar mevzuu bahs olmasaydı on sene zar
fında bütün memleketler endüstriyali
ze edilebilirlerdi." 

Bundan alınacak netice türk fabri· 
kası ocağının bütün türklerin paylaştık
ları fedakarlıklara istinad ettiği netice
sidir. Yeni Türkiye bu fedakarlığa kat
lanmaktadır, çünkü her tarafta iyilik 
eserleri görmektedir. 

Türk ticaret bilançosunun müteva
zin oluşu ve saldo'nun gittikçe aktifleş
mesi hariçte gayet müsbet tesirler yap· 
mıştır. 

Türkiyenin 1934 yılında ihracatının 
92,149,094 ve ithalatının 86.789.908 lira 
olması, yani, 5,359,186 liralık bir fazla -
hk 'kaydetmesi; 1935 yılındaki ihraca -
tının 95,861,137, ve ithalatının 88,823,440 
lira olması ve 7,037,657 liralık bir fazla 
kaydetmesi vakıası yüzünden garbta, 
türklerin "makinelerin muhacereti'' di
ye adladıkları bir yeni halin zuhurunu 
icab ettirmiştir. Yabancılar §İmdi de 

türklere makine teklif etmeğe başlamış· 

ULUS 22 ILKKANUN 1936 SALI 

Dr. Şaht •• •• istiyor somurge 
Alman Ekonomi Bakanına göre Almanyanm ticareti ve ekonomik durumunu 

kurtarmak ıçın bundan başka çare yoktur. 

Almanyanrn Ekonomi Bakam Dr. Şaht'ın Frankfurt'ta al
man coğrafya sosyetesinin yüzüncü yıldönümü münasebetiyle 
bir nutuk söyliyerek bunda Almanyamn sömürgelerini iste
diğini tekrar ettiğini kısa bir ajans telgrafı olarak bildirmiştik. 
Bay Bitlerin bir prestij meselesi olarak üzerinde durduğu bu 
dileği, Doktor Şaht ekonomik bir zaruret telakki etmektedir. 
Doktorun söylemiş olduğu bu nutku son posta ile gelen ingi
liz gazeteleri şöylece nakletmektedirler: 

Doktor Şaht demiştir ki: "Biz, birçok insanları dar bir sa
ha içine sıkışmış bir memlekettP. bulunuyoruz. 'Geçenlerde Ber
linde bu meseleyi bir ecnebi diplomatla münaka<ja ederken bu 
zat, bana bunun önüne geçebilmek için Almanyada doğumu 
kontrol altına alıp tahdid etmeyi tavsiye etmişti. 

Bu noktai nazar, bütün Anglo - Sakson memleketlerinde 
olduğu gibi, benim fikrimce, takdiri ilahiye muhaliftir. Buna 
benzer birçok şeylere alışmamış olsaydık, böyle bir memleket 
için böyle bir tavsiyenin yapılması karşısında hayretten hayre
te düşerdik. 

Halbuki tali, bu memleketin halkı için birçok memleket • 
teri mukadder kılmıştır. 

Bu böyle iken şimdi doğumu tahdide kalkışmak Allaha ve 
tabiata karşı bir günah işJemek olur. Çünkü yeryüzünde bun
ların da karnını doyuracak genis. sahalar mevcud bulunmakta
dır. Bu imkan mevcuddur; fakat politika hakimiyetleri yüzün
den bu topraklar, bir takım milletlerin istifadesine karşı kapa· 
lı bulunmaktadır. 

Dışardan yapılan tazyiklerle büyük bir milleti dar bir saha· 
ya sıkıştırmak nihayet o kadar rahatsızlığa yol açar ki bu taz
yik kaldırılmıyacak olursa bir infilak zaruret halini alır. 

Demokrasiyi bir tarafa, faşizmi öteki tarafa koyarak Avru
pa meselelerini halletmek isteyen diplomatlar hadisenin bu ta
rafını görememektedirler. 

Avrupa sulhu ve bunun neticesi olarak bütün dünyanın hu· 
zur ve sükunu, merkezi Avrupa milletlerinin sıkışık vaziyetine 
bir ferahlık verilip verilmemesine bağlıdır. 

Büyük harbm neticesinde Almanya, topraklarından yüzde 
on üçünü kaybetti. Almanya, elinde kalan memleketlerin ve • 
rimliliğini arttırmak için elinden geleni yapmakta kusur et -
memiştir. Büyük emekler ve sermayeler harcamak suretiyle 
Almanya, bu topraklardan ne çıkarmak mümkün ise çıkarmış
tır. 

Bir misal olarak Deyli Telegraf gazetesinın Lehistanda ki
lometre başına 8,27 kişi düştüğünden bahsettiğini söyliyelim. 
Peki bir kilometre murabbaına 140 kişi isabet eden bir memle
ket için ne diyelim?" 

Dr. Şaht, burada Versay muahedesinin ekonomik maddele
rine şiddetle hücum etmiş ve demiştir ki: 

''- Alman endüstrisine lazım olan hammaddelerin ihtiyaca 
yetişmediği üzerinde durmalıyız. Bugün bütün sömürgeleri 
elinden alman, fakat bütün borç yükleri sırtında yüklü kalan 
bir memleketin inkıraza doğru gitmiyeceğini hiç bir kimse id
dia edemez. Bugün Almanyaya karşt yapılan muamele budur. 

Dünya ekonomisinin tamamiyle değişmesi ve yepyeni bir 
devreye girmesi lüzumunu kavrayamryan bir takım serbest ti
caret fosilleri, Almanyanın mamut maddeleri gayet ucuz bir 
fiatla satarak hammadde alması teklifinde bulunmaktadırlar. 
Bu, ahmakça bir düşünüştür. 

Bugün ucuz pazar üzerinde muamele yapan tek bir medeni 
memleket kalmamıs olduğunu herkes bilir. Bu, Adam Smith'in 
''milletlerin serveti" eserini yazdığı zamanda mümkün olabi • 
lirdi Bugün bütün millet!erin en ziyade ehemiyet verdiği me . 
sele, kendi halkının çalışmasıdır. 

Alman dış ticareti, dışardan alınan tedbirlerle sarsTlmış, al
man malları dış pazarlarda satılmaktan menedilmiştir. 

Büyük harbtan beri ekonomik meselelerin enternasyonal 
ihtilaflarda ne kadar büyük roller oynadığını öğrenmiş bulu
nuyoruz. Hariçteki şahsi ve husust emlak, artık, kati surett~ 
himaye altında değildir. Müttefiklerin dikte ettikleri sulh mu
ahedeleri bu prensipi ortadan kaldırdığı gibi, büyük devletlerin 
para kıymetlerini düşürmeleri de ticaret standardını düşür -
müştür. 

Milletler Cemiyeti paktındaki meşhur zecri tedbirler mad
desi, 1919 senesinde Almanyayı zorlamak için elde bir silah o
larak kullanılmıştır. 

Bundan evvelki ingiliz sömürgeler bakanı Bay Ameri, sö-

mürgelerin iadesi Almnayanın işine yaramıyacağını söylemiş. 
ti. Her halde bu zat, bir takım noktaları gözünden kaçırmıştır. 

Harbtan evvel Almanya, bütün sömürgelerinden başka 
1.500.000.000 ingiliz lirası mütedavil sermayeye malik bulunu .. 
yordu. Onun o zaman gemileri, sigorta ve bankacılık teşkilatı 
memlekete refah verecek bir durumda idi. Dünyanın bütün pa
zarları ticaretine açıktr ve muhaceret biç bir takyide tabi tu
tulmuyordu. Almanya, dünya piyasasından istediği gibi ham
madde alıyor ve yalnız kendi sömürgelerinin mahsullerine kal
mağa zorlanmıyordu. Fakat bugün bütün bu durum değişmiş.. 
tiL . 

Eğer bugün alman sömürgeleri geri verilecek olursa Al • 
manya oradaki istihsali azami derecede arttıracak ve bu husus. 
ta alman sermayesini kullanıp alman rayicini yükseltecektir. 4 
zaır.an bu sömürgelerden çıkacak yiyecek maddeleriyle ham
maddeler, bugün manda altında iken çıkarılanlardan daha fa.zr 
la olacaktır. 

Son on sene içinde Fransa, kendi sömürgelerine yaptığı 
ihracatı en aşağı on misline çıkarmış ve bu yüzden fransız pa .. 
muk ticareti hiç olmazsa, yüzde otuz artmıştır. Bundan başka, 
ingiliz ihracatının yarısını dominyonlar satın alır. 

Şimdi davamıza gelelim: Almanya ise, mahsulatını bu k~ 
dar arttınnağa çalıştığı halde gene mikdan az kalmaktadır. 
Hammadde noksanı, yiyecek madde noksanından fazla kendini 
hissettirmektedir. Ticari mukaveleler alman milletinin me..,.. 
cudiyetini garanti altına alamaz. 

Buı::ünkü müşkülatın bir tek hal çaresi vardır ki o da Al• 
manyaya eski sömürgelerini geri vermektir. " 

Çin hadiseleri 
Fernand de Brinon, L'lnformation gazetesinde •1çin işlerı• 

başlığı altında şunları yazıyor : 

Çin hadiseleri yüzünden kendimize yeni bir kaygu vesile
si yaratmıyalım. Evvela, burada doğruyla yalanı tefrik etmek
ten :iciziz. Bunun en iyi delili şudur ki, Çin hadiseleri hakkın.
da inceden inceye malfunat sahibi olan japonlar bile, Mareşal 
Çang - Kay - Şek'in kendi kıtaları tarafından tevkifinin men
şe ve neticeleri hakkında şimdilik ciddt bir kanaat hasıl ede
miyeceklerini söylemişlerdir. İkincisi, karışık bir dünyada, 
ifratlı bir süratle yapılan mütalaalar doğru olsa bile, bu, bed
binliğe düşmek için gene kafi bir sebeb teşkil etmezdi. Haki
katen Çin'in siyasi hayatı, garbınkinden o kadar farklıdır, fer&. 
terin kavıgaları, ve entrikaları orada öyle bir rol oynar ki, Çin 
en şaşırtıcı değişikliklere maruz bulunmaktadır. 

Mareşal Çang - Kay - Şek'in başına gelen hadisede, tari!i 
boyunca, askeri isyanların menşeinde rastlanan bir başlıca un
sur rol oynamıştır: kendi topraklarından çok uzaklarda uzun 
zaman bulundurulmuş bir kıtanın hoşnudsuzluğu. 

General Çang - Su - Liyang'ın, kendi temayülünden ziyade. 
askerlerinin hiddetine tabi olduğu sanılabilir. Şensi eyaletin
de uzun müddet kalmış olmaktan ve komünistlere karşı harbın 
bitip tükenmeyişinden dolayı ordunun tahammülü azalmıştı. El 
ki garnizonlarına dönmek emelini gitgide daha açık bir şekilde 
belirtiyordu. Şefleri tarafından askerin bu ruhi haletinden ha
berdar edilmiş olan Nankin hükümeti, alınacak tedbirleri ye.o 
rinde tetkik etmek için icab ediyorsa, isyanı bastırmak için Ma.. 
reşal Çang - Kay - Şek'i göndermişti. Çang - Su - Liyang'ın 
suç ortaklığr olduğu veya olmadığı halde, askerler Mareşalı 
tevkif etmişlerdir. 

