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Caziantep'in kurtuluş günü 
Ankara Halkevi salonlarını 

halk kütlesi tarafından 
doldurup _taşan bir 

coş]{unca kutlandı 

Gaziantep mebusları Nuri Conker ve Ali Kılıçın halk 
namına çektikleri bağlılık telgrafına Atatürkün 

lutuf buyurdukları kıymetli cevab 
Büyük Kurtarıcı Atatürk 

Ankara 

Ga%İantep kurtuluşunun onbeıinci yıldönümü, bugün 
Ankaradaki Gaziantepliler ve Ankara halkı tarafından 
Halkevinde, salonun istiab edemediği büyük bir kütle 
tarafından co§kun te%ahüratla kutlandı. Cenup hududa 
üzerindeki kahraman tehrin, bütün mahrumiyetler ve 
imkansız.lıklar içinde, onbir ay düşmanla nasıl mertce 
savaştığı anlatıldı. O şanlı celadetten hatıralar yadedil
di. Bu münasebetle Türk evlatlarına, istiklal ve Cümhu
riyeti emanet ederken, tcuvir buyurduğunuz elim vaziye
ti hatırlıyan halk, bir gün yine istiklali müdafaa mecbu
riyetine dü§erlerse, Gaz.iantep müdafaasında olduğu gi
bi vazifeye atılmak için, içinde bulunacakları vaziye
tin imkan ve şeraitini düşünmiyecekl~rini, damarlarında. 
ki asil kana güvenerek haykırdılar, ve Türklüğün Büyük 
Kurtarıcısına, minnet ve taz.imlerini sunmaya bizi me· 
mur ettiler. Ellerinizden Öperek ar•lletÜ. 

N. Conker 

Başbetke 

PARISTEN SONRA 

Falih Rılkı ATAY 

A.Kılıç 

Nuri Conkcr ve Ali Kılıç'a 

Ankara 

On beş sene evvel Antep, ki sqdece bir Türk 
§ehridir, her nasılsa yabancı kuvvetlerin eline düş
müş bulunuyordu. Bu tek Türk şehri, hiç bir yerden 
maddi yardım görmeksizin, kendi kahramanlığıy
le, kendini kurtardı ve "Gazi" ünvanına bihakkin 
liyakat kespetti. Gazianteplileri, o gün olduğu gibi 
bugün dahi, derin hörmetle takdir ederim. ''Tür· 
küm'' diyen her §ehir, her kasaba ve en küçük 
Türk köyü, Gazianteplileri kahramanlık miıali ola
rak alabilirler. En eski çağlardan beri tarihi Türk 
yurtlarında, Türklüğün yüksek varlığını kahraman
lıkla te$pı~ etmiı olanlarla, şahsen beraber olduğu
mu beyan etmekten duyduğum zevk ve ıaadet 

yücedir. 
K . Atatürk 

Dr. Tevfik Rüştü Aras ve ar
kadaşları, dün akşam, hemen bü
tün fransız gazetelerinin, ajans 
ve radyoların bol neşriyatı ile u 
ğurlanarak yola. çıktıl~r:, ~e~ela 
bunlardan biri dtyor kı: Turkıye., 
Fransanın Suriye mandasrna kar· 
§t dürüst davranmıştır. Fakat unu
tulmamak lazımdır ki /skenderun, 
Türkiye için, Kilikya kadar mü
him bir davadır. Sancak meıeleıı, 
umumi politikayı ihliıl etmiyecek 
alelade ehemiyette bir iş ıayıl
makla hata edilmiıtir. Akdeniz.de 
ve Y akınıarktaki emniyetimiz, h~ç 
bir doıtluğa meydan okumamagı 
emretmektedir.,, 

Dünkü kutlama töreninde halkevi salonunun görünüşü 

Dün Gaziantebin kurtuluşunun on 
beşinci yıldönümü kutlandı. Antebliler 
ve ankaralılar, Halkevinin samimi ha
vası içinde, türk tarihinde bir hamaset 

timsali olan Gazianteb müdafaasında 

şehid düşenlerin ve onun müdafaasında 
çalışanların hatıralarını saygı ile andı
lar. Acı günlerin yadı ile kızaran göz-

ler, zafer günlerinin neşeli hatrralariy· 
le sevinç yaşları döktil. Tören çok can
lı ve samimi oldu. 

İlk önce Riyaseticumhur filarmo
nik orkestrasının çaldığı istiklal mar
şını dinledik. Sonra Gazianteb mebusu 
B. Asım Aksoy bize müdafaa harikası· 

(Sonu S. inci sayfada) 
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HER YERDE (5) KURUŞ 

C. H. P. Vilayet 
kongresi dün açıldı 

Okunan yönkurul raporu vilayetimiz 
ve şehrimiz işlerini anlatan geniş bir 

bilanço mahiyetindedir 

Güzel bir nutukla C. H. P. vilayet kongresini açaa vali ve ilyönkurul 
başkanı B. N. Tandoğan reislik kürsüsünde 

Cümhuriyet Halk Partisi Ankara Vi
layet Kongresi, dün, Ankara Halke
vinde, bütün kazalardan gelen delege
lerin ve vilayet ve şehir işleri ile alaka· 
lı bir çok dinleyicilerin huzuriyle saat 
11 de Vali ve tlyönkurul Başkanı B. 
Nevzad. Tandoğan tarafından açılmış

tır. 

Kongrede parti genyölkurulu adına 
.görmen olatak Kırşehir mebusu B. Lüt
fi Müfid Özdeş bulunuyordu. 

Vali ve flyönkurul başkanı B. N 
Tandoğan, kongreyi açarken delegelere 
şu güzel nutku söyledi: 

- Saygı değer arkadaşlar, 

Cümhuriyet Halk Pcırtisi Ankara Vi
layeti il kongresini açarken kongre
nin sayın delegelerini sevgi ile selam. 
/arım. 

Arkadaşlar, 

MiJJetimizin kurtuluş ve ileri gidiş 
mücadelesinde kendisine rehberlik eden 
Cümhuriyet Halk Partisinin, Büyük 
Ônderimiz Atatürk'ün kurduğu ve de• 
ğişmez Reisi bulunduğu Partimizin, 
memleketin siyasi ve içtimai hayatında 
gütdüğii yüksek maksatların tahakku
kunu kolaylaştırmak için parti faaliye
ti ile bükümet idaresi arasında daha SI• 

1u bir yalunlık ve daha ame/1 beraber
lik temin edilmesi hakkında partimiz 

Genbaşkurunca alrnmı!j olan karar daha 
önce parti teşkilRtımıza ve bütün parti 

(Sonu 6 rncı sayfada) 

DENiZ 
Müesseselerimizin 
Büdceleri tetkik ediliyor 

Husus! kanun mucibince büdceleri
nin tetkik ve tasdikleri Kamutay İktı
sad, Divanı Muhasebat ve Büdce Eneli· 
menlerinden mürekkeb olarak toplanan 
umumt heyete aid olan deniz yolları, 
Akay işletmeleri fabrika ve havuzlar i· 
daresi İstanbul ve İzmir liman işletme· 

leri ve Van gölü büdcelerinden; deniz 
yollan ve Akay işletmeleriyle fabrika 
ve Havuzlar idarelerine aid olan büd· 
celer, her üç encümenden seçilen ikişer 
zattan mürekkep tali komisyonda dün 
tetkik edilmiştir. Diğer büdceler bugün 
tetkik edilecektir. 

Diğer taraftan da bu idarelere aid 
büdcelerle tetkik heyeti raporları bu Uç 
encümen az!sına dağıtılmaya başlan

mıştır. 

Umumt heyetin de pazartesinden 
sonra toplanacağı haber alınmıştır. 

' Mesela, anlaşmazlığın hali~ za
nıretlerinden bahseden Saınt • 
Brice kendi sütununda diyor ki: 
"lskenderuna dair olan türk iıteği 
ciddi ve, ilave edelim, anlaşılır 
mahiyettedir.,, 

Şa.rk demiryolları muka,,.elesi imzalandı Fıkra 

Gene mesela aynı gazeteler
C:Ien: "Meseleyi türk • lranaız. mü
nasebetlerinin umumi bir tetkiki 
suretiyle doğrudan doğru!a. ve 
süratle biz.zat halletmelıydıh.,, 
Yahud: ''Türkiyenin dostluğu bu 
saatte biz.im için çok kıymetlidir. 
Binaenaleyh onunla anla~mak la
zımdır.,, 

Bu nakilleri 1stediğimiz kadar 
uzatabiliriz. Fakat hakikat odur 
ki Fransa ile Türkiye arasındaki 
müzakereler akim kalmıştır. Hiç. 
bir tesviye bulunmaksızın, sadece 
'dostluk edebiyatına kuvvet veril
miş olmasına hayret eden bir baş
ka fransız gazetesinin dediği gibi, 
l>u samimi anlaşmazlık hali enter
nasyonal vaziyetteki garabetler
den biridir. 

Bütün bu neşriyat alemi ve ha
vası içinden Dr. Tevfik Rüştü A
ras Kamutaya, şeflerine ve hükü
met arkadaşlarına pek kısa bir 
b'aberle geliyor: derdimizi fran
sız salahiyettarlarma anlatmak 
imkanı olmamıştrr ! 

On beşinci yıl dönümüne yak
laşan cumhuriyet Türkiyesi poli
tikasının bazı esas vasıfları şimdi
ye kadar anlatılmış olsa gerektir. 

(Sonu S inci sayfada) 

Hattın satınalma bedeli olan alh milyon lira, yarısı mal ve yansı 
döviz olaral{ yirmi senede ödenecel{tir 

Bütün masraflar çıktıktan sonra hattın geliri bu parayı ödemeğe kafidir. 

« •• Arhl{ hundaıı sonra, Türk:iyede, yallancı sermaye için ildnci 
Safha gelmiştir: ta fil bir iş llirliği .. » B. Devi'nin beyanatından : 

Şark demiryolları işletme imtiyazının 

satın alınması hususunda 19 ilk teşrin 
936 da baş]ıyarak 68 gün süren ve ha
zan cetin devreler geçiren görüşmeler 

tam bir anlaşma ile neticelenmiş ve ha
zırlanan mukavele dün bayındırlık ba
kanlığının büyük salonunda bayındırlık 

bakanı B. Ali ·Çetinkaya ile şirket dele· 
geleri reisi B. Devi taraflarından imza· 
lanmıştır. 

Bu mukavelenin imzası ile 1872 den
beri türlü safhalarla sürüp gelen ve sal
tanat tarihinin bir çok karanlık hadisele-

rini koynunda saklayan şark demriyolla· 
n imtiyazı sona ermiş bulunmaktadır. 

Yurdumuzu Avrupaya bağlayan demir
yolunun idaresini kendi elimize veren ve 
demiryollanru devletleştirme politikanu. 

(Sonu 6 rncı sayfada} 

-----

Şark demiryolları satrnalma mukav ~lesi Bayrndırlrk Bakanımız ve 
şirket delegasyon reisi taraflarından imzalanmı~tır 

su 
Hükümet Kamutaya 31 milyon lira· 

Irk bir kanun teklif edecektir. Maksat, 
kısaca Türkiy~ sularım f a y d a I ı-

1 a ş t ı r m a k ve z a r a r s ı z • 
Jandırmaktır. 

Bizim ekonomik coğrafyalarımız 
gösterirler ki memleketin nufus kesifli .. 
ği hartasiyle yağmur hartası birbirini 
izah eder. Nerede yağış varsa, orada 
kalabalık vardır. Bunıın manası şudur 

ki Türkiyede ziraat hayatı, heııüz, ta• 
biata karşı tam bir tevekkül içindedir. 
Nehirden bir kilometre ötesi sulak sa
yılmaz: sulak yer, havadan su düşen 
tarladır. Bir çok yerlerde nehirler ve 
ırmaklar sizi bir feyiz alemine doğru 
değil, saps3tr sıtma hastalarının hJrab 
yuvalarrna doğru götürür. Bunlar 
hep bildiğimiz şeylerdir. Cumhuriyet 
hükümeti, bilmediğimizi yapıyor: su· 
lar, toprak istihsalinin emrine ve hizme
tine alınacaklardır. KanaJJar, sedler, 
barajlar, yabani su sürülerini toplay3• 
cak, güdecek, ve onun bütün menfa· 
atlerini sağacaktır. Adana artık suyun 
keyfini sürecek, çiftçiler yağmur dua· 
sı yerine sulama motörlerini işletme• 

yi öğrenecektir. 
Su, bütün bunları ve her türlü fay· 

dalarrndan başka, bizzat kendi hesabı· 
na da a ğ a ç, ı hatıra getirir. • Fatay 



SAYFA 2 

Sancak meselesini göriiş 
Dt11 legasyonumuz 

İstaııhulda 

• 
pazaı .. tesı 
huluııacal{ 

•• •• gunu 

Emuvel gazetesinin Sancak hakkında bir yazısı 
Paris, 25 (A.A.) - Anadolu ajansı

nın hususi muhabirinden: 
Dış işleri bakanı B. Tevfik Rüştü 

Aras'ın reisliğir.deki delegemiz bu ak
pm buradan hareket edecek ve pazar
tıesi sabahı İstanbulda bulunacaktır. 

Lornlra Büyük Elr.imiz Parisıc 
Paris, 25 (A.A.) - Anadolu ajansı

nın hususi muhabirinden: 
Hariciye vekilimizle görüşmiye ge

len büyük elçi B. Fethi bugün Londra
ya dönecektir. 

Ernuvel gazetesinin bir yazısı 
Paris, 25 (A.A.) - Anadolu ajansı

nm hususi muhabirinden: 

Ernuvel, sancak anlaşmazlığında kar
şılıklı tezlerı ve Türkiyenin Suriyede 
fransız mandasını fena gözle görme
miş olduğunu, fr.linsızcanın Türkiyede 

ikinci dil sayıldığını, yeni Türkiyenin 

kendisini fransız ihtilalinin kızı say

dığını hatırlatarak diyor ki: 

"İskenderun Türkiye için Kilikya 
kadar mühim bir hayat meselesidir. Hiç 

şüphesiz sancak meselesini umumi po
li tikayı ihlal etmiyen alelade ehemiyet-

te bir iş yapmakla hata edilmiştir. Ak
denizde ve yakın şarkta emniyetimiz 
hiç bir dostluğa meydan okumamayı 

emretmektedir. 

Adana limanının inşası i~in 
bir teklü yapıldı 

Projenin tatbiki memleket ekonomisi 
çok uerimli olacaktır • • 

ıcın 
..> 

tıdncl endüstrileşme planı ve muh
lıellf vekaletlere aid bazı büyük işler, 
fehrimize, yeniden birçok yabancı en
dllatri gruplarını toplamaktadır. 

Bunların içinde Ekonomi bakanlığı· 
m yeni iıter ileri sürenler de vardır. 
Türkiyede ilk iç liman olarak Seyhan 
nehrinin temizlenmesi ve Adananın 

6-10 bin tonluk gemilerin doğrudan 

doğruya girip çıkabileceği bir liman ha

line getirilmesi de bu aradadır. Bunun 
için nehir yatağını temizlemek ve on 

metre derinlik temin etmek icab etmek· 

tedir. Seyhan yatağının ve mmtaka 

teşekülatmm bu işin yapılmasına hususi 

bir imkin gösterdiği ilave edilmektedir. 
Bu proje tatbik edilebildiği takdir

de: 

1 - Türkiyede ilk nehir limanı ve 

nehir Uzerinde gidiş geliş başlamı' o

lacak, 

2 - Akdeniz limanlarının vaziyeti
ne göre boşaltma ve yolcu alıp verme 
bakımından aşağı yukarı şark Akdeni-

zinin en bilyilk limanının temeli kurul· 
muş olacak, 

3 - Yumurtalıkla Adana tehri ara
sındaki saha Barselonda olduğu gibi 
türbin yani su kudretiyle çalışan ve 
bunun neticesi olarak en ekonomik şe· 
kilde işliyen sayısız fabrikaların beşiği 
olacak, 

4 - Nehrin garb yatağında şişirme 
suretiyle yapılacak barajlarla sulama için 
işletecek kuvvet olarak veya tenvirat i· 
çin kullanılabilecek elektrik istihsal e
dilecek, 

S - Mıntaka mahsullerini depo et
mek için zincirleme hububat mağaza
ları, yani silolar, ve pamuk antrepoları 
yapılacak, 

6 - İsviçre nehir limanlarında oldu 
ğu gibi bilhassa Suriye ve şark ticare· 
ti için bir de serbest limanlar kısmı ay
rılacaktır 

7 - Bu inşaat taşma hadiselerine de 
nihayet vermiş olacaktır. 

Bu inşaatın, bedelinin pamuk ve hu
bubat olarak uzun vade ile ödenebilece
ği prensibi kabul olunmaktadır. 

K;öy kalkınması etrafında 
Ön planda gelen esaslar tesbit edildi 

Dahiliye bakanlığı köy kalknması 

etrafındaki çalışmalarına devam etmek
tedir. Köylerimizin zirai, iktisadi, sos
yal ve kültürel sahalarda ve kısa bir za
manda kalkınmasını hedef tutan ana 
plan ve programla hazırlanmakta oldu
ğu gibi köylere aid basit usulü muha
sebe esasları, büdce ve hesab defterleri

nin formül ve şekilleri de tesbit olun
maktadır. Bütün memleket içinde, saha
ların bünye ve karakterlerine uygun, 
planlı hareket vahdetiyle alakalı olan 
bakanlığın bu teşebbüsleri ıslahlar veba
şarı yolunda atılmış ilk adım sayılmak
tadır. Bu adımı, köylerin birleştirilmesi, 
köy birlikleri vücuda getirilmesi, köyle-

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu

hafaza örgütü, birisi ölü, üçü yarf\lı, 

yüz otuz sekiz kaçakçı, iki bin elli beş 
kilo gümrük kaçağı, kırksekiz kilo in
hisar kaçağı, beş bin iki yüz seksen ye
di defter sigara kağıdı, elli altı türk 
lirası, beş silfilı, yirmi altı mermi, beş 
sandal ile elli iki kaçakçı hayvanı ele 
geçirmiştir. 

