
C. H. P. ANIURA ViLAYETi l{ONGRESi 

Bu miinasebetle verilen ziyafette İç Bakanı 
ve C. H. P. Genel sekreteri B. Şük.rü Ka.ya 

büyük bir nutuk söyledi 

Dün ilci celse akteden k.ongre çalışmalarını bugün bitirecektir 
Evvelki gün toplanan ve dün akdettiği iki celsesindek i çall§

maları Q§ağıda anlatılan Cümhuriyet Halk Partisi Ankara V ilaye· 
ti kongresi müncuebetiyle Ankara Valisi ve llyönkurul Başkanı 
Bay N. Tandoğan dün akşam Şehir lokantasında kongre delege
lerine bir ziyafet vermiştir. Çok neşeli geçen ve geç vakite kadar 
devam eden bu ziyafette, Dahiliye Vekili ve Parti Gnel Sek rete
ri Bay Şükrü Kaya pek güz.el bir nutuk söylemiştir. Devamlı al
kışlarla 8'.k sık kesilen bu güz.el nutku sayfalarımıza alıyoruz. : 

Arkadaşlar; 

Sizi Cüınhuriyet Halk Partisi An
kara vilayeti kongresi üyeleri olarak 
Jıürmetle ve muhabbetle selamlarım. 

Türkiyenin bütün vilayet parti ü
yeleri, vilayet kongrelerinde toplanmış 
bulunuyorlar. Sizin yüksek şahsiyetle
rinizde onları da selamlamakla müfte
hirim. Büyük türk kütlesinin siyası ve 
idari işlerinin mesuliyetini üzerine a• 
lan Halk Partisi mümessilleri memle
·ketin küçük, büyük bütün işlerini mü
ıZakere ettiler, ediyorlar. Müzakere mev· 
zuu meseleler, memleket idaresine taal
Hik eden bütün i~lerdir. Bu işlı-r arasın
-ôa en ücra ismi bilinmiyen köylerin bile 
is.leri, düşünceleri ve derdleri, atiye aid 
fikirleri, idealleri ve görülmekte olan 
işlere aid tenkidleri, mülahazaları var
dır. 

Türk milleti bu milletlerin nadir
lerinin başında gelıir. Onbinlerce sene 

nan kaza ve vilayet kongreleri Atatürkün 
bu işaretini takib ederek bütün mem· 
leket işlerini birer, birer mütalea ve 
tenkid eder. 

Her vilayetin idare amirleri, parti

nin en büyük memurları kongrelerin 

huzurunda bütün işler hakkında lazım
gelen her izahatı verirler. 

Partinin mümessilleri icab eden her 

mütaleayı beyan ederler ve icab eden 

Bu, Türkiye'de görülen ve görül· 
tnekte olan her iş, geçen her hadise ve 
vakta görüşülmil~, tekrar, yeni baştan 
ı:nütalea ve mülahaza edi1miş, görlUecek 
işler birer, birer tekrar muhakemeden 
geçirilmiş demektir. 

C. H. P. ~il,~yet kongresinin dünkü celselerini ha/kevi çay salonunda yapmr~ır. 

Köy ocaklarından başhyarak nahi
ye ve kazalarda konuşulan, tetkik, ten· 
kid ve takdir edilen her iş nihayet vi
layet kongrelerinde görüşülmüştür. Ve 
son olarak büyük kurultayda görüşU

Jecektir .. 

. pek çok rejim inkilablarx geçiren tiirk 

.milleti, kendine mahsus, tarihl·bir vasıf 
olarak bulunduğu Büyük Önderi, ona ta· 
rihin en müşkül devrinde tutacağı yolu, 

her suali sorarlar. Tatmin edilmiş olan 
izahat karara geçer. Tatmin edilmemiş 
olan merkeze gelir ve merkezde dikkat 
ve hassasiyetle tetkik edilir. Bunlar 
icabına göre hükümete, icabına göre 

· (Sonu 6 ıncı say fada ) 
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Dış hahe;krl:niz--i;-1 
sayf alarımızdadır 

HER YERDE (5) KURUŞ 

ULU ONDERIN 
Ankaraya ayal'- bastığı günün on. 

beşinci yıldönümü 

Bu münasebetle bugün şehrimizde bir çok/ 
şenlikler ve spor hareketleri yapılacaktır. 

Milli Şef Atatürk'ün, Ankaraya 
ayak bastığı günün 15 inci yıldönümü, 
münasebetiyle bugün şehrimizde bir çok 
şenlikler yapılacaktır. 

Gündüz saat on beşte Ankara Halk
evinde Dumlupınar nahiyesiyle Anka
ra Halkevinin beraberce hazırladığı tö
ren yapılacaktır. Tören de milli oyun
lar oynanacak, şiirler okunacaktır. Bir
ç.ok eğlenceler hazırlanmıştır. 

Gece saat 20.30 daki tören bir nu
tukla başlıyacaktır. Sahnede Ankaranın 
büyük bayramını kutlarken kaynayış 

ve heyecan canlı bir şekilde gösterile· 

cek, bir mektebli kız Atatürk devrini 
sözle anlatacak, hundan sonra efeler ve 
genç mektebli kızlar mi11i oyunlar oy
nıyacaklardır. 

Şiirler de okunduktan sonra Cüm
hur Reisliği flarmonik orkestrası bir 
konser verecektir. Konserden sonra, 
kurtuluş savaşındaki kahramanlıkları 

anlatan bir perdelik piyes Halkevi a
matörleri tarafından sahneye konula· 
caktır. 

Büyük bayramdan, bütün ankaralıla· 
rın hisselerini alabilmesi için, program 

(Sonu 5 inci sayfada) 

Delegasyonumuz dönüş yolunda 
Pöti Jurnal diyo r ki : 
'' ••• Geçimsizlik ••• teahhüdlerine sadık memleketlerin cesaret· 

lerini kırar ve sulhu korumak istiyen politikamız da yanımızda 
olması elzem ol.an bir devleti bizden uzaklaştırır ••• '' 

Paris, 26 (A.A.) - Anadolu ajansı
nın hususi muhabiri bildiriyor: 

Delegelerimiz dün akşam saat 22 de 

Semplonla hareket ederlerken istasyon

da Faris büyük elçimiz Suad Davaz, 
Lond.ra büyük elçimiz Fethi Okyar ve 
BB. Politis, Puritc.h ile Türkiye büyük 
elçiliği erkanı tarafından uğurlanmıştır. 

Delegelerimiz Belgrad ve Atinadan 
geçeceklerdir. 

Pöti J urna1 diyor ki: 

"Bu devirde Akdenizin şark kapısını 

kontrol eden bir milletle çok iyi münase
betler muhafaza etmek pek mümkündür. 

Türkiye ile bozuşmakta hiç bir menfaa .. 

timiz yoktur. Bilakis onunla dostluk en 
iyi dış politika ananelerimize uygundur. 

Geçimsizlik hiç bir tehlikeyi bertaraf e· 

demez, fazla olarak teahhüdlerine sadtk 
memleketlerin cesaretlerini kırar ve sul-

hu korumak isteyen politikamızda yanı
ııuzda olması elzem olan bir devleti biz· 
den uzaklaştırmak gibi korku verici bir 
hata olur.,, 

Tarafsız görmenler 31 ilkkanıt~ 
da Sanca.kta bulunacaklar 

Türkiye Cümhuriyet Halk Partisinin 
lturduğu ve yilrüttüğü rejim böyle bir 
aemokrasidir. Biz, halkın halk için ve 
halk tarafından idaresi diye andığımız 

'Atatürk rejimini böyle anlıyoruz ve 
böyle tahakkuk ettiriyoruz. Bize demok
rasinin en yükseli payesine vasıl ol· 
tnuş diye gösterilen yunan, Roma, ve 
~rtaçağ ve Avrupa demokrasilerinin ve 
bugün içinde bulunduğumuz çağrn de
mokrasi diye yadettiği rejimlerin esa
sını biliriz. 

kurtuluş yolunu gösterdi: Halk için 
halk ile ... Memleketi istiladan kurtaran 
Atatürk, memleketi idare için bir parti 
kurdu ve adına Cumhuriyet Halk Parti

si dedi ve bütün rej imi bu ifadelerin 

manasına, mefhumuna ve bunların tefsi
rine bırakmadı. Bunun şeklini ve teşek
külünü tayin etti. Bu beynelmilel ilmi 
ve umumi tabiriyle demokrasi de olsa. 

manası, mefhumu ve tatbiki itibariyle 
yepyeni bir idealin ifadesidir. Bu ideale 
göre halkın ekseriyetinin intihabım ka· 
zanmak memleketi idare için kafi de

ğildir. İntihabı kazanarak memleketi 
muayyen bir müddet için idare etmek 
kafi gelemez. Bu bir nevi diktatörlük 
olur. Atatürk inkilabı her nevi inkilabı 
red ve hatta tard eden bir rejimdir. 

HATAY HABERLERi 

Cenevre, 26 (A.A.) - Türk • Fran• 
sız anlaşmazlığının halline intizaren 
İskenderun ve Antakya sancağına gi .. 
decek olan isviçreli, hollandalı ve nor• 
veçli tarafsız üç görmen, bugün Cenev• 
rede toplanmışlar ve Milletler Cemiye• 
ti genel sekreterliğinden kendilerine 
refakat edecek olan norveçli B. Anker 
ve İsviçreli B. Mottier ile temasa gel .. 
mişlerdir. Heyet, yarın hareket edecek 
ve 31 ilk kanunda sancakta bulunacak· 
tır. 

Atatürk inliılabma kadar demokrasi 
ve halk idaresi demek, milletin reyleri
nin ekseriyetini bir araya toplryarak 
mebuslarını seçtikten sonra muayyen 
bir devre içinde memleketi idare etmek 
oemekti. Bunda en çok muvaffak ola
na en iyi demokrat denirdi ve hala da 
böyledir. 

Dünyada demolfrasi haricinde sistem
ler kurarak muvaffakiyet arayanlar da 
vardır ve olmuştur. Sınırlaruruzm dı· 

şında geçen dahill hadiseleri dikkatle ta. 
kib etmekle beraber kimsenin iç işleri
ne karışmak şiarımıza uymadığı için, 
bunları ilmi bakımdan hatta objektif 
Öe olsa daima milli mütalealarımızın 
haricinde bıraktılC. 

Beşeriyet tarihiyle başlayan türk ta
rihinin hususi icablan türkleri bin bir 
tecrübeden sonra, yani otokrasi ve teok
rasinin tatlı ve acı neticelerini gördük
ten sonra arızi bir takım sebeblerle 
memleketi, istila edilmiş, istiklali, hür~ 
riyeti elinden alınmış bir hale getirmiş
ti. Bu hazin ve elim devirleri hep bera
ber yaşadık ve bu tarzı idarelerin fel
sefesini birlikte yaptrk. En büyük haki
kat büyük milletlerin beşeriyet tarilri. 
nin yerinde asırlann teakubiyle ne
silden, nesile yaptıkları büyük tecrübe
dir. Tarihte bu tecrübeyi yapan ve ya
fatan milletler de çok değildir. 

Halk her zaman, her yerde kendisinin 
vekil ettiği mebuslarmrn ve hükümetin 

işlerini mlirakabe edebilmelidir. 