Bu izahın tam bir surette tatmin edici olduğunu söyliyebi· 
lir miyiz? Hayır. Hadisenin başlıca iki aktörü, oldukça esrarlı 
adamlardır. Çang - Kay - Şek'in Japonya ile hususi ve gizli bir 
uzlaşma imzalamış olduğu söylendi, ve Çang - Su - Liyang'ın 
siyasi ve askeri mazisinde endişe verici hadiseler vardır. Fakat 
bütün bunlar, Avrupanın feodalite devrine benzeyen Çine haı 
tabi! hallerdendir. 

Geriye bir ihtimal daha kalmaktadır ki o da Ç~ • Su - Li. 
yang'ın veya onun emrindeki ordunun mühim bir kısmmn:ı_ 
Şensi komünistleriyle harbedecek yerde onların saflarına gecı
miş olmasıdır. Bu en tehlikeli faraziyedir, çünkü bu takdirde, 
Japonya Mançurideki kuvvetlerini arttırmaktan ve belki de bQI 
müdahalede bulunmaktan geri kalmıyacaktır. 

}ardır. Evvelce türk pamuğu sürüne sü
rüne Avrupa makinelerine gidiyordu. 

işaret ettiğimiz gibi - yabancı serma • 
yeler Türkiyeye birer olta gibi üşüşü -

bir yaprak açılmıştır. Bundan bu müna· 
sebetlerin eskiye nisbeten çok daha 

sağlam ve namuskarane olduğu kanaati 
hasıl olmaktadır.'' 

Şimdi ise Avrupa makineleri türk pa -
muğunun ayağına gelmektedir. Evvel
ce sultanlar devrinde • yukarda da 

yorlardı. Fakat artık türk sularında saf
dil balıklar kalmadığından Türkiye
A vrupa münasebetleri tarihinde yeni M. SVETOVSKI 
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Rockefeller Institute for Medical Research 
Nevyork'ta John D. Rockefeller tarafından ku
ruldu, çünkü hekimlik sahasında yeni keşifler 
yapılması \Velch, Theobald Smith, Mitchell 
Prudden, Simon Flexner, Christian Herter ve di 
ğer bazı alimler için sarih bır zaruret halini al
mıştı. Birçok hususi şahıslar, amerikan üniver
sitelerinin birçoğunda fiziyolojiyi, immünoloji-
yi, tegaddi ş!misi ve saireyi ilerletmek için araş
tırma laboratuvarları kurdular. Büyük Carnegie 
ve Rockefeller tesisleri daha umumi fikirlerden 
mülhem oldular: İlmi usu11er sayesinde kültiirü 
genişletmek, üniversitelerin ilmi seviyelerini 
yükseltmek, milletler arasında sulhu kökleştir
mek, intanlı hastalıkların önüne geçmek, umu
mun s:hat ve saadetini ıslah etmek gibi ... Bu ha
reketleri İntaç eden şey daima bir ihtiyacın ken
dini vöstermesi olmuştur. Devlet başlanğıçta 
miichlıalcde bulunmamıştır. Fakat daha sonra· 

lan hususi müesseseler umumi müesseselerin 
terakkisini peşleri sıra temin etmişlerdir. Mese
la Fransa'da, ilk önce, bakteriyoloji tedrisi yal
nız Pasteur enstitüsüne bırakılmıştrr. Daha son
raları bütün devlet üniversiteleri bakteriyoloji 
kürsü ve laboratuvarları ihdas etmişlerdir. 

ihtimal ki insanın ihyasına lüzumlu mües
seseler hususunda da böyle olacaktır. Hiç şüp
hesiz, günün birinde, bir kolleJ, bir unıversite 
veya bir mekteb mevzuun ehemiyetini anlıya

caktır. Bu maksada matuf bir takım arzular da 
izhar olunmuştur. Bilindiği i.ızere Yale üniversi
tesi, beşeri münasebetleri tetkik için bir enstitü 
kurmuştur. Diğer taraftan, Macy tesisi, sıhatli 
ve hasta insanı tetkik etmek ve onun hakkında 
malik olduğumuz bilgileri bir araya getirmek 
maksadiyle kurulmuştur. Cenovada, Nicola 
Pende, ferdin fizik, ahlaki ve entelektüel ıslahı 
için bir enstitü meydana getirmiştir. Birçok kim
seler imıanın daha geniş bir telakkisi zaruretini 
hissetmeğe başlamışlardır. Fakat bu his, ltalya
da olduğu derecede vüzuhla formül1eştirilmış 
değildir. Bugün mevcud teşekküller, istimal ka
biliyetini ihraz için bazı değişıkhklere muhtaç· 
trrlar. Mesela, geçen asım dar mekanikçiliğini 
izale etmeleri ve biyolojide kullanılan mefhum· 

ların vüzuhlaştınlmalan, kısımlann bütüne ithal 
edilmeleri, ilmi çalışanlar gibi hakiki alimlerin 
de yetiştirilmeleri lüzumunu anlamalıdırlar. 

T egaddi şimisinden politik ekonomiye ka· 
dar her bir ilmin hasılalannın insana tatbiki key· 
fiyeti, hususi ilimlerin terakkisinın tabi bulun
duğu mütehassıslara değil, biıtün bu ilimleri bi· 
len adamlara tevdi edilmelidir. Mütehassısldr 
terkibçi bir zihniyetin vasıtalan olmalıciırlar. Bu 
gibi mütehassısları bu zihniyet, büytik bir üm · 
versitenin hekimlik profesörünim, kendi kılmı· 
ğine aid laboratuvarda patolojicilerın, hak.tcri
yolojicilerin, fiziyolojicilerin, şimicilerin veya 
fizikçilerin hizmetlerinden istifade ettiği gibi 
kullanılmalıdır. Böyle bir profesör, hastaların 
muayene ve tedavisinin sevk ve id:ıresini bu 
alimlerden hiç birine bırakmaz. Bir ekonomici, 
bir andokrinolojici, bir psikanalizci, bir şimici de 
insanın cahilidir. Bunlara ancak kendine mah
SU!'> sahanın hududları içinde itimad olunabilir. 

Unutmamalıyız ki bilgilerimiz henüz İptida
idir, bu kitabın başlangıcında bahse konmuş o-
lan b:iyük meselelerden çoğu hala halledilmeği 
beklemektedirler. Halbuki yüz milyonlarca fer
di ve medeniyetin istikbalini aliıkalandırmakta 
olan meseleler cevabsız bırakılamazlar. Bu ce· 

vahlar ise, insan bilgisine tahsis olunmuş araş• 
tırma enstitülerinde hazırlanmalıdır. Biyoloji veı 
tıb laboratuvarlamnız, şimdiye kadar, faaliyet• 
lerini sıhati takibe, fiziyolojik hadiselerin esası 
olan şimik ve fizik.o - şimik mekanizmaların 
keşfine teveccüh etmişlerdir. Pasteur enstitüsü, 
kendi kurucusu tarafından açılmış bulunan yol" 
da muvaf fak.iyetle yürümüştür. Bu enstitü. 
Duclaux'nun ve Rouş'nun idaresi altında, baJc .. 
terilerle virüslerin; insanları bunların taaJTu.ı 

zundan koruma çarelerinin tetkikinde ve aşıla· 
rm, seromlarm, hastalıkların önüne geçen va 
onları iyileştiren şimik maddelerin keşfinde ih .. 
tisas kazanmıştır. Rockefeller enstitüsü daha bü .. 
yük bir sahada işe girişmiştir. Orada, maraz tev .. 
lid eden amillerle bunların insanlar ve hayvan• 
lann fiziko - şimik ve fiziyolojik faaliyetleri de 
tahlil olunmaktadır. Gelecek zamanların labora· 
tuvarlannda bu araştırma daha çok ileri götürül0-4 
cektir. insan, heyeti umumiyesiyle, biyolojik 
araştırmalar sahasının malıdır. Muhakkak ki her 
mütehassıs kendine mahsus olan kısımda ser
bestçe taharrilerine devam etmelidir. Fakat, insa~ 
nm hiç bir ehemiyetli tezahürü meçhul kalma• 
malıdır. 

(Snn" var); 
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Amerikadaki büyük felaket 

Santa Rita volkanının indifaı 
San Salvador da elli 

ölümüne s eheb 
b• L-.:o • • 
ın ~ının 

oldu 
(Başı 1. incı sayfada) 

yaralı vardır. Birçok şehir ve kasaba. ta
mamiyle harab olmuştur. Telgraf ve 
telefon münakalatı inkıtaa uğramıştır. 

Susuzluktan dolayı sari hastalıkların 

başgöstermesinden korkulmaktadır. 

San-Salvador, 21 (A.A.) - San-Sal

vador Cümhur Reisi general Martinez, 

zelzeleden barab olan Sanvicente fela

ketzedelerinin kurtulması ameliyesini 

bizzat idare etmek üzere oraya gitmiş

tir. Şehrin yakınındaki yanardağ infilak 
halindedir. Öğleden sonra da bir takım 
zelzeleler hissedilmiştir. 

Ölenlerin mikdarı 300 ki~i tahmin e
dilmektedir. 

Norapas, Guadalupe, Albastekuete, 

Petitan, San Sabastien, San Lorenzo ve 

Pekulna şehir ve kasabalarında da zel

zeleler olduğu haber verilmekte vt: mü

hiın hasarat vuku bulduğu ilave edil
l!lektedir. 

Sanvicente'de şimdiye kadar yıkıntı

lar altından iki yüz cesed çıkarılmıştır. 

Paytahta gelmiş olan ilk mülteciler, 

Sanvicente şehrinin harabe haline gel

ıniş bulunduğunu, yalnız belediye bina. 

sı kulesinin yıkılmamış ve üzerindeki 

büyük saatin ilk zelzelenin vukuu saati 

olan 9 da durmuş ve hala dokuzu gös-

termekte olduğunu bildirmişlerdir. 
Bu şehrin sekenesi, 27 .000 idi. 

Akdenizdeki ingiliz italyan anlaşması hal·kında 

Fransız gazetelerinin fil<irleri 
Paris, 21 (A.A.) - Akdenize müte

allik müstakbel ingiliz - italyan anlaş

masından bahseden Ami dü Pöpl gaze

tesi alelade ve sade bir formül mevzuu

bahs olduğunu, yani İngiltere ile İtal

yanın statüko esasına dayanmak üzere 

karşılıklı olarak birbirlerinin menfaat

lerini tanıyacaklarını yazmaktadır. 

B. Musolininin Büyük Britanya ile 

halletmek iddiasında bulunduğu hesab 

çok uzakta kalmıştır. Roma, ancak çok 

umumi bir netice elde etmiştir. 

Akdeniz, İngiliz imparaotrluğunun 

bilyük yolu vaziyetini muhafaza et

mekte ve ingiliz deniz kuvvetlerinin 

kontrolu altında bulunmaktadır. 