Hukuk llmini Yayma Kuru
nun beşinci konferansı 

Cunıiıuriyet Merkez Bankası Hu ~ 
kuk müşaviri B. Osman Nuri Uman t'4 

26-12-936 cumartesi günü saat 15 
de Ankara Halkevinde verecektir. 

Mevzu: 
Hukukta serbest tetkik ve taharri 

usulü 

rin hepsinin hizmet ve ihtiyaçlarını kar
~dayacak teşkilatla cihazlanması, karak
ter ve bünye itibariyle birbirine benze
yen kümelerin mmtakalarda toplanması, 
bunların başına ilıtısas heyetlerinin geti
rilmesi, köy mürakabe, takib ve teftiş 
teşkilatının kurulması, plana alınacak iş
lerin süratle ve emniyet altında gerçek

leşmesi için büyük sermayeli bir ban. 
ka kurulması gibi geniş bir planın tatbi
katı takib edecektir. Gerek köy idarele
ri ve gerek diğer merci ve teşekküller 
1937 hesab yılı için hesab defterleri ta
bettirmiyecekler ve dahiliye bakanlığı 

tarafından gönderilcek örnekleri bekli
yeceklerdir. 

Atatürk'ün Kırşehre 
ayak basışının yıldönümü 

Kırşehir, 25 (A.A.) - 1919 da Ata

türk Sıvastan Ankaraya giderken Kır· 

şehire ilk ayak bastığı 24 ilkkanun gii

nü, bugün çok canlı tezahürlerle kut

landı. Nutuklar söylendi, müsamereler 

verildi. 

Kamutay çağnları 
Mi111 Müdafaa Encümeni 26-ıcu-1936 

cumartesi günü saat 9.30 da toplanacak· 

tır. 

Adliye Encümeni pazartesi günü U

mumi Heyet içtimaından sonra toplana

caktır. 

ULUS 

Umumi müf etti"ler 
' Başvekalete verecekleri 

raporu hazırlıyorlar 
Ruznamelerindeki maddeler üzerin

deki görüşmelerini bitiren umumi mü
fetti~ler dünkü toplantılarında baş ve
kalete verecekleri -raporu hazıramağa 

başlamışlardır. 

Tiran elçiliğine 
B. Ali Tiirkge1di tayin ediMi 

Tiran elçiliğine merkezden birinci 
sınıf elçi B. Ali Türkgeldi derecesiyle 
tayin edilmiştir. 

Bir vapur 
İzmit körfezinde -sıs 

yüzünden karaya oturdu 
İstanbul, 25 (A.A.) - Yunan ban

dıralı Corciyüs vapuru 13.500 ton Tür· 
kiye malı krom yüklü olarak Drinceden 
Hamburg'a giderken sis yüzünden iki 
gün önce İzmit körfezinde Dil iskelesi 
civarında karaya oturmuştur. 

Kazadan sonra türk gemi kurtarma 
şirketinin Büyükderede bulunan Alem
dar kurtarma vapuru kaza yerine gitmig 
ve iki gUndenberi kendi kendini kurtar· 
mağa çalışan yunan vapuru kaptanı bu 
tegebbüsünde muvaf fakiyet imkanını gö
remediğinden Alemdar vapurunun kur
tarma itine baglamasıru bu sabah iste. 
miştir. 

Baştan kıç tarafa kadar tarnamiyle ve 
ehemiyetli surette karaya oturan Corci
yüs vapurunu Alemdar gemisi kurtar
mağa başlamıştır. 

Gemi kurtarma şirketi, gerekirse bat
ka bir kurtarma gemisini daha yardıma 
gönderecektir. 

Dün Halkevinde kayak 
sporuna aid güzel bir 

film gördük 
Dün akşam saat 17 de Ankara hal

kevinde, büyük bir kalabalık karşısın
da, Türk Spor Kurumu tarafından 

çok güzel bir spor filmi gösterilmiştir. 
Filim, bizde henüz yeni başlamış olan 
kayak sporuna aiddir. Çok güzel tertib 
edilmiş ve müzikli olan bu filim, kayak 
sporu nedir bilmiyen acemi bir kafileye 
ilk önce karsız sahada nasıl hazırlık id
mar.ian yapılacağını öğretiyor. Sonra 
bu kafileyi dağa ve kara götürüyor. Bu
rada derece derece kayak sporunun bil· 
tün şekillerini, yapılış ve öğreniliş tarz
larını en güç figürlerine varıncaya ka
dar gösteriyor. Oldukça uzun süren bu 
güzel spor filmi, seyredenlerin kalblerin
de kara ve kar sporuna karşı çok büyük 
bir aHika ve muhabbet \Jyandınnıştır. 

DiL KÖSESi: 

''Güzel sanatların her şubesinde, en 
ufak bir etüd yapmak hevesine düşse
niz, mutlaka karşınıza mehaz buhranı 

çıkar. Bunun sebebi nedir? Bunun sebe
bi henüz türkçemizde her ilim ve sanat 
şubesine ait zengin kütüphaneler ve 
eser serileri bulunmayışıdır.'' 

Mehaz buhranmrn sebebi nedir? So
rusundan sonra, bu sebebin ciddi bir 
izahını bekliyoruz. Halbuki zengin kü
tüphaneler ve eser serileri bulunmama
sı sebeb olarak gösteriliyor. Esasen 
bunların bulunmaması mehaz buhranı -
mn kendisini teşkil eder, yoksa sebe
bini değil. 

Sonra, yukarda "güzel sanatların her 
şubesinde'' yerine "her hangi bir şube
sinde,, denilmesi daha doğru olurdu. 

• • • 
''Besbelli Alameriken gazeteciliğin 

büyük?! bir sırrı da bu olmalıdır." 

''Büyük'' kelimesinden sonra bir SO• 

ru ve bir de şaşma işaretinin konulma
sı bizi, ister istemez o kelimenin önün
de durduruyor. Halbuki cümle orada 
bitmemiştir. Gerçi böyle istihza mana-

ı 
srnda bu işaretler bir kelimenin önüne 
konulabilir. Ancak parantez içine alın
mak şartiyle. 
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P. T. T. 
idaresinde 

Yeni tesl{ilat kanıınu , 
dolayısiyle terfiler 

P.T.T. umum müdürlüğü yeni teşkilat 
kanununun tatbik tarihi olan bir ikinci 
kanun tarihinden itibaren birçok me
murlarıru terfi ettirmektedir. Terfi e
den memurları vilayetleri itibariyle bil
direceğiz. 

Ankara'da: 

30 liradan 35 liraya terfi 
eden memurlar 

Posta birinci sınıf bşa memurların
dan BB. Cevad ve Asım, telgraf birinci 
sınıf başmemuru İbrahim Hakkı, posta 
işleri tetkik memuru Abdülbaki, mua
melat müdürlüğü tetkik memuru Bahir. 

25 liradan 30 liraya terfi 
eden memurlar 

Telgraf baş memurlarından BB. Ha· 
san Tahsin, Behçet, Haşim, Mustafa, te
lefon bafmemuru Kenan, posta başmemu
ru Mehmed Mesud, binalar levazım tet• 
kik memuru Hüseyin Hulki, posta iş
leri tetkik memuru Tahsin. 

22 liradan 25 liraya terfi 
eden memurlar 

Yenitchir P.T.T. müdürü BB. Ya· 
tar, Beypazarı P.T.T. müdürü Ki· 

zım, Bala P. T. T. müdürü Cemal, Kı· 
rıkkale P. T. T. müdürü İbrahim, pos

ta memurularından Tevfik, telgraf me• 
murlarından Mahmud Mesud, izzettin, 

Necati, Ahmed Cevad, M. Celal, İbra
him Halil, Ahmed Seyfi, Ali Fahri, M. 
Celal, Ömer Lfitfi, Hasan, seyyar me
murlardan Hüseyin irfan ve M. Feh· 
mi, muhasebe memuru izzet, telefon 
memuru Ihsan, posta işleri tetkik me
murların lan Galib, llyas, muamelat mü

dürlüğü memurlarından Kemal ve Ya
tar, telgraf işleri memuru İsmet. 

Yeni mülkiye müfettişleri 
Bağçe Kaymakamı B. Nuri, Silivri 

kaymakamı B. Hayri, Tarsus kaymaka

mı B. Hıfzı ve Trakya umumi müfettiş. 

liği yazı işleri müdürü B. Raşid üçün

cü sınıf mülkiye müfettişliklerine tayin 

olunmuşlardır. 

Devlet mahallesinde 
Yeni yaptırılacak 

binalar 
Yenişehirde, devlet sitesinin yapı

larından olan Cumhur Reisliği, Kamu· 
tay, Başbakanlık ve Dış Bakanlığı bi
nalarının yapılması için hükümete 4.5 
milyon liralık tahsisat verilmesini büd
ce encümeni kabul etmiştir. 

Hükümet gaz yaITT. ile 
benzini ucuzlatıyor . 

Maliye vekaletı, çiftçilerin kul
landıkları benzin ve petrol fialla
rmı ucuzlatmak içın Meclise bir 
kanun veriyor. Bu indirme benzi
nin vilayetlerdeki fiatlarmdan 
yüzde yirmi ile yirmi iki arasında 
ve bilhassa köylünün kullandığı 
petrolun yani gazyağmın fiatı ü
zerinde yüzde otuzla kırk arasın
dadır. Bu suretle traktör kullanan 
çiftçilerimiz çok istifade edecek
ler ve köylümüz de, saymıdan, te
kerden, tuzdan sonra devletin bu 
esaslı yardımını görecektir. 

Vilayetlerin 
bayındırlık işleri 

Dahiliye Bakanlığı, han 
ğileri için malfunat ve
rilmesi lazım geldiğini 

bildirdi 
Dahiliye bakanlığı vilayet hususi f.. 

dareleriyle bütün belediyelerin yol, su, 
harita ilah ..• işleri üzerinde taahhüde gi
rişilmezden evvel merkeze malumat vel'
meleri hakkında vilayetlere bir tamiın 
yapmıştı. Bazı vilayetler vilayet büdce
leriyle yapılan ve keşif evrakı nafıa bakan.. 
lığınca tasdik edilen yolların bu tamimin 
şümulu içinde olup olmadığını sormuş· 
tardır. Dahiliye bakanlığı bu hususta vi-o 
layetlere yeniden bir tamim yaparak be. 
lediyeler imar heyetinin vazife ve sata. .. 
hiyeti içine giren, elektrik işleri gibi sa
nayi planında yer alan, imtiyaz ve inhi.. 
sar mahiyetini gösteren mevzuu ve teşeb-ı 
büsler için merkeze malOmat verilmesi .. 
ni; vilayet hususi idarelerince yapılan 
keşif evrakı namına bakanlıkça: Tasdilt 
edilen yollara aid proje ve mukavelele.. 
rin merkeze gönderilmesine ve bu hu
susta teahhüde girişilmeden evvel malQ. 
mat verilmesine lüzum olmadığım bil· 
dirmiştir. 

Ankaraya yabancı sahneler 
getirmeliyiz 

Yarınki Devlet Tiyat
rolarımıza temel vazife· 
si görecek olan tiyatro ve 
opera mektebinin kurul
muş olmasından duydu • 
ğumuz sevinç arasına bir 
de endişenin katılmakta 
olduğunu saklamıyalim. 

Yeni mektebin nazari 
derslerinin en sağlam ve 
modern usullere dayan
dığınden şüphe etmiyo • 
ruz. Ancak şunu da dü
şünüyoruz ki. bir aktö • 
rün yetişmesi için naza
ri bilgiler kafi değildir. 
Bu hususta görgünün oy• 
nadığı rolün büyüklüğü· 
nü hatırdan çıkaramayız. 
Hakikaten kuvvetli sah· 
nelere malik memleket -
lerde, hiç mesleki bir öğ· 
renim takib etmeden sah
ne saantkarlığınm en 
yüksek mertebelerine çı
kabilmiş insanlara rast· 
tarız. Orada mevcud ti
yatrolar da, herhangi bir 
istidad için, canlı bir 
mekteb vazifesini göre
bilmektedir. 

Büyük aktörlerin, 
temsillerdeki rolleriyle, 
yeni yetişenler üzerinde 
ne kadar müessir olduk· 
larınr görürken, Ankara
mızın genç tiyatro tale
beleri için bu hayırlı te-

sirin ve görgülenme im
kanının mevcud olmadı· 
ğını da müşahede etmek 
mecburiyetinde bulunu • 
yor uz. 

Hükümet merkezimiz
de, değil milletlerarası 
ölçüde, hatta kendi ölçü
müzde sahneleri seyret -
mek fırsatına malik bu • 
lunmıyoruz. Şehrimiz sa
natseverlerinden çok da
ha fazla yeni tiyatro 
mektebi talebeleri bakı
mından bu eksiğin hisse
dilmemesi kabil değil -
dir. 

Şu halde. yeni tale
belerimize, mesleki ol • 
gunlaşmaları için çok fay
dalı olabilecek yüksek 
kıymette sahneleri seyr
etmek imkanını vermeli
yiz. 

Bu, bence, sanıldığı ka
dar güç bir iş de değil
dir. Ankara'ya, her kış 
mevsimi, tiyatro sahasın
da ön safta bulunan bir • 
kaç memleketten, mesela 
Fransa, Rusya ve Alman
yadan, beş on temsil ver· 
mek üzere kuvvetli trup
lar getirebiliriz. 

Bu turneleri, Mc.arif 
Vekaleti Güzel Sanatlar 
Direktörlüğiyle Halke • 
vimiz organize edebilir • 

ler. Ankaraya sekiz do • 
kuz yıl önce de Türko
cağmın delaletiyle ya• 
bancı truplar getirilmiş• 
ti. Fakat o zamanın rai· 
betsizliği bugiin için bir 
fena misal teşkil ede ... 
mez. Aradan geçen müd· 
det zarfında Ankara iki 
misline yakın büyümüş 
ve yabancı kolonisinin • 
elçiliklerin Ankaraya ta• 
şınmaları ve ecnebi spe· 
siyalist'lerin çoğalmasi
le - mikdarı çok artmış
tır. Bu itibarla, garbın 
yüksek sahnelerini ge • 
tirmek - ki bunları ver• 
gilerden müstesna tut• 
mak da pekala kabildir -
müteşebbisler için büyüt( 
külfetlere katlanmayı i • 
cab ettirecek bir iş oldu .. 
ğ'unu hiç sanmıyoruz. 

Böyle bir teşebbüs, 

çalışma devresine yeni 
girmiş olan tiyatro mek· 
tebimizin müstakbel ak· 
törleri için olduğu kadar. 
Ankara halkı için de bü· 
yük bir hizmet teşkil e • 
decektir. , 

Alakalı makamların, 
bu teklifimizi layık ol • 
duğu ehemiyetle itibara 
alacaklarını umuyoruz. 

YAŞAR NAB1 

• 
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ÇIN HADIRELERI ] 
Mareşal Çan l(ay Şelc serbest bırakıldı 

Şanghay, 25 (A.A.) - B. Soong ile 
ftfadam Çan. Kay. Şek, serbest buakd
ttlış olan !~h:-eşal Çan • Kay • Şek ile be 
taber Loyang'dan buraya gelmişlerdir. 

Sianfu'dan Loyang'a kadar Çan 
kay-Şck'e dört tayyare refakat etmek
te idi. Mareşal. yarın Nankin'e hareket 
tdccektir. 

Cang-Su-1.,iarıg'm kıtaları Sianfn
ya tlo~ru çchiliyorlar 

Şanghay, 25 ( A.A.) - Öğrenildiği

De gore, Çang-Sue-Liang'm kuvvetleri, 
lcnsi'nin garbinden ve şimalinden Sian. 
fu'ya doğru geri çekilmektedirler. Bu 
teri çekil:iş, komünist müfrezelerin tek
rar kendi mevzilerini ve konaklarım ele 
geçirmelerine yarayacaktır. Hükürnet 
kuvvetlerinin Sianfu'nun şarkındaki tah

Jid hareketleri devam etmektedir. İnki· 
~ı bakTmından kati bir gün olduğu 

aöylenmektwir. 
Bu münasebetle general Yenhisslan 

ın Şensi eyaletinde sulh ve asayişin te-
-. 

İNGILTERE'DE: 

Almanyaya ilk-madde verilmesi 
te~ebbiisii ln~ilterecle İ}i 

karşılandı 

Londra, 25 (A.A.) - lki ingiliz ban

kası tarafından, Almanya ile İngiliz do

minyon ve sömürgeleri arasında emtia 
rnübadelesi yapılması hakkında ile
ri sürülen teşebbüs, dün halka bildiril
ıniştir. Bu teşebbüs umumiyet itibariy
le çok iyi karşılanmıştır. İngiliz mah!il
leri kadar amerikan mahfilleri de AL 
tnanya ile mübadele lehine vaziyet al
nuşlardır. 

Düşes dö Kent bir çocuk 
daha doğurdu 

Londra, 25 (A.A.) - Düşctı dö Kent 
bugün saat 11.30 da bir krz çocuğu do
ğurmuştur. Küçük prensin ve anasınm 
sihatı iyidir. 