Atatürkün kurduğu halkçılık budur. 
İşte biz bu yolun y~lcusu olarak b:ıra

da toplanmış bulunuyoruz. Memleketi

mizde her sene toplanan ocak ve nahi

ye kongreleri her iki senede bir topla-

iSPANYA 

Köylüleri aç bırakıyorlar, rey 
vermiyenler mahkum oluyor 

Sancakta tazyikin devam ettiğini 

bildiren haberler gelmekte devam edi
yor. Suriyeden İstanbula gelen bu hu
susi baberlerı' oradaki aı·kadaşımız te
lefonla bize bildirmiştir : 

Uzkiye, 26 {Hususi) - Sözde san~ 

cağın asayişini bozmak suçu ile Antak. 

yada adliyeye verilmiş olan doksan ki
şiden kırk kadarı mevkuftur. Geri ka
lanlar henüz hükümct tarafından aran· 
maktadır. 

Humus, 26 (Hususi) - Vergi borÇ

larının tahsili bahanesiyle sancağm her 
köşesinde şiddetli tazyik ve takibler 

iSYANI 

devam etmektedir. Bu hal bilhassa Rey• 
haniye mıntakasında pek şiddetlidir. 

Tahsildarlar köylülerin borçlu olup ol
madıklarını sormadan bütün köyün hay
vanlarını, köy evlerindeki eşyayı, yiye
cekleri toplamakta, beraberlerinde ge
len jandarmalar ve milisler tarafından 
derhal pazarlara sevkolunmaktadır. 

Borçları olmadığım iddia eden lıa1k dev
let dairelerinden dayakla kovulmakta 
ve mallar yok bahasına satılmaktadır. 

Sancağı Suriyenin bir parçası şeklinde 
(Sonu 2. incı' sayfada) 

illiP 2L1llllY ...... 9ll.:ICtıYaJlOO --

Bugün 
İç sayfalarımızda: 
lKINCl SAYFA'DA 

Madrid bombardımanının bilançosu 
Hukuk ilmini yayma 1Curumunun 
konferansı - İç haberler - Dü
şünüşler - Dil köşesi. 

Madrid, 26 (A.A.) - Dün öğleden 

sonra Madrid üzerine asiler tarafından 
atılan büyük çaptaki mermilerin sayısı 
otuz kadardır. 

Telefonika mahallesinde bombardı

man gerek obüslerin patlaması, gerek 
kaldırımlara düşen ve parçalanan cam 
\'e camekanların çıkardığı gürültüler yü
ıröndcn 'halk müthiş bir heyecana düş
müş ve yeraltı demiryolu istasyonuna 
ve evlere bir hücum olmuştur. Hasara 
nisbetle yaralıların sayısı azdır. Bir çok 
milisler asayişi muhafaza için hemen 

tedbirler almışlardır. Patlamalar biri biri 
ardından bir saat kadar sürmüştür. Sa
at 17 de sükunet geri gelmiş ve düşen 
mermilerin patlayış noktalarında yükse
len dumanlar da tedricen saat 17.30 da 

dağılmıştır. Telefonika'nın pencerelerin
den ciddi hasara uğrayan damlar görül
mektedir. Ölülerin sayısı henüz belli de· 
ğildir. 

Asi tayyarelerin hareketleri 
Rabat, 26 (A.A.) - Sevil radyosu

(Sonu 6 ıncı sayfada). 

OÇONCO SAYFA'DA 

İstanbul mektubu (Neşet Halil 
Atay) - Dış haberler. 

DÖRDÜNCÜ SA YF A'DA 
Yabancı gazetlerde okuduklarımız 
- Blum tecrübesi, Tefrika: Cen
gel kitabı - Türkiyenin ekono• 
mik durumunda göze çarpan in
kişaflar. 

BEŞiNCi SAYFA'DA 
Haberler ·- Tefrika: Bilinmiyen 
insan. 

~~ 

Fıkra 

1872-1936 
Şark Demiryollarımn satın alınma. 

sına aid vesikalar, cuma gilnü Bayındır .. 
lık Bakanlığında imza edilmişt~r. Şı'r• 

keti temsil eden zat bu fırsatla bir nu• 
tuk söyliyerek demiştir ki: "Biz bur<l-4 
da bir milletin topyekfin kalkınmasına 
şahid oluyoruz. Bu iktısad1 uyanışın 

· kurbanları biz olduğumuzu sak1amalt 
istemem Artık, bundan sonra, Türki• 

ye'de yabancı sermaye için iknici saf .. 
ha gelmiştir: Bu safha, tam bir işbirli• 
ği olarak tecelli etmektedir .. " 

1872 de bir yarı - sömürgeye gelen 
şirket, 1936 sonlarrnda müstakil bir va• 
tandan ayrılmaktadır. Yalnız onun de .. 
ğil, bütün yabancı kapitalizm fıleminin 
1872 de ve ta 1922 ye kadar güttüğü ga. 
ye, kendi hesablarrna haklı olarak, türk 
topraklarını sömürmekti: henüz şark ve 
islam ortaçağ'cnın karanlığı içinden 
çıkmıyan bir çok memleketlerde bugün 
de olduğu gibi, yarın da olacağı gibı'I 
Fakat şimdi garb aleminin hür devletle
rinden biri olan Türkiye ile vatan şart• 
!arı içinde işbirliği devri gelmiştir. 

Osmanlı Türkiyesi, tütün rejisinin 
adında görüldüğü üzere, m ü ş t e r e • 
k ü 1 m e n f a a bir müessese idi 
Ancak, bu menfaat beraberliğinin 

en küçük payı türklerindi. Kemalist 
Türkiye, yalnız türklerindir: o bir tek 
menfaati temsil eder. Bu prensipi ve 
onun bütün disiplinlerini kabul eden 
hiç bir teşebbüsle birlikte çalışmağı 
reddetmez. Şirket müdürü hakikatı iyi 
kavramıştır,. - Fatay 



Hukuk ilmini yayma kurumunda 
Beşinci konferansı B. Osman Nuri verdi. 

Hukuk bmiaı Yayam ICunmunun 
6u yılld bqind konferansı Merku 
Bankası Hukuk müpviri B. Osman 
Nuri Uman tarafından dtin Halkevin
.. ftrilmittir. Konferanam mevzuu 
"Hukukta 1erbeıt tetkik ve taharri u
IUlfl'" idL 

K.onferansta her lllDID olcluğ11 glbl 
teçkin bir dinleyici blabalıfı vardı. 

B. Osman Nuri, mevzuun bir tarih· 
selini yaptı ve bu tarihçede de cihan 
medeni kanunlarmm en ~ olan 
fransız medeni kanununu model olarak 
ele a1mıf ve Kot Sivirin ne ıuretle doğ-
4utuau ft bu elerin yapıbpncla Napol
yon Bonapart'm roUinfl ve verdiii i
nemi aıılatmıttır. 

Konferansçı bunu mtlteakib Napol
)'OD Bonapart'm devletçilik duyguları
m izah ederek bUyülr fransu inkılibı· 
nm devletçi olmaktan evel ferdci iken
Bonapart'm gruplarda yalnıs devleti 
tehdid ettikleri %aman dllfman kesildi
lini ve ailenin ise devlet için zaruri bir 
tefekldll ve bir grup oldufunu, ancak 
dnlet nnfuzu lle aile ntıfuzu arasmcla 
lbtillf çıktılı vakit devlet nOfusunu 
aile nllfusanun fevkinde tuttuiunu 
kaydederek Bonapart'm devletçilife 
w aile hukukuna nrdllf ehemlyeti te-
1-tls ettircll. 

B. Olman banc1m 10Dra sUi n ye
'111 te1akJdlere gfSre: bnanan metin,_ 
llmelerinin lefsir, tatbik, metlek Ye 

......._dal, fikir w telakkileriDI ve 
h bmasta telakki Ye fikirlerin deiit
-lerine mleuir olan muhtelif lmllle
ıl ayn ayn taflil etti. 

8qm konferamçı tnrk w t.riçıe 
lmbJama pçenk lı:anunlarc1ald ler• 

bnt tetkik ve tabani uulllntı tetkik 
w mln•hp etti " biıunu medenl
mbln hlJrimlere 1lakkr takdir w tef. 
.ır w ,,,...eı.iıü bala etti ve (Js:a.. 
aunun tıeflirinde mantıki, ldll ve ~ 
minktr bir neticeye isal eclea maaa na
arı itibare almmalıdır. ilu halde ehe
mlyeti hak olan ,.tnıs Jafıs 4elfl me
deni bnmıun blriDcl maddednde c1enll
dllf ılbi aynı zamanda kanunun ruba. 
dar) dedi ve llfzt tefsirlerin ctotaza. 
atı tıebHblerf a&teıere"k ha Deri tef· 
elrleda mnbdeceil "mefh1111111 maha
Jefet yolu" tıda darda. 

Ve kvnferammı fU ....ele Wtinli: 
lllnaı:teı~ ~ 

.. yarmm pDf hulaakplumda yeal 
~ kendilerine ftftDit oldufta ıe
Dlt Ye ilmin IOG nuariyelerJae ma&-

fJk takdir baldamu adalet ft b•kkanl
yet dairesinde, bayatm icab ve hakikat· 
lerine mutabık olarak kullanmalarını 
beklemek hakkımızdır. ÇOnkO bu genç· 
ler en büyük inkılihçı Atatürldln ir· 
,adkir eliyle ve ciimhuriyetin mileyyi
deai diye tavsif ederek açtıit ve açar
ken de çok aziz hayatının en büyük zev· 
kini duyduğunu ıöylediği Ankara hu
kuk fakültesinin deierli profesörlerin· 
den elen alıyorlar. Yine bu mesud genç
ler yeni haftan ıslah edilen tıtanbul 
hukuk faknlteılnin yerli ve ecnebi pro
fesörlerinden hukuk ilminin ıon nua
riyelerini ve teklmillerinl 6ireniyor
lar. Her ild fakülte profesörlerinin 
muntazam ve miltemadi nefriyatı, Adli· 
ye Vekiletinin büyük himmetler ve fe
dakirlıklarla, metod ve bilri ile çıkar
dığı eserler " daha birçok vaaıtalar bil· 
tün hukukçularımısm önlerindedir, 

Profea8r ŞYarta medeni hukuku· 
musun iahıııda diyor ki: "bu kanunun 
yani medeni Iranunummun iktihamı 
bilbMM millaid kılan .aaıflardaıı biri• 
al kaııun llbktmmm alutiki OJmUJ ft 

bakimin takdirine ıenit bir Aha terk 
eylemesidir. Isu mretle tatbikat, Jranu
DU memleket münatehetleriQe uydur
mak" ~nirneemek. tıemai1 eylemek-. 
aiyetinde bulunmakmdır.) 

Her feyi dojru ve açık ıören bOyilk 
bafveldlimis yeni bir matbuat kanunu• 
mm •Mimi Jtmmuna S tıamm•s 931 
tariblncle Bilytlk llillet lleclleincle 
balı ederken hukuk için birkaç cimle 
liyı.aitlercti. Bu kelimelerin lfacle et
till h•kikat " beJllati caneımek için 
onları aynen slkredecel'm: 

Bafweldl .,_ ki: <- lmlmk nlha
,. -nen bir memlebtla ldareeinl 
...... etmek içindir, wU bir fqdk. 
Hukuk mücerred bir te7 delildir. ta. 
reeindell w1 o14aianis 'Dl'Dleket 
balkmm ihtiyacı ne l1e eau prenalpl 
mubaf aza ederek onun İltediil kanunu 
vilcucle ıetirmellylz). 