Londra kabinesi, Paris hükümetini 

de konuşmalara sokmağa teşebbüs eyle

diği zaman Romanın muhalefetiyle kar

tılaşmıştır. Yalnız F ransa sonradan İ

talya ile buna benzer iki taraflı bir an

laşma yapmağa çağrılmıştır. B. Muso

lini bizi t ezlil etmek istiy or. 

Düçe, Akdenizde baskısını her gün 

biraz daha fazla hissetmekte olduğu 
İngiltere ile konuşmalarda bulunmuş
tur. 

Buna karşı bize her şeyi kabul etti

rebileceğini sanmaktadır. Halbuki bi -

zim için olduğu kadar İtalya için de 

zaruri olan konuşmalaı;a girişmek bizim 

elimizdedir, hem de elverişli bir vazi
yette .. 

Vaziyet, bizim lehimize değişebilir. 

Biz de Romayı tehdid edebiliriz. Bu· 

nun için Yugoslavya ile bir anlaşma 

yapmamız yetişir. Esasen Yugoslavya 

böyle bir anlaşmanın akdini ötedenberi 
istemektedir. 

Ondan sonra Fransa, İtalya ile de 
bir Akdeniz anlaşması yapmak ister, 
fakat kendi arzu ettiği şekilde.,, 

Eko dö Pari gazetesinin Londra mu
habirinden: 

"İngiliz ve İtalyan menfaatlerinin 
çarpışması keyfiyetinin nihayet görüş.

lerde yakınlık olması neticesini doğur

ması mantıkan lazım gelmekte idi. Çün

kü uzlaşmaları verimli olabilecek olan 

bu iki memleket, birbirlerini mühim su

rette ve fakat boş yere zarara sokabile

cek mevkide bulunmaktadırlar.,, 

İngiliz - italyan münasebetlerinde 

salah husulü, hiç şüphesiz Avrupa için 

eyi neticeler verecektir. 

ÇtN'DE: 

Japon denizcilen bir İngiliz 
tebaasını ,fövduJer 

Şanghay, 21 (A.A.) - Japon deniz 

silah endazlarmdan bir grup, Hongke 

mahallesinde Şangh<Cy enternasyonal 

polis müdürünün yeğenini yere yuvar

layarak dövmüşlerdir. Müdürün yeğe

ni, ingiliz tabaasından oldu~undan ha

dise, bir takım aksülameller uyandır

mıştır. 

Tamir edilecek ve yapılacak 
demiryolları 

Berlin, 21 (A.A.) - 40 milyon dolar

lık bir kredi içinde Çine şimendifer mal

zemesi verilmesi hakkındaki kontrato, 

2~ ilkkanunda Çin demiryolları bakanı 

ile, Ferrostal Krup, Stalünya ve Atto

volf kumpanyaları mümessillerinden 

müteşekkil bir konsorsiyom arasında 

imza olunmuştur. 

Bu paranın 1 O milyonu Pekin - Han

keo hattupn tamirine, 30 milyonu da 

Çuçeu • Hunan yeni demiryolunun in

şasına sarfedilecektir. 

uykusuz. bir ge.ce takip eder. Her şey fena görünür. lns:ın huysuzlanır, 
keder~eııır v~ hı~ bi~ şeyden memnun olm:ız. Her muvaffakiyct in ilk şart· 
ları dınlenmış hır vucut ve dinlenmiş sinirlerdir. Eger sinirli iseniz, 

Bromural •Knou.. komprimeleri 
sizi kurtarır. 

Müsekkindir ve uykuyu temin eder ve hiç bir zararı yoktur, bütiin 
1ünya tanır~ 

10 ve 20 komprimeyi lı lvl tüp
lerde eczanelerde reçete ile satılır. 

l<noll A.-0., kimyevi maddeler fabrikaları. Ludwigshafen s/Rhin. 

ULUS 

Evkaf idaresi ve eski 
eser !erimiz 

Birçok abideler tamir edildi. 
Yeni teşkilahn faydaları 

Evkaf umum müdürlüğü, eski abide

lerimizle çok yakından aliikadar olmakta 

ve memleketimizin her yerinde bulunan 

bu türk eserlerini korumak için icab e· 

den tedbirleri almaktadır. Bugüne ka

dar eski eserler, pek çoğu yapıldıkları 

zamanın inşaati göz önünde tutulmak 

suretiyle onarılmış ve aslındaki güzellik

lerinin bozulmamasına bilhas<µı itina edil
miştir. 

Umum müdürlük, bir kubbe diyan o

lan İstanbuldaki eski abideleri de tamir 

ettirmektedir. Şimdiye kadar 18 büyük 

ve 40 küçük eski eserin tamiri bitirilmiş
tir. 

İstanbulda yapılan yeni evkaf teşki

latının da faydaları şimdiden görünmeğe 

başlamıştır. Senelerdenberi maaşını ala

mıyan hademe, imam ve diğer müstah

demlerin eski maaşları tamamen veril

miştir. İşlemekte olanlar da muntazam 

bir surette ödenmektedir. 

Umum müdür B. Fahri Kiper etüd

lerine devam etmektedir. Alman tedbir

lerle evkaf büdcesinin de müvazencsi te

min edilmiştir. Bu muvazenenin ileride 

daha iyi neticeler vereceği şüphesiz sa
yılmaktadır. 

Güzel sanatlar şubesinde 
yeni mütehassıslar 

Güzel sanatlar akademisinde yeni 

şubeler açılacağı etrafındaki neşriyat 

doğru değildir. Bu neşriyatın Kültür 

Bakanlığının muhtelif şueblerin başına 

birer mütehassıs getirtmekte olmasın

dan ileri geldiği anlaşılmaktadır. Ba

kanlık heykel şubesinin başına alman 

heykeltraşlarından Belling'i, resim şu

besi başına fransız ressamlarından Uo

pold Levy'i, mimari şubesinin başına al

man mimarlarından B:-uno Taut'u ge
tirtmektedir. 

Kısa dıs haberler 
' * Londra, - Lloyd Sigorta şirketi, 

sigorta poliçelerinden, Amerika Birle

şik devletleri ve Kanada hariç olmak ü

zere, barb ve dahili barb riskleri kaydı
nı kaldırmağa karar vermiştir. 

·· Varşova, - Hilkümet maliye ha. 

kaııına Fransadan b~r milyar 35 milyon 

franklık istikraz akdine mezuniyet ve

ren bir kanun projesini meclise tevdi 

etmiştir. Bu para kamilen milli müda

faaya tahsis olunacaktır. 

* Siegen, - Bir doktor, kendisiyle 

beraber çaıışmakta olan 31 yaşında di

ğer bir ooktoru, 11 yaşındaki kendi kı

zuu, biri 8 dığeri 5 yaşında da iki oğlu

nu tabanca ile öldürmüş ve sonra ken. 

duıi de ölil olarak yere yuvarlanmıştır. 

• Moskova, - Tas Ajansı, akademi 

azasından Vavilovun tevkif edildiği hak

kında bazı yabancı gazetelerin verdiği 

havadisi kati surette yalanlamaktadır. 

"' Kap. - Port Elisabeth'den Kap'a 

gitmekte olan bir tren yoldan çıkmış ve 

sekiz kişi ölmüştür. 35 de yaralı vardır. 

* Londra, - Negüs'e a id mühim 

mikdarda gümüş bugün piyasada satd

nuştır. 

• Kudüs, - Yeni Suriye par lamento

sunun toplanması dolayısiyle Cümbur 

Re:si ve hükümet istifa etmişlerdi r. 

* Paris, - Başbakan B. Leon Blum, 

Antonesko şerefine hususi bir öğle zi

yafeti vermiştir. B. Vensan Ariol bu zi
yafette hazır bulunmuştur. 

* Bertin, - İlkkaııun sonunda •••• 

filosunda fili hizmetten çekilecek olan 

amiral Förester, bug ün filo kumandanı 

Forsunu indirecektir. Filo kumandanlı

ğı vazifesinin ifasına Kontr amiral Karls 

memur edilmiştir. 

SAYFA 5 

SON DAKiKA 
Hatay meselesi hakkında · 

Türk - Fransız konuşmaları başladı 
Konuşmalarda bulunmak üzere Fransaya gitmiş 

olan B. Ponso da dün Parise vardı. 
Paris, 21 (A.A.) - Dün gece Pari

se gelen Türkiye Hariciye Vekili Rüş

tü Aras bu sabah saat 11.45 de yanında 
Türkiyenin Paris Büyük Elçisi Suad 

Davaz olduğu halde dış bakanlığına 

giderek hariciye bakanı Delbos ile gö

rüşmüştür. Bu konuşmada Vienot da 
hazır bulunmuştur. Milletler Cemiyeti 
Konseyinin son müzakerelerine esas o-

lan İskenderun hakkındaki türk - fran
sız müzakereleri bugün tekrar başlamış
tır. Bu noktainazar taatilerinde hazır 

bulunmak üzere Fransanın Türkiye B ü
yük Elçisi Ponso da bu sabah Parise 
gelmiştir. 

B. Arasın validesinin vefası 
dolayı siyle 

Paris, 21 (A. A.) - Türkiye dış 

işleri bakanının validesi vefat etmiş 

olduğundan, bakanın buradaki ikameti 

esnasında y.ıpılacak olan resmi liabuL 
ler asgari hadde indirilmiştir. 

B. Delbos yarın dış işleri bakanlr· 
ğında B. Rüştü Aras şerefine hususi 
bir öğle ziyafeti verecektir. 

Hatay' a gönderilecek görmenlerin 
isimleri 

Cenevre, 21 {A.A.) - Milletler Ce

miyeti sekreterliği, vaziyeti gözden 

geçirmek üzere İskenderun sancağına 

gidecek olan aç tarafsız görmenin i

simlerini neşn.tmektedir : bunlar, eski 

türk .. yunan muhtelit mübadele ko

misyonu başkanı norveçli Hans Hols

tad, eski C~lebes valisi hollandalı B. 

J. Caron v~ piyade albayı isviçreli 
Kari Vateerveldir. 

Komisyon 1 ikinci kanundan evvel 
İskenderı..ına varmış olacaktır. 

ingilte:ve Adisab abadal<l elçiliğini 
general konsolosluk haline soktu 

... Fakat bu keyfiyetin Akdeniz anlaşması ve ilhakm 
tanınması işiyle hiç bir alakası yoktur. 

Roma, 21 (A.A.) - İngiliz hükü

meti Adisababadaki elçiliğinin general 

konsolosluk haline ifrağını kararlaştır

mış olduğunu italyan hükümetine bil
dirmiştir. 

Bununla beraber bu karar, Akdeniz 

hakkındaki İngiliz - İtalyan konuşmala-

fından tanı~ı meselesi ile hiç bir şe
kilde alakalı değildir. 

Bulgarüıan da Adisabtıbada ko"1f 
solosluk armak istiyor 

Roma, 21 (A.A.) - Bulgaristan el• 

çisi, Adisababa'da bir bulgar konsolos· 

rmdan tamamiyle müstakil olup, Habe- hanesinin ihdası için dış işleri bakanı 
şistan imparatorluğunun İngiltere tara- Kont Ciano•cı.n izin istemiştir. 