Loid Corc'un Diik dö Vindsor'a 
bir telgrafı 

Londra, 25 (A.A.) - Royter Ajan
aının öğrendiğine göre ~imdi Jamaika 
adasında bulunmakta olan B. Loid Corç 
Dük dö Vindsora aşağıdaki telgrafı gön· 
dermiştir : 

''Noel yortusu dolayısiyle, kıralh· 

ğın eski bir bakanı olan ben samimi di

leklerimi sunarım. Sizi fevkalade tak

ai retmekte olduğumu ve bu ihlas ve 

muhabbetimin size karşı yapılmış olan 

aon muamele dolayısiyle daha ziyade 

artmış olduğunu ve imparatorluğun 
&on derece sevmekte olduğu bir hüküm

dardan mahrumiyetinin acısı ile muz
tarib bulunduğumu arzederim.,, 

il. Nevil Çcmbcrleyn 
Fransaya gitti 

Londra, 25 (A.A.) - B. Nevil Çem. 
berleyn bu sabah Fransaya hareket et
miştir. 

BULGARIST AN'DA: 

Bir tckzib 
Sofya, 25 (A.A.) - Bulgar telgraf 

ajansı, bulgar kültür bakanının Bulga
ristana yapılacak bilcümle muhaberele. 
rin bulgarcadan başka bir lisanla yapı
lamıyacağı hakkında emirler verdiğine 
dair bazı türk gazetelerinde çıkan ha
beri katiyetle yalanlamaktadır. 

Esirlikten kurtulan mareşal 
Çarı Kay Şek 

mini için bir diktatör vaziyeti almış ol
duğu ehemiyetle kaydedilmektedir • 

FRANSA'DA : 

Senato, mi11i ıslahat kanununu 
kabul elti 

Paris, 25 (A.A.) - Senato parlamen. 
toca kabul edilen islahat kanun proje

sinde bazı değişiklikler yaparak kanunu 
75 muhalife karşı 210 reyle kabul etmiş
tir. Senato bilhassa şirketlerin şimdiki 
ihtiyat akçaları üzerinden fevkalade 
resim alınmasını, ziraatta vergi kontro
lunun şiddetlendirilmesini ve vergi mü
kelleflerine aid listelerin neşrini red· 
detmiştir. 

Bir tekzih 
Paris, 25 (A.A.) - Maden endüstri· 

si işleri sendikaları birliği, Paris ma
den endüstrisi işçilerinin umumi bir 
grev ilan edeceği hakkındaki haberi kati 
surette tekzib etmektedir. 

MEKSiKA' DA: 

Troçki tam bir hürriyete sabib 
olacak 

Meksiko, 25 (A.A.) - Meksika işçi 
konfederasyonunun, Troçkinin karaya 
çıkmasına engel olmasını Verakruz li
man memurlarından istemiş olduğuna 

dair Amerika gazetelerinde çıkan ha

ber kati surette tekzib edilmektedir. 
Bu konfederasyonun her türlü nüma-

yişlerden kaçınacağı ilave olunmakta
dır. 

B. Troçkinin Meksikada tam bir 
hürriyetten istifade etmesi ihtimali var
dır. Çünkü bir muhacir memlekete ka· 
bul edildikten sonra onun ferdi hürri

yetini tahdid etmeğe ana kanun elveriş· 
1i değildir. 

lusa dış haberler 
* Bertin,- Alman protestan kilise

lerinin organı olan ''Evanjelik kiliseler 
monütörü,, neşriyatını tatil etmiştir. 

1852 senesinde kurulmuş olan bu mec
mua Almanyanın en eski protestan ga
zetelerinden biri idi. 

* Roma - B. Musolini, Floride Dük 
d' Aostu kabul etmi§tir. Dük kendisine 
son seyahati hakkında malfımat vermiş
tir. 

* Nevyork, - Hearst neşriyatı genel 
direkt5rü B. Arthur Brisban bu sabah 
72 yaşında olduğu halde ani bir şekilde 
vefat etmiştir. B. Brisban senede 250 
bin dolar kazanmakta idi. 

Yılbaşı Eğlenceleri 

Halkevinde 
Geliri., şefkat yurdunda barınan 

yavrulara sarfedilecektir 
Kızılay ~nka~a merkezine ba~lı Şe!kat Yurdunda bannan yokıul 

~ocu~la~l'! o.gleyın ııcak yem.ek yıyemıyen talebenin önümüzdeki kıf 
~~v~ımı ıhtıya.çlarına ıarledilmek üzere 31 birinci kanun per§embe 
gunu ak§amı bır takım eğlenceler tcrtib edilmiştir. 

Bu eğlencelerde iki caz bulunacak, büle ucuz olacak, milli oyunlar 
oynanacak ve davetliler birçok ıür prizlerle kar§tlQ§acaklardır. 

Bilet ücreti yalnız 1 liradan ibarettir. 
Ki~aeıiz yavrulara yardım etmek iıtiyenlerin yılbQ§ını Halkevin· 

dt> ,..,,,..,,.ecekleri fÜphe.izdir. 

HABERLE 
İSPANYOL İSYANININ İKİ AYRI CEPHESİ 

iç muharebe ve politik ihtilatlar 
MADRiDDE HARR DEVAM EDiYOR 
Yabancı g:Önüllüler ve lcarışmazlılc mes~leleri 
haklcında sıkı . görüşmeler devam edi,~or 

~ 

Madrid, 25 A.A.) - Müdafaa ko
mitesi reisi general Miaja, Havas mu
habirine aşağıdaki beyanatta bulunmuş
tur : 

"- Cenevrede Milletler Cemiyeti
nin son toplantısından beri İspanyaya 
çıkarılan ve Madrid cephesi de beraber 
olmak üzere muhtelif cephelere dağıtı
lan alınanların mikdarı 20 bin olarak 
tahmin edilmektedir. Madrid cephesine 

6 bin kişi kadar gönrlerilmiştir. Bunun
la beraber şimdiye kadar hükümetçiler 
alman esir elde edememişlerdir. 

Alman gönii.llüleri, I n~iltere 
ve Frnasa 

Londra, 25 (A.A.) - İspanya işle

rine müteallik vaziyette bugün, Alman. 
yanın mikdarı 30 bini bulan asker gön
derme meselesi hakim bulunmaktadır. 

Faris ve Londra hükümetleri diploma
tik yollarla görüş teatisinde bulunmuş
lar ve bu vaziyete bir nihayet vermek i
çin karışmazlık komitesi çalışmalarının 
neticesini beklemeye imkan olmadığım 
görmüşlerdir. Görüş teatisine Paris hü
kümeti teşebbüs ederek bu tehlikenin 
vahametini Eden'e ehemiyetle kaydet
meye ve bu nokta üzerinde müşterek bir 
tarzda Berlinin dikkatinin celbini tek
life Londra elçisini evvelsi gün memur 
etmişti. O gün toplantı halinde bulu
nan komite çalışmalarının neticesi bek
lenmiş ve fakat bu netice ilerisi için Ü

mid verici mahiyette çıkmakla beraber 
kati neticenin çok geçikebileceği ve İs-
panyaya gönüllü gönderilmesinin Avru
pa sulhunu tehdid ettiği görülmüştür. 
İngilizler Paris hükümetinin teklifini 
kabul etmişlerdir. Fakat bu teşebbüse 

umum1 bir mahiyet vermek için bunun 
yalnız Bertin nzdinde değil, aynr za
manda Moskova, Roma ve Lizbon hü
kümetleri·nezdinde de yapılması karar
laşmıştır. Mezkur hükümetlere ayrı ay
rı notalarla başvurulacak ve metinler 
muhtelif olmakla beraber bu notaların 

esası bir olacaktır. Notalarda gönüllü 
gönderilmesine devam etmenin sulh i
çin teşkil ettiği tehlike üzerine bu hü. 
kümetlerin dikkatleri çekilecek ve Lond
ra komitesinin kati kararı beklenilmek
sizin buna bir nihayet verilmesi iste· 
necektir. 

Londra, 25 (A.A.) - İyi haber alan 
İngiliz mahfillerinde söylendiğine göre 
lngilter!nin Berlin, Roma, Moskova ve 
Lizbondaki delegeleri karışmazlık an
laşmasının daha sıkı bir tarzda tatbiki 
için Londra ve Parisin faaliyetlerine iş
tirak için dört hükürnet nezdinde teşeb
büslerde bulunmak üzere talimat almış
lardır. 

İngiliz delegeleri bilhassa İspanyaya 
"gönüllü akınının önüne geçmek için 
hemen tedbirler alınması hususunda is. 
rar edeceklerdir. 

Fransa elçilerinin aldıkları 
yeni ıalinıaı 

Paris, 25 (A.A.) - Hazırladığı kont· 
rol planının sureti kabulünü alakalı dev
letlere tavsiye ettikten sonra İspanya 

işlerine karışmazlık komitesi, 1-1-1937 

tarihine kadar toplantılarını tatil etme
si üzerine fransız elçileri yalnız kont
rola aid teklifler hakkında değil, fakat 
ve bilhassa gönüllü gönderilmesinin 
durdurulması huı.usunda mezkur hükü. 
metler nezdinde ciddi teşebbüslerde bu
lunarak bir karar elde etmek için yeni· 
den talimat almışlardır. 

Bir hii.kümetçi tayyaresi 
diişiirüldii; 

Tenerif, 25 (A.A.) - Radyo kulüb, 
hükümetçilerin tayyarelerinden birinin 
dün Madrid cephesinde Leganes yakı
nında yere düşürülmüş olduğunu haber 
vermektedir. 

lsoanya iç harbında ağaçlıklı araziden harbeden askerler ~~ 

ltldaridi müdafaa komitesinin 
bir tebliği 

Madrid, 25 (A.A.) - Madrid müda
faa komitesi, bir kararname neşretmiş
tir. Bu kararnamede bugün saat 15 den 
sonra Madridin kapılarında ve içinde 

kurulmuş olan tarassut merkezlerinin 
kaldırılacağı ve emniyet ve disiplini 
yalnız polis kuvveti ile temin olunaca
ğını beyan eylememektedir. 

A8i tayyareler Madrid'i 
bombardıman ettiler 

Madrid, 25 (A.A.) - Asi tayyareler, 
sabahleyin Madrid üzerinden uçmuf 
ve Üniversite mahallesi ile Mokolayı 
bombardıman etmişlerdir. Arguel ma
hallesi de bombardıman edilmiştir. 

Çünkü asiler, orada gizli olarak bulun
makta olan uzun menzilli topları ara
makta idiler. Bu toplar, sabahın altı

sındanberi düşmanın mevzilerini bom
bardıman etmekten geri durmamışlar· 
dır. 

Relıinelerin mübadelesi işi 
geri kaldı 

Sen Jan Döluz, 25 (A.A.) - Öğre
nildiğine göre rehinelerin teatisine mü

teallik olarak Burgos ve Bilbao hükü. 

metleri arasında yapılmakta olan ko

nuşmaların kesilmesi alakalı mahfiller

de büyük bir hayal inkisarı uyandır· 

mıştır. Bu mübadele neticesinde 4000 

kişi serbest bırakılacak idi. Gerek asi
ler ve gerek hükümetçiler, bu teatiyi 

beklemekte idiler. Bununla beraber en

ternasyonal kızılhaça yardım etmekte 

olan kilise mensublerı birdenbire orta
ya çrkmış olan güçlüklerin yatıştırıla
cağı ümidini kaybetmemişlerdir. 

Almanyanın lspnaya işlerine 
karışm.a.•nnın sebebi 

Nevyork, 25 (A.A.) - Nevyork 
Taymis gazetesi, dünyanın vaziyetine 
ayırmış olduğu başmakalesinde şöyle 

diyor : 
''B. Hitlerin, bu defa İspanyada ol

mak üzere oynaması muhtemel bulunan 
rolden doğmakta olan korkunun sebebi, 
bizzat Almanyanın münferid bir vazi· 
yette kalmak kaygısıdır. 

Fransanın kuvvet ve iktidarı, bu kay• 
gıyı doğuran sebeblerden biridir. 

B. Blumun ustalıklı politikası ve üç 
taraflı para anlaşması için yapılmış o.. 
lan çalışmalar sayesinde tedbinler bile 
Fransa<La bir ihtilal çıkması ihtimalın
den korkmamağa başlamışlardır. 

Yunanistan da 
Yabancı gazeteciler için 

basın bürosu 
Atina •. 25 (A.A.) - Matbuat turizm 

bakanlığı müsteşarı B. Nikoladis Noeli 
kutlamak için kendisini ziyaret eden 
yabancı gazetecilere beyanatında bugün
den itibaren bu müsteşarlığa bağlı ola
rak ve yabancı muhabirlere mahsus bir 
büro açıldığını söylemiştir. Bu büro ya.o 
yane.t gazetecilerin çalışmalanru kolay· 
laştırmak için ihdas edilmiştir. 

B. Nikoladis ~cümle demiştir ki: 
.. _ Biz ne hakikatm değiştirilmesini, 

ne de yeni rejim hakkında medih ve sta· 
yişlerde bulunulmasıru hiç kimseden is
temiyoruz. Milletin mazisine ve atisine 
karşı olan vazifemizi yapıyoruz. Bir kaç 
sene sonra memleketimizin kuvvetli ve 
bereketli olacağına katiyen inaniyoruz. 
Yabancı kamoylarm mürşidi olan siz.. 
terden iyi niyet ve dürüstlükten başka 
bir şey istemiyoruz.,, 

SON HABERLER 

Asiler Madridi şiddetli bir top 
ateşine t uttular 

Madrid, 25 (A. A.) - Saat 16 dan 
itibaren, asi topçu kuvvetleri, şiddetli 
bir surette Madridin merkezini ve has
saten Telefonika binası civarını bom· 
bardıman etmiştir. Bu esnada sokak
larda halk dolaşmakta idi. İnsan zayi
atının hakiki mikdarı belli değilse de 
üç kadın, ve beş erkeğin berhava oldu· 
ğu görülmüştür. 

Saat 17 de büyük bir obüs binanın 
cephesinde geniş bir gedik açmıştır. 

Burada iki obüs de binanın bir salonu· 
nu çöktürmüş ve binada yangına sebe
biyet vermiştir. Fakat yangm on beş 
dakika içinde söndürülmüştür. Hiç bir 

yaralı yoktur. 

Hükümetçi kuvvetlerin faaliyeti 

Madrid, 25 (A.A.) - Madrid bölge
sinde mijdafaa konseyinin tebliğidir: 

Boadilla'nın şimali şarki bölgesin

de hükümet kuvvetleri Brunete istika· 

metinde ve ciddi hiç bir mukavemete 
raslamaksızın yeniden altı kilometre 

kadar ilerlemişlerdir. Asi tayyareler 
Madridi tekrar bombadıman etmişler

dir. Prado müfrezesinin yakınında bu· 
lunan Vallegas işçi mahallesine birkaç 
bomba düşmüş ve birçok kişi ölmüş ve 
yaralanmıştır. Hükümet tayyareleri Pe· 
ruel ve Kordoba istasyonlarını bombar• 
dıman etmiştir. 



SAYFA 4 

H ukıık köşesi 

Bir konferans ve 
türkiin karagün 

dostu bir profesör 
E. Roguin 

Ankara Hukuk Fakültesi idare profe
IÖrü Bay Suheyp Nizamı Derbil dün 
Ankara Hukuk .Fakültesinde Lozan üni
versitesi profesörlerinden E. Roguin'in 
hayatını ve kurduğu mektebi anlattı. Bu 
değerli izahat arasında zikredilen vakıa
lar sayın profesörün türk dostluğunu 

tebarüz ettiren ve her türkü alakadar 
edebilecek mahiyettedir: E. Roguin'in 
en büyük hizmeti Lahey'de Çarlık Rus
ya ile aramızda hadis olan bir davayı 
kazanmak olmuştur. Hadise kısaca şu

dur: 1878 türk - rus harbmda zarar gö. 
ren rus tebaasına ve müesseselerine taz
mir..at vermek esası kabul edilmişti. Bu 
tazminat 234 milyon osmanlı altını ve
ya ıimdiki paramızla iki milyar iki yüz 
küsur milyon türk lirası mikdannda idi. 
Bu tazminatın muhtelif taksitlerde ö-

' denmesi de mukarrerdi. Taksitlerin tedi-
yesinde vaki gecikmeler dolayısiyle rus 
lar 950 bin küsur lira faiz istemiş1erdir. 
Biz borcun faize tabi olmadığını iddia 
ettik. En nihayet hadise Lahey mahke
mesine intikal etti. Türk avukatlığını 

Profesör Roguin deruhte etmi1Jti. Ro
guin 164 sayfalık bir muhtırayı kaleme 
aldr. Türk tezini salahiyetle müdafaa etti: 
bu davayı kazandı ve bizi şimdiki pa
ramızla dokuz milyon Jira raddesindeki 
bir ziyandan kurtardı. 

Trablusgarb bicliscainden sonra Ou
chy'de yaptığımız anlatma işinde Prof. 
Roguin italyanlarla aramızda fahriyen 
mutavaasıtlık yapmıştır. Kendisine bu 
anlaşmada imza için kullanılan altın ka
lem hediye edilmiştir. Damad Ferid hü

kümeti meşum Sevr muahedenamesi mü
zakeresi dolayısiyle "Roguin'' i hukuk 
müşaviri olarak tavzif etmek istemiştir. 
Profesör bu teklifi reddetmiş ve "türk 
olmadığım için yapılan muahedenamenin 
türklüğe bir ihanet olduğunu söyliye
medim. Fakat teklif edilen vazifeyi de 
ihtiyarlığımı ileri sürerek kabul eyleme. 
dim'' demiştir. 

Profesör Roguin bugün doksan ya
§ındadır. Üç mühim eseri vardır. Bun
lardan bilhassa .. mukayeseli hukuku me

deniye" si çok mühimdir. Bu eser 7 cild
dir. Fakat natamamdır. Profesör son 
zamanlarda edebi eserler ve romanlar 
yazmağa koyulduğundan bu muazzam 
eserini itmam edememiştir. 