Hukukun esMJarmı lnkdib Ue mem
teketimlsde fıtkıran feylsll kaynaklar
dan lfrenen ve blıfvekllln memlekete 
uyacd hukuku ima -ve belli tar»
da ifade eden nutkundan l11- -almak 
meabu~etiad• bulanan .ıbqtlnb ,.. 
yarmm b&kimlerinden w halnıtçula

nadm ba milletin tıeciyeaine. ba mem
lebtia ibtiJllSlanaa UYPIJ ictilwllar 
kmmal• amftffak olmalamu dileye
rek l&lerime nihayet veririm. 

Köylüleri aç bırakıyorlar, rey 
vermiyenler mahkum oluyor 
(s.p ı. lııcl .. .,, .. , 

'1111 .-~ bilttmduklan 
... san ete ,,.,,.... ~ıJmuttır. Bir çok 
ı,rrı. IOJÜD111 l9e de 1aaJk brarmdm 
.. z-qtır. 

~il (B ..... ).- ...,... 
....... ajua ......... de.lep 

1*J8 ADtakJa ~· rllliaio -J
...+n Ttirkiye '" tarlder .,watte 
pwetıl tr:akidde ~- Bir •· 
.. ~ ntlk"-r da ... 1 ..... 

tir. A7111 beledi)'e r.W ~ bitaraf 
JleJete lc:abeden ~ ~ • 
....... DOrylnln tefd1dy1e buı ... 
Jınl Ye 1Juı hlriatiyanlardaıı mllrekbb 
PJi bk ~ kmmuftm'· Bu ko
mia70A faallTetıe ıeçaılftir. 

Baleb, 26 (BU8UJI) - ... teçi· 
.... 5ttlrak etmlyen1e.rln mglwlreme8l-

- M lrlmmunvelde lMıt'l•mn!fhi'. I• 
....... mü1ııelneMnce C5 tlhtt eeçi-

- ....... ıemekle ltıdbam edilmit
... - birer Suriye lirMI ceırayı nakdi. 
.,e _,,,... olmaflu'cbr. Kah.....,ar 
srtt ı '* lmaımı llJeaclllderi smmn; 

.. _ ... nz-.wle ... -sime Jttirak 
....-ıır. Ba yolda her tllrMl cesayı 
....,_.ptıe lııüul ecleris... demltJer· 
c1k. 

hlnmclenuı melaJremeeinin birer Su
lllJe Jirw mehktm ettili at1arm M
im •pptadll'. : 

BB. Paki ellu llebmet. Kaaollla, 
..... sa... Bebek llw, Boetan. 

kayMllerin Ahire " hayvanlarım mılL 
saden •tr ı.....UJer. ıca,ım. llÇ kal
mıttır. 

Hama, 26 (Hamal) - Altı dkk 
tof8rii 22 Ukkinunda o1ıamob111e Lken
derundan Halebe y6k glt&rllp 4&lerler· 
an &llerlne enneni ve anılJ1atc1uı bir 
JraS ~ çıkarak 90f5rleri d~ 
1ar " bir maldnenhı 1latik1erinl blpılk-
Ja puçalumflar, camlarını lnrmqlar " 
ilserlerlndekl 25 Suriye llraum da al
llllflardır. Bu nkanm !ai:endenuıdaki 

.. Simmyan brc1etler tarafmdllll tertib 
olun4uju anlqdmıJtır. Bunlar Ancak. 
tmd tGrk toflSrlerini ve tllrk otomobil-

lerini blralmupcaldarm "" ......... 
dider. 

:oroıırıos 5 &L1tOllT$i 5 anınanıonınu OliJ1lı 
Pıof. K. JIOMORCIANIN 

Modem .. herlreee elsem killlplan 

AmeU n tatbiki bmbiyo 

Yeni mnhaeebe aaultl 
Ticari aaalimat w benlracd•k 

İktı•d ilmi 

llati- -+a-beleri (Şlrlret, 

Kr. 
35 

122,50 

105 
17,50 

unayl, slnat, baka) 175 
Ticari ve ..U beaap 1. tıl lamD fO 
zu.t .... lraWeled 
Lo~IW cetftlleıt 
(,.tıalram) 

Ye.ı 1-bs tlc:ad (-'ıı111J 
ner) 
lılaU cebir (iatilau ft 

20 

200 

~ be;laplm'ı) 100 
~ICla •tlf yeri: ıw.ı Kkapevl 

---RE F TI - dl 

ULUS. 

IST AN BUL TELEFONLARI : 

Buğday fiatlan 
Iıtanbul, 26 - Evvelki pne ıöre 

buğday fiatlan bet pilnl daha diiftL Pi
yasa ıevtektir· 

Pedagoji enstitüsü 
açılıyor 

ı.tanbul, 26 -
\Jnıversıte edebiyat fakültesine bağlı 

olarak: açıJacak peuagoJı cnatıtuawıun 

pec:laıoJı kısmı profesodugunc Sadrctdn 
\;ela& tayın ecıılmljtu. liwıaan sonra orta 
mekteblerde hocalık edec:c:kler bu enati-
tiıdeıı veaika alacaklar, edebiyat, fen fa. 
külteleriyle yübek m1111!ım mektebin
den mua•limhge intiaab edecek talebe-
1.er de bu enatıtiiye devam sonındadır
Jar. 

Şekerden alınacak 

istihlik vergisi 
arbnhyor 

Fiatlar değişmiyecektir. 
2785 sayılı Jran11nla ,eker ilti1ılik 

reami ni9betl pker maliyet fiatına ıöre 

tansim edilmit bulunuyordu. Şeker is
tihlak reuniııhı indirilmit olmuı lma 
bir zamanda 1emere vennİf ve bir kaç 
ıenedenberi 50 bin tona dil§en ,eker fa
tihlik miltdan 1935 1enesinde 70 bin 
tona çıkmııtır. Hükümet bu vaziyet ü

serine bupnkü teker iatilıuline göre 
yeniden teker remıinin teabiti lizmı 

geldiğine karar vermİf ve 2785 numa
ralı ıeker iltihlik resmi haldandaki ka. 
nunu değiftiren bir kanun projftl ha· 
nrtamııtır. 2785 numaralı kanuna ıare 
55 bin tondan fazla olan latiblalde nis
bet artıyordu. Yeni proje ile 55 bbr ton-
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YURDDA 
Hava durumu 

Meteoroloji enatitüsfln.den verilen 
malOmata ıöre dün Marmara kıyıları ta 
ınamiyle, Trakya mmtakau prki ve oc
t:a Anadolu yer yer yağıth geçmiıtir.. 
Yağıı prld ve orta Anadoluda irs, 6o 
fer yedenle yapaur pldinde olmuftlır:. 
Yurdda havanın yafıth ve umumiyetle 
bulutlu olmaaı dolayımyle IUhunet evve. 
ki cüne ıöre din oldulrça yüksek bl
mqtır. En dütük dereceler ıuftnn altın
da Ankara ve Boluda 5, Beytehir, Ço
rum ve Kırfehirde 6, Kutamonu, Kon. 
ya ve Ersurumda 7, Eekitehirde 9. 
Karsta 13 dür. Hava tazyikinin düt
meai rutubetle ıubunetiD ytibeJdiii An
karada daha dan aabahtan yağlf vasiye. 
tini hazırtamıı ve saat 13 den itibaren 
kar dtipnele bqlamıJtır. Dün yurdwı 
en ucak yerleri llfırm OatGncle 16 dere
ce olmalı: ilaere Antalya. Silifke ve A· 
dana idi. İstanbul barosunun 

yıllık kongresi 
J.tanbul, 26 - Senelik koncresinl 

bugün yapan latanba1 barom avukatlar 
bnuamnm CUllllanm kom'1'"9k tlsere 
Anbrada tıoplanı .... k heyete ..... 
konyah Ali Haydar, Ahmed Rıfat, ve S.. 
illi ~: 937 .......... .,..... bbal 
e• elfdr. JtGacnıde B. AB Ba,.tarm ı.. 

• 1uk İltİhla1 niabeti 65 bin tona çılranlımt
tır. Memleket içindeki ,eker lstibsal 
haddi 65 bin ton olaralı: telbit olundu
luna ıöre 65 bin tonluk latihsalden bir 
kilo için bet kmut resim ümıcaktır. 

Zonpldalc'ta C. B. P. il 
lcongreafne latmrhlc 

Zonguldak, ı& (A. A.) - Parti U 
konıresinin yarınki toplantmmda ha
ar bulunmak tbere Bmdar ..,.ıa.ı ifa. 
lid Onaran ile mllbllrattaa b8tlln tiye
ler febrimbıe pldi. llemlelııettıe "-SN 
bllylk bir allka ile ~b -ol.,,.,..kıeadı-. 

ro ........... pbn " u••••tJar .. 
..,..... oldala ..... w:rea yum da ............... füat,... b6yle lıir ..................... Ali.,.. 
la•'•• ha ftl'ilea kallat llllllal edfhrdt
tlr. 

lktisad Fakült.esi 
!mabaJ.•-

Kwif nlll1etlnia Bnnenltecle bir ... 
tlud faklllteli '9'u-• ... kmda

kl ı.eldenea telıliil '"'cin nktlrltlie 
p1cll. l'akllte delamblma profeek o. 
mer ltua tayin edilmlftir. l'atlltıede 

tamU mllcldeti dlrt llDedlr. Bu Jı1 ı.. 
lriUteaJ.n biriaJi ..... da atılacak ~- ta
lebf kaydına .. .,. .. akar. 

Bir sahtakirlık 
hadisesi 

... bal, 26 - Bucfbı po1ll, tıaMW
umumi ve icra tarafından mühim bir 
aahteWrlık mqlıud clrmii Japıklı. SaJı.. 
tekirblm yıllardanberi devam ettiii ve 
1Uçlulann kendilerine Ut olmıyuı bir 
pk P1fİ menkaJleri muhtelif IUretlede 
•t:mıt olmaJan i1atbmli vardsr. Dört ki
ti yahhNll. Tahkfbt 4eftlll ediyor. 

Şişe fiatlan arttı 
ı.n1ıa1, 26 - .,. ,..... tite 

flatlanm ylsc1e yirmi arttırdı. 

DiL KlJŞESlı 

"Eninde de, mmmda c1a..: 
.. Eiımde aoaıuıda" tabiri kili' 

Uade kullaıulması ururl olaa bir "locu
tioıl' dur. Bu ltı'barla Hyle bir vlr6'Jlle 
ayrılmaaı ve bele "de,. edatlarzyle itıv
vetlendirllmelı lstenm.si lı1' dolru ı~ 
ralemes. 

• • • 
-ıtenunlarmm Detir busnauada çok çe
tindir." 

Ne lıar mOpbem bir clJmle/ h
aıınlarıa nelJÜ bu.,.,,nda "'tla olması 
ne demeitlrl lf eJretlilmeye elverifli o/. 
madıltları mı anlatılmak isteniyor? Ta
bii lıl defli. Sadece Mfriyat bdlıında
kl blldJmleriahı afirlıfı blltll4ili.,ar • 
Fabt bunun biJyle "'yleamesi lcab et• .... , 

••• 
"Bu ..-tede üyuet. politika yok 

cibidir.'" 