ÇIN HADiSELERi 
Çan l{ay Şek in tahliyesi hakkında 

kuvvetli ümidler var 
Nankin, 21 (A 

A.) - Çin ban
kası direktörü B. 
Tusgong'un Si
anfudan çektiği 

bir telgraf üze
rine burada ü
mitler artmış bu 
lunmaktadır. 

Çang-Kay-Şe' 

ve Çang-Su-Li 
ang ile konuşma 

tarda bulunmuş 

olan Tusong'un en geç yarınKi salı gü
nü buraya dönmesi beklenmektedir. 
Tusong'un mareşahn serbest bırakıldı

ğı haberi~i getirmesi beklenmektedir. 
Bu münasebetle mütareke uzatılmıştır. 

Nankin, 21 (A.A.) - Çank-Kay-Şek'

in danışmanı Donald hava yolu ile Sian
fudan bugün buraya gelmiştir. Bir miid· 
det sonra da B. Tusong gelmiştir. Bu 1 
iki zat hemen başbakan nezdine gide
rek raporlarını vermişlerdir. Bura malı-

filleri B. Donald ile S.ang'un çabuli 
dönüşlerini Çang-Kay-Şekin serbest 
bırakılması hususunda cereyan e • 
den konuşmalarının elverişli bir safha· 
ya girmiş olduğuna delil olarak telakki 
etmektedirler. 

B. Tusong'rn söylediğine göre isyan 
meselesinin hal ve Çang~kay-ek'in tah· 
lis edilmesi henüz çok mümkün görül· 
mektedir. B. Tusong, Sianfuda Çang• 
Sueliang ile görüşmüştür. 

Hüküm.etçi kuvveti.erin vaziyeti 
Şanghay, 21 (A.A.) - Çin haberall'D9 

bürosu, bütün ihtirazı kayıdlan ileri 

sürmek suretiyle Nankin hükümeti 

kuvvetlerinin Sianfuya 7 5 kilometre 
uzaktaki Vahsien'i zabtetmiş oldukla• 
rını bildirmektedir. Hükümet kuvvet• 
}erinin asilerin bir taburunun silahları· 
nı ellerinden almış oldukları ve hükü· 
met tayyarelerinin de tekrar Sianfunun 
bombardımanına başlamış bulundukla· 
rıru da ilaveten bildirilmektedir. 

• '""'ilf"Off 'lif Yi #" 
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Sun Yatsen için yapıl makta o1'n türbe 
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Ankara köylerinde kültü.r hareketleri 
Eskişehir civarında açılan çavuş kur

au, köylerde feyizli tesirini gösterme • 
ğe başlamıştır. Üç haftalık faaliyet pi
linçosu her türkün geni§ ve ferah bir 
nefes almasına imkan verecek mahiyet· 
tedir. 

Dört hafta evvel kurs bittikten son
ra köyüne gitmeğe hazırlanan bir ça
~ kurs öğretmenine: Bay Öğretmen 1 
Köyümün çocuklarına okwnak yazmak 
ve hesap öğretmek işini çantada keklik 

· bil; benim kendi köyümde, bunların 

haricinde, yapacak o kadar çok ve çe • 
~ fitli işlerim var ki! yapmak istedikleri

mi üç beş senede başarabilirsem köyüm 
kurtulmuş demektir. Artık ondan son
ra ölsem de gam yemem; demişti. 

Acaba bu göreceğin ve yapacağın 

çeşid çeşid işler nedir? Sorusuna karşı, 
çavuş içini çekerek: çok bayım, çok; 
bak anlatayım: Bizim köyde temizliğe 
kulak asan yok. Hastalığa ve ölüme 
Allahın emri gözü ile bakılır. Her yer· 
de böcek, sinek, sivrisinek, tahta kuru
su ve bit görülür. 

Kursta dört ay kaldık. Şu kahpe 
tahta kuruları, bit ve böcekler yanımı
za sokulamadı. Ben bunların kökünü 
kurutmayı artık öğrendim. İşte bu öğ
rendiklerimi kendi köyümde, her çare· 
ye başvurarak sevgi ile ve saygı ile 
yaptırmağa çalışacağım. 

Sonra kursta sivrisinekleri öldür -
mek usulünü ve bunun faydasını öğren
dik. Köyümüzün isinde ve yanında su 
birikintileri hiç eksile değil. Bunların 

sivrisinek yuvası olduğunu köyde kim
se bilmez. Ben de bilmezdim. Şimdi 
öğrendim. 

Ben oralara vakit vakit ilaç dökerek 
ve köylü dostlarımın yardımiyle küçük 
hendekler açıp suyu akıtarak sivrisinek
lerin kökünü kurutmazsam ve bizim ço
luk çocuğu çöpe döndüren sıtma has -
talığının önüne geçmezsem, devletten 
yediğim ekmek boğazımda kalsın. 

Sonra ben gündüz küçük çocuklar -
la uğraşırken akşamları köylüleri top· 
lıyarak onlarla dertleşeceğim. Onlara 
cumuriyetten, cumuriyet devrinde ya -
pılan büyük i~lerden, İstiklal savaşın
dan, Çanakkaleden bahsedeceğim. İs -
teyenlere de ayrıc<' akşamları okumak, 
yazmak öğreteceğim. 

Köye gider gitmez ilk işim köyün 
sulak yerlerinde ağaç çukurları açmak ve 
zamanı gelince ağaç dikmek olacaktır. 
Köyün ortasında bir de fidanlık ve ya
hud bahçe yetiştirmeğe muvaffak olur
sam o zaman köyümün güzelliğine do
yum olmaz. 

Sonra devlet bize temizlenmiş ve cins 
buğday verecekmiş, bir de köyümde bol 
ve cins buğday yetiştirmeğe muvaffak 
olursam o zaman köylünün sırtındaki 
kanburlar düzelecektir. O zaman köy • 
lülerin düzüne ile doğan çocukları ya· 
fayacak ve nüfus artacaktır. 

Nihayet köye biraz da neşe verme
ğe çalıpcağım. Köyümde milli bayram
larda herkesi davul zurna ile hoplatma· 
ğa teşvik edeceğim 1.1e milli bayramlar 
hakkında köylülere malumat vereceğim .. 

Gördün mü Bay öğretmen; kuru o
kuamk yumaktan ve hesap öğretmek • 
ten çok bir şey kazanılmaz. Köyü sağın· 
dan solundan tutarak kımıldatmak la • 
zımdır. Bunlar olmayınca çocuklarla 
bir sınıf içine tıkılıp kalmanın ne fay
dası olur? .. 

İşte çavuş bu aşk ve hızla köyüne 
gitti ve derhal işe koyuldu. Köylüler 
ve çocuklar çavuşundan, çavuşu da köy
lüden ve çocuklardan memnun; köylü he
men kendisine bir sınıf odası tedarik 
etti ve çavuş ta eline geçen bir takım 
kereste parçalarından sıralar hazırladı. 
Sıralar muhkem ve ihtiyaca elverişlidir. 

Nasıl öğretecekler? Bunu çavuşlar 

kursta öğrenmişlerdi. Maamafih her haf
ta neler öğreteceklerini ve nasıl öğrete
ceklerini gösteren tedris talimatname
leri, merkezden 1<öylere muntazaman 
gönderilmekıedir. 

Çavuşlar vazifeelrine başlıyor ve 
çocuklara ders veriyorlar. 

Aradan bir hafta geçiyor. At üstün
de bir baş öğretmen köyde görünüyor. 
Köylü ile çavu, dertleşiyor. Sınıfa gi -
riyor. O da çavuşun öğrettiklerine bir 
,eyler ilave ediyor ve ... gidiyor 

Başka bir gün köye apansız müfet
ti9 geliyor. Vakit ak,amdır. Çavuş köy. 
lüleri, kadın, erkek, etrafına topla
mış onlarla konuşuyor. Müfetti~ te hal-
kaya giriyor; o da köylülerle hasbihal e· 
diyor. Çavufla görüfüyor. Çavu,un dert· 
lerini dinliyor. Bir gece kalıyor. Ertesi 
gün sınıfta çocukları ziyaret ediyor ve 

gidiyor. 

Bir başka gün kurs öğretmeni ile ya
bancı bir takım ziyaretciler geliyor. 
Onlar da köylü ile, çocuklarla dertlet
tikten sonra ayrılıyor. 

Bütün bu gidiş gelişlerden köylU 
memnun ve köy çocukları memnun 1 Da
ha şimdiden köylüde şehirliye karşı bir 
sevgi uyanıyor. Sevginin bütün çizgi -
leri çehrelerinde ve hareketlerinde gö· 
rülüyor. 'Görüyorlar ki şehirden gelen
ler, yalnız almak için değil, köye bir 
şeyler vermek için de geliyorlar. Köy • 
lünün ruhunda yerleşmiş bulunan iti -
matsızlık derhal uçmağa başlıyor. 

Çavuş, mektebi açtığı gün köylülerin 
hepsini mektebe çağırıyor. Çavuş mek
tebin çatısına taktığı büyükçe bir direk 
üzerine türk bayrağını asıyor. Sevimli 
ve şerefli türk bayrağı köy mektebinin 
üzerinde dalgalanırken bütün köy hal -
kını sevniç ve neşe kaplıyor. Bir tüm -
sek üzerine çıkan çavuş köylülere içten 
gelen bir hisle şu sözleri söylüyor. 

"- Sevgili köylülerim, 

Bundan 14 sene evvel padişah di -
ye besmelesiz ağzımıza alamadığımız a
damlar, yüzlerce senedenberi esirlik 
nedir bilmez, kölelik nedir tanımaz, bi· 
zim gibi asil ve kahraman oğullarını, 

pahasız ve fiatsız olarak bundan 50 sc • 

ne evvel bize kölelik yapan bir millete 
sattırırdı. 

Bu gördüğünüz şerefli türk bayra -
ğının asıldığı yerlere ecnebi bandrolu 
çekilecekti. 

Şimdiye kadar asla mahkum olmı • 
yan bir millete, Allah tarafından gene 
şarktan parlak bir güneş göründü. Or
talık aydınlandı. Ektiğimiz biter, dik • 
tiğimiz meyva verir oldu. O güneş te 
Atatürk'tü. 

Seferberlikte hepimiz neler neler 
çektik 1 M<.ındros ve Sevrde hasta a
dam diye taksim edildik. 

Utanmadan bizim esirliğimizi imza
ya gittiler. 

Bundan evvel bir zaptiye karşısında, 
bir tahsildar karşısında el göğüs dur -
duğumuzu hepimiz hatırlar ve hepimiz 
biliriz. 

O günde vergilerle mi mükellef de
ğildik? Askerlikte çantalar omuzumuz
da boyunlarımız kırçılacak bir hale mi 
getirilmedi? 

Padişahlar :zevklerine hizmet etme -
m:şlerdi de hangi demiryollarını hangi 
şoselerini meydana getrimişlerdi? 

Şu içinde bulunduğumuz on dört yıl 
içinde bin bir zahmetten kurtulup şim
di neremiz kaldı ki demiryolu varmasın; 
Neremiz kaldı ki örümcek gibi etrafı
mızı şose almasrn? 

Düşününüz hangi düşman kalmıştı 
ki tepemize çullanmadık? O arada Ha
life ordusu diye Anzavuru mu gönder
mediler? 