Profesör Suheyp Nizami Derbil'in a
laka ile dinlenen bu konferansı derin 
tetkik mahsulüdür. Kendisini kutlar 
ve çok değerli bir ilim adamının türk 
dostluğunu vakıalarla izah ve isbat et-

tiğinden dolayı da yürekten tebrik eyle. 
riz. 

Dr. Münib Havri Orrib1ü 
~·ımsma~~~sa~"1CaY."1C•••••ı 

Kulak, burun, boğaz mütehassısı 

Dr. Ziya Naki 
lstanbuldaki muayenehane

sini Y enitehir, lsmetpap cad
desi, No. 78 e nakletmittir. Mu
ayene saati 10-14. 

Telefon: 3626 

Tefrika: No: 40 

iKiNCİ 

Ankara Radyosu 
OGLE NEŞRİYATI 

13.30-13.50 Plak: Halk şarkılarr. 
13.50-14.00 Dahili ve harici haberler. 
14.00.14.30 Plak: Hafif musiki. 
15.30-17.30 Cümhur Başkanlığı Flar-

monik Orkestrası üyeleri 
tarafından konser: ( Or
kestra şefi: Dr. Protaryüs) 
(M.M.M. den naklen) 

l'litŞAM NEŞRlY ATI 

19.00-19.30 Türk misikisi ve halk pr
kiları (Ferit Tan ve arka
daşları). 

19.30-20.00 Türk musikisi ve halk şar. 
kılan (Hikmet Rıza ve ar
kadaşları) 

20.00-20.20 Konferans: Avukat ve a

vukatlığa dair (Zühtü Veli 
Beşe) 

20.20-20.40 
20.40-21.00 
21.00-22.00 
22.00 

Plak: Dans musikisi 
Ajans haberleri 
Karagöz (Çocuklar için) 
Yarınki program ve istik.. 

lal Marşı. 

Bisiklet yarışı 
Atatiirk'ün Ankarayı şereflen

dirdikleri gün bir bisiklet 
yarışı yapılacak 

Ankara bölgesi bisiklet ajanlığın

danı 

Atatürk'ün Ankaraya ilk ayak bas
tıkları günün yıldönümü olan 27 ki.· 
nunuevel 936 pazar günü, ajanlığımı.z
ca bölgemiz genç bisikletçileri arasın
da bir yarış tertib edilmi,tir. Yarı§, 

Atatürk'ün Ankara'ya girdikleri yol o
lan Dikmen şosesi üzerinde yapılacak
tır. Bu müsabakaya girecekler tam saat 
bir buçukta Dikmende kayakçılar sığı
nağında bulunarak oradan toplu bir 
halde Gölbaşına doğru Ankaradan iti
baren otuzuncu kilometreye gidecek
lerdir. Tam saat ikide yarı~ bu nokta
dan başlanarak Taşbanda nihayet ve
rilecektir. 

Bu yarı~a kulübler Uçer kişilik ta

kım halinde iştirak edeceklerdir. Neti
cede birinci gelecek takıma bir kupa 

ve ferden derece alacaklardan üçüncü
ye kadar da ayrıca hediyeler verilecek
tir. 

LIK MAÇLARI 
Ankara Futbol Ajanlığından 

26-12-936 cumartesi günü yapılacak 
tik maçları : 

Muhafız Gücü Alanında 

Demirspor - Gençler Birliği B. T. 
saat 14 hakem: Bil§/, 

Muhafız Gücü - Altınordu B. T. 
saat 15,IS hakem: Bil§J. 

Muhafız Gücü alanında 

27.12-936 pazar günü yapılacak lik 

maçları. 

Demir Spor - Gençler Birliği A. T. 
saat 13 hakem : Ômer. 

Muhafız Gücü - Altınordu A. T. 
saat 14,45 hakem : Ômer. 
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SANCAK MESELESi P ARISTE 
22.12.1936 tarihli Le /ournal gazetesinde Sainte-Brice, aşa· 

ğıya tercümesini koyduğumuz şu makaleyi yazmıştır: 
Başlamakta olan fransız • türk müzakerelerinin, pyed te

zadların tekrar ortaya çıkmasından başka bir neticeye varma
sı isteniliyorsa, davayı sarih surette ortaya koymak ve işe 
başlarken, bir fanteziye nihayet vermek lazımdır. 

İskenderun meselesinin bir vesileden ibaret olduğu, türkle
rin hakiki şikayetinin de, Fransa tarafından bir yardımla~ 
paktı akdini geciktirmesi olduğu söyleniyor. Bu iddianın iler
tutar tarafı yoktur. Türkiyenin emniyeti Balkan anlaşmasiyle, 
Sovyetlerle aktedilmiş bir paktla, İngiltere ile yeniden kuru
lan barışla, Mi11etler cemiyeti Covenant'ı ile garanti c.!ilmis.
tir. Fransanın durumu belki türklere hiç bir hoşnudsuzluk 
vermemiş, hatta Küçük Asya için tek ciddi tehlike olan İtal
yanın genişleme ihtiyacını Habeşistana tevcih etmekle onlara 
kayda Iayik bir hizmette de bulunmuştur. 

Türkiyenin İskenderun hakkındaki istekleri ciddidir, ve i
lave edelim, anlaşılır bir mahiyettedir. Filvaki, İskenderun 
birinci sınıf bir deniz üssü, Orta Asyaya doğru büyük giriş 
kapısı, ve nihayet arab dünyasının hududunda son türk sc.idı· 
dir. 

ileri sürülen deliller nelerdir? Türkiye 1921 de İskende
runu Fransaya terketmiştir; bir sene önce San Remoda mağlU
bun mirasını taksim işine İngiltere ile beraber riyaset etmiş 

AKDENiZ 
Le Mois mecmuaSinda Piyer Dominik yazıyor : 
Almanya gözlerini bir nehre çevirmiştir: Ren'e, İtalya göz

lerini bir denize çevirmiştir: Akdeniz'e ve İtalyanın diploma
si sahasına geniş ölçüde yeniden dönüşü bundan böyle kendi
si için hayati mahiyette olan bu meselenin tesiri altında olmuş
tur. 

B. Musolini'nin Milano nutku hiç bir müsbet teklif getir
miyor, ihtilafları dostça baJietmeye, gerginliği izaleye yaraya• 
cak olan hiç bir hal şekli tavsiye etmiyordu; Duçe, her teyden 
önce, prensip olarak, İtalyan milletinin serbestçe inkişaf etme
si icab ettiğini ortaya koyuyor, ve Avrupa için ancak silahlı 
sulhun mevzubahs olabileceğini ileri sürüyordu. Bu nutkun 
İtalyanın durumunda ve enternasyonal münasebelterde hiçbir 
değişiklik yapmadığı da söylenebilir. 

B. Musolini tarafından birkaç fikir daha hayal vasfına la• 
yık görüldü: Silahsızlanma. kollektif emniyet, bölünmez sulh, 
Milletler Cemiyeti. Hem bu eonuncusu iç.in öyle bir diriliş ta
sarladı ki daha ziyade bir cenaze merasimini andırmaktadır. 

Milano nutkunun neticesinden bir parola çıkmaktadır: si· 
1ihlı sulh. f talya'nm arasız olarak askeri faaliyetlerine devam 
edeceğini bildirmekle, Duçe silahsızlanma yarışının hızlanma
sını de~ilse bile muhafazasını ifade Hmiı oluyordu. 

İtalya'mn Londra konferansına dönmeye hazır olduğu söy
lenirken, B. Musolini nutkunda Lokarno anlaşmasına hiç bir 
telmihte bulunmamıştır. Elle tutulur bir tek vakıa vardır: Ber
lin uzlaşmaları. Fakat uzlaşmaların hükümleri malfun değildir. 

İtalyanın durumunu evvelce çizilmiş hatlar içinde tesbit e
den bir nutuk, bazı iltifatlı tefsirlere uygun olarak, havayı ta
zelemek ve Avrupayı gerginliğinden çıkarmak kudretine ma
lik olamazdı. 

Modern Roma artık Akdenizi, iradesine hürmet edilmesi 
ve emniyetinin mutlak olması lazım gelen bir iç deniz telakki 
etmektedir. Bundan dışarı çıkmayı <la istemektedir; dünya öl
çüsünde büyük bir devlet olmak azmindedir. Halbuki Akdeni
zin anahtarları İngil terenin elindedir: Cibraltar ve Süveyş. Ve 
bahsolan Hindistan yolu, mevcudiyetini borçlu olduğu bir ti
caret olduğu için İngiltere dizginleri gevşetmeye asli yanaş -
madı. Bir İngiliz devlet adamı daha 2eçenlerde Akdenizin 
''imparatorluğun ciğt!-:i" olduğunu hatırlatmamış mıdır; bun
dan vc:.zgeçmesi boğulmaya rıza göstermesi demek olurdu. 

Bu İngiliz tezine İtalyada az çok kuvvetli delillerle cevab 
vermektedir. İtalya için de bu deniz hayatın ta kendisi de
mektir; Roma kendisi için deniz ve hava filolarını emniyetin 
hayati vasıtaları olarak telakki etmek mecburiyetindedir. 

Bu kadar katiyetle tarif edilen argüman'lar karşısında 1n
gilterenin reaksiyonu ne olacaktı? Habeşistan buhranı esnasın
da tezahür etmiş olan ingiliz - İtalyan ihtilafının şiddetli ve 
tehlikeli bir safhaya gireceği neticesi mi çıkarılmalıydı? Do -
nanma tekrar yola çıkacak mıydı? 

İngilterenin reaksiyonu tamamiyle başka oldu; Londra, tn
giltere'nin imparatorluk münakaleleri Akdenizden başka bir 
yol takib edebileceği hakkındaki düşünceleri kabul etmiyor
du; fakat soğukkanlılığına hakitndi. Yarı resmi Deyly Teleg
raph. Milano nutkunu "soğuk duş" diye tavsif ediyor, İtalya 
ile devamlı müzakerelere girişilebileceğini hatıra getirmiyor
du. Esasen Londra açıkça anlatıyordu ki Akdenizde bir uzlaş
ma yapılmadan önce Lokarno paktının yenilenmesi lazımdır. 
Yeni bir manzara: Londra Avrupa sulhunü her şeyden öne ge
çiriyordu. Ve bunda « nlaşılmıyacak bir şey yoktur, çünkü bir 
kere Almanya ile İngiltere arasında anlaşma akdedildi mi İtal
ya İngilterenin karşısında tek başına kalacaktır. Roma böyle 
bir ihtimalden bahsedildiğini bile işitmek istemez. Onun için
dir ki Duçe, Lokarno anlaşmasını yenileyecek olan müzakere-

olan Fransaya. .. Lozan muahedesiyle de teyid edilmiş olan an
laşma için bir müstakbel Suriye devleti meçhuldür. Üstelik, 
bütün manda veya ittifak kombinezonları, tek fili realite olan 
Fransa himayesinin variantlarından başka bir şey değildir. Bu 
itibarla, İskenderunu, türklerin emniyet etmedikleri bir .ırab 
Suriyesine terketmiş olan anlaşma dolayısiyle vahim surette 
tehlikeye girmiş bulunan garantileri, Türkiye, ancak Fransa
dan beklemektedir. 

Milletler cemiyeti Türkiyenin meçhulü olsa idi bütün bun· 
lar kuvvetli dediller olacaktı: fakat Türkiye cemiyete girmiı
tir ve cemiyette kalmaktadır. Bu da, Fransaya Milletler cemi· 
yetinin muvafakati olmadıkça hiç bir şey yapı1amıyacağmr 
söylemek ve davayı Cenevreye nakletmek imkanım vermiştir. 

Fakat bizzat Fransa, işin içinden çıkmak için Milletler ce· 
miyetini türklerle haşhaşa bırakmağa kalkışmak suretiyle man
tığın son haddine kadar gitmemektedir. Bunu da, şark devlet
lerinde esaslı menfaatleri olduğu için yapmamıştır. Şu halde 
işin içinden çıkmaya çalışmamız gerektir. İskenderun sanca
ğını Suriyeden ayırmak istiyen türkleri, kendilerine vahdet 
vadetmiş olduğumuz suriyelileri hoşnudsuzluğa uğratmadan, 
ve bu birliği kendilerine irademizle kabul ettirmiş olduğumuz 
Dürzilerle Alevileri kırmadan tatmin etmek çarelerini hulma
lıyız. İşte Rüştü Aras ve İvon Delbos tarafından halledilmesi 
lazım gelen asıl mesele budur. 

MESELESi 
lerle aynı zamanda ingiliz - italyan milzakerelerine başlanma
sını teklif etti. 

Hulasa olarak, İngiltere Akdeniz probleminin hallini Cib
raltar'dan ve Süveyş kanalından geçiş serbestisi şeklinde an
lamakta; başkalarının da kendisini bu serbestiden mahrum et
memeleri lüzumuna kani bulunmaktadır. İtalya da daima bu 
serbestiden istifade etmek istemektedir. Ancak iki devlet bi
ribirine zıd bir politika takib etmiş olsalardı, ihtlaf çıkablir· 
di. Halbuki İngiltere ile İtalya arasında bir anlaşmaya varıl • 
ması umumt mahiyeti haiz olacak ve bütün kavga imkanlarını 
ortadan kaldıracaktır. 

Demek oluvor ki, buJ?'{in, birkaç ay evvel olduğu gibi bir 
İngiliz - italyan ihtilafında, korkulacak bir taraf kalmamıştır. 
Evet, fakat, birkaç aydan beri, Akdneiz meselesi genişlemil'" 
tir. İspanya dramı bu meseleyi çok genişletmiştir. 

İspanyanın eski dış bakanı B. Augusto Barcia çok dikkate 
değer bir makalede Akdeniz vaziyetini pek iyi tasvir etmiştir: 
.. Cibraltarsız Süveyşin ne kıymeti vardır? ve yanında onu to
pa tutacak surette hakiın Sierra ve karşısında Ceuta bul~n
dukça Cibraltar'ın ne kıymeti vardır? Balear adalarının tehli
keli bir mıntaka haline geldiği ~n Akdeniz yollarının serbest• 
liği ne hale gelecektir? Akdeniz meselesi umulmadık safhala
ra girmektedir; ve büyük devletler bu meselede ihtilaf halin
de kalmakta devam ettikçe müstakbel Akdeniz statüsünün ta
yininde İspanya kati bir rol oynayabilir. Bu~n İngiltere, 
Fransa ve İtalyanın davada tek başlarına bulunmadıklarını da 
kaydetmeliyiz. Başlanmış olan ihtilafa Afrika'daki sömürge
lerini tekrar ele ı;teçirmek isteyen Almanyanın, sonra Rusya ilo 
Türkiyenin de katıldıklarını görüyoruz. Böylece Akdeniz me
selesi tekrar milletlerarası politikasının kördüğümü haline 
gelmiştir." 

Almanya ile İtalyanın Burgos hükümetini tanımak husu • 
sunda verdikleri karar Avrupa vaziyetini ancak vahimleştire • 
bilirdi. Faşizm ve nazizmin siyasi doktrinlerinin Duçe ile 
Führer'i Franko hükümetini tanımaya sürükleyeceği malfun. 
du; fakat neden Roma ve Bertin Madrid'in düşmesini bekle " 
meden bu kararı vermekte acele ettiler? 

Roma ve Bertin hükümetlerinin 'General Frankonun otori
tesini kuvvetlendirmek ve Katalonya'ya karşı üstünlüğünü te
min etmek istemiş olduklarına hükmedildi. Hakikaten istikla· 
lini isteyen bu memleket, cumhuriyetçi mukavemetin yuvası oı. 
rr.uştur. 

Hakikatte, B. Franko, bu tanıtmadan sonra, Katalonya sa
hillerinin ablokasına imkan hasıl olacağını tahmin ediyordu. 
Almanya ile İtalya'da, İspanya'da ihtilalci temayüllü bir deY. 
!etin tutunmasına müsaade etmiyeceklerini bildirmiş oldukla
rından İspanyanın nasıl bir milletlerarası ihtilif ocağı haline 
geleceği kolaylıkla anlaşılabilir. 

Alman ve İtalyan delegeleri karışmazlık komitesinden 
ayrılmış olmalarına rağmen, milliyetçi kruvazörler tarafından 
yabancı gemilerin zabtı veya bir denizt çarpıtması vukuu halio
de Akdenizde ne kadar tehlikeli bir vaziyet hidis olacağı tah
min etmek kolaydır. 

Akdeniz probleminin, bu şekil altında, yeniden tazelenme
si, büyük devletlerin ve bilhassa İngilterenin pozisyonlarını 
karıştırmıştır. İngiltere, tekzib edilmiş olmasına rağmen, Mal· 
tadaki deniz kuvvetlerini arttırmak işine girişmiştir. Duçe., 
Franko hükümetini tar.ıması ve alman - japon anlaşmasını ta .. 
vib etmesinin İngilterede uyandırdığı tesirleri tahfif etmeye 
çalışmıştır. İtalyanın, Akdenizde tamiri kabil olmıyan herhan
gi bir hadisenin vukuunu istemediğinden şüphe yoktur. 

Fakat bu, vaziyetin çok ciddt olmasına mani değildir. KU,. 
çük bir hadiseden büyük neticeler çıkabilir . 

• 
olmak başka şey. Fakat bir sokağı bir gün
de yedi defa silip süpürmek Tanrıları bile ra
hatsız eder. 