Şeker iatiı.aB 65 bin tıondan •lı dilt
tOP saman beher yQs ton nobanlık L 

sima nm1m m.beti 0,01'5 lmnlt iadldlo

- w .... ı 65 .. tıoadan fu1a olur-
- beller ,... tıoa isin O.Ol lmnlt ,...._ 
tilecektir. Blklmet teJrıere lmrplddl o
JarM ....... ld\Niı-ha ,,, ' ttn o-............... ~. 
lelrer Wlh1'k n•ılnln mttulu- ..... 
riD 1U1f &ati tlredade tem etmi1ecelı:t 
....... .. tıedl:ılde ,..... ........... 

artacaktlr. ..... lnfbMJlnln ·
plledn maJqet fiatl tlserlDde bir fark 
,......tında uttm1aD fıltihWr nmal 
.. ..u,. flad tlserlac1eld ,......, ..... 
DMalmr. 

1937 Paıia ser~ lttiralddda tek
lini garilplek tlseN iktiad, maliye Ye

IEtlederiyle merbs t.nb• munıbllul&
nndan mlrekbb bir komlayon J'Ulll 
maliye vekilet.iııde 1CSri1fmelerine bqla
,..ırtır_ 

Kamutay Çağrılan 
28/XU/1936 puartai cilıUl ... 10 

• Giimrilk ve fnhiurlar mctimeni top-
lanacaktır. ~ 

Doğum 
Tlrlrlmta tefi B. Ntdnfn bir mı 

dUnyaya gelmlftlr. Arbdaınnısı ve 

Ba,an Macl7l lr:lıtlar, yavruya 1l&'Ulı • 
mtırlei' clileris. 

Balkan basın birliği türk 
komitesi 

aalbn ...._ lıirlili tılbtı: IDOlaltz• 

Wlarmua ilk liMıeeini -- lace ... 
ptmiftik. Aslılı lmbal ......... 
8ç arkada9m Wmlerlni bu lileejw iJ&. 
Ye olarak yanyonas : 

Süreyya (A.A.), Raif N. lletıo, ... 
Zekeriya • 

Yangın 
Bu sabah uat tlç\1 on ıeçe ma6t 

bawnızm arlralmda bulunan ve atıı.poı' 
h1flbtlntın yanma ~ayan atanfarm 
içinde liuluııan bir binanın yanmakta 
oldulu ıariUm&,tnr. 

Yangın ınatı.unıa:a derhal itfaiye
ye bildirilmlt ve dört c1akib içinde y .. 
titen itfaiye. yancmı çabucak l&ıdbe 
mU,ttlr. 

Nöbetçi ecmneler 
1·11-936 dm 31-12-936 akp-. lradal 

ecsaeeler ıece aAet cetYeJi 
1 - PMar llerllu ec._,.. 
2-Paw1eli .Anbra ........ 
1 - 8ü Yal n Cebec:i ecM!!elelıl 
4 - ç....- &Jk ft ...,. 

ecsu.!af 
5 - Peqembe Bp ec-neel 
6 - Cmail Sebat .. ,, ...... ....... 
f - cu..rteli htanbul ec......S 

iHTiSASA SAYGI 
Hikiyeyi bilir mili· 

nls? İltanbuldald" Divan· 
yolunu açtırmak lçln 
Fruudan bir m8hendi8 
getirmieler. Bu rnllben • 
dis. tetkiklerini yapıp 
pllnlarmı butrtarken blr 
Ki1n Şeybiu.llm Efendi, 
kendiıini yemete caiu'· 
11119 ve saldan. soldan 
konuttuktan sonra mil
hendi~ yolun nereler • 
deD aeçmeai daha mava • 
fık olduimm mılatmJt. 

lannm olclukça canlı bir 
ifadesidir. 

••• 
Geçenlerde Ankara 

nıdyomnda alaturka bir 
prkı dinliyordum. Ana
dolu havaJanm tülicl e. 
deiek yapılan ba handa 
beste, oldukça, ,pbeldL 
Püat gllfte? 4Unyada 
edebiyatla, nunnJa ~ 
kadar alikHıı:; sevkten 
ba kadar uzak .a.. as te
aclilf edilebilirdi. Sebe
bini kendi kendime dil· 
ıtlnc!Um: 

- Jlıdtıkblr, ctedlm, 
bu beatıeklr, ~ de 
lrıendi yumak iatemiı o-

~ · 

çek bosuiu RiW .ı-. 
iki peaçere ile bir bal • 
kon lnunm .eftbil tqıe 
ma1ıyordu. 

Krtınl Kin mimar.,._ 
tmDa ...... w .dayap 
dltBDdikleriali ~ 
kendiaine IGylecllm. Do8" 
tumda ....... le11eiaial 
f1krimde icll: 

- BT, benim--. et 
pencere Ue W1ııoe.., .. 
blblainl..U.o ....... 
ru etti ki :ıaaı n shli 
edemec1im. 

thtl .. ~ 
MlrmetmlJktıeD ..,.. .,.. 
...wsUk 1111 ııPMI or • 
taya <1 ae ..._ _ 

o._.., Heye MWa 
Siywt .-e ,.ıitib lllribiriaüı tam 

111/Jter.uli olaa .ıırru,ıertllr n e.saaea 
dillmis4e •• urNnl.ua poUtib tDl
rial tam maııalyle bu "alyaset .. .r8•D • ı 
ııaa hrfllığıDtla lıııllaıuyoruz. Hal bay-
ı. o1 ..... ilıl ~ÜJ ya,,,.,,a ili .. 
nl•"'"M'lim'~ w ~ der gibi 

bir bata oldrılrt luhdlllr. 

Ziyafetten sonra fran• 
• mUbendim bir donu
na: '"ben memleatlme 
d6neceiim.. elemi.. '"Ne
aen?" diye eormuşlar. 
Mübendiıin cevabı fU 01-
111111: 

- Sisin 8eyh611.._ 
mmız, ba ifi bendma da
ha iyi bildiiine kllii: ... 
tık bana ne ltlzum var? 

Hikaye, lhti .... hOr
IDelablllin ve bir takım 
lman1Um bilir bllmes. 
an111r anlmnas,, bir~ 1.
len buıımlaruu eoıa,..-

•11•11ini,. ........ ... 
daf•mmelini ...... .. 
miyoru? Bitla ....ıcıa. 
terde lhtllua 9&YJPYI 
baJ1r anamda t&et: baUM ..,,.... .... aeçtt_, 
bndilini hillettina bir 
anaet olmnfh'!: 

#.ARTAJI 
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lstanbul mel.:tul:m -
EKEMEK MESELESİ 

Yeniden 
Son günlerde buğday piyasasında 

görülen nisbi canlılık lstanbulda ekmek 
meselesinin yeniden ortaya çıkmasına 
sebeö oldu. Bütün gazetelerin birinci 
sayfada ve birinci planda konuştukları 
iş budur. . - . 

lstanbul gazetelerini ekmek Hatları 
hakkında yeniden neşriyat yapmağa 
sevkeden §mil, buğday fiatlarrndaki ar
tışlar veya belediye narh komisyonunun 
ekmek fiatlarrna yaptrğı zamlar değil, 
bu artış ve zamların bilhassa az serma
yeli küçük fırıncılar arasrnda meydana 
getirdiği akislerdir. 

Hakikatte, ne buğday fiatlarrndaki 
artış gayri tabiidir, ve bazı gazetelerin 
yazdıkları gibi memlekette istihsal mas
raflarım artıracak kadar fazladır ne de 
belediye narh komisyonunun borsadaki 
fiat hareketlerine tabi olarak aldığı 

zam kararları şehrin az kazançlı hem -
şeri/erini tazyik edecek kadar kuvvet
lidir. Borsa !iatlarındaki yükselişten 

sonra narh komisyonunun ekmek liat -
larrna yaptığı zam kiloda on ve yirmi 
paradır. . - . 

Bir de; 

Büyük sermayelerin muayyen men -
faatleri ve devletlerin mil/i iktısadı ko-
rumak için muhtelif usul/erle tesbit et
tikleri suni fiatlar vardır. 

Türkiyeye hariçten buğday, un gir
memesi, iç piyasada buğdayın muayyen 
fiattan aşağı satılmaması için hüküme
tin aldığı tedbirlere göre, Türkiyede 
buğday fiatı, Türkiyenin iktısadı kal
kımı ve türk köyünün refahı için, hü
kümet tara!rndan tesbit edilmiş suni fa. 
kat milli bir fiattır. 

. - . 
Türkiyede harici piyasanın tesiriyle 

yıllardanberi ilk defa olarak ve sııni fi
at rakamınrn üstüne çıkarak normalle
şen bu fiatı: 

lhracatı tahdid, hükümet elindeki 
stok buğdayları piyasaya arz suretiyle 
tekrar asgariye indırmek mi, yoksa fiat 
hareketlerini aynı zamanda büyiik şe -
hirlerde yaşayan halkrn ihtiyaçlarrnı taz
yika imhan vermiyecek şekilde tanzim 
ve idare etmek mi daha faydalıdır? 

Benim kanaatim şudur: 

H alkrn hükümetten ve beled iııeler
den istediği, ve isteyebileceği fiat hat
ta maliyetleri ödemeyen, ucuz fiat de
ğildir. lhtikar, fazla kazanç ve tanzim
sizlikten mütevellid fazla masrafları ö
demeyen normal fiattır. Bin~enaleyh 

devletten manasız bir şekilde '>'Y<"Mya 
ve ihracata müdahale istemektense ek
mek işinde belediyelerden, tanzim iste
mek neşriyatı bu noktada teksif etmek 
daha faydalıdır. 

Neşet Halil ATAY 

ULUS 

Romanya da Adisa
habada k:onsolosluk 

kurdu 
Roma, 26 (A.A.) - Romanya hükü

meti Adisababada bir baş konsolosluk 
tesis edeceğini Roma'ya bildirmiştir. 

Roma, 26 (A.A.) - Birleşik Ameri

ka hükümetl~rinin büyük elçisi B. Filips 
Messagero gazetesine verdiği bir miila
katta Adisababaya Amerika tarafından 
bir başkonsolos tayin eidldiğini ve bu 
konsolosun yolda bulunduğunu söyle
miştir 

BELÇf KA'DA: 

Kacakcıld .. Ja nı iic:ulele "' . 
Brüksel, 26 A.A.) - Lö Suvar gaze

tesinin bildirC:iğine göre tütün kaçakçı

lar nezdin de yapılan bir araştırmada 

yüklenmek üzt re bulunan mühim mık
tarda silah da ele geçirilmiştir. 

İki kişi tevkif olunmuştur. 

FRANSA' DA 

Lil grevi süktiıı İ\'İmlc 
deva nıecliyor 

Lil, 26 (A.A.) - Demir amelesi gıe

vi sükun içincle devam etmektedir. Yor

tular dolayısiyle bu konuşmalar tama

miyle durmuştur ve bu sene içinde bir 

netice elde edilmesi muhtemel değildlir. 

SAYFA 3 

HABERLE 
Çin meselesinde umulmıyan bir hadise 

Mareşal Çang Lue Liang da Nanki'ne döndü 
Şanghay, 26 (A.A.) - Asi mareşal 

Şang Sue Liang, Çang.Kay-Şek'i tah
liye ettikten sonra kendisi de bugün 
Nankine gelmiştir. 