Bu gördüğümüz albayrak bizim de • 
ğil mi idi? Şimdiye kadar hangi gün şu 
gördüğümüz bayrağın bizim olduğunu, 
türk milletinin hayatı onunla kaim bu
lunduğunu, ufacık bir köyde çocukla -
rm okumasının da bir haktan sayıldı • 
ğını hiç düşünmü§müydünüz? 

Padi~hlar zamanında köyümüze ~
se gelecek ve bizim çocuklarımız da O• 

kuyacak diye hiç söylenmiş mi idi? 
Yaşasın Atatürk! yaşasın türk mil

leti! varolsun Türkiye cumuriyeti 1 bizi 
böyle saadetli bir güne, şerefli bir bay
rağa kavuşturdu. 

Türklere mahsus olan şu albayra • 
ğı, köyümüzde ilk dalgalarını cümle • 
mize ayrı ayrı tebrik ve tebşir ederek 
selamlamanızı dilerim.'' 

Burada çizmeğe çalıştığım tablo • 
nun yarına ait bir teşebbüs ile kuru bir 
hayal ile hiç alakası yoktur. Bu, elle 
tutulmuş, gözle görülmüş ve yaşanmış 
canlı bir tablodur. Seyrine doyum olmı
yan bu tabloyu Ankara civarında 79 köy
de herkes görüp tetkik edebilir. 

İlk tecrübede Ankaranın 79 köyün
de esen bu temiz hava tam bir kalkın • 
maya işarettir. 

Eski tertib ile çalışacak olursak 35.000 
türk köyünün kültürieşmesi ve yüksel • 
mesi en az 150 yıMa mümkün olabilir. 
Halbuki her yıl genişletilecek olan ça
vuş kursları ile ve öğretmen okulları 

mezunları ile bu zamanı 15 • 20 yıla 

sığdırmak mümkün olacaktır. 
Türk köyünün kalkınması yalnız 

Türkiyenin büyük bir Devlet olınasına 
yardım etmiyecek ayni zamanda cumu• 
riyet prnesiplerinin kökleşmesine ve 
cumuriyetimizin ebedile,mes'ne de hiz· 
met edecektir. Bu bakımdan da çavuf 
kursları orijinaldir ve sonsuz bir kıy • 
meti babdir. Dr. H. F. KANAD 
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Petrol dan alman • 
vergı indiriliyor 

işletici kuvvet olarak kullanılan elektrik enerjisinin 
istihlak vergisi hakkında bir kanun projesi hazırlanıyor 

(Başı 1. inci sayfada) 

nun deği~uııWle::.ine dair ola..ıı pruje ile 
posta, tç•c,rat ve teleton idaresı t1..ı.wa.c 
ve vazucıl!rıne daır oıa..n kanuna eK pro
jelerin ikıncı guı uşu.ımesi yclptlarak ka

bul ecııuu.şur. 
~Wlkr oan.ıc sermayesine 42 mılyon 

lıra uavı;sı.ne da.ır oıan 2:il:SO sayılı ka

nuna ek kanun ıayı.uası ile ·ı a.ııra..nda 
yal'uaca.k eıç • .wc b.u1aıa.·1yıe doşenmeıe. 

ri hakkındaiu kanun projelerinin ilk gö
rüşmeleri yapılmış ve tlahili istihlak ver· 
gisı kanuna ek 2442 numaralı kanunun 
birincı maddesinin G fıkrasını değişti

ren kanun projesinin görüşülmesine baş
lanmıştır. 

Maddenin şu şekilde tadili teklif e
dilmekte idi: 

"- Hususi idarelerin ve belediyele
rin kanunen tesisi ve işletmek mecburi
yetinde bulundukları darülaceze, hasta
ne, mekteb, itfaiye gıbi amme hizmetle. 
rine müteallik müessesatında istihlak e
dilen elektrik ve havagazından yan re
sim alınır. 

Belediyelere aid sokak ve caddeler ten
viratı ile nüfusu on bine kadar olan ka
sabalardaki elektrik sarfiyatı bu resim
den istisna edilmiştir. Ancak resme tabi 
bir mahaldeki umumi şebekeden cere
yan alan kasabalar halkının ve sınai mü
esseselerin istihlakatı resme tabidir. 

Maden ve kömür ocaklarının içeri
sinde bulunan bilcümle tesisat alat ve 

edevatta ve bu ocaklardan çıkardan cev. 
herleri eritme, yıkama, kurutma ve te

mizlemeye veya bunlara benzer muame
lelere tabi tutarak kıymetlendirmeye ya
rayan harici tesisatta ve kuvvei muhar
rike merkezlerile kompresör ve vantila. 
törlerde ve cevherlerin muhafazasında 

kullanılan depo, ambar ve harmanlarda 
ve cevherlerin ocak içlerinden muhtelif 
muamele yerlerine ve iskelelere taşınma

sında ve tahmil iskelcsindekilcr de dahil 

olmak üzere tahmil ve tahliye ışlerinde 

kullanılan vasıta.arda ve yukarda bahsi 
geçen tesisat ve vasıtaların tamir edil

dikleri atelyeler<le yapılan elektrik sarfi
yatı dahi resimden müstesnadır. 

Vapurlar ve şimendifer katarlarile 
hareketleri sırasında elektrik istihsal e. 
den zatülhareke vasıtalar da bu resim
den istisna olunmuştur.'' 

Bir diğer ihtiyaç: 
B. Kemal Kusun (Maraş) söz aldı. 

Bu tadilin çok yerinde olduğunu söyli

yerek dedi ki: 

"-Çünkü biitün arzularımız memle
kette mümkün olduğu kadar maden kö

mürünün ucuza maledilmesidir. Bunun 
kabulünü yüksek meclisten rica eder
ken, aynı kanunun ikinci maddesinin de 
tadiline ihtiyaç olduğunu arzetmek is

terim. Memlekette yanyana çalışan ve 
aynı işleri gören fabrikalardan bir kıs
mı elektrikle bir kısmı enerji mihanik

le, yani istim ve sair kuvvetlerle çalı. 

şryor. Elektrikle temiz ve modern bir 

şekilde çalışanlar ağır bir vergiye tabi 
tutuluyorlar. Memleketin havasını, su
yunu. sıhatini bozan islim makinaları bu 
vergiden müstesnadırlar.'' 

B. Kemal Kusun; bu vaziyetin elek
trikle işliyen fabrikaların makinalarını 

tadil ederek islim üzerine çalışmaya ka

rar verdiklerini kendisinin İktısad ve 
Maliye Bakanları ile görüştüğü zaman fi
kirlerini kabul ettiklerini, yalnız gelen 
projede bu hususa aid bir şey olmadığı
nı, bir zamanlar büdcenin bel kemiği sa: 
yılan aşarı bir hamlede silip atan cüm
huriyet hükümetinin, mikdan 200.000 

lirayı bulmıyan ve sanayie bir darbe o

lan bu vergiyi kaldırmakta tereddüd et
miyeceğini söyliyerek bir takrir verdi. 

Yeni bir proje: 
Maliye 3akanınuz söz aldı: 
"'- Muhterem arkadaşımızın mevzu

ubahs ettiği sanayide kuvvei muharrike 
olarak kullanılan elektrik üzerindeki is. 
tihlik resminin mahzurlan nazarı dik
kate alınmıştır. Bunun üzerine yapılan 
tetkikler hitama enniıtir. Yapılan teklif 

yakında gelecektir. Portesi 1 milyona 
yakındır. 

Arkadaşımın tarizlerine karşı da şu
nu söyliyeyim ki maliye, sanayie yar
dım hususunda milyonlara baliğ olan 
yardımı yapmıştır ve yapacaktır da. (Al

kışlar). 

Kemal Kusun (Maraş) - Mesele 
kalmamıştır, takririmi geri alıyorum. 

B. Ziya Gevherin söyledikleri: 
Eldeki kanunla; devletin himaye sis

teminin bir icabı olarak bazı vergileri 
kaldırırken, darülaceze, hastahane, mek
teb gibi, içtimai bünyemizde olan yeri 
ihmal edilemiyecek olan müesseseler
den nısıf ücret alınmasının bir tezad teş
kil ettiğini söyliyen B. Ziya Gevheı

Etili dedi ki: 

"- En !.1K.;r bir k5ye giderseniz gö. 
ı ürsünüz ki :.m'.·da beş numara petrol 
lan.bası yakın 1)ir köylü de resim verir. 
Diğer taraftan kazanan müesseseler re
sin. vermezler. Bu tezadı ben anlama
dım." 

Petroldan alınan vergi 
azaltılacak: 

Maliye vekili Fuat Ağrah (Elaziz) -
Mevzuubahs olan tadil yalnız maden o
caklarının müştemilatına da şamil olup 
olmıyacağı noktasıdır. Diğer buyurduk· 

lan noktalar e&asen maddede mevcuddur. 
Hiçbir yeri değişmemiş.tir. Elimizdeki 
kanunda maden ocakları bu istihlak res
minden müstesnadır, deniyor. Maliye 

buna istinaden yalnız ocak dahilindeki 
elektriğin istihlak resminden muafiyeti
ni ve diğer yerl~rin resme tabi olduğu
nu iddia etmişti. Şirket buna karşı Şura

yı dvelete müracaat etti ve Şurayı dev
let bize hak verdi. Ancak maden işlet
mesini teşvik ve teshil hususunda bu 
muafiyetin yalnız ocağa hasrı ve ocak 

müştenıılatı olan izabehane ve tasfiye
hane gibi yerlere dahi teşmil:nin lazune
den olduğunu Iktı~:i Vekaleti t~khf 

etti. Heyeti hükümet de buna iştirak et

ti. Onun bu nokta:ara tev .. ii noktasın

dan bunları yazmak suretiyle maddeyi 
getirdik. Diğer buyurdukları noktalar 
tamarrıiyle eski ma:idede mevcuddur. 

f'Etrol n< k .asına gelince; bilmü:ıaıe· 

be ~unu da arzcdeyim ki köylülerimize 

• ki zaruri ihtiyaçlarındandır. • bunu ha
fiflcttirmek için mühim mikdarda vergi 
tenzilatı hal.kında hazırlamakta olduğu

muz kanun a'unda •akdim olur.ac k~w." 

Maliye Bakanındarı sonra söz alan 
Ziya 'Gevher Etili bu kadar mühim bir 
madde üzerinde çalışan encümenlerin 
bu vaziyeti göz önünde bulundurmaları 
lazım geldiğine işaret etti. 

B üdce encümeni mazbata muharriri 
B. Sırrı Day (Trabzon) burada istihlak 
vergisi kanununun koyduğu reı;imlerin 
ne tezyidi, ne tenzili, ne de tadili bahis 
mevzuu olmadığını, yalnızca maden o
cağı işletenlerin, kendileriyle alakalı 

hükümlerin tatbik sureti hakkında dü
şülen tereddüdü izale için maliyenin bir 
proje hazırlayarak Kamutaya sevketti

ğini, bu itibarla encümenin bu vergi 

doğrudur veya yanlıştır diye üzerinde 

durmadığını ve madde üzerinde kendi 
kendine tetkik ve tadil yapmayı sala
hiyetli bulmadığını söyledi. 