CENGEL Ki TABI 

racağını sonra öldüren adam hapisanenin ö
nündeki açık bir meydanda asılacağı için bü
tün ailesinin rezil olacağını söylerler. Niha
yet: "fakat döğüş de güzel döğüş oldu ha!" 
derler. "kan diyetini fazlaca alalun da ağ.zı
mızı kapayalım!" derler. Onun üzerine ölen 
adam kuvvetli olduğu ve birçok çocuklar bı
raktığı için diyetin mikdarı ne olacağım ko
nuşurlar. Amratveladan (güneş doğmasın
dan) önce bahsi bitirirler ve ölü adama bir 
az ateş verirler. Artık hiç sesini nkaramıya
cak olan adam benimdir. Ah, çocuklar, Mug
ger iyi bilir; Mugger iyi bilır. Benim Mal
vah Catlarım iyi insanlardır; iyi insanlardır, 
vesselam! 

Çakal, sade düşüncesinden bile ağzının 
suyu akarak dedi ki: 

- Aşağı memleket çakallarından birisi 
kardeşine söylemiş; o da bana anlattı. Ce
nubdaki Kalküta' da çakallar, yağmur yimiş 
fok balıkları kadar semizlermiş. 

daha iyi. Ben, henüz üçüncü mevsimimd~ 
genç ve cesur bir kuştwn ki, büyük gemile
rin işlediği bir ırmağa gitmiştim. İngilizle.. 
rin gemileri bu köyden il~ defa daha büyük-..ı 
tür. 

Çakal dedi ki: 
- Delhi'ye kadar gitmiş, dedi, ora«la 1>3.Ş-i 

larının üzerinde yürürler. Yazan: Ç~iren: 
Rudyard Kipling Nurettin ARTAM 

- Katil diye bağırırlar ve aileleri yir
mişer gibi bir arada ellerinde sopalarla ona 
hücum etmek isterler. Benimkiler iyi kim
selerdir. Böyle bir kavga olunca Mugger, 
nehrin gözle görünmiyen uzak bir yerinde 
durur. Sonra benim Cat'larım, bir yatak üze· 
rinde ölmüş bir adam taşıyarak ırmağa ge -
lirler. Bunlar kurşuni sakallı kimselerdir; 
sesleri benimki kadar derindir. 

Orada ufak bir ateş yakarlar - ah! ben 
bu ateşi nekadar iyi bilirim! - tütün içerler, 
biribirlerine karşı, yahud tam kıyıda bulu
nan ölmüş adama karşı oaşlannı sallarlar. 
Bu i~, ineilizlerin eline düşerse sonu ipe va-

Balıkçıl: 

- Onlar, benim karnımı doyurduğum 
tarlaların pek yakınında, bumWlun dibinde
dirler, dedi, cenubtaki Kalküta'da eski za
manda her şey sokağa atılırdı ve biz bunla -
rın içinden beğendiklerimizi toplardık. 

Şimlli sokakları da evlerinin içi kadar ve 
yumurta gibi temiz; onun için bizler bu ta
raflara uçup gelmeğe meebur olduk. Temiz 

Balıkçıl: 
- Fakat orada beyaz insanlar, ingilizler 

her nedense gemilerle bir takım şişman kö
pekler getirirler ki bunlar çakallara göz aç
tırmaz. 

- O halde onlar da buradaki insanlar 
kadar katı yürekli mi? ŞW1u bir bilseydim. 
Ne yer, ne gök, ne de su bir çakala merha
met göstermiyor. Geçen mevsim, bir yağ
murdan sonra bir beyaz adamın çadırını gor
düın. Bana da yemek için bir koşum parçası 
<lüşti.i. Beyaz suratlılar, adamakıllı deri elbi
se giyinmiyorlar. Burası hem rahatsız etti. 

Balıkçıl: 
- Bu, dedi, benim başuna gelenlerden 

Mugger sol gözünü açtı ve balıkçıla tu
haf bir bakışla baktı. 

Büyük kuş ısrar etti: _ 
- Doğrudur, dedi, bir yalancı, ancak, i .. 

nanılacağına emin olduğu zaman yalan söy.
ler. Bu gemileri hiç görmemiş olanlar, buna 
inanabilirler. 

- Bu daha akıllıca, dedi Mugger, ey; 
sonra: ~ 

- Bu büyük geminin içinden büyük be.
yaz nesneleri dışarıya çıkarıyorlardı ki bir .. 
az .zaman geçince bu da su haline geliyordu.. 
Birçokları dışarıya taşıyor ve kıyılara dökü
lüyordu. Geri kalanlar ise kalın dıvarlı bire-.., 
ve konuyordu. 

(Sonu var) 
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Gaziantehin kurtuluş bayramı 
halkevinde candan kutlandı 

ad sahneye gelerek, Gaziantebin mü
dafaasına iştirak eden komşu Hatay 
türklerinin yardımlarını unutmadıkları
nı ve asla unutrmyacaklarmı söyledi ve 
bu güzel yurdun istiklali için bir birin
cikanunda şehid olan iki hataylmın a
ilelerine yardım etmek üzere bir liste 
açılmasını teklif etti. Orada bulunanlar 
derhal bu davete icabet ettiler. Yardım 
listesi açıktır. 

İstanbul Ü ni versi tesinde 

İkbsat fakültesi 
kuruluyor 

Başbetke 

PARISTEN SONRA 

(Başı 1. inci sayfada) 

nın çok canlı ve özlü bir hulasasını ver

di: 
Gaziantebin değerli mebusu Ömer 

Asım Aksoy, anteblilerin sıksık alkı~ 
larla kestikleri şu nutku söyledi: 

''- Sayın dinleyiciler~ 
Bugün Gazianteb kurtuluşunun on 

beşinci yıldönümüdür. Bayramınız kut
lu ol~un. 

çinde başardıkları büyük davanın sır

rını anlatmağa çalıştı. 

O havalinin yedisinden yetmişine 

kadar dilinden düşmiyen "Çınarlı ta
arruzu,. hakkında fransız müellifi An
dreya'nın eserinden bazı parçalar nak· 

leden mebus, franslZ görüşüyle, türk 

görüşünü karşılaştırdı. Ve bazen düş
manın bile, hakikatler karşısında, düş
manlığını unutarak, istiyerek veya is-

Salonda bulunan hataylılardan hukuk 
talebesi B. Reşad Mürsel yurddasları
na karşı gösterilen bu samimi alakaya 
teşekkür etti ve titreyen heyecan1ı, bir 
sesle hislerini anlattı. Sözlerini şu cüm
le ile bitirdi: 

''- Ra§Jmızda Atatürk, kalbimizde 
Ankara, dilimizde istiklal, ve damarla
rımızda türk kanı oldukca bir gün İst:k
lale kavuşacağımızdan asla endişe eami
yorum, etmiyoruz .. " 

Dil fakültesi talebesinden hataylI Bn. 
Nahi dBakı da yurdu için yazdığı şiirini 
okudu. "Arkadaş" adını taşıyan ve ruh
lara hitab eden bu şiiri salonda bulunan· 
ları ta Hataya kadar götürdü. 

"Neneler, genç anneler silin göz yaş
larını, 

Ufuklardan yükselen kıpkızıl renge 
bakın. 

Maarif bakanlığı İstanbul üniversi
tesine bağlı iktisad enstitüsünün fakül
te haline getirilmesini kararlaştm:nış ve 
bu kararım İstanbul üniversitesi rektör
lüğüne bildirmiştir. İktisad fakültesi, 
hukuk fakültesi gibi dört sene olacak
tır. Bu dört sene için.de lisans yapmak 
mümkün olacağı gibi doktora yapmak 
da mümkün olacaktİr. İktisad fakülte
sinin kayıd şartlan hukuk fakültesinin 
aynidir. Bu sene hukukun birinci sınıfı
na devam edenlerden istiyenler, iktisad 
fakültesine alınacaklardır. Fakülte müs
takil bir fakültedir. Talimatnamesi hu
kuk fakültesi talimatnamesi esaslarını 

ihtiva edecek ve talimatname üni
versite rektörlüğünce haı?:ıdanacktır. Bu 
suretle İstanbul üniversitesinin hukuk, 
iktisad, tıb, edebiyat ve fen ol
mak üzere beş fakültesi olmaktadır. 

,._, o Rt7J7 o SJa._? «oıJrı:li1IO ~ 

30 DERSTE 
Fransızca Konuşabilirsiniz. 

(Başı 1. inci sayfada) 

Bu vasıflardan biri. onun, milli 
hürriyetlere ve komıu emniyetle
rine hürmetidir. lkinci~i söz vaid· 
lerine sarsılmaz bağlılığıdır. O. 
çüncüsü aynı hürmet ve bağlılığın. 
kendi haklarına karşı, başkaları 
tarafından, aynı samimiyetle gü
dülmesine müstesna bir ehemiyet 
vermiı olduğudur. 

Dünkü kutlama töreninde soz alan A.ntebli gençler 

Kızıl evlad kaniyle süsleyip taşlarını, 

Yurdun dertli bağrında kandiller ya
kın.'' 

Diye biten şiir, uzun uzun alkışlan
dı. 

Tanınmış bir hoca bunu taahhüd e
derek mahdud talebeye, uygun şartlar· 
la ders verecektir. 

Sancak davasmm hakikatini Su
riye vahdeti muvazaası ile önlemek 
istiyenler, bizim, milli hürriyetle· 
re ve komşu emniyetlerine karşı 
hürmetimizden şüphe edecek hiç 
bir vesikaya malik değildirler. An
cak, bir türk bölgesindeki türk 
halkının milli hürrıyetlerine karşı 
gösterildiğine şahid olduğumuz 
hürmetsizliği, bizim bu dürüstlü
ğümüzün takdir edilmiş olmasının 
alameti gibi telakki edemeyiz. 
Bilakis bunun tam aksi doğrudur. 
Biz daima barış ve uzlaşma çerçe
vesi içinde kalmışsak, sebebi, sa
mimi olarak, bu usulü muvaffak 
kılmağa çalışmak arzusunda ol
duğumuzdandır. Biz barış ve uz
laşma davasını, bu davayı güden
lerin kendi haklanndan ödiyecek
leri bir hayır vazifesi olarak almış 
değilizdir. 

On beş senedenberi en büyük heye
canlar içinde tesit ettiğimiz bu bayram, 
her yıl bize, "Gazianteb müdafaasının 

fevkalbeşer kahramanlıklarını tebcil et
meye, aziz şehidleri ve mücahidleri say
ıgı ile anmaya ve acı günlerin hatırala
rını tazelemeye vesile verir. Türk dila
verlerinin Gazianteb sokaklarında ve 
cebhelerinde, harikalar yarattıklarını 

tekrar etmekle milli mefahirimizden a
eil bir belgeyi daha taziz etmek gibi 
kutsal bir iş yapmış oluyoruz. Bu mim 
bir ibadettir ki o günleri görenler ka
dar yeni yetişen nesil için de farzdır.,, 

Ömer Asını Aksoy, sözlerine Gazi
anteb müdafaasının cihan tarihinde em
saline nadir rastlanır bir kahramanlık 
hikayesi olduğunu, on beş senedenberi 
dost ve düşman yazıcıların bu kahra
man belde için yazdıkları eserlerin top
lanması mümkün olsa bir büyük şehna 

me vücuda gelebileceğini söyliyerek de

vam etti ve bu eşsiz destanın fasıl baş
larını karıştırmağa geçerken, bu havali 
nin kurtuluşunda büyük bir rol oyna
mış, ve idari ve askeri teşkilil.tçı1ığı ve 
zekasiyle Anteb müdafaasında kendisi· 

ne düşen vatani vazifesini bihakkin ba
şarmış olan Ali Kılıcın ismini hürmet
le andı. GecP.li gündüzlü tam on bir ay 

süren Anteb müdafaası Ömer Asımm 
<:anlı diliyle anlatılırken, doğduklar! 

memleketin mefahiriyle göğüsleri ka~ 

baran antebliler salonu sıksık alkrş-ı 

boğuyorlardı. 

"- On bir ayda kuvvetli bir ordu, 
taarruz ettiği bir memleketin erazisini 
baştan a§ağı istila edebilir. Fransız or· 
dusu da şüphesiz ki kuvvetli idi. Nasıl 

bir adını ilerliyemedi? Nasıl olduğu ye
re mıhlandı? Çünkü karşısındaki rast
gele bir memleket değildi. Bu netice 
bize fransız kuvvetinin aczini değil, fa
kat türkün yenilmez olduğunu göste
rir.,, 

Bundan sonra ö. A. Aksoy, mücade
lenin başlangıcından sonuna kadar saf
ha safha tarihini nakletti ve harb tari
himize geçmiş tabiye muvaffakiyetle
ri, anteblilerin bütün bir yokluk i-
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temiyerek kahramantıgı irkar edeme 
diğini tebarüz ettirdi. 

Anteb şehrinin muhimmat hususun
da ne büyük bir sıkıntı içinde olduğu
nu izah eden Ömer Asım Aksoy, aradıı 
şu sözleri söyledi: 

"- Gaziantebde hiç bir aile yokt•n 
ki bu boğuşmada birkaç şehid veya ya· 
ralı vermiş olmasın. 

" ..... bunun için 6000 şehidimiz var
dır. Onların aziz hatrralarma hürme~en 
bir dakika sükut edelim.,, 

" ... bunun içindir ki Büyük Millet 
Meclisi, o emsalsiz müsaraanın bütün 
tarih içinde ebedi bir belgesi olarak 
Antebin başına şan ve şereften, hama
set ve fedakarlıktan örülmüş bir gaza 
tacı giydirdi. Gazianteb bugün o şeref 
balesinin altında kurtuluşunu on beşin
ci defa olarak kutfarken bütün yurdla 
beraber Gaziantebin de kurtarrcısı olan 
büyük adamını ve hemşerisi AtatUrke 
sonsuz minnet ve şükranlarını arzet
mekle saadetin en büyüğünü duyar.,, 

Anteb mebusu nutkunun sonunda: 

"- Ey türk istiklalinin evladı, sana 
cenub hududu üzerindeki kardeşlerinin 
on beş sene evel, her türlü mahrumiyet
lere rağmen yarattıkları fevkalbe~er ce
ladetten birkaç sayfa okudum. İstik
lalini müdafaa mecburiyetine düştüğün 
o zamanda vazifeye atılmak için içinde 
bulunduğun vaziyetin imkan ve şerrtiti 
ni düşünmedin.,, 

sözlerini söylemiş ve Atatürkün genç
liğe hitabesinden aldığı cümlelerle bi
tirmiştir. Uzun uzun al!nşlandı. 

Bu nutkun sonunda şehitler için ayak
da bir dakika sükut edildi. Sonra 'Gazi
antebli bir genç, müdafaaya aid halk tür· 
külerinden "Şahin hey., i okudu. Güfte 
ve bestesi tama.men halkın içinden çıkan 
ve müdafa günlerinde Anteb-Kilis yo
lunda şehid edilen Şahin için yazılan 

ve söylenen bu türkü cidden hazin ve 
ruha işleyen bir manada idi. 

B. Yılmazın "Şehitlikte" adındaki 

şiiri ve onu taki.b eden halk destanla
rından ''Kara yılan,, heyecan verici bir 
hazle dinlendi. 

Bu sırada Antebli bir genç B. Es-

İstiklal mücadelesinin eşsiz kahra
manlığını yada vesile veren bu toplantı, 
halkın esasen içinde yaşattığı büyük 
davaya bağlılık heyecanım göstermesi
ne de sebeb oldu. Salon birkaç dakika 
Hatay için çınladı. Bu heyecanı B. Beh
çet Kemal Çağların orada yazdığı şu 
şiiri coşturdu: 

''Aslan nasıl inini korur, dünya 
anladı. 

Kartacanın, Verdönün üstünde 
A.nteb adı .. 

Ezilmek istendikçe, doğrulup 
dirilecek : 

Her türk şehri, bir Anteb olma.sınr 
bilecek. 

Biz dünyada en olgun ve en er 
insanlarız; 

Biz ki tanka kağnıyla muzaffer 
insanlarrz. 

Bugün artık her kuvvet önümiizde 
çöksün diz: 

Bugün ki tanka tankla karşı 
koyabiliriz! 

Düşman ve dost geçinen bu dersi 
unutmasın 

Bizi hiç bir milletle, şaşırıp, 
bir tutmasrn. 

Bir Jcere kükredimi azmimiz, 
her tepe düz; 

Türkü esir görmeye yoktur 
tahammülümüz! 

Senindir dünyadaki en şanlı mazi 
Anteb! 

Öğün, hakkındır, öğün, kahraman 
gazi Anteb! 

I:ler satırı coşkun alkışlarla ve yaşa 
sesleriyle tekrar ettirilen bu şiirin okun
masından sonra projeksiyon vasıtasiyle 

Gazianteb manzaraları gösterildi. Ea 
son olarak da 'Gaziantebin kurtuluşu
nun 14 üncü yıldönümü münasebetiyle 
Antebde yapılan merasime aid fil.mi 
seyrettik. 

Dün Halkevinde yapılan bu tören 
yaşadığımız günlerin hatıralarını can
landırması itibariyle değerli bir toplan
tı oldu ve bu münasebetle oraya gelen
lerde acı günlerden sonra yurda istik
lal kazandıran büyüklerimize minnetle-

30 derste konuşulacak ve 90 derste 
her okunulan anlanacak hale gelinile
c;.ektir. 

Bu devrede az talebe üstüne alacak
tır. İstiyenlerin vazih adres ve yaşları 
ile bu işe verebilecekleri zamanı bildi
ren bir mektubla ULUS da N. N. adre• 
sine bildirmeleri. 

lift aTtiJllaJ!s CJJS ~ 

rini arza vesile buldular. Ulu Önder 
Atatürke ve İsmet İnönüne Gazianteb 
mebusları, BB. Nuri Conker ve Ali Kı
lıç vasıtasiyle toplantıda bulunanların 

şükranlarının iblağı alkışlarla kararlaş· 
tırıldı. 