Pekin, 26 (A.A.) - Tien.Çindeki 
Çin mahallesinde şimali Çin asi ordu
sunun bir karargahı meydana çıkarıl

mıştır. Bu karargah Çang Sue Liangın 
kardeşi idare etmekte idi. Bu işle alaka
h görünen 17 kişi tevkif edilmiştir. Çang 
Sue Liangın kardeşi ailesiyle birlikte 
kaçmaya muvaffak olmuştur. 

Ele geçen vesikalara göre, asi ordu
ya iltihak etmek üzere şarki Hopeide 
20.000 kişi hazır bulunuyordu. 

Murf.'§al Çang-Kay-Şck 
Nankin, 26 (A.A.) - Mareşal-Çang

Kay-Şek tayyare ile ve refakatinde ka
rısı ve B. Donald olduğu halde buraya 
geldiği zaman tayyare meydanında ken
disini iki yüz bin kişiden fazla bir ka
labalık karşılamış ve şiddetle al kışla
mıştır. 

Mareşal Çang-Kay-Şek serbest kal
masının büyük ölçüde karısına cesa-

ret ve zekasına borçlu bulunduğunu 

söylemiştir. 

lki saat sonra mareşal Çang-Su-Li
ang de:. yanında Tsoong olduğu halde 
yine tayyare ile Nankine gelerek Tso
ong evine inmiştir. Mareşal Çang-Su
Liang buraya gelir gelmez mareşal 

Çang-Kay-Şek'e bir mektup göndermiş 
ve yaptığı hareketten nadim olduğunu, 
Nankin'e işlediği caniyane hareketin 

cezasını beklemek için geldiğini ve 
memleketi için hayırlı ise ölümü dahi 
kabul ettiğini bildirmiştir. 

Çang-Kay-Şek'in bir beyanname neş· 
rederek Çang-Su-Liang ile Şensi komi
seri Yang Hu Şeng'in hareketlerinin 
bir isyan gibi telakki edilmemesi lazım 
geldiğini bildireceği ve meselenin mali 
bir esas üzerine halledildiğini yalanlı
yacağı sanılmaktadır. 

İç bakam da serbest bırakılmış ve itan 
edilmiş olan örfi idare kaldırılmıştır. 

Çin gazetel~ri memnundurlar ve Çang
Sue-Liang'rn Nankinde bulunuşunu, ken• 
di.sinin Çang-Kay-Şek ile barışmış ol
duğuna delil gibi göstermektedirler. 

~------------------... ~·---------------~-~-
İngiltere ve Fransa 

lstanbulda ekmek fiatlarrnın on pa
ra ve yirmi para yükseli!iinden sonra 
ortaya eskiden söylenenlere hiç benze
miyen ve memleketin buğday vaziyeti
ni çok kapalı cümlelerle izaha çalrşan 

yepyeni bazı iddialar ve devletin şim • 
diye kadar takib ettiği buğday siyaseti
ne yepyeni istikametler vermeğe ça
lışan, yepyeni bazı teklifler daha karış
tı. Bu iddia ve tekliflerin esası; ekmek 
müstehliki olan halkın düşük satın al -
ma kabiliyetine istinad eder ve hükü
ınetten; 

1) Buğday istihsal masraflarım a -
zaltmağa, Japon imparatoru 

Sömürge ve ilk madde meseleleri 
hakkında B. Hitlere yaptıkları tekliflere 

cevah bekliyorlar 
2) Buğday istihsalini arttırmağa, 
Matuf tedbirler semere verinceye 

lradar bu~day ihracatınrn tahdidini, ve 
Ziraat Bankasının satın aldığı buğday
ların (müstehlik/er lehine) iç piyasa fi· 
atlarının tesbitine tahsisini ister. . - . 

Türkiyede rira1 mahsul liatlarınrn 

bangi hadlerde tahdidinin türk köylü
sünün men/at/erine daha uygun oldu
gunu veya Türkiyede buğday fiatlarrnr 
müstehlik/er lehine düşürmenin hatta 
bu müstehlik/er lehine, ne kadar fayda
lı olabileceğini ileri sürülen bu kapalr 
tekliflerden öğrenmek mümkün deği • 
dir. 

1935 son teşrininin 19 uncu günü ge
ne lstanbuldaki ekmek meseleleriyle a
lakadar olarak "ULUS'' da çıkan bir 
yazımda; 

"Şehirlinin satın alma kabiliyetinin 
şehirlinin iyi ödemesiyle artacağını'' 

söylemiş ve eğer demiştim,· 
"Bit sene büyük şehirler ekmeğin 

bir kilosuna 25 kuruş ödeyebilseler ve 
bu para şehirden çıktığı gibi doğrudan 
doğruya köye girebilse, ikinci sene şe
hirli köylüye bir çiftini tek liraya sata· 
madığı kundurayı üç, bir katını beş li -
raya satamadığı elbiseyi on beş liraya 
satar, bir tek yıl memlekette iş hacmi
nin genişlemesine geçim seviyesinin 
yükselmesine k§fi gelir .. " . - . 

Eğer Türkiyede şimdiye kadar hü
'lcümet yardımlarıyla muayyen bir fiat 
seviyesinde tutunabilen buğdayı harici 
piyasanın son tesiri biraz daha kıy
metlendirebilmiş, ve eğer bu kıymetlen
dirme - dövizin memlekete girme ~art
larını münakaşa etmeden söyliyelim -
türk köylüsünün s§yini, bizim büdce 
yardımlarımızdan daha iyi ödeyebilmiş 
ise bu mesud neticeyi, bazı şehirleri· 

ınizde ekmek işlerinin tanzimsizliğin -
'den doğan geçici hareketlerle karıştır -
mamamız, bilhassa ihracatı tahdid gibi 
• iktısadça • milli olmıyan aykırı tek -
lifleri ileri sürmemiz lazımdır. 

Türk köyünde istihsal şartlaunın 

bugün bize istırab verecek kadar geri 
oluşunun sebeblerinden biri de, türk 
köyünde sermaye terakümüne imkan 
vermeyen fiat düşüklük/eridir. 

.-. 
Zirai mahsul fiatlarrnın normali is

tih.c;aJ (arz) istihlak (taleb) mikdarr a
rasrndaki muvazene ile düşüklüğü, is
tihsal edilen mik<larrn istihlak edilen 
m:· ·!ardan rnk yü!.·se'digi de istihsal 
edilen mikc!ar n istih/5k edilen mikdar
dan az off"1c; ~ it> teşl'!kkül eder. 

Diyet meclisini 
Tokyo, 26 (A. A.) - İmparator bu 

gün saat 11 d~ yeni parlamento binasın
da diyetin 70 inci toplantı devresini aç· 
mıştır. 

İmparator nutkunda Japony:mm ıan
laşmalarla ba~lı bulunduğu devletlerle 
olan münasebetlerinin ço~ iyi olduğu
nu ve boyuna kuvvet bulduğunu ehe
miyetle kaydettikten sonra hükümetin 

Kont Bethlen 
Macar topraklarını geri 

istiyor 

Trianon andlaşması aleyhinde bir 
makale yazan Kont Bethlen 

Budapeşte, 26 (A.A.) - Kont Beth
'en, Pesti Naplo gazetesinde yazdıp 

bir makalede yeniden trianon andlaşma
sının aleyhinde bulunmakta ve her şey
den önce Macaristana silahlanma hak. 
kının verilmesini ve Macaristandan 
koparılan topraklardaki macarlara ha
yat haklarının iadesini istemektedir. 

Kont Bethlen, aksi takdirde Maca. 
ristanın hemen Milletler Cemiyetin
den çekilmesi lazım geldiğini söyledik
ten sonra macar milletine karşı hükü
met i~in en mübrem bir vazife halini a
lan silahlanma keyfiyetinin trianon 
andlaşmalarmın araziye müteallik hü
kümlerinin tadili ile hiç bir alakası ol
madığını, bunun ileride düşünebilece

ğini chemiyetle kaydetmektedir. 

yeni binada açb 
tevdi edeceği büdceyi ve kanun proje
lerini tasdik etmesini diyetten rica et
mektedir. 

Gerek diyet. gerek senato imparato
run nutkuna medhedici cevablar ver
miştir. 

Yeni sene büdcesi, 3 milyar 38.000.000 
yen olup şimdiki büdceden 777 milyon 
fazladır. 

Dük dö Vindsorun 
Loyd Corca cevabı 

Londra, 25 (A.A.) - Jamaikada bu
lunmakta olan Loyd Corc'un noel 
yortusu dol.ıyısiyle eski İngiltere kıra
lına dün bildirdirilen telgrafına ceva
ben şu telgrafı almıştır: 

"Güzel telgrafınızdan ve nocl dilekle
rinizden çok mütehassis oldum. Ayni 
hislerle mukabelede bulunurum . ., 

Fransanın yeni yıl 
büdcesi 

~cnato finans komisyonu rapor
törü lıiikümct projesine itiraz etti 

Paris. 26 (A.A.) - Senato finans 
komisyanu 1937 büdcesi raportörü B. 
Abel Gardey, hükümet projesindeki ba
zı gelir tahminlerine itiraz etmekte ve 
1937 senesi adi büdcesini şu suretle 
tesbit etmektedir: 
Krediler, 48.092 milyon 
Gelir. 42. 7 52 milyon 
Açık, 5.340 milyon 

B. Gardey. 1937 senesinde hüküme
tin mühim krediler isteyeceğini ve ma
sarifin karşılığını bulmak çok çetin o
lacağını, çünkü devletin ve umumi kol
lektivitelerin çok borçlanmış oldukları
nı ve bu borçların 400 milyardan fazla 
olduğunu ehemiyetle kaydetmiştir. 

Ôvr gazetesine göre B. Hitler he ııüz bir karar vermiş değildir ve 
B. Muoslini'ye sorduğu sualin cevabını beklemektedir 

Paris, 26 (A.A.) - Eko dö Pari ga
zetesinde Pertinaks, İngiltere ile Fran
sanın Berline karşı kabul etmeye karar 
vermiş oldukları hattı hareket hakkın
da izahat vermiştir. 

Paris ve Londra, alman zimamdarla
rına şöyle diyeceklerdir: "Otarşi delili· 
ğini bırakınız. Dört senelik plandan vaz 
geçiniz. Beraberce memleketinizi enter
nasyonal sermaye ve emtia muhiti içine 
tekrar sokalım. ihtiyat altın paranız yok, 
döviz mevcudunuz yok: sizin hesabınıza 
biz makinayı yürütmeğe çalışacağız. 

Müstahsilleriniz, sömürgelerin ilk ipti
dai maddelerini bizim müstahsillerimi· 
zin tabi oldukları şartların aynı şartlar 
dahilinde elde edeceklerdir. İhtimal. si
ze Avrupa dışında arazi vermek derece
sinde ileri gideceğiz. Buna karşı politi-
kanızın istikametinde esaslı bir deği. 

şiklik yapılmasını istiyoruz. Almanya ar• 
tık açıktan açığa taarruz hazırlıklarında 
bulunmamalı ve enternasyonal kanuna 
saygı göstermek arzusunda olduğu hak
kında müsbet garantiler vermelidir.,, 

Fakat ertinaks, böyle bir proje hak
kında fikir yürütürken, bugün Almanya
da otarşinin, Hitler rejimi zayıflamadan 
re yahut büsbütün silinip süpürülmeden, 
ortadan kalkmadan, projenin gerçekleş
mesi güç olacağını yazmaktadır. 