Bundan sonra B. Ziya Gevher Eti

li'nin ''birinci fıkrada, yarım resim alı

nır, yerine, resim alınmaz şeklinde de

ğiştirilmesini,, teklif eden takriri o

kundu. Takriri üzerinde izahat veren B. 

Ziya Gevher Etili "Büdce encümeninin, 

bilhassa Maliye vekilinin şefkatine mü

racaat ederim.,, dedi. 

Reye konan takrir nazarı itibara a

lındı ve büdce encümenine gönderlidi. 
Kamutay yarın toplanacaktır. 

Kamııtaydan gelen 
evrak 
Layihalar 

• - İnhisarlar umum müdürlüğü 
1936 yılı büdcesinde 117.000 liralık mü-

nakale yapılmasına dair kanun layihası 
(Büdce encümenine). 

Tezkereler 
* - Teşviki sanayi kanununun 31 

inci maddesinin tefsiri hakknda Ba,. 
vekalet tezkeresi (İktisat, Maliye ve 
Büdce encümenlerine). 

* - V ~rgi baka yasının tasfiyesine 
dair olan 2566 sayılı kanunun 13 üncü 
maddesinin tefsirine dair Başvekalet 
tezkeresi ((Maliye ve Büdce encümen• 
!erine) 

Takrirler 
* - Manisa mbusu Refik İncenın, 

Milli Müdafaa Vekaletinde (Zat işle

rinin son tetkik mercii encümeni) tet
k.ili hakkındaki 2515 sayılı kanunun. 
tefsiri hakkında takriri (Dahiliye, Ad. 
liye ve Milli Müdafaa encümenlerine). 

Mazbatalar 
* - 1936 yılı muvazenei umumiye 

kanununa bağlı bazı daire bütçelerinde 
351,219 liralık münakale yapılmasına 
dair 1936 mali yılı muvazenei umumiye 
kanununa dahil t>azı daire büdcelerinde 
değişiklik yapılması layihalariyle İdare 
heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1936 
yılı büdcesine 22430 liralık tahsisat ko
nulmasına dair ve Divanı muhasebat 
1936 yılı büdcesinde 600 liralık milna· 
kale yapılmasına dair kanun teklifleri 
ve Büdce encümeni mazbatası (Ruzna
meye) 

• Deniz yolları işletmesinin 937 bild· 
ce projesi Büdce Encümenine; 

* İstanbul, İzmir limanları işletme 
idaresiyle havuzlar ve Akay işletmesi
nin büdceleri de Kamutaya gelmiş ve 
büdce, İktısat, Divanı Muhasebat ve 
Maliye Encümenlerinden mürekkeb u. 
mumi bir heyete verilmiştir. 

Y1ırdda 
Dünkü hava 

Meteoroloji enstitüsünden aldığı

mız habere göre son yirmi dört saat i
çinde J\1armara ve Karadeniz kıyıları
nın şark kısmı yeryer, Konya, Ilgın, 

Urfa, ve Muş yağışlı geçmiştir. Yağış, 
Konya, Ilgın ve Muşta kar, diğer yer
lerde yağmur şeklindedir. Dün hava 
umumiyetle evelki güne göre biraz da
ha ısınmış bulunmaktadır. Dün sabah 
Orta Anadolunun en düşük suhunetleri 
sıfırın altında 5-1 arasında kalmıştır. 

Buna göre suhunet 8-4 derece arasında 
yükselmiş bulunmaktadır. Dün en dü
şük suhunet sıfırın altında Erzurum
da 13, Karsta 20 derecedir. Dün Anka· 
rada suhunet 4 dereceye kadar yüksel
miştir. 

Çelci l(arlin 

İzmir muhtelitiyle 
berabere kaldı 

İzmir, 21 (A.A.) - Çeki Karlin ta
kmu üçüncü maçını bugün karışık bir 
takımla yaptı. Havanın soğuk ve rüzgar• 
1ı olmasına rağmen sahada oldukça ke. 

sif bir seyirci kalabalıgı göze çarpıyordUı 
ilk devrede rüzgarla beraber oynıyan 

kanşık takını Çeki Karlin kalesıne sık 
sık akınlar yaparak gol fırsatları ihdaa 
ediyordu. Beşınci ve yirmi betinci daki· 
katarda Fuadın ayağı ile iki gol kayde
den karışık takım devreyi 2.0 lehine bi

tirdi. 
İkinci devrede rüzgar şiddetini büs· 

bütün artırdığından Çeki Karlin karı

şık takıma karşı faik oynadı ve biri pen• 

altıdan olmak üzere iki gol atarak bera• 

bertiği kurdu. Karışık takım bu devrede 

iki penaltıyı fena vüruşla ve iki muhak· 
kak gollük fırsatları acele etmek yüzün• 

den kaçırdı ve oyun da 2-2 berabere bit

ti.. 
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releri arasındaki şosenin tamiratı esasiyesidir. =- § 
2 - Ke,if bedeli (146S2) lira (48) kunıt muvakkat teminatı = Bu·· yu·. k lkramı·yesı· = 

.(1098) lira (94) kuru,tur. = 55 
3 _ Bu işe aid prtname ve evrak tunlardır: i§ 5 
A - Eksiltme prtnamesı, = === 
B - Fennt şartname 
C -Ketif cetveli, 
D - Mukavele örnefi. . 
H - Nafıa i'1eri şeraiti umumlyesl, 
lsteyenler bu ,a!.tname ve .evrak~. B~ı~esir nafıa mUdUrlUğün • A 200 000 150 000 100 000 70 000 

de veya daimi encümen kalemınde gorebılırler. 5! ynca: • • • ' • , • , 
4 _ İhale 7. kinunu sani - 937 tarihine raıtlıyan per,embe günt1 ~ 60.000, 50.000, 30.000, 20.000, 15.000 liralık 

aut ıs de Viliyet Daimt encümeninde yapılacaktır. § ikramiyelerle (400.000 ve 100.000) liralık 
s - İsteklilerin yukarda 4 üncil maddede yazılı muayYen za : 

mandan bir saat evvel teklif mektuplanm encümene tevdı etmelen § iki adet mükafat vardır. § 
lizundır. Teklif mektuplarının poıtada vaki tehiri naı:arı dikkate § Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. ,-
alınmaz. 1 Biletler: (2,5) (5) ve (10) liradır •. 

6 _ Eksiltmeye bu işlerle uğra,tığına dair Nafıa Veklletinden 
verilmiş elinde bir ehliyeti fenniye vesikaıı ibraz etmesi lazımdır. Vakit kaybetmeden hemen biletlerinizi ahnız. 

4 _ İstekliler muvakkat teminatlarını malscndığına yatırdık· 
larına dair makbuz veya banka mektupları muayyen zamanda en - - lllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllH-
cümene ibraz etmeleri lazımdır. 

8 - Muvakkat teminat malsandığına yatırılır. Encümende l'8 • 
ra ve tahvilat kabul edilmez, (2144) 2-6087 

Zile Beleaiye Reisliğinden : 
Zile belediyesinde 75 beygir kuvvetinde mevcut buhar makine • 

sinin kazan kısmının yenilenmesi tekarrür etmiştir. Makinenin dev
ri dakikada 80/ 100 ve silindirlerinin iç kutru 350 milimetre ve boyu 
700 milimetredir. 

Kazan yeni sistem kullanılmamış ve on atmosfer tazyika müte-
hammil kuru nuharlı ve yatık sistemde olacaktır. 

Tediye ,artları: Belediye bankasının vereceği kredi üzerine mu
tabık kalınacak fiat üzerinden % ıs peşinen ve bakiyesi 937 haziran, 
ağustos ayları gayesinde iki taksitte: tediye .. ed~~ecektir. ~~anı~ 
fabrikadan siparişinde malfunat verılecek ııtumrukten geçırılmeaı 
belediyeye aittir. Bu suretle talip olanların kroki ve fiat mektupla
rını 7. 2. inci kanun - 937 gününe tesadüf eden perşembe gününe ka-
dar belediyeye göndermeleri ilin olunur. (3641) 2---6083 

Adliye Vekaletinden : 
Vekalet ve temyiz mahkemesi odacı ve milstahdeminlcrine prt· 

namesinde yazılı ,erait içinde yalnız kumaşı Veklletten verilmek 
ve diğer bütün masraf ve malzemesi müteahhide ait bulunmak üze· 
re 97 takını elbise ve kasketin dikilmesi eksiltmeye konulmuştu. 

Yapılan açık eksiltme sonunda verilen fiat layık hadde görül -
mediğinden (2490) sayılı kanunun 43 üncü maddesi mucibince 18-
12-936 tarihinden itibaren eksiltme on gün uzatılarak 28-12-936 pa
zartesi günü saat ıs e talik edilmi,tir • 

Muhammen bedel beher takun elbise (9) liradan mecmuu (874) 
liradır. Muvakkat teminat miktarı (6S) lira (4S) kuruftur. Bu işe 
ait şartname ve nümune levazım müdürlüğündedir. İsteklilerin şart
name ve nümunesini 2örmek için her gün levazım müdürlüğüne 
müracaatları. 

Eksiltme gününde teminatı muvakktesini maliye merkez muha· 
sebeciliğine teslimen makbuzlariyle birlikte Vekalet levazım mü -
dürlüğü odasında müteşekkil komisyona baş vurmaları. 

(2133) 2-6077 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
14·12-936 tarihinde eksiltmesi yapılacağı 27 birinci 8, 20 ikinci 

teşrin ve 2 kanunu evvel 936 tarihlerinde Ankarada Ulus, İstanbul • 
da Kurun gazetelerinde ilin edilen 16390 metre S M/ M askılı~ v ~e
mir tel ile SlSOO metre çelik askılık halata talip zuhur etmedıgın· 
den 25-12-936 tarihinde eksiltmesi yapılmak üzere eksiltme müdde
ti on ~ uutılmqtır. Taliplerin evvelki ilanda istenilen kanuni 
vesaikle mezkQr tarihe tesadüf eden cuma günü saat on beş.de Anka· 
rada P.T.T. Umum Müdürlü&Undeki komisyona müracaat etmele· 
ri ilin olunur. (2134) 2-6078 

Muğla Vilayetinden : 
ı _ 10-12-936 ıtınll pazarlıkla ihale edilmek lbere llin edilen 

13348 lira 33 kurut Keşif bedelli Marmariı yatılı ilk okuluna istekli 
çıkmadııvndan tekrar kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye konulmuıtur. 

z _ Muftkkat teminat 1001lira12 kuruttur. 
3 _ Eksiltme 11.1.937 pazartesi günü saat on befte daimi encil

mende kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
4 _ lstekliler eksiltme, fenni ve bayındırlık itleri genel prtna

melerini ve buna mUteferri diğer evrakı Muğla nafıa müdürlüiün· 
den ~örebllirler. -

s _ Eksiltmeye girmek istiyenlerin Nafıa Vekiletinden alınmıt 
ehliyet vesikası göstermeleri ve ticaret odasına kayıtlı bulunmaları 
lizımdır. 