Toplantının sonunda Gazianteb me
busları BB. Nuri Conker ve Ali Kılıç 
halk namına Ulu Önder Atatürk'e birin· 
ci sayfamıza koyduğumuz bağlılık tel
grafını çekmişler, ve Büyük Şef de ge
ne birinci sayfamıza koyduğumuz kıy
metli cevabı Hltuf buyurmuşlardır. 

Türkler Sancak anlaşmazlığı
na, bu meseledeki inkar edilmez 
haklılıkları ile bir nisbette ehemİ· 
yet vermektedirler. Bu ehemiyetin 
küçüksenmesinde asla menfaat ol: 
madığını ve umusadan başka bir 
netice vermiyeceğini söylemekte 
fayda buluyoruz. Fransız basın a
leminin iki devletin dostluğu hak
kındaki bütün temennilerine işti
rak ederiz ve esasen, Sancak da
vasındaki ısrarnnızın, vuzuhumu
zun, katiliğimizin sebebi, hu dost
luğa verdiğimiz kıymetten ileri 
geldiğini de ilave ebnek isteriz. 
Zira dostluklar, karşılıklı aym de
rece samimiyete, karşılıklı aynı 
derece söz ve ahd sadakatlerine, 

ı 
karşılıklı aynı derece hak riayeti~ 
rine istinad etmelidirler. 

Falih Rıfkı ATAY 

• • 

Egeı her şey sizi sabırsızlandırıyor ve litizlendiriyorsa, eger ufak bit 
aksilik fikirlerinizi alt-ust ediyorsa, eger geceleri uyku tutmayorsa. teşhis 
pek basittir: sinirlerinizin tenepbühlyeti artmıştır. henüz vakıl varken bu 
ff'nalığı ğidermeğe acele edinit 

Bromural ·Knoll· 
biiltın di~ny.anı~ tanıdığ"ı bir mi.ısekkin olup k:ıybettiğinlı rah:ıh, uykuyu 
ve afıyetı sıze ıade eder. - Tesiri gayet seridir. - Bronıural'in hiç bir 
zararı yoktur. 

rn ,., 20 komıırimt)'i havi lfip. 
lercıe ecuneıerde reçete ıle sıııltr, 

Knoll A.·G., kımyevi maddeler fabrikaları, Ludwigshafen s/Rhin. 

BiLiNMi. . YEN tNS A.N 
F erd sıkıca muhitine bağlıdır. Onun müstakil 
mevcudiyeti yoktur. Onu ancak, kendisi ihata 
eden alemi tadil ettiğimiz nisbette yenileştirebi
liriz. 

triyel medeniyetin prensipleri tarafnmzdan, es

ki .rejime karşı ansiklopedicilerin göstermiş ol
dukları derecede şiddetle mahkfun edilmelidir. 
Fakat savaş daha çetin olacaktır; zira teknoloji
nin getirmiş olduğu yaşayış şartları alkol kadar, 
afyon ve kokain kadar zevklidir. ihtilal ruhuyle 
mütehassis olan ferdler birleşmeğe, teşkilatlan
mağa, biribirlerini tutmağa mecbur olacaklar
dır. Fakat çocukları yeni Beldenin örf ve adet
lerine karşı nasıl korumalı? Bunlar, zaruri ola· 
rak, arkadaşlarına imtisal etmekte ve tıbbı, pe
dagojik ve sosyal hurafeleri - zeki akrabalar 
tarafından bunlardan kurtanldıklan halde da
hi - kabul etmektedirler. Mekteblerde, hepsi, 
sürünün adetlerine uyınağa mecburdurlar. 

kiki mizaçlarına uygun usullerle yetiştirmek ka• 
rarını vereceklerdir. 

Bi.r grup, küçük olsa da, zamanının cemiye-ı 
tinin kötü tesirinden - azası arasında askeri ve
ya dini disipline benzer bir usul tesis etmek su .. 
retiyle - kaçınabilir. Bu tan yeni değildir. 
Beşeriyet bundan evel öyle devirler geçir .. 
miştir ki, bunlarda, bir takını erkek veya 
kadın toplulukları, herhangi bir ideale erişmelC 
için, umumun adetlerinden büsbütün başka u
sullere tebaiyet etmişlerdir. Medeniyetimiz, or
taçağda, bu gibi topluluklar sayesinde gelişmiş
tir. Bunlara misal olarak manastır nizamlarını. 
şövalyeliği ve esnaf loncalarını zikredebiliriz. 
Dini tarikatlerden bazıları manastırlara çekil· 
mişler ve bazıları da amme arasında kalmışlarw 
dır. Fakat hepsi fiziyolojik ve zihni, sıkı disip .. 
linlere tabi olmuşlardır. Şövalyelerde, muhtelif 
kollara göre değişen nizamlar vardı. Bu nizam
lar onlara, bazı vaziyetlerde, hayatlanru feda 
etmeği emrederdi. Esnafa gelince: bunların ge
rek kendi aralarındaki ve gerek halkla olan mü .. 
nasebetleri gayet sıkı kanunlarla tesbit o1unmus-ı 

Yazan: Dr. ALEXIS CARREL 
Türkçeye çeviren: NASUH! BAYDAR 

insanın, kendi mizal.ıc kaidelerine uygun bir su
rette ihyası. - Hem ferd ve hem onun muhiti 

üzerinde müessir olmak zarureti 

Ferdi, hayatın modem şartlarınca meydana 
getirilen entelektüel, ahlaki ve fiziyolojik alçalış 
halinden çekip çıkarmak, ondaki bütün mukad· 
der faaliyetleri geliştirmek, ona sıhat vermek, 
bir taraf tan vahdetini ve diğer taraf tan şahsiye
tini iade etmek, nesiçlerinin ve şuurunun irsi 
hassalarmm imkanı nisbetinde onu büyütmek, 
terbiyenin ve cemiyetin onu içine hapsetmiş ol
dukları kalıbı kırmak, bütün sistemleri red ve 

inkar etmek bahse konmuş bulunmaktadır. Bu 
neticeye erişmek için de, ferdi teşkil eden uzvi 
, . · ' l., .. J:ua müdahale etmemiz lazımdır. 

Şu halde, maddi ve zihni çerçevemizi yeni
den yapmamız lazımdır. Fakat cemiyetin şekil
leri katıdır. Onları hemen şimdiden değiştire
meyiz. Bununla beraber, insanın ihyası, haya
tın bugünkü şartları içinde hemen başlamak ik
tiza etmektedir. Her birimiz kendi varlık tarzı
m tadil edebilir, düşünmeyen, kalabalık içinde 
kendi muhitini yaratabilir, kendı kendisini bazı 
fiziyolojik ve zihni disipline, bazı saylere, bazı 
itiyadlara tabi tutabilir, kendi kendisinin sahibi 
kılabilir. Eğer münferid ise maddi, zihni ve eko
nomik muhitine mukavemet etmesi imkansız
dır. Bu muhitle muzafferane mücadele edebil
mek için aynı ideal sahibi diğer ferdlerle birleş
mesi lazımdır. İnkılablar, yeni temayüllerin ta
hammür ve inkisaf etti~i küçük gruplarca mey
dana getirilir. Fransada, on sekizinci asırda, 
kırallığm sukutunu bu gibi gruplar hazırlamış
lardır. Fransız ihtilalini jakobenlerden ziyade 
ansiklopediciler yapmışlardır. Bugün, endüs· 

Demek ki ferd, yenileşmek için, kalabalık
tan kendini tecrid etmek, lüzumlu kaidelere te

baiyet etmek, kendine has mektbelere temellük 
etmek üzere oldukça geniş bir grupa iltihak et
mek zaruretindedir. Bu gibi gruplar ve bu gibi 
mektebler mevcud olduğu takdırde belki bazı 
üniversiteler terbiyenin ortodoks şekillerini bı
rakacak ve gençleri yarının hayatına, kendi ha- tu. (Sonu var) 
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Dünkü kongrede rapor okunurken kongre reisi B. Rifat Börekçi ve 
ikinci reis lbrahi m Rauf Ayaşlı 

C. H. P. Vilayet 
kono-resi dii açıl ı 
(Başı 1. inci sayfada) 

üyelerine en ger.iş bir şekilde tebliğ ve 
izah edilmiştir. 

Bu kararrn, (Hükümet ve parti bera
berliğinin) bütün kudreti hükümete ve· 
rerek parti teşkilatmı daha az ehemi. 
yetli bir mevkide görmeye asla müte· 
mayii olmadığım ve yalmz partiyi kuv
vetlendirmek, parti prensiplerini ko
laylıkla gerçekleştirmek için hüküme
tin yardımrnı müessir bir hale getirmek 
maksadiyle alındığını tatbik sahasında
ki güzel neticelerle daha iyi anlamış 
bulunuyoruz. 

Arkadaşlar, 

Kemali:;t rejimde halkın idare işle
rine karışması, yalmz vilayet ve bele
diye meclisim terkib etmek yoliyle 

vilayet ve belediye işlerini idare etmek. 
le kalmamaktadu. 

Bizim rejimimizde bütün yurddaş

lar parti mekanizmasınrn işlerine en 
geniş bir şekilde karışırlar ve bu yol
dan devlet idaresine müessir olurlar. 
Parti tüzüğünün köy ve mahallelerden 
başlayarak vilayet merkzlerine kadar 
yapılmasını emrctiği parti kongreleri, 
işte bu esaslı halkçı prensibin tahakku
ku için en canlı ve semereli bir vasıta 

olarak telakki edilmelidir. Bizim bugün 
burada toplanrşımız da bu maksat için
dir. Bu schebledir ki muhterem kong
renin vilfıyetin bütün ihtiyaçlarını, hal
kın dileklerini ve şikayetlerini açık 

ve serbest olarak J:onuşup görüşmesini 
ve şikayeti mucib olan hiç bir mevzuun 
kongremizin tetkikinden uzak kalma
masına dikkat buyurulmasrnı arkadaş. 

!arımdan eheıniyetle rica eder ve bunu 
beklerim. 

Arkadaşlar, 

Geçen vilayet kongresinden sonra, 
iki yıl içinde, gerek devletce ve gerek 
mtllıaJ/i idarelerce parti kongresinin 
dilekleri hakkında alınan güzel ve fay
dalı kararları siz/t?re anlatmadan önce 
huzurunuzda bütün bu iyiliklerin ve 
bu ileri gidişlerin öz kaynağı olan ''Ba
şımız ve Canımız,, A tatürk'ün yüksek 
adını derin minnetdarlıkla anmayı ken
dim için en !jercf/i bir vazife edederim. 
Alkışlar arasında biten bu nutku müte-

akib kongre başkanlrğına B. İbrahim Ra
uf Ayaşlı ve katibliklere avukat B. Ek
rem Erğun ve Ulus gazetesi Yazı İşleri 
Direktörü B. Nasuhi Baydar seçilmişler
dir. Kongre, Ulu öndere, parti reis veki
li muhterem başbakana, Kamutay baş
kanı sayın Abdülhalik Renda'ya ve Par
ti genel sekreteri B. Şükrü Kayaya ta. 
zim hislerinin arzını uzun alkı~lar ara
sında karar altına aldıktan sonra 11-

yönkurulun bu kongre için hazırladığı 

uzun rapor okunmuştur . 
Üzerinde dikkatle durulacak derece. 

de ehemiyetli bir çok işleri ihtiva eden 
bu rapordan - diğer kısımları hakkın

da ileride okurlarımıza mallımat ver· 
mek vadi ile - şu parçaları alıyoruz: 

Geçen kongre ile bu kongre arasın
daki iki yıl içinde partiye 2269 yeni a
za kaydedilerek aza sayısı vilayet için
de {56.269) a çıkmıştır. İlyönkurul bü
roları, Ankara belediye meclisinin Ye. 
nişehirde 99 sene müddetle kendisine 
tahsis ettiği binaya nekletmiştir. Bey
pazannda bir parti binası yaptmlmıştır. 
Kazalann her birinde okuma odaları ku
rulmuştur. Yeni teşekkül eden Çankaya 
kazası ile merkez kazada yönkurul ku· 
rulmuş ve kongreleri de yapılmıştır. 

Parti kurumlan meyanına giren türk 
spor kurumu Ankara bölgesine bağlı 

gençler, parti teşkilatı ile elele vermiş 
olarak çalışmaktadırlar. Başbakanın eli 
ile bu ayın 15 inde açılmış olan An· 
kara stadyomunda yapılan spor hare· 
ketleri, Ankara sporcu gençliğinin tek

nik üstünlüğünü isbat etmiştir. 
Parti, Ankaradaki hayır kurumlan 

ile çok yakından alakadar olmakta ve a
zasından coğu bu kurumların faal un· 
surları arasında yer almıs bulunmakta

dırlar. 

Geçen kongrenin dileklerinden son İ
ki yıl içinde tahakkuk ettirilmiş olan
lara gelince: Bunlardan başarılması 

maddeten kabil olanlar eksiksiz olarak 
intac edilmiştir. Bıınlar meyanında sa
yım vergisinin indirilmesi, tuzun ucuz· 
latrl!Tiasr. ciftci borçlarının taksiltlendi
rilmesi, seker fiatinin azaltılması, ara
zinin yeniden yazılması, bina vergisi
nin indirilmesi gibi hakikat sahımna 

konulmaları ile bütün memleketin fay
rl;:ı lanmts olduğu işleri zikretmek lazım. 
dır. 

Raporun kültür harektlerine taalluk 
eden l5;ısrru bize. memlekette temeli atı
lan büyük bir sistemin müjdesini ver
mektedir: Kültür bakanı sayın Saffet 
Ankanın inisiyatifi ile seçilip okutularak 
An karanın 80 köyüne gönderilen rski 
erbaş öğretmenler, köy kalkınmamızda 
mühim amiller olmağa namzddirler. 11-
yönkurul, bu büyük işi başaran kültür 
bakanımıza kongre huzurunda te~ekkü.. 
rü vazife bilmiştir. 

Raporun, ileride tekrar bahsetmek 
vadinde bulunduğumuz kısımlan, vila
yet hususi idaresince tahakkuk ettirilen 
maarif, nafıa, ziraat ve bu meyanda 
sütçülük, peynircilik, ve yağcılık, bö
cekçilik, pamukçuluk, ancılık, haşereler
le mücadele, hayvan yemi, sap arabalan, 

C. H. P. vilayet kongresinde bulunan delegeler ve dinleyiciler 

ULUS 

fidanlıklar gibi işler; sıhat ve sıhat me· ı 
seleleri arasında da verem dispanseri, ço
cuk doğum ve bakımevi gibi hususlar. 
dır. 

Sıhat vekaleti merkez hıfzıssıhha la· 
boratuvarının memlekete ve bilhassa hü
kümet merkezine yaptığı çok verimli 
yardımlardan dolayı kongre sıhat ba
kanımız Dr. Refik Setydam'a teşekkür 
etmiştir. 

Ankara belediyesince başarılmış olan 
dilekler arasında yol faaliyetini kaydet
mek gerektir: Ankara asfalt caddeleri 
ve parke döşenmiş ı;okakları çok olan 
şehirlerimizden biri olmuştur; Son iki 
sene içinde Ankara yollarına sarfedil
miş olan para bir buçuk milyon liradır. 
Asfalt yolların uzunluğu da yetmiş beş 
kilometreyi bulmaktadır. 

Belediye işlerinden otobüs işletilmesi 
keyfiyetini bahse Jayik görmek lcizım
dır: Ankara belediyesi otobüs servisini, 
getirttiği temiz otobüslerle ve kurduğu 
modern idare ile halletmiştir. 

Ankarada su sıkıntısı kalmamıştır. 

Çubuk bendi ve filtre istasyonu işlet
meye açılmıştır. Şehirde kanalizasyon 
yapılması tetkik mevzuudur. Pazar yer
leri, iktisad teşkilatı, mezarlık gibi şeh
rin umumi faaliyetini yakından ataka
landıran tesisler kurulmuş veya kuruması 
kararlaştırılmıştır. 

Bize Ankara vilayeti, Ankara şehri 
hakkında bu esaslı mallıma tı veren ge
niş rapor, büyük Öndere, İlyönkurulun 
sarsılmaz ve so.1suz şükranlarını, kong. 
re önünde, bir kerre daha ifade etmeği 

bugünkü vazifesinin en güzel ve en 
içten tezahürü saydığını, partinin sa
yın reis vekili ve eşsiz Başbakanı İnö. 
nüne kalbten saygılarını bir kerre daha 
sunmakla bahtiyar olduğunu beyan ile 
nihayet bulmaktadır. 

Rapor hakkında söz alan B. Cemal 
Hazım Yürüker, geçen kongrenin dilek
lerinden icrası kabil olanların hemen 
hepsinin yapılmış olduğuna · o kongre
nin ilk encümeninde bulunmuş bir aza 
sıfatiyle şehadet edebileceğini ve esasen 
müsbet b~şarılardan rakamlarla, teker 
teker, bahseden bu iş ve tahakkuk ra
porunu sadece dinlenmekle bu kanaatin 
zihinlerde yerleşmiş bulunması lazım 

geleceğini, vali ve İlyönkurul başkanı 

Tandoğandan ancak t-u gibi müsbet ba
şarılar beklenebileceğini söyliyerek ra
porun kabulünü teklii etmiş ve gene söz 
alan delegelerden Ab:Jürrahman Eskier 

de bu teklife memnuniyetle iştirak etti
ğini söylemiş ve rapor ittifakla ve alkış. 
!arla kabul edilmiştir. 