Ümanite gazetesi, Almanyanın sö
mürge elde edip edemiyeceği sualini 
sorduktan sonra şöyle demektedir: 

"Faşistlerin İspanya işlerine karış-
ması, bir trampa neticesi olmak lazım-. 

dır. Hitler•e: eğer İspanya harbından 

vaz geçerseniz size hediye olarak sömilr· 
geler veririz,. demek mevzuubahs değil
dir. 

lJvr gazetesine göre B. Hitler, 
cevab vermek için B. Musolini

(:len cevab bekliyor 
Paris, 26 (A.A.) - Bütün Avrupanın 

diplomasi mahfillerinin dikkati Beroh-

tesgaddene çevrilmiş bulunmaktadır. B. 
Hitler, şimdi orada fransız hükümetine 

1ereceği cevabı gözden geçirmekle me~
guldür. Fransa hükümeti, Alnıanyadan 

İspanyaya gönüllü ve mühimmat gön
dermekten vaz geçmesini istemekte ve 
Almanyaya bazı siyasi şartlar içinde e
konomik bir yardım teklifinde bulun• 
maktadır. 

Madam Tabuis, Övr gazetesinde B4 
Hitlerin henüz hiç bir karar vermemiJ 
olduğunu ve B. Musoliniden sormuş ot .. 
duğu sualin cevabınr beklemekte bulun .. 
duğunu yazmaktadır. Bu sual, İtalyanın 
İspanyadan kati surette çekilip çekil· 
memekte olduğu şeklindedir. 

B. Stoyadinoviç 
Bükreşte 

B ükreş, 26 ( A. 
A.) - Yugoslav• 
ya başbakanı B. 
Stayodinoviç ya
nında Yug06la•• 
yanın Romanya 
elçisi olduğu hal.. 
de bu sabah Re-o 
si tzaya gelmiş v• 
BB. Tataresko ve 
ı'\ntenesko tara .. 
fmdan selamıan-

B. Stoyadinoviç mıştır. 
B. Stoyadinoviçin şerefine tert:.iD 

olunan av, iki gün sürecektir. Yugoa
lavya başbakanı bu fırsattan istifade e .. 
derek iki kiiçük antant devletini alaka
landıran meseleler hakkında romanyalı 
meslekdaşlariyle görüş teatisinde bulu• 
nacaktır • . 

••• 
ARJANTIN'DE: 

Kübada devlet reisliği buhranı 
devam ediyor 

Dış bakam istifa edecek mi? 
Boenos ayıes, 26 (AA) - .Resmen 

tekid edilmemesine rağmen B. Saavedra 
Lamasın dış işleri bakanlığından istifa 
ederek istir Jhate çekileceği rivayeti de· 
vam etmektedir 

Bazı mahfiller B. Saavedra Lamasın 
silahlanma için her hangi bir yeni mas
raf yapılmasına taraftar olmadığını ile
ri sürmektedir. Bazı mahfillerin fikri· 
ne göre ise B. Saavedra Lamasın dost
ları kendisinin cumhur reisliğine nam
zedliğini koymasını arzu etmektedirler-

Havana, 26 (A.A). - Cumhur reisi 
Laradobru ile başbakan Bastida bugün 

iki saat kadar görüşmüşlerdir. Konuşma
nın mevzuu gizli tutulmaktadır. Ancak 
siyasi mahfillerde söylenildiğine göre, 
Batista azledilen cumhur reisi Gomez• 

in kendisine atfettiği diktatörlük tema
yüllerini açığa vurarak Laradobruyu bu 
hafta içinde ıstifaya mecbur edecek ve 
bu takdirde ise ana kanun mucibince 
onun yerine Batistanın en samimi dos
tu olan Motalia geçecektir. 



SAYFA 4 

BLUM TECRUBES. 
Manchester Gardian gazetesinden: 
B. Blum, nutuklarından birinde, hü

kümetinin Fransa'da yeni bir nizam ya· 
ratmakta olduğunu söylemiştir. Bunu 
llÖylerken fransxz parlamentosunun al
tı ay önce kabul etmiş olduğu sosyal le
jislasyon ile sendikalizmin kazanmış 

olduğu büyük ehemiyeti göz önünde 
bulunduruyordu. 

B. Blum 

Dört senelik işsizlik ve ücret azlığı 
devresinden sonra, geçen mayıs ayının 
sonunda Fransada şimdiye kadar gö· 
rülmemiş derecede geniş grev dalgala
rının memleketi istila ettiği görüldü. 
Bu hareket kendiliğinden vukua geldi, 
grev yapmak zamanı gelmiş olduğunu 
anlamış olan fransız proletaryasının in· 
siyakından doğdu. Halk cephesi hükü -
meti yeni eline almıştı; işçilere karşı 

sempatisine rağmen, koynunda bir çok 
ihtiyatlı adamlar vardı, ve iş.çiler anla
dılar ki hükümetin tereddüdleri ve 
meclislerin mukavemeti · bilhassa sena
nmki • ancak grev harektlerinin deva
mı tehdidiyle yenilebilecektir. Hiç şüp
he edilemez ki, işçi sınıfının bu tazyiki 
olmasaydı, haziran ayında aceleyle ka
bul edilmis olan iş lejislasyonunun en 
büyük kıs~ı hala senanın dosyalarında 
uyuklryacaktı. 

SOSYAL LE]ISLASYON. 

Kabui edilmiş olıır. lıaşlıca dört ka
nun şunlardır: ücretli izin kollektif 
mukaveleler, sendi1':2 haklarının ~am ta· 
nılması, 40 saatlik hafta. Bu kanunlar
dan ilki hiç bir gijçlüğe rastlamadı; bu 
itibarla normal şekilde tatbik edilmek
tedir. "Spor ve boş zamanlar,, devlet 
müsteşarı B. Lagrange bu hususta sun· 
lan söylemi~tir: "ücretli izin kanunu 
milyonlarca fransız işçisinin müşkül 
hayatın~ .. çok hayırlı değişiklikler yap
mıştır." 

Geçen haziranın 7 sinde umumi iş 
konfederasyonu ile fransız istihsali u
mumi konfederasyonu arasında imza • 
lanmış olan meşhur "Matignon uzlaş -
malarr" işçilerin sendikalanmaları hu-

susunda mutlak haklarını tarumakt:ıdır. 
Ondan fazla işçi kullanan her teşebbüs 
patronlarla kanun • kararnamelerin, 
sosyal kanunların, emniyet ve sıhat ted· 
birlerinin tatbikini müzakere edecek iki 
veya daha fazla mümessil seçebilir. 

Bu uzlaşma, aynı zamanda, vasati 
yüzde 12 nisbetinde bir ücret zammı 

tesis etmektedir. 

Matignon uzJaşm2sının akdinin er • 
tesi günü, sendik:.ı hareketinin organı 

olan Le Peuple gazetesi, bunu iri harf 
!erle ''sefalet üzerine kazanılmış zafer ' 

olarak ilan etti. ve C. G. T. nin genel 
sekreteri B. Jouhaus, işçi sınıfının bü
tün tarihinin en büyük zaferini kazan
mış olduğunu söyledi. 

FRANSADA SEND1KA 

HAREI<.ETLERlNlN 

MENŞE! 

Bu zaferin hakiki şümulünü takdir 
etmek için, maziye bir göz atmak doğ· 
ru olur. 1919 da, faaliyetinin en hara -
retli anında. C. G. T. nin 2 milyona ya
kın müntesibi vardı. 8 saatlik iş kanu • 
niyle, kollektif mukaveleler sistemine 
yarı resmi bir karakter veren kanun 1919 
da kabul edildi. 1920 v~ 1921 de, fran -
sız sendikalizmi iki müthiş darbe yedi: 
umumi grevin ve demiryollar grevinin 
tam muvaffakiyet5izliği ve C. G. T. nin 
iki kısma ayrılması: C. 'G. T. ve C. G. 
T. U. 

Fransız sendika hareketleri bu yüz· 

den çok zayıfladı. 1920 grevinden sonra, 
hükümet ve patronlar işçiler hakkında 
cezalandırıcı tedbirler aldılar ve büyük 
teşebbüsler sendikalarımı§ işçilere karşı 

boykot açmaya kadar verdiler. 1922 de 
C. G. T. nin ancak 600.000 mensubu var· 
dı; hatta 1936 da bile C. G. T. ile C. G. 
T. U. nin birleşmesinden sonrada men
supları ancak ı.300.000 e yükselmişti. 

Maden endüstrisi arasında sendike iş
çiledın sayısı 1919 da 235.000 den 1936 
da 45.000 e düşmüştü. dokuma endüs • 
trisnide 174.000 den 40.000 e inşa endüs
trisinde 135.000 den 30.000 e inmişti. 
Kollektif mukaveleye gelince, tatbik e
dilememesi yüzünden unutulmuş gibiy
di. 1919 da 557 kollektif mukavele im
zalanmıştı, fakat bu mikdar yıldan yıla 
azaldı, çünkü işsizlik patronların işçile
re istedikleri şartları empoze etmeleri
ne imkan veriyordu. 

Bu şartlar içinde C. G. T., Matignon 
uzlaşmalarını büyük bir zafer o1arak te
lakki edebilirdi, ve mensuplarının mik
darı 5 milyona çıktı. 

KOLLEKTlF MUKAVELELER 

24 haziran kanunu kollektif mukave
lelere aid usulü tesbit ve bunların şü -
mulünü tarif etmektedir: bu mukavele
ler sendikalanma hakkı, fikir hürriye
ti, delegeler seçmek hakkı, ücretlerin 
asgari haddi, çıraklık devresinin orga -
nizasyonu ve ihtilafların halli usulleri
ni ihtiva etmektedir. 

Hükümet hakem değil aracı rolünü 
oynamakta, fakat bir mıntakanın veya 
her endüstrink p;ıtron v eişçi organi -
zasyonlarının ekseriyeti tarafından ka
bul edilen kollektif mukaveleleri empo
ze etmek hakkını muhafaza etmektedir. 

Bu sene zarfında imzalanmış olan 
kollektif mukavelelerin ekserisi tatbik
leri hususunc:laki bütün detayları da kay
detmektedir. Ziraatçilerle hizmetçiler 
müstesna olmak üzere bütün faaliyet 
sahaları için bu mukaveleler kullanıl -
maktadır. Bir kaç misal verelim: Pa • 
ris mıntakası elektrik işçileri kollektif 
mukavelesi 7 matbu sayfadan mürek -
kebtir, ve ücret kategorilerini, iş saat-
lerini, munzam çalışma saatlerini, mes
leki masrafları, iş aletlerini, çıraklığı, 

ücretlerin tediyesi şekillerini, tehlikeli 
iıleri, izin zamanlarrnı, işe girme ve çık
ma şekillerini sayan on sekiz maddeyi 
yet! şekillerini sayan o~ sekiz maddeyi 
ihtiva etmektedir. Banka işçileri 19 mat
bu sayfada 54 maddeyi ihtiva eden bir 
kolJe ktif mukavele imzalamışlardır. O 
zamandan beri çılı:mış olan ciddi ihtilaf 
ların hepsi Jemokratik düşünceli pat -
ronların "kaybedilmiş haklar" mı ye -
niden elde etmek için yaptıkları gayret
ler yüzünden olmuştur. 