6 _ Teklif mektupları 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde 
hazırlanarak yukarda yazılı ihaleden bir saat önce makbuz mukabi· 
linde Muğla llbaylığına vereceklerdir. 

Posta ile ~önderilecek mektupların nihayet. üçüncü maddede ya
zılı saate kadar 2elmi• olması, dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılması lizımdır. -

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3633} 2-608S 

Muğla Vilayetinden : 
1 _ 8-12-936 günü pazarlıkla ihale edilmek üzere ilan edilen 

13348 lira 33 kurut keşif bedelli Ula yatılı ilk okuluna istekli çık -
madığından tekrar kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat 1001 lira 12 kuru,tur. 
3 - Eksiltme 7-1-937 perşembe günü saat on be•te daimi enct1 -

mende kapalı sarf usuliyle yapılacaktır. 
4 - İstekliler eksiltme, fenni ve bayındırlık itleri genel şartna

melerini ve buna müteferri diğer evrakı Muğla nafıa müdürlüğün· 
den görebilirler. -

5 - Ekıiltmeye girmek istiyenlerin Nafıa Vekiletinden allDIDlf 
ehliyet Yelikuı göstermeleri ve ticaret odaıına kayıtlı bulunmaları 
lbımdır. 

6 - Teklif mektuplan 2490 saydı kanunun tarifatı dairesinde 
hazırlanarak yukarda yazdı ihaleden bir saat önce makbuz mukabi· 
linde Mufla lıbayhfma vereceklerdir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet. ilçilncü maddede ya· 
sılı saate kadar gelmi, olmur, ehe zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmau lhmıdır. _ 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (363S) 2-6086 

ANKARA LEVAZIM AM1RL1Gt 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

iLAN 
Evvelce ilin edilmiş elan 120 bin kilo fabrika ununun evsafı yük 

sek olması hasebiyle istekJiler tarafından verilen fiat pahalı görül
mekle yeniden tesbit edilen evsaf üzerinden kapalı zarfla münaka
saya konmuıtur. Eksiltmesi 2S. 12. 936 cuma günü saat 15 dedir. ıs ... 
tcklilerin belli gün ve ıaatten bir saat ewelislne kadar teminat mak
buz ve teklif mektuplarını Birecik askeri satın alına komisyonuna 
vermi• bulunmalarL (2034) 2-S926 

~RI FABRIKAl.AR UMUM MODORLOGO 1 ~SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 
il 

13 Takım maa kasket erkek odacı elbiseleri 
7 Takım maa örtU kadın odacı elbiacleri 

Tahmin edilen bedeli (364) lira 90 kurut olan yukarıda mik
tarı ve cinsi yazılı melbusat Askeri Fabrikalar Umum müdürlüğü 
satın alma komisyonunca 29-12-936 tarihinde salı günü aaatl4 d.: 
pazarlık ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon· 
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 27 lira 37 kurut ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veaaikle mezk\lr 
gün ve saatte komisyona müracaatları. (2!00) 2-6033 

MlLLI MODAF'AA VEKALETİ 
... ~TIN ALMA KOMİSYONU tLANLAP 

BILİT 
1 - 50 gram radyum açık eksiltme ile eksiltmeye konınuttur. 
2 - T.ıhmin edilen ~deli lSOO lira olup ilk teminat parası 112 

lira 50 kuruıtur. 
3 - İhalesi 24 • I. inci kinun - 936 perşembe günil saat 10 dadır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad· 

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinde M. M. 
Vekaleti satın alma komiayonunda bulunmalan. (2004 2-5876 

PEK YAKINDA :J 
AMERİKA İHTiLALi -------1 

Muğla V~ayetinden : 
1 - 10-12-936 günü pazarlıkla ihale edilmek llzere ilh edilen 

13348 lira 33 kurut ke,if bedelli Köycefiz yatılı ilk okuluna iıtekli 
çıkmadıitndan tekrar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmupr. 

2 - Muvakkat teminat 1001 lira 12 kuruttur. 
3 - Eksiltme 11.1.937 pazartesi günü saat on altıda daimi encü

mende kapalı zarf uauliyle yapılacaktır. 
4 - lstekliler eksiltme, f ennl ve bayındırlık işleri genel şartna

melerini ve buna müteferri diler evrakı Mufla nafıa müdürlüğün· 
den görebilirler. -

5 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin Nafıa Vekiletinden allDIDlf 
ehliyet velikaıı ~östermeleri ve ticaret odauna kayıtlı bulunmaları 
lizmıdır. 

6 - Teklif mektupları 2490 saydı kanunun tarifatı dairesinde 
hazırlanarak yukarda yazılı ihaleden bir saat önce makbuz mukabi· 
linde Mufla llbaylıfma vereceklerdir. 

Poıta ile giSnderilecek mektuplarm nihayet, ilçUncU maddede ya
sılı saate kadar gelmit olması, dıt zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmaıı lbımdır. -

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3634) 2-6084 

D. D. Yollan Ve Limanlan umum müdürlüğü S. I 
A. Komisyonu hanlan: 

İLAN 
Muhammen bedeli 16660 lira 81 kuruş olan 617,264 metre mikibı 

çam tomruk ve azman 6-1-937 çarşamba günü saat ıs,30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu i•e girmek istiyenlerin 1249,S6 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 G. ve 3297 
No. lu nüshasında inti,ar etmiı olan talimatname dairesinde alınmq 
vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliği· 
ne vermeleri lbımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daireıinden, 
Haydarpa,ada tesellüm ve sevk şefliğinden Eskişehir ve lzmirde 
idare mağazalarından dağıtılmaktadır. (2132) 2-6076 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
idare Heyetinden : 

1 - Doksan bin litre benzin alınacaktır. 
2- Şartname her ıün Büyük Millet Medid Daire MüdUrlüğün

den bedelsiz olarak alınabilir. 
3 - Eksiltme 7-1-937 perıembe gilnü saat ıs. de BüyWı: Millet 

Meclisi idare Heyeti odasında olacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usultl ile olacaktır. 
5 - Muvakkat teminat (877) lira (50) kuruftur. 
6 - Teklif mektuplan 7-1-1937 perfembe günü saat 14. de kadar 

idare Heyetine verilecektir. Bu ... tten sonra mektuplar kabul 
edilme& 

7 - Şartnamenin 4. Bncil mac1dealnc!e istmiten V'eıikalar temi· 
natın konduğu zarf içerisine konulmuı olacaktır. (!126) 2-@75 

SAYFA 7 

v· KUfUL' 

Ankara Valiliğinden : 
1 - Emniyet ibidesi parkı için cins ve sayıları bu iıe ait prt • 

nameye bağlı listede gösterildiği veçhile fidan açık eksiltme ile sa-
tın alınacaktır. , 

2 - Fidanların muhammen bedeli 1470 ~dır. 
3 - Bu i,e ait prtııame ve listesi lstan~ul ve Ankara Ziraat 

Müdürlüklerinden alınabilir. 
4 - İsteklilerin% 7,S nisbetindeki husust muhasebe vemesine 

yatırılmış teminat akçesi makbuz veya barlka mcktuplariyle brilik· 
te eksiltme günü olan 4-1-937 tarihinde saat ıs de Viliyet daimi en• 
cümeninde hazır bulunmaları. (211S) 2-60S2 

Nafıa Vekaletinden: 
22 İkinci kinun 937 cuma günü saat otı beşte Ankarada Vekalet 

malzeme eksiltme komisyonunda 7000 lira muhammen bedelli iki 
adet 1.S tonluk kamyonetin kapalı zarf u1Ulii ile eksiltmeli yapı• 
lacaktır. 

Şartname ve mukavele rrojesi Ankaram._ Vekllet malzeme ml\. 
dürlüğünden parasu alınabilir. · 

Muvakkat teminat S2S liradır. 
İıteklilerin teklif mektupluım Veklletten alınmıt müteahhit • 

tik vesikası ile birlikte 22 ikinci kanun 931 cmna günü saat 14 e ka
dar Ankarada Vekilet malzeme müdürlüğüq,e vermeleri lbımdır. 
(2003) 2-5894 

Konya Cumhuriyet Müddei 
Umumili.ğinden: 

1. 1. 1937 gününden 1937 senesi mayıs nihayetine kadar Konya 
ceza evi ekmegi kapalı zarf usuliyle yeııiden münakasaya konutmuı 
olduğundan talihlerin 14. 12. 1936 dan 31, 12. 1936 gününe kadar 
Konya C. M. U. liğine usulen müracaat eylemeleri. 

(2116) Z--6047 

Milis Belediye Reisliğinden: 
Miliı kazasmın hali hazır haritall 10.12.1936 tarihinden ltL 

haren yirmi gU.n milddetle açık ehi!tmeye konulmUftur. 
1 - Kasabanın meakiln kısmı 100 hektar gayri meakOıı kllllll da 

100 hektar olarak tahmin edilmi,tir. 
il - Her iki kısmm muhammen bedeli 3300 liradır. 

III - Harita nafia meclisinin 29 sayı ve 13. 3. 1936 tarihli b
rariyle tasdik edilen prtname hükümlerine göre yapılacaktır. 

IV - Muhammen bedelin ,;, 7,5 iu olan 247,S lira teminat • 
çaaı alınacaktır. 

V - İhale 31-12-936 pertembe gilnU uat 15 de Milis beıediye 
encümninde yapılacaktır. 

VI - ihale eksiltme ve artırma kanununun hUkilmleri dairesin-
de yapılacaktır. (2107) 2--6040 

Fakülte ve Lise Talebelerin~ : 
Halisane Tavsiyem 
Franuzcuı zaif olanların, hem mektep denlerini takip, hem ete 

lisanı kucaklamak ve neticede hocadan kurtulmak için sene bidaye
tinden haftada muntazaman bir den almaları lbundır. 

Mual1im Bm 
Hergün 10 dan 14 e kadar Dabağhane ciddesinde Cumhuriyet 

pansiyonunda 16 numaraya müracaat. 2-6038 

İstanbul Nafıa Müf1ürlüğünden : 
4.1.937 pazartesi günü saat 15 te lstanbıGlda Nafıa Müdürlüğü

ğünde (27000) lira keşif bedelli İatanbulda Valdebağında kain P!"ae 
vantoryomda yapılacak talebe ve öğretmen aanatoryomu i~şaatı ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Mukavele e!;sıltme ba.. 
ymdırlık işleri genel hususi ve fenni şartnamel ri !'~oje k~f ~u
lbasiyle buna müteferri dğer evrak 135 Kr. mukabılınde dairesın• 
de verilecektir. Muvakkat teminat (2025) Hradır. 

isteklilerin teklif mektuplarını ve en ii (20.000) liralık bu ite 
benzer it yaptığına dair Nafıa Vekaletinden almıt olduğu müteah
hitlik ve ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 4.1.937 pa-
zartesi günü saat 14 e kadar latanbul Nafıa Müdürlüğüne vermeleri. 

(3497) 2-5969 

Kiralık Apartmıan 
Ankarada Yenitehirde Emniyet lbide8l tıağmda kiin müdafaa 

caddeıinde 8 numaralı Bay Mehmet Cevat Açıkahn apartımanınna 
t1çüncü dairesi kiralıktır. Kimilen mü~ dötcli altı odası ve zo
min katında bir odası daha vardır. Kalorifeı; ıu, elektrik, hava 2azr.ı 
telefonu, banyoda bavagazı tesisatı tamdır. 