Reis, üç encümen seçilmesi lazım 
geldiğini kongreye arzctmiş ve kongre 
büdce encümenine merkezden Rouf Bay
kam, Haymanadan Fahri Daladalı Kızıl
cahamamdan Halis Koçağı, Kesk

1

inden 
İhsan pehlivanı, Polatlıdan Tahsin 
Gökçeyi, Keskinden Mustafa Ba~eri ve 
Çankayadan Fahri Tandoğan, Diİek en
cümenine Ayas.tan Cemal Hazım Yürü
keri, Ayaştan Emin Halimi, Haymana
dan Eşref Sümen, Nallıhandan Nuri 
Apaydını, merkezden Hayrullah Özbu
dunu, ve gene merkezden Hilmi Atlıoğ
lunu, hesab tetkik encümenine de Nal
lıhandan Celal Ereni, Kızılcahamamdan 
Rifat Arası, Keskinden Cevad Akker
manı, Polatlıdan Mustafa Gökçeyi, Çan
kayada~ Sadi Batuyu, Koçhisardan Ab
durrahım Doğrueri, Ayaştan da Ömer 
Özyüreği seçerek bugün saat 14 de tek
rar toplanmak karariyle celseye nihayet 
vermiştir. 

Kiitalıyada C.H.P. ü kongresinin 
toplantısı 

Kütahya, 25 (A.A.) -Toplanan par
ti il kongresi çalışmasını bitirmiş ve il
yönkurul üyelerini seçmiştir. Gerek il 
kongresi ve gerek daha önce çalışma
larını bitiren merkez ilçe kongresi 
toplantıları samimi bir hava içinde cere. 
yan etmiş ve faydah kararlar almışlar
dır. Çalışmalara geniş ölçüde önem ver
mek için halkevi başkanlığına da vali
miz B. Sedat Erim seçilmiştir. 

Mujila C.H.P. il kongresi de açıldı 

1~1ugıa, 25 (A.A.) - C.H.P. il kon
gresi bugün öğleden sonra görmen say· 
lav B. Mehmet ve çok kalabalık bir halk 
kütlesi huzurunda ve büyük törenle a
çılmıştır. Kongreye ilbay ve ilyönkurul 
başkanları B. Reaci Güreli başkanlık 

etmiş, ikinci başkan ve sekreterler se
çildikten sonra ilyönkurulun iki yıllık 
çalışma raporu okunmuştur. Sonra en
cümenler seçilmiştir. Kongre münase· 
betiyle bugün şehirde adeta bir bayram 
manzarası vardır. 
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imzadan sonra; mukavelenin hazırlanmasında hizmeti geçmiş ı0lanlar bir arada 

Şark~ d~miryolları mukavelesi imzalandı 
(Başı 1. inci sayfada) 

zın güzel bir eseri olan bu satın alma 
hadisesini, yeni yıl arifesinde bir uğur 
ve mesud bir giın olarak kaydediyoruz. 

" ,, ,. 
lmza:lan sonra bayındırlık bakanı

mız, şark demiryollarının türk milleti. 
nin tarihindeki hususi yerine işaret ede
rek, görüşmelerin dostça bir hava içinde 
cereyan edip müsbet bir şekilde netice
lenmesi için gayret sarfeden delegele
ret memleket ve şahsı adına teşekkür 

etmiş ve " .•• Bilhassa bunun yeni yd ari
fesinde olmasını bir uğur telakki ede
rim.,, demiştir. B. Devı cevabında, hak· 
lannda gösterilen alaka ve nezaketten 
dolayı teşekkürlerini bildirmiş ve demiş
tir ki: 

''- Bu, benim, Türkiyeye ilk yolculu
ğum değildir. İlk seyahatim, bundan 
tam 32 sene evvel olmuştur. Türkçede 
hatırunda kalan bir atalar sooünü size 
tekrarlamama müsaadenizi rica edece
ğim: "Eğer sükuttan daha iyi yapacak 
bir şey yoksa susunuz.,. Benim yeni 
Türkiye hakkındaki hislerimi anlatırken 
buna göre hareket etmem belki daha doğ
ru olurdu. Hayranlrgım ve heyecanım, 
düşündüklerimi söylememe mani olu
yor; biz burada, bir milletin topyekun 
kalkınmasına şahid bulunuyoruz. Bu u
yanışın önderi olan Atatürkü hürmetle 
anarız. Onun iş arkadaşlarına hayranlı
ğımız büyüktür. 

İkinci devre: 
" .. Bu iktısadi uyanışın kurbanları biz 

olduğumuzu burada saklamıyacağım. 

Fakat bir milletin böyle blok halinde kal
kmışı karşısında yapılması lazım gelen 
iş: eğilmektir. 

Esasen yabancı unsurların bertaraf 
edilmesi iktisadi kalkınmanın kristalize 
olması bakımından bir zarurettir. Artık • 
bundan sonra Türkiyede yabancı serma-
ye için ikinci safha gelmiştir: Bu safha 
tam bir iş birliği halinde tecelli etmek
tedir. Türkiyenin ilerlemesi o ka'.lar sü
ratli oluyor ki ben, bu beyaz saçlarıma 

rağmen bu ikinci safhayı idrak edeceği
me inanıyorum.,, 

Bundan sonra B. Devi, Ali Çetinka
yanın kendisini hayran eden kuvvetli 
karakter ve iş başarma kabiliyetine işa
ret etmiş, görüı.imelerin bu şekilde neti
celenmesinde onun kuvvetli şahsiyetinin 
kuvvetli bir amili olduğunu tebarüz et
tirmiştir. 

Satınalınma şartları 
Şirketin bütün varlıklarının hükü-

mete devrine mukabil hükümet, 6 mil

yon türk lirası ödemeyi teahhüd etmiş 
bulunmaktadır. 

Bu para yüzde beş faizli tahvil 
ihracı suretiyle şirkete ödenecektir. Hü
kümet borcunu en çok 20 senede itfa 
için senede 478 bin lira vermiş olacak
tır. Hattın geliri bütün masraflar çık.. 
tıktan sonra bu parayı vermeye müsa
iddir. 

Türkiyeden ba~ka Fransada, lsviçre
de ve diğer enternasyonal borsalarda ko
te edilecek olan bu tahviller yalnızca 

maliye vekilimizin imzasını taşıyacak

tır. Teminat veya düyunu umumiye gibi 
enternasyonal bir müessesenin iştiraki 
kayıdları yoktur. Mübayaalar borsadan 
yapılacağına göre tahviller daha kısa 

bir zamanda ödenmiş olacaktır. Hat, 
bir ikinci kanundan itibaren devlet de
miryollarr dairesince işletilmeye başla

nacaktır. İkinci kanunda hareket ede
cek olan konvansiyoneli, devlet demir· 
yollarına aid bir lokomotif çekecektir. 

Her yıl ödenecek olan 478 bin lira
nın yarısı döviz, yarısı da diyunu umi
miyede olduğu gibi malla ödenecektir. 
Diğer hatlarla mükayese yapılınca, ya
ni tahvillerin faizi yüzde beş yerine yüz
de 7,5 esasına tabi olsaydı; ana paranın 
dört milyon dokuz yüz bin lira olması 
icab etmekte idi. 

Hattın tulü 350 kilometredir. 45 ki· 
lometresinden madası hükümet tarafın

dan yapılmıştır. 957 de bitecek olan im
tiyaz mukavelesinde hükümetce satın al. 
mak salahiyeti de yoktu. 

iS 
BVTVN üMiDiM, 

BANKASI ndaltl kumbaramda 
' 
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37 YILBAŞ 
Türk Hava Kurumu Büyük Piyangosu 

Büyük İkı·amiyesi 

5 o,oo 
Ayrıca: 200,000, 150.000, 100.000, 70.000, 
60.000, 50.000, 30.000, 20.000, 15.000 liralık 
ikramjyclerle (400.000 ve 100.000) liralık 

iki adet mükafat vardır. 
Keşide Yılbaşı gecesi ya.pılacaktrr. 
Biletler: (2,5) (5) ve (10) liradır .. 

Vakit kaybetmeden hemen biletlerinizi alınız. 

-------------------------
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Balıl{esir Vilayeti Duimi 
Eneümeninden : 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan iş: 
Balıkesir - Edremit yolunun 75 + 000 - 82 + 476 mcı kilomet

releri arasındaki şosenin tamiratı esasiyesidir. 
2 - Keşif bedeli (14652) lira (48) kuruş muvakkat teminatı 

(1098) lira (94) kuruştur. 
3 - Bu işe aid ~artname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Fenni şartname 
C -Keşif cetveli, 
D - Mukavele örneği, 
H - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, 
İsteyenler bu şartname ve evrakı Balıkesir nafıa müdürlüğün • 

de veya daimi encüme:ı kaleminde görebilirler. 
4 - İhale 7- kanunu sani - 937 tarihine rastlıyan perşembe günü 

saat ıs de Vilayet Daimi encümeninde yapılacaktır. 
5 - İsteklilerin yukarda 4 üncü maddede yazılı muayyen za -

mandan bir saat evvel teklif mektuplarını encümene tevdi etmeleri 
lazımdır. Teklif mektuplarının postada vaki tehiri nazarı dikkate 
alınmaz. 

6 - Eksiltmeye bu işlerle uğraştığına dair Nafıa Vekaletinden 
verilmiş elinde bir ehliyeti fenniye vesikası ib:az etmesi lazımdır. 

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

8 - Muvakkat teminat malsandığına yatırılır. Encümende pa • 
ra ve tahvilat kabul edilmez (2144) 2-----0087 