Karışıklıkların devamında bir mik
dar mesu1iyet hissesi de Blum kabine -
sinin İspanya politikasını beğenmeyen • 
fransız iŞ;çi sınıfına racidir. Fakat bu 
istikrarsızlığın esaslı sebebi bir uzlaş
tırma ve hakem usulünün mevcud ol -
mayışı idi. Mecb~ri hakem usulü hak
kınflaki yeni kanun bu eksiği tamam • 
lamıştır. 

Fiatların yükselişi de bir grev se
bebidir. Müteharrik ücret eşeli kanunu 
parlamento tarafından reddedilmiştir. 

Devalüesyon kanunu, hayat pahalılığı 

yüzünden çıkacak ihtilaflarda bükü • 
mete hakemlik hakkınT veriyordu. Fa -
kat bu hak çok tahdid edilmişti. 

40 SAA TL/K HAFTA. 

Şunu da söylemek lazımdır ki, yeni 
reformların tahdidine gayret edeceği 

bazı işçi ihtilaflarına rağmen, kollel..tif 
mukaveleler, işçilere büyük bir emni • 
yet vermiş ve patrO!ıl;ı l~ münasebetle, 
rini tayin etmiştir. 

Bazı endividüalistler kollektif mu
kavelelerin ferdi çalışmaları cesaretsiz
liğine sevkettiğini ve sipesiyalist işçi -

nin bundan, her hangi basit bir amele
edn fazla istifade ettiğini ileri sürdü -
ler. Diğer taraftan, yeni kanunlardan 
husule gelen munzam yükler bazı kü · 
çük patronlar için ezici bir mahiyet arz 
etmektedir. 

Patronlar, 40 saatlik haftayı tesis e
den 21 haziran kanununa karşı mu1<a -
vemet etmekle hoşnudsuzluğu idame et· 
mektedirler. 

Bu, bugün Franas'da askıda bulunan 
en ağır problemdir. Halk cephesinin 
programı, ücretler tenzile uğramadan 

iş saatlerinin azaltılacağından bahsedi
yordu, fakat 40 saatlik haftanm kabul 
edileceğini tasrih etmiyordu. B. Jou -
haux 40 saatlik haftanın bir enternasyo
nal anlasmanın husulünden sonra kabul 
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ÇEKOSLOV AKYA HANGi YOLU SEÇECEK? 
"Current History" den: 
Şimal garbında faşist düşmanlarla bir takım gayri muay

yen dostlar bulunan Çekoslovakya bugün merkezi Avrupada 
kulağı tetikte, fakat korkusuzca duran bir memlekettir. 

Bundan az zaman evvel cümhur reisi Bay Beneş, Çekoslo· 
vakya merkezine kuş bakışı bakan Hradkani şatosunda kendi· 
siyle görüştüğüm zaman bana demişti ki: 

- Bizi korkmuş bulmuyor musunuz, Birçok insanların bi
zim coğrafya vaziyet:im1zdeki çetinlikten dolayı üzüldüklerini 
biliyorum. İşte biz burada anti - demokratik devletlerle çev
rilmiş bir demokrat devlet halinde bulunuyoruz. 

Sonra on yedi sene evvel Milletler Cemiyetinde meşhur O• 

lan manidar gülüşlerinden birisi ile gülmüş ve sözlerine şun -
lan ka tmış,tı : 

- Biz çekler, on iki asırdan beri tehlikeli vaziyetlere ma
ruz olagelmişiz 1 

Çekoslovakyarun bu tehlikeli vaziyeti, coğrafya durumunun 
İcab ettiği siyasetlerden ileri gelmektedir. 

Denize mahreci olmıyan Çekoslovakya, tarihteki Bohemya'· 
nm dirilmesi karşısında zaman zaman biribirlerine düsman 
olabilecek beş milletle çevrilmiştir. Bunun sınırlarının takri -
ben üçte biri nazi Almanyaya karşıdır. Bundan sonra sırasiyle 
Lehistan, Macaristan ve Avusturya gelir. Bu memleketin en 
kısa sınırr, müttefiki olan Romanya ile arasında bulunandır. 

'Gayet aşikar olarak görülüyor ki bu hududlar yüzünden 
memleketin müdafaası da, ticareti de müşkülleşmektedir. 
Şimaldeki denizi üç yüz mil uzaktaki Hamburg alman 
limanıdır ki Versay muahedesi mucibince buradan serbestçe 
istifade edebilecektir. Cenupta ise Çekoslovakya, bugün ital -
yanların elinde bulunan Triyeste limanından gene o kadar u
zakta bulunmaktadır. 

Çekoslovakyanm kendisiyle bir hizada bulunan on iki en
düstri milleti arasında, denize mahreç bulabilmesi, pek de 
sağlam olmıyan bir takım muahedelerle garanti edilmiştir. 

Kısaca, Çekoslovakya, Avrupa hayatının tam merkezidir. 
Sulhta, harbta, ticarette bu milli varlık merkez oluşunu muha
faza edecektir. Arazisinin yüksek oluşu, burada gayet vakur 
insanların yaşamasına sebeb olmuştur. Bu memleket, aşağı yu
karr, şimal denizinden, Baltık dneizinden ve Karadenizden 
aynı uzaklıkta bulunmaktadır. Aynı zamanda Avrupa metle • 
niyetinin biribirine zıd olan garbtaki latin - cermen ve §ark· 
taki slavik kısımları arasında bir fasıl hattıdır. 

Memleket ve halk 
Bu memleket, Avusturya - Macaristan imparatorluğu ida

resinde bulunan Çe.k'Jerin bir millet haline gelmek azmi ile 
slovakların istiklal uğrunda uğra.şmalarx sayesinde vücud 
bulmuştur. 

1919 Versaymda bu yeni doğan milletin hududlarını çiz • 
mek müşkül olmuştur. 

Şark tarafında slav ırkından iki milletin arasına girmiş o -
lan Çekoslovakya, garbta da tarihi Bohemyanın hududlarım 
teşkil edecek bir surette bir takım milletlerle çevrilmiştir. Bu 
suretle Almanyadan değil, fakat mağlfib olan Avusturya im -
paratorluğu nüfusundan almanca konuşan bir takım insanlar, 
Çekoslovakyanın idaresine geçmi~dir ki bunların mikdar ve 
nisbeti yüzde 23 ü bulmaktadır. Yukarı Tuna vadilerinde bu • 
lunan bu alınanlar, maamafih, birkaç asırdır çeklerle birlikte 
Bohemya topraklarında oturmaktadırlar. 

Vaktiyle imparatorluk zamanında birçok alınanlar buralara 
yerleştirilmü:ılerdi; bunlar şimdi Çekoslovakya'da Macaristan
da, Romanya'da ve Sovyet Rusya topraklarında yaşamakta -
dırlar. 

.... Çekoslovakyanın dahili sıyasası, hic şüphesiz bu coğraf
ya ve ırk tesirlreine göre büyük tenevvüler arzeder. Bundan 
dolayı da bu memleket, Avrupa ülkeleri arasında tipik bir ül
ke olarak göze çarpar. 

Memleket, içinde yaşayan insanlar itibariyle bir takım ırk 
bölgelerine ayrılabilir: memleketin garb tarafları ki, tam Bo-

hemyadır, buraJarda çeklerle karışık almanlar otururlar. Mo
ravya ve Silezya'da çeklerle karışık olarak alınanlar ve slovak· 
lar ve biraz }ehliler yaşarlar. Şarkta ve merkezde olan Slovak'· 
yanın ise macar ekalliyetleriyle sakin olan topraklan Tuna 
ovasına, daha şarkta ise eski rus karpatlarxna kadar uzanır. 
Burada eski macar toprak sahihlerinin arazisi ve Rutenyah 
köylüler bulunur. 

Demokratik ada 
Politika bakımından Çekoslovakyayı, sahillerini merkezi 

Avrupanın fırtınalı faşizm denizli dalgalariyle döven bir "de
mokratik ada" diye tasvir edebiliriz. 

Reis Beneş, içinde bu kadar değişik ırklar bulunan slavi!C 
devleti idaredeki güçlükleri gayet iyi anlatmıştır. B. Beneş. 
diyordu ki: 

- Çekoslovakya, demokrat birdevlettir. Biz burada esaslı 
demokratik teşekküllerin değerine karşı olan güven ve imanı· 
mızı kaybetmiş değiliz. Şu kanaatteyiz ki demokrasi, bir p<r 
litika müsavatından çok daha fazla bir şeydir. Bu, sosyal du • 
ru.ma karşı bir kafa vaziyeti ve bir camiaya, onun komitesine 
uygun bir şekilde hizmet arzusudur." 

Sonra B. Beneş, Çekoslovakyanın ırk meselesinden de şöy-
le bahsetti: C 

- Bunun için doğrudan doğruya gidip halka açık ve sarih 
bir dille bu meseleden bahs etmenin, bu husustaki fikir ve 
tekliflerimi söylemenin lüzumuna kani .bulunuyorum. 

Daha kız ve erkek kardeşleri tarlada çalışmakta olan bu 
halk çocuğu dediğini yapmış, Bobemya'da bulunan ve almanca 
konuşan vatandaşlarına derdlerini bertaraf etmek için ne yap
mal< lazım geldiğini açıkça söyledi. Bundan başka dışardan 
gelen kötü nazi propagandasiyle devletin hakiki vaziyetini on
lara anlattı. 

Onun nazarında alınanların da çekler kadar bugünkü mil • 
liyetlerini değiştirmelerine lüzum yoktur. Kendisi diyor ki: 

- Milletimilzin her iki kısmı da bugün milliyetlerini değiş. 
timiyecek kadar reşid bir hale gelmişlerdir. Bu hususta dı· 
şardan müdahale edilmesine şiddetle aleyhtarrm. Bütün dün· 
yaca bilinmiş olan bir kanun ve kaidedir ki bu milliyet mesele
leri bütün memleketler için istisnasız birer iç meselesidir." 

B. Beneş, milli hakimiyetlerin üstünde bir tek varlık tanı~ 
maktadır ki o da Milletler Cemiyetidir 

Dedi ki: 
- Şuna kaniim ki enternasyonal mekanizma, bizim için en 

büyük emniyet vasıtasıdır. Onun hepimiz üzerinde bir nezare
te sahih olmasından korkmamıza lüzum yoktur; Çünkü onun 
otoritesini biz kuracağız. O, eğer bizim memleketimiz için 
pratik gelmiyen bir karar vermeğe kalkışacak olursa o zaman 
onu kabul etmiyebiliriz. Fakat ben, memleketlerimizde bulu • 
nan ekalliyetlere muamele meselesinde, bizim kendi kuvvetle-
rimizle değil de böyle enternasyonal bir makamın tensibi ile 
hareket etmeyi tercih ederdim. 

Bir zamanlar nasyonalizmin şedid bir hale geleceğini ön .. 
ceden görmüştüm. 1920 senelerindeki enternasyonalizmin bir 
reaksiyonu olması tabii idi. Bu zaman gelince - ki gelmiştir .. 
fazla taşkın nasyonalizmi önleyebilmek için enternasyonal te· 
ahhüd ve mecburiyetlerimize riayet lazım geldiğini kendi hal• 
kımıza söylemek isterdim. Onun için şimdi diyorum ki: eğer: 
çok ileri gidecek olursanız bunun vücude getireceği enternas• 
yona! karışıklıklardan bahsederim. 