Görmek ve kiralamak iatiyenler içindekitere müracaat edebili"' 
le~ z-5917 



SAYFA 8 ULUS LI 

1 
Anafartalar caddesi No: 111 Telef. 1~ PBILCO radyoları~ ı b. zdea arayın HALİL NACİ 

P. T. T. Levazım l\füdürlüğünden: 
18-12-936 saat 15 de ihale edileceği Ankarada Ulus, İstanbulda 

Cümhuriyet gazetelerinde 31 birinci 12, 24 ikinci teşrin ve 6 birinci 
k!nun tarihlerinde ilan edilmiş olan 1300 lira muhammen bedelli 
15 elemanlık 2 akkü bataryası ile bu bataryaları şarja mahsus kon -
vertisör grupu ve tevzi tablosunun eksiltmesi 10 gün müddetle tem
did edilmiştir. Taliplerin 29-12-936 tarihine müsadif sah günü saat 
15 de kanuni vesaikle P.T.T. Umum Müdürlüğündeki komisyona 
müracaat etmeleri lazımdır. (2135) 2-6079 

P. T. T. Levazım 
l\'lüdürlüğündPn: 

Ankara - Y enişehirde inşa edilecek 
P. T. T. binasının kap ah zarf usulile 

• 
eksiltme ilanı 

A - Eksiltmeye konulan iş : Ankara'da Yenişehir'de Devlet 
mahallesinde ve T!!myiz mahkemesi yanında yapılacak posta tel
graf ve telefon binası inşaatı. 

1 nşaatın keşif ibedeli (7866ti) lira (36) kuruştur. 
B - Bu .:.şe müteallik umumi fenni şartname, inşaat fenni şart· 

name lahikası. keşif hütasa defteri, kalorifer sıhi tesisatına ait 
fenni şartname, elektrik tesisatı şartnamesi, elektrik tesisatı lahi
kası, yedi ad-:t plan eksiltme şartnamesi, mukavele projesi ve Ba
yındırlık İşleri genel şartnamesi 3 lira 93 kuruş bedelle Ankara'da 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden ve İstanbul'da P. T. T. Leva· 
~ım ayniyat muavinliğinden alınabilir. 

C ·Eksiltme 7.1.93 7 tarihinde perşembe günü saat (15) de P. T. 
T. umumi mi:dürlüğü binası i~inde toplanacak arttırma ve eksiltme 
komisyoıııınca yapılacaktır. 

D - ~ı<siltme kapalı zarf •ısulü ile yapılacaktır 
E - EkrJitmeye girebilmek içir. isteklilerin beş bin yüz seksen dört 

lira muvakkat teminat vermesi, 
F • İsteklilerin asağıdaki şartları haiz olduğunu isbat etmesi 

lazımıiır. 

1 - 2490 No.lu kanund:ı yazılı vesaiki göstl!rmesi, 
2 - Nafıa vekaletinden alınmış yapı müteahhidliği vesikası gös

~rmesi ve yaptığı en büyük işin bedeli 50.000 liradan aşağı olmama.. 
sı lazımdır. İhale gür.ünden laakal 8 gün evvel nafıa vekaletinden 
talebte bulunmamış olanlara işbu ehliyet vesikası ita olunmayacağının 
ve benabcrin eksiltmeye iştirak edemiyeceklerinin naıarı dikkate a
lınması icabeder. 

3 . - Müteahhidin bizzat diplomalı mühendis veya mimar olması 
veyahud diploma]• bir mühendis veya mimarın bu inşaat ve tesisatın 
fenni mesuliyetini deruhte eylediğini ve mukaveleye bu şartla imza 
koyacağını havi bir taahhüdnamesini ibraz eylemesi lazımdır. 

G - Teklif mekt:ıbları yukarda (C) fıkrasında yazılı saatten bir 
saat evveline kad..ır A•ıkara'da P. T. T. umum müdürlüğü binası i· 
çindeki arttırma, eksiltır.e komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mekbutların nihayet yukarda (C) 
fıkr~sı~<l~ yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mu
mu ıle ıyıce kapatılmıs olması lazımdır. Postada vaki olacak gecikme-
ler kabu! erlilmez. (2058) 2-5991 

inlıisariar Umuın 

Müdürlüğünden : 
1 - İdaremizin Afyonkarahisarında yaptıracağı 21735 lira 57 

kurus kesif bedelli müdürlük binasının inşaatı kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. 

2 - "ı!.ksiltme 30 • :ım - 936 tarihine rasthyan çarşamba günü sa
at 15 de Kabataşta Levazım ve milbayaat şubesindeki alım komisyo
nunda yap:lacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1630 lira 17 kuruştur. 
• 4 - İstekliler ihalede:ı en az liç gün evvel inhisarlar inşaat şu • 

besıne gelerek bu gibi işleri muvaffakiyetle yaptıklarına dair resmi 
vesaik gösterdikten sonra ehliyet vesikası almalıdırlar. 

5 - Şartname ve projeler 109 kuruş mukabilinde inhisarlar le -
vazım ve mübayaat şubesinden ve Ankara başmüdürlüğü ile Afyon· 
karahisar müdürlüğünden alınabilir. 

6 - Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni vesikaları ihti
va edecek olan kapalı zarflar en geç ihale günü tam saat 14 de kadar 
yukarda adı geçen alım komisyonu reisliğine verilmiş olmalıdır. 

(35u0) 2--6013 

KREM 
~ 

Kumral, Sanşın, Esmer her tene tevafuk eden yeg§ne ııhht ~~ 
kremlerdir. Cildi besler, Çil. Leke ve sivilceleri kamilen izale ~~ 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan· ~ 
dıkları sıhhi güzellik kremleridir. 

KREM BALSAM1N 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİRE 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkll 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için penbe renkli. 

İNGİLtz KANZUK ECZANESİ. 
Beyoğlu. İstanbul 

ANKARA PALAS 
Yılbaşına 

Saçları 
dökül~nler 

Saç ~:ksiri 
Saçların dökülmesine ve ke· 

peklenmesine mani oluı. Korno· 
jen saçların köklerini kuvvetlen
dirir ve besler. Komojen saçla
rın gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz Hafif bir rayihası vardır 
Komojen kanzuk saç eksiri ma
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında buiunur. 

LlN1MANTOL KANZU K: 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR 

Satılık Otomnhil 
Şe..-role, kabriole. Hergün saat 

1 e kadar Lehistan sefaretinde 
B. Godymirskiye müracaat. 

Telefon: 1354 2-6048 

ALİ DlKBAŞ 

Fidan bahçesi 
İstanbul, Ortaköy, Derebo -

yu N o. 17 5 her nevi fidan, bil
hassa aşılı Avrupa l:{iilleri. Fi
yatı 50 kuruştar_ başlar. Posta ile 
sipariş kabul olunur. 2-5938 

İş arıyor 
Fransızca bilen bir mürebbi

ye aile yanında iş arıyor. 
Adres: Balcılar Ap. No: 6 

Yenişebır. A. ruınz'..tna 
6062 

Kiı~alık Ev 
Yenişehicde istasyon civarın· 

da Maltepede 23 No. evin üst ka-
tı 4 oda, 1 banyo mutfak ve geniş 
bolü su ve elektriği vardır. Ay
rıca cihannümayi ve 2 balkonu 
bulunduğu halde hepsi toptan 
veyahut ayrı ayrı birer ve ikişer 
oda olarak da kiraya verilecek
tir. İçindekilere müracaat . 

2-6063 

Kiralık Daire 
Çocuk Sarayı caddesi Kurşun

lu cami karşısında No. 84 B. 
Alim apartımanının birinci katı 
üç odalı bir daire kiralıktır. Su 
bavagazı, banyo ve sair teşkilatı 
son sistemdir. Kapıcıya müra
caatla her vakit görebilirsiniz. 

2-6024 

KİRALIK 
4 oda banyo mutbak ve ka

loriferli bir daire kooperatif ar
kasında, Bay Ali Nazmi apartı· 
manında, 7 numaraya müracaat. 

2-6073 

ZAYİ 
15.7.928 tarihli ve 1471 - 41 

numaralı İstanbul kız muallim 
mektebinden aldığım şehadetna
memi kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin kıymeti yok -
tur, 

Ankara: Mimar Kemal ilk 
mektob muallimi Feride 

2--6082 

ZAYİ 

Askeri vesikamla hüviyet 
cüzdanmu kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Mektebler muahsebesinde 
veznedar Haydar Akı 

~81 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 

SAN 

W'~_,,,ft ( . .$\ 

1 

TiR 
T-1RKiYE iŞ BANK.ASI 

1 - 2 Möble odaları , 
Yenişehir. lnkıHib sok. No. 4. 

(Kutlu arkasında) 
2--6066 

.Kavaklıdere Şarapla 

2 300 3 
4 150 5 
6 80 7 
8 30 kuruştur. 
1 - Hayır işlerine ve yeni 

çıkan kitaplara aid ilinlardan 
o/o 15 tenzilit yapdrr. "i.~ 

ucuzladı! 

Dört senelik olgrm bandero llu 

70 Stl. şişe Sofra Şarabı: 60 Kuruş 
7 O Stl. şişe Tatlı Şarapları: 

Tokay ) 85 
Tatlı sert 

2 - Zayi ilin bedelleri ~ 
maktu yilz otu% kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür, ev
lenme, vefat ve katı alaka 
il§nlarından maktuan be!} lira 

Etiketli 70 Stl. hoş şişemizi 

alınır. 

ABONEŞARTLARI J 
MUddet Dahilde Hariçte 

17 Liu 30 Lira 
g " 16 • 

getirene 

Sabş Mağazalarımızda 

10 kuruş ödenir 

Açık Şarap Litresi 40 Kuru~ 

25 litreden aşa~ olmamak üzere ) ) 35 ) ) Bedia Terzihanesi 

ANKARA 
Yılbaşı tuvaletlerini çok u

cuz fiatlarla satmaktadır. Mev
simin en güzel elbise ve manto
larını yünlü ipekli kuma§.larını, 
garnitür ve sentürlerini şapka ve 
korselerini en ucuz fiatlarla te
min edebilirsiniz. 

Ankara Yenişehir Ali Nazmi 
ap. D. 14. T. 3837 

CenapAnd 
l{avaklıdere Şarap Fahril<.as. 

Ankara 

Yeni SİNEMALAR Halk 
BUGÜN BU GECE 

ERKEK HALA 
Baş Rollerde : 

Lucien Baroux - Margueritte Moreno 
Şimdiye kadar görülmemiş derecede 

gülünçlü komedi 
İlave olarak 

En yeni dünya haberleri 

BUGÜN BU GECE 
Edward G. Robinson - Joan Blondell 

Tarafından yaratılan fevkalade 
heyecanlı 

CİNAYETE HARP 
Fi 1 mi 

Ayrıca: Paramunt Jurnal 

Halk matinesi saat (10) da: 
L1BELEİ 