1 PEK YAKINDA :J 
KALYENTE 

~~~ 

Ankara Valiliğinden : 
1 - Emniyet abidesi parkı için cins ve sayıiarı bu işe ait şart • 

nameye bağlr listede gösterildiği veçhile fidan açık eksiltme ile sa
tın alınacaktır. 

2 - Fidanların muhammen bedeli 1470 liradır. 
3 - Bu işe ait şartname ve listesi İstanbul ve Ankara Ziraat 

Müdürlüklerinden alınabilir. 
4 - İsteklilerin % 7,S nisbetindeki hususi muhasebe veznesine 

yatırılmış teminat akçesi makbuz veya banka mektuplariyle brilik
te eksiltm~ günü olan 4-1-937 tarihinde saat 15 de Vilayet daimi en· 
cümenin_?~rr bulunmalarr. (2115) 2-6052 

Adliye Vekaletinden: 
1 

Temyiz mahkemesile vekaletin oturduğu Yenişehirde kain bina
nın koridorlarına konmak üzere 120 santimetre genişliğinde koku
dan SOO metre alınacaktır. Muhammen bedel beher tul metresi 32S 
kuruştan ceman 1625 liradır. Muvakkat teminat 122 liradır. İhale 
28-12-936 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de Temyiz bina
sında levazım müdürlüğü odasında mübayaat komisyonu tarafın
dan yapılacaktır. 

İsteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün vekalet levazım 
müdürlüğüne ve ihale günü muvakkat teminat makbuz veya mek
tuplarile birlikte mübayaa komisyonuna müracaat etmeleri ilan olu· 
nur. (2061) 2-5962 

Yüli.Sek Ziraat Eııstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Baytar Fakültesinin Anatomi Ensti • 
tüsüne 35 lira maaşlı ikinci sınıf bir asistan alınacaktır. İsteklilerin 
anatomi enstitüsüne uğramaları ilan olunur. (2117) 2---00S3 

KREM 
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ANKAR: LEV:ZIM- AM;RL1G1 'I \ 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 1 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilam 
Konya ili Daimi Eucümeninden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 

İLAN 
Kırıkkale o:ısker1 sanat mektepleri ihtiyacı olan 70 ton kok kö

mürü 4. 1. 936 pazartesi günü saat 14 de açık eksiltme suretiyle sa
tın alınacaktır. Muhammen bedeli 2450 lira olup muvakkat teminatı 
367 lira 50 kuruçtur. İsteklilerin belli gün ve saatte teminat ve ve
sikalariyle Kırıkkale As. fabrikalar muhasebeciliğine yatınna1arı ve 
komisyoııa müracaatları. (2093) 2-6016 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu kıtaat ve müessesatınrn ihtiyacı için 400 

ton buğday öğütülmesinin kapalı zarfla eksiltmesı 11-1-937 pazar
tesi günü saat 15 de levazım amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

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

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

2-6149 

Adana BP1ediye Ri~1asetinden: 
Belediyemiz fen hey'eti müdürlüğü .;e yollar mühendisliği 

münhaldir. İsteklilerin aşağıda yazılı vesaik veya tasdikli suretle-
riyle müracaatları itan olunur. (2147) 

ı - Kısa hal tercümesi • 
2 - Nüfus teskeresi ve bulunduğu işlere aid bonservis vesi. 

kalan. 
3 - Diploma sureti 
4 - Bir tane boy ve iki tane vesika fotografı. 
S - Şimdiye kadar yaptığı eserlere aid vesikalar. 2-----0094 

Avrupaya Talebe 
Gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü Genel 

Direktörlüğünden: 
1 - M aden jeologu yetiştirmek üzere müsabaka ile Avrupa'ya 

"10" talebe tahsile gönderilecektir. İsteklilerin aşağıdaki şartları 
haiz olması lazrmdrr: 

a) Türk olmak. 
b ) Maden ocaklarında çaJışabilecek kabniyette ve srhati t am 

olmak. (Sıhi muayene Ankara'da yapılacaktır.) 
c) Lise mezunu olup fransızca, Almanca, İngilizce dillerden bi

risini okuyup yazabilmek. 
d) Yaşı 18 den aşağı 2S den yukarı olmamak. 

2 - Müsabaka imtihanı A nkarada M.T.A. Enstitüsünde 1 Şubat 
1937 günü yapılacaktır. Açılacak müsabaka imtihanında kazanmış 
olmakla beraber gönderilecek talebelerin ihraz ettikleri derece iti
bariyle 10 arasında bulunmak şarttır. 

3 - İmtihan: Riyaziye (hendese, cebir), Hayvanat, Nebatat, Je
oloji, Fizik, Kimyadan ve yukarda yazılı dillerden birinden yapıla
caktır. 

4 - Tahsile gönderilecek olanlar, ileride tahsil müddetleri kadar 
mecburi hizmete tabi olduklarından, bu hususta mükellefiyetlerini 
tevsik etmek üzere bir teahhütname verecekler ve bunun için de 
muteber kefil göstereceklerdir. 

S - İstiyenlerin nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakasını, 
mekteb şehadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini, 4 
kıta fotograf ve dilekçelerini, 28.1.1937 perşembe günü akşamına 
kadar Ankarada M.T.A. Enstitüsü Genel Direktörlüğüne gönder
meleri ve 29.1.1937 cuma günü sıhi muayeneleri yaptırılmak üzere 
öğleden evel Bay Hasan apartımanındaki enstitü dairesinde bulun-
maları ilan olunur. (:?118) 2-6054 

Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilanı 

Tunceli Nafia 
Direktörlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: (Dördüncü Umumi Müfettişlik 
mmtakası dahilincte takriben 100 kilometre uzunluğundaki Mazgirt 
• Pülümer yolunun tesviyei türabiye. sınai imalat inşaatıdır.) 

Bu işlerin tahmin edilen bedeli (200.000) liradır. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır~ 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık İşleri GenelŞartnamesi, 
D - Tesviyei türabiye, şose ve kargir inşaata dair fenni şartna-

me, 
E - Hususi şartname, 
F - Silsilei fiat cetveli, 
G - Taş kum su grafiği, 
İstiyenler matbu bayındırlık işleri genel şartnamesini ve fenni 

şartnameyi dairede tetkik ve mütalaa ve diğer şartnameleri ve evra
kı S lira bedel mukabilinde Ankara Nafra Vekaleti Şoseler idaresin~ 
den ve Elazizde Tunceli Nafıa Dairesinden alabilirler. 

3 - Vahit fiatlctrmda zam ve hususi şartnamede tadilat yapılan 
inşaatın eksiltmesi 11-1-937 pazartesi saat 14 de Elazizde Tunceli 
Nafıa Müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 112SO lira muvakkat 

teminat vermesi ve bı<ndan başka ticaret oda~u vesikasını ve Nafıa 
Vekaletinden istihsal edilmiş yol ve teferrüatr müteahhitliği ehli -
yet vesikasını haiz olup gösterm~si ve müteahhit bizzat mühendis 
olmadığr takdirde inşaatın bütün devamı müddetince işin fenni hu
susatmı sevk ve idare için iş başında müstemirren bir mühen
dis kullanacağına dair noterden musaddak teahhütname vermesi la-
zımdır. ~' 

6 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Elazizde Tunceli Nafıa Dairesinde getire
cek eksiltme komisyonu reisliğ-ine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilen mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı sa· 
ate kadar getirilmiş olması ve dış zarfın iyice kapatılmış olması ll· 
zrmdrr. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2114) 2-----0051 

Vakıflar Umum Müd iirlüğünden: 

. 

Konyanm Ereğli kazasında (16365) on altı bin üç yüz altmış beş. 
lira (75) kuruş bedeli keşifli ilk okul binası inşaatı. 

2 - Bu işe aid evrak. Eksiltme şartnamesi, mukavelename, mü
nakasa şartnamesi, keşif defteri, proje fenni şartname tesviyei tura
biye şose ve kargir in§aat fenn1 şartnamesi, Bayındırlık işleri ge. 
nel şartnamesidir. İstekllier bu evrakı Konya Bayındırlık Direk
törlüğür.de görüb izahat alabilirler. Ve istiyenler genel şartname ve 
tesviyei turabiye şartnamesi hariç olmak üzere (82) seksen iki ku. 
ruş mukabilinde Konya Bayındırlık Direktörlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 2490 numaralı kanuna göre 6. 1. 1937 çarşanba gü
nü saat on beşte İl Daimi Encümeninde kapalı zarf usuliyle yapı• 
lacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin% 7,5 yüzde yedi bu· 
çuk nisbetinde teminat akçesi olan (1227) lira bin iiri yüz yirmi ye
di lira (45) kırk beş kuruşu vermesi ve asgari bir taahhütte (10000) 
on bin liralık işi hüsnü suretle ikmal etrr.iş olduklar:na dair resmi 
tasdikli vesikayı ve Nafia Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesi· 
kasmı vermesi lazımdır. 

5 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar Konya İli Daimi Encümeninde toplanacak ihale ko
misyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektublarm nihayet 3 üncü maddede yazılı saate ka
rtar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış 
olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(2148) 2-----0095 

Ankara Gümrüğünden : 
Gümrüğe terkedilen aşağıda nevi ve mikdarr yazılı eşyalar 10.1~ 

936 tarihinde açık artırma ile satılacaktır. Müzayedeye iştirak etmek 
ve tafsilat almak üzere gümrüğe müracaatları. (2137) 

Kilo Gram 
3 800 
1 320 

25 100 
3 

1 

13 

50 
240 

50 
60 

760 
920 
250 
560 
400 
120 
500 
420 
080 
150 

Gılasko muakkim süt tozı: 
Boş teneke kutu 
Transvarmötör 
Kaat fotuğraf resim 
Demir gümüş nikel halitasından bıçak 

., ,, ., ,, çatal ve kaşık 
Müstahzeratı kimyeviye smaiye 
Ağaçtan taksimatlı metre 
Galvanezli bakır tel 
İpek mensucat 
Sülfüllü demir kaynak .. 
Kundura boyası 
Kuru pil 

" 

Boyalı ağaç kutu 
Çerçevesiz termometre 
Elektrik sayıcısı 
Çelik metre 
Bir adet boş. varil 
Hurda tahta aletleri dirhemler 

2-6070 

Ankara Valiliğinden : 
Hususi idareye ait Çakırlar maha11esinde 68/9 sayılı hanenin 

bir buçuk senelik icarına ilan edilen müddet zarfında talip çıkma .. 
<lığından ihale müddeti 10 gün uzatılmıştır. Tahmin edilen icarrnın 
tutarı 693 liradır. 

İhale 4 - kanunu sani • 937 tarihine müsaclif pazartesi günü saat 
15 de vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

Arttırmaya girmek için 52 liralık muvakkat teminat itası lazım
dır. 

İsteklilerin ihale günü vilayet daim1 encümenine şartnameyi göl'
mek istiyenlerin hususi muhasebe müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. (2186) 2-6148 

Ankara V afiliğinden: 
Taşhan karşısında hususi idareye aid Kiremitli dükkanların ta

mirine ilan edilen müddetler zarfında talip çıkmadığından mezkftr 
dükkanların tamiri bir ay müddetle pazarhga konulmuştur. 

Keşif bedeli 753 lira 10 kuruştur. 
Pazarlığa girmek için S6 lira 48 kuruşluk muvakkat teminat ita• 

sı lazımdır. 
İsteklilerin her pazartesi ve perşembe günleri saat 15 de vilayet 

daimi encümenine şartnamesini görmek istiyenlerin hususi muha .. 
sebe müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (2185) 2-6147 

ANKARA BİRİNCİ SULH HUKUK HAKİMLİÖİNDEN : 

Ankaranm Hacı Halil maha1lesinde topçu sokak 4/ 6 numaralı 
evde Hoca Hilmi oğlu Mehmet. 

Ankarada Anafartalar caddesinde Çaycı Yusuf oğlu Mehmet 
Kazım Öz kaya tarafından Ankaranın Kavaklrdere mevkiinde şar
kan Cemal ve Behiye, şimalen Hafız Mehmet ve Jandarma İbrahim, 
garban Postacı Ahmet ve Hacı, cenuben yol ile mahdud bir kıta ba· 
ğın şuyuunun izalesi hakkında aleyhinize açılan davanın yapılmakta 
olan duruşmasında : 

Adresinizin meçhuliyetine mebni hukuk usul muhakemeleri ka ... 
nununun 141 inci maddesi mucibince 20 gün müddetle ilanen tebli
gat yapılmasına ve duruşmanın ıs - ı - 937 cuma saat 9 / S talikına ka .. 
rar verilmiş olduğundan yevmi mezkurda mahkemeye gelmeniz veya 
bir vekil bulundurmanız lüzumu aksi takdirde muhakemenin gıya• 
bınızda görüleceği ilanen bildirilir. 2-----0150 

n 
ANKARA BİRİNCİ SULH HUKUK HAKİMLİGİNDEN: 

Ankaranın Hacı Halil mahallesinde topçu sokak 4/ 6 numarah 
evde Hoca Hilm ioğlu Ali. 

Ankarada Anafartalar caddesinde Çaycı Yusuf oğlu Mehmet 
Kazım Öz kaya tarafından Ankaranın Kavaklıdere mevkiinde şar .. 
kan Cemal ve Behiye, şimalen Hafız Mehmet ve Jandarma İbrahim, 
garban Postacı Ahmet ve Hacr, cenuben yol ile mahdud bir kıta ba· 
ğın şuyuunun izalesi hakkında aleyhinize açılan davanın yapılmakta 
olan durusmasında : 

Adresi~izin meçhuliyetine mebni hukuk usul muhakemeleri ka~ 
nununun 141 inci maddesi mucibince 20 gün müddetle ilanen tebli
gat yapılmasına ve duruşmanın ıs - 1 - 937 cuma saat 9/ 5 talikrna ka
rar verilmiş olduğundan yevmi mezkurda mahkemeye gelmeniz veya 
bir vekil bulundurmanız lüzumu aksi takdirde muhakemenin gıya-
bınızda görüleceği ilanen bildirilir. 2-6151 

Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasından: 
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MlLLI MODAFAA YEKALETİ 
SATIN ALMA KOMİSYONU lLANLARl 

iLAN 
1- 50.000 metre M~on.luk ,elik ıerit kapalı zarfla eksiltmeye 

JlonmU§tur. xxxxxx 
Z - Tahmin edilen bedeli (lS.000) onbeş bin lira olup ilkte• 

minat parau 1125 liradır. 
3- !balesi 2S/1/937 pazartesi günü saat ıs tedir. 

. 4- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3. Uneü mad

.ıeıerinde istenilen belgekrile birlikte teminat ve teklü mektup. 
mmı ihale günü en geç bir saat evveline kadar M. M. Vekfileti sa-
tın alma komisyonuna 'ftrmeleri. (2030) 2-5914 

İLAN 
1 - Beher tanesine biçilen ederi altı kuruş olan iki milyon tane 

değişik renk ve numarada makara kapalı zarfla eksiltmeye konul
SllUftur. 

2 - İhalesi 12 son k.inun 1937 salı günü saat 11 dedir. 
3 - Şartnamesi altı liraya Ko. dan alınır. 
4 - ilk teminat 7250 liradır. 
S - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü madelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek
tublarını ihale saatından bir saat evvel M. M. V. Satın Alma Ko· 
misyona vermeleri. (1891) 2-5712 

BİLİT 
Su ve elektrik tesisatı : Abidin Paşa köşkü ve müştemil3.tı su 

tesisatı ile yeni matbaha elektrik tesisatı yapılması ve harici su raptı 
işi pazarlığa konmuştur. Keşif tutarı: (776) lira 82 kuruştur. Keşif, 
proje ve şartnamesi parasına karşı inşaat şubesinden alınacaktır. 
lhalesi 28.12.1936 pazartesi günü saat on birdedir. İlk teminatı 58 
lira 26 kuruş.tur. Pazarlığa gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı 
kanunun 2, 3 cü maddelerinde istenen belgeleriyle birlikte M.M.V. 
Satın Alma Komisyonuna vaktiııde gelsinler. 

(2150) 2-6097 
BİLİT 

1 - Beherine biçilen ederi 90 kuruş olan on bin ita on beş bin 
kar gözlüğü kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 12 - son kanun - 937 salı günü saat 15 dedir. 
3 - Şartnamesini parasız almakve örneğini görmek için her gün 

öğleden sonra M. M. V. Satın alma Ko. na müracaat edilir. 
4- İlk teminat 1012 lira 50 kuruştur. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek· 
tuplarını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. satın alma 
Ko. na vermeleri, (1881) 2-5691 

BİLİT 
1 - Hepsine biçilen ederi 13.000 lira olan 100.000 tane büyük ve 

200 bin tane küçük mat ve 100.000 tane büyük madeni ve 250.000 tane 
küçük m;ıdeni ve 2.300.000 tane kemik ve 25.000 tane sarkandrrak 
düğme ile 200.000 tane erkekli ve dişili kopça kapalı zarfla alına
caktır. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek istiyen-
lerin her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

3 - !'k teminat miktarı 975 liradır. 
4 - İhalesi 28-12-936 pazartesi günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gil'eceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılı belgeleri ilk teminatları ile birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatmdan en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al, Ko, 
na vermeleri, (2066) 2-5968 

B t L İT 
Ko um takımı : 30 arabalık yani 60 çift sıhhiye arabası koşum 

takımı kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Hepsinin tutarı (6000) 
liradır. Evsaf ve şartnamesi komisyonumuzdan verilecektir. İhale
si: ll·l -937 paazrtesi günü saat on beştedir. İlk teminatı: ( 450) li • 
radır. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanu
nun 2, 3 üncü maddelerinde istenen belgelerle birikte teminat ve 
teklif mektuplarını havi zarflar en geç saat ona kadar M. M. V. sa· 
tın alma komisyonuna vermiş bulunacaklardır. (2183) 2--6141 

BİLİT 
1 - Müteahhit nam ve hesabına alınacak olan 14.557 kilo 650 

gram yün çorap ipliği açık eksiltmesine istekli çıkmadığından tek
rar açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Şartnamesini 139 kuruşa almak ve örneğini görmek istiyen· 
terin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - İpliklerin umum tutarı 27.654 lira 54 kuruştur. 
4 - İlk teminat mikdarı 2074 lira 47 kuruştur. 
S - İhalesi 31-12-936 perşembe günü saat 15 tedir. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılıkanunun 2 ve 3 üncü mad

delerinde yazılı vesikalarla birlikte ilk teminatlarını ihale saatında 
M. M. V. Sa. Al. Ko. na getirmeleri. (2165) 2--6140 

D. D. Yolları Ve Limanları umum ~iidiirlüğü S. ı 
A. Komisyonu !ianları: 

İLAN 

Muhammen bedeli 16660 lira 81 kuruş olan 617,264 metre mikabı 
çam tomruk ve azman 6-1-937 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1249,56 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 G. ve 3297 
No. lu nüshasında inti'}ar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış 
vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kat'!ar komisyon reisliği
ne vermeleri Hiz ımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara.fa Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden Eskişehir ve İzmirde 
idare mağazalarmdan dağ'ıtılmaktadır. ( 2132) 2--6076 

Türkiye Cumhuriyet 
l\f erl{ez Baııl{a~ından: 

Topçu Kaymakamı Bay Sabri adına yazılı D sınıfından bir his
selik 1944 numaralı bankamız aksiyonu kaybedildiğinden artık hük
mü kalmadığı ve sahibine başka numaralı yeni aksiyon verileceği 
bildirilir. 2-6145 

l\'I. 1\1. Vekaleti 
Deniz Merkez Satınalma Komisyonundan 
1'f uhammen Teminat Miktarı Cinsi 

bedeli 
Lira Lira Ton 

28.500 2.138 1500 Kardif kömürü 
1 - Yukarda muhammen bedeliyle teminatı yazılı 1500 ton kardif 

kömürü kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
2 - Münakasa 12 - Kanunu sani - 937 salı günü saat 14 de Anka

rada M. M. Vekaleti binasında yapılacaktır. 
.3 - (1~~) k~~uş bedel m.ukabilinde şartnamesini almak istiyen· 

Je:ın her .e:~n, m~nakasaya gırmek istiyenlerin de yukarda yazdı tc· 
~u:ıatı hc;~ı teklıf mektuplarını 2490 sayılı kanunun hükümleri da· 
hı.lınde muna~asa saatından bir saat evvel, yani saat 13 e kadar ko • 
mısyona vermış olmaları (1866) 2-5688 

Ankara Birinci Mıntaka 
Kadastro Müdürl~den: .Kavaklıdere Şarapları 

ucuzladı( 

Dört senelik olgwı banderollu 

Yenişehirde SUleyman Bey Mezarlığı mevkiind~ki bütün gayri 
menkullerin imar parsel taksimatına esas olmak Uzere bir ay sonra 
tahdit ve teabitine başlanacaktır. MezkQr mevkide arazisi olanların 
muhafazası ve bir yanlışlığa meydan verilmemesı için tarihi ilan· 
dan itibacen nihayet bir ay içinde idaremize müracaatları lizandır. 
Gelmiyenlerin gıyaplarında muamele yapılacağı son defa ilin olu· 
nur. (2195) 2--6153 70 Stl. ıiıe Sofra Şarabı: 60 Kurut 

Kars Valiliğinden: 70 Stl. tiıe Tatlı Şaraplan: 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan Kara İsmet Paşa 

ilk mektebinin tamiratı ve ilave edilecek kısmını 18819,3S lira be -
deli keşifli inşaatına tayin olunan eksiltme müddeti içinde talip çık
madığından inşaatın 18-12-936 tarihinden itibaren 13 gün müddetle 
pazarlığa bırakılmıştır. 

Tokay ) 85 
Ta th sert ıtU1tUI 

2 - İhale 30-12-936 tarihine müsadif çarşamba günü saat ıs de 
Kars hükümet konağında toplanacak daimi encümence yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 1411.45 liradır. 
4 - Münakasa şartnamesi, fenni şartname ve plan, keşif Kars 

Nafıa Müdürlüğünden verilecektir. 

. Etiketli 70 Stl. hoş şişemizi 
5- İsteklilerin 2490 No. lu kanuna uygun olarak teklif mek -

tuplarmı ve Nafıa Vekaletince musaddak yapı işlerine aid ehliyet 
vesikaları ile 30-12-936 çarşamba günü saat 13 e kadar Kars Vilaye
ti Encümen Daimi Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri veya 
posta ile göndermeleri ilan olunur. (3740) 2--6152 

getirene 

Sabş Mağazalarımızda 

Mevva fn'7.U 

En hoş meyva tuzudur. lnki
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka· 
raciğerden mütevellit rahatsız

lıkları önler. Hazmı kolaylaştırır. 
İngiliz Kanzuk ~czanesi 

Satılık Ev 
Güvenlik meydanı yanında 

iki daireli güzel bir köşk müsaid 
şartlarla satılıktır. 

16 Selanik caddesi 
2--6131 

ZAYİ 

786 No: tek atlı su arabamın 
pilakası kayboldu yenisini ala· 
cağımdan eskisinin hükmü yok-
tur. Salim 

2--6154 

Fransızca Ders 
Bir fransız Madam müsaid fi

atla hususi fransızca ders ver -
mektedir. ''Ankara" gazetesi G. 
A. rümuzuna müracaat. 

2--6139 

ZAYi 
Kuşadası şubesinden aldığım 

asker tezkeremi kaybettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Cafer oğlu Mustafa D. 319 
2--6142 

IG.ralıl{ Daire 
Geniş 4 oda hamam, mutbak, 

Yenişehir İsmet Paşa caddesi 
No. 78; Telefon: 3626 2-6106 

IGrahl{ Daire 
Havuzbaşmda Kazımpaşa 

caddesinin methalindeki Mü
kerrem apartımanında beş bü
yük oda ve bir salonu havi da
ire kiralıktır. Kalörifer, sıcak 
su ve bütün konforu vardır. 

Telefon: 1350. kapıcıya 
müracaat. 2-5684 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Kiralık Daire 
------ 1 O kuruş ödenir 

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

Açık Şarap Litresi 40 
35 

Kuruş 

2-6143 25 litreden aşağı olmamak üzere ,, ,, 
Bedia Terzihanesi 

ANKARA 
Yılbaşı tuvaletlerini çok u

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

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

CenapAnd 
Kavaklıdere Şarap Fabrikası 

Ankara 

ANKARA PALAS SALONLARINDA 

YILBAŞI GECESi 

Püyük Gala Dinesi 
KOTİYON 

Liste 

Mütenevvi Çerez 

Şaraplı Salçalı Levrek 
Filetosu 

Sığrr Filetosu Rosto 
Tereyağlı İç Bezelye 

Paris Usulünde Soğuk 

Piliç 

Japon Salatası 

Dondurma Uludağ 

Bisküvit 

Meyva 

Yemek Adam Başına 

5. - Lira 

Artistik Numaralar 
Iv1ENU 

Hars d'Oeuvre Riches 
Delices de Bar au 

Chambertin Filet de 
Boeuf a la Broche Nouvel 
Au Petits Pois d' Adana 
au Beurre de la Ferme 

Chaud - Froid de Volaille 
a 1' Ancienne Salade 

J aponaise Rochers de 
Glace Uludağ Friandises 

Corbeilles de Fruits 
Yerlerin 30-12-936 

akşamına kadar makbuz 
mukabili Reception' dan 
kiralanması rica olunur. 

Yeııi 
SİNEMALAR Halk 

BUGÜN BU GECE 

YEŞİL DOMİNO 
Danielle Darrieux 

Çok kuvvetli mevzuu ile seyircilerini 
cidden merak ve alaka ile sürük/iyen 

harikulade bir eser. 
Programa ilaveten: 

FOKSJURNAL 

BU GECE 
STENKA .RAZİN 

Hans Adalbcrt V. Shlettow - Vera Engela 

36 • 37 sezonunun en muazzam RUS filmi 
tıave: CANLI RESİMLER 

8UGÜN GÜNDÜZ 
1 - AMERİKA lHTlLALl 
2 - 2 KISIMLIK RENKLİ RE VÜ 