Memleketimizdeki ekalliyetlerden kanuna hürmet ve riayet 
beklediğim gibi tahrikatçı milliyetperverlerimizden enter .. 
nasyonal teahhüdlerimizi unutmamalarını isterim." 

Benim bir gazeteci sıfatiyle maksadim Çekoslovakyadaki 
ekalliyetlerin şikayet edecek hiç bir tarafları da bulunmadığı· 
nı söylemek değildir. Fakat onun başında olanların memleket• 
Jerindeki her ferdi kültür ve refah bakımından aynı derecede 
ilerletmek hususunda namusluca gayret gösterdikleri anla~l .. 
maktadır. 

Fakat dışardan içeriye do~ru yapılan tesir ve propaJranda
lar bu gayretin muvaffakiyetni güçleştirmektedir. 

edilmesine taraftardı. Fakat grev hare- ı 
ketlerinin tazyiki altında, kanun, biraz 
aceleye de getirelerek. kabul edildi. Bu 
kanun B. Blum'un "New Deal., ine uy
gun olarak, işsizliği azaltmaya ve küt

lelerin satın alma kabiliyetlerini arttır
mak suretiyle refahı tesise matuftu. 
Fakat ancak devalüasyondan sonradır 

Türkiyenin ekono ınik durumunda 

ki hükümet bu kanunu tatbika cesaret 
etti. Evvela maden endüstrisi, sonra 
kararnamelerle diğer endüstri branşla-
rı için bu usul kabul edildi. İkinci mad. 
dede ifade edildiği gibi yani 8 saatlik 5 
günü veya 6,40 saatlik 6 iş günü usulü te 
sisi ediliyordu. 

Bu kanunun tesirliliği hususunda 
kamoy bölünmüştür: iktısadi bakımdan 
bu nizam sıhatli midir, yoksa tehlikeli
midir? Sendikalar bunun, "New Deal" 

in en esaslı bir kısmı olduğunu ve küt
lelerin satın alma kabiliyeti arttığı için 
fiatlarrn yükselmesi icab etmiyeceğini 

söylemektedirler. Kanunun muhalifle • 
ri de bunun Fransayı devalüasyonun bü
tün avantajlarından mahrum ettiği ka
naatinde bulunmaktadırlar. 

Radikal bakanlarının 40 saatlik kanu
nun tatbikini geciktirmek için ellerin • 
den gelen her şeyi yapmış oldukları 

malfımdur. Muhaliflerb söylediğine 
göre bu kanun demiryollan açığını 4,500 
milyar franktan 7 milyar franga çıka • 
racaktır; bundan başka da, ihracatı kö
türümleştirmek ve küçük endüstriyel -
lerle tüccarları iflasa sürüklemek tehli
kesini de göstermektedir. 

Patronlar, reforma karşı bütün kuv
vetleriyle mücadele ettiler; hatta ma -
den endüstrisi patronları hükümete bir 
protestoname de gönderdi'er. İş veren
lerin bu mukavemeti Lil'cle çıkan ma
den endüstrisi grevinin sebeblerinden 

•• goze çarpan inkişaflar 
Türkiyede 1 ikincikanun 1937 de 

meriyet mevkiine konacak olan yeni it
halat rejimine son derece ehemiyet at
fedilmektedir. Bu rejimin, en bariz vas
fı kontenjan usulü olan bir devreye ni
hayet vermekte ve daha geniş ithalatı 

mümkün kılmaktadır. Diğer birçok tak
yidat kaldırılmış ve yerlerine başka bir 
mahiyeti haiz olanlar konmuştur. Bir 

kaç sene evvel Türkiye, tecrübe mahi
yetinde, nihai hedefi gittikçe şiddet kes
beden bir otarşi olan bir dış ticaret po

litikası tatbike başladığı zaman, tediye 
muvazenesi feci bir vaziyette idi. O za
man Türkiyenin ananevi ihracat malla
n çok az müşteri bulmakta ve bu mem
leket kendini müdafaa için lazım olan 
mevad hususunda tamamiyle ecnebi kay· 
naklara bağlı bulunmakta idi. Türkiye-

biri oldu. C. G. T. ise aynı itirazların 8 
saatlik iş gününe karşı da ileri sürül· 

müş o1duğunu ve bunların yanlışlığı 

sonradan meydaan çıkmış olduğu ceva
bını vermektedir. 

40 saatlik hafta kanununun 450.000 
fransız işsizinin büyük bir kısmına iş 

temin edeceği, istihsal artışının maliyet 

artışını muvazenelendirebileceği mu • 
hakkak değildir. Şimdilik, bu kanun bir 
hayat pahalılığına sebebiyet verebilir. 
Bu hususta enternasyonal bir uzlaşma 
yapılmdaıkça, 40 saatlik iş kanunu fran
sız "New Deal,, inin zayıf noktası ola
rak kalmaya mahkumdur. Fransız ka-

moyunun büyük bir kısmı bu tehlike· 
nin farkındadır. 

nin o zaman almış olduğu şiddetli ted
birlerin dayandığı esas, ahalisi fakir 
olduğundan, lüks eşya kullanmaması 

icab edeceği ve iptidai maddeleri ecne• 
bi piyasalarda satılmadığı takdide 
bunları mamUl eşyaya tahvil edecek faÖı 
rikalar kurulması lazım geleceği pren· 
sipiidi. İşte böyle ekonomik ve aynı za .. 
manda kısmen de askeri ihtiyacat karşı· 
sındadır ki Tiirkiye'de, o zamandanbe• 
ri memleketin iktısadl hayatma M.kim 
olan "planlı devletçilik" teorisinin ve 

muhtelif endüstrileşme planlarının illi 
ve sağlam temelleri atılmış oldu. Tür .. 
kiyenin ekonomik vaziyeti, sağlam ma .. 
1i siyaseti, devamlı reformalan ile soQ 
zamanlarda alman ve italyanların dün· 
ya fiat seviyesinden daha yüksek fiat• 
larla yapmış oldukları mübayaalar sa .. 
yesinde dik.kati celbedecek kadar dü .. 
zelmiştir. Son yedi sene zarfında tica• 
ret muvazenesi yolunda olduğu gibi dö
viz vaziyetinin hali hazırda memnuni "" 
yeti mucip .bir şekilde bulunduğu anla .. 
şılmaktadır. 

Maliyet fiatmm indirilmesini istih'.. 
daf eder şeşilde hayat pahalılığının in• 
dirilmesi yeni siyasetin be] kemiğini 
teşkil etmektedir. Hükümet bir taraf .. 
tan kendi kontrolu altında imal edilen. 
bazı eşya hususunda tatbik ettiği fiat .. 
ları tenzil siyasetini şiddetlendirmiş ve 
diğer taraftan da hususi imaliitçılarl 
yüksek fiatlar istemekte devam ettikle• 
ri takdirde himaye ettiği maddelerden 
bazılarını hariçten ithale müsaade ede• 
ceğini söylemekle tehdid etmiştir. Hat.oı 
ta böyle bir takım ithalat vuku da bul ... 
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ULU öNDERiNI 
Ankaraya ayak batığı 

günün ıs inci yıldönüınü 

Ankarada buz patinuvarı 

Aydında türlü ~lışmalar 
(Baş1 1. inci sayfada) 

yarın ve öbür gün de tekrar olunacak
tır. 

Yüksek Ziraat Enstitüleri gençleri buzda patenle 
kayma sporuna başladılar 

Aydın: 23.xu.935 - Dün Aydın spor 
bölgesinde Aydm, Çine, Karapınar, Na
zilli gençler ve Nazilli 5 eylı11ün spor 
kulüpleri delegeleri toplanarak lik 
tnaçları fikistürünü tesbit etmişlerdir. 

Bu toplantıya Söke kulüp mümessille~ 

de halketde zehirli gaz kursu yeni -
den açıl~tır. Bu kursa memurlar de
vam etmtedir. Bu halkevinde açılan 
ikinci zerli gaz kursudur. 

HavtI-ruumuna yardımlar 
Germcik nahiyesi hava kurumu 

*** 
Atatürk'ün Ankarayı şereflendirmiş 

olduğu gün dolayısiyle "Ankara koşu

su" isimli bir de bisiklet yarışı hazır
lanmıştır. 

Koşu saat tam 14.20 de Dikmen'de 

kayakçıların toplanmakta olduğu hana 

inen iniş.in tam virajından başlamak su

retiyle şoseyi takib ederek ve şoseden 

başka yolıı çıkılmamak şartiyle Milli 
Müdafaa önü, Bakanlıklara dönmeden 

Halk Partisi İlyönkurul binası, Kızıl

ay ve Emniyet abidesı parkları arasın

dan Gazi bulvarının sağ yolundan, Sağ

lık Bakanlığı Yenişehir tren köprü

sü, İsmet İnönü Enstitüsü, Türk Ha

va Kurumu, Bankalar caddesi, Atatürk 

arudı önünden ve kısa yoldan İş Ban

kası önündeki yoldan Başbakanlık önü

ne kadar devam edecek ve orada bite
cektir. 

Ankarada ilk defa tanzim olunan buzlu patinuvar'da Yüksek Ziraat 
Enstitüleri patencileri 

Aydında biçki ve dikiş yurdundan mezun lan genç krzlarrmrz 
Koşunun hakemleri ile duracakları 

yerler tamamen tesbit edilmiş ve koşu

da gereken sıhi tertibat alınmıştır. 

Kış geldi. Mevsimin ilk kan ya
ğalı epi oldu. Başka memleketlerde kış 
ve kan özliyerek bekliyen sayısız spor-

mahrum, anlaşılır bir üzüntü içinde idi

ler. Yüksek ziraat enstitüsü, dağa çı

kanuyan şehirliler için, diğer memleket

lerde olduğu gibi ve ilk defa olarak An

karada ve enstitü içinde güzel bir buz 

sahası vücuda getirmiştir. Burada kız 

ve erkek soprcular, gençler, öğretmen 
Her Riedel'in nezareti altında patenle 
hokey ve figür talimleri yapmaktadır
lar. 

ıri gelmişlerdir. Mmtaka lik maçları fut
bol ve voleybol birlikte olarak birinci 
devre 17.1.937 den 12.2.937 ye kadar ve 
ikinci devre de 21.2.937 den 21.3.937 ye 
ıkadar sürecektir. Maamafih lik maçla
rına Söke kulübünün gelmiyeceği anla
şılıyor. Bu takdirde bu kulüp iştirak et
meden liklere devam olunacaktır. Nazil
li 5 eylfıl ve gençler birliği kufüpleri 
arasında verildiğini yazdığım birleşme 

lcararı gerçekleşmemiştir. 

hakikah çok çalışmaktadır. Bu kuru

mun y~tığı mütemadi telkin ve teşvik 

netices Mesudiye urammdan Hüdaver

di Yıhı.z, Elengüllü köyündeki 100 a

ğaç ze1inliğini kuruma teberru etmiş

tir. Bakal İzzet Zekat, Dampınar kö

yünderHimmet, Germencikten Kara 

Hüseyi ve Sobucalı Mehmet eşi Ayşe 

altüst edikleri iskat paralarının öldük

lerindı hava kurumuna verilmesini va
siyet pnişlerdir. 

Koşuculara koşularını bitirdikten 

sonra hediye olarak alınan gümüş kol 

saatleri hemen orada Halkevi Başkanı 

B. Ferit Celal Güven tarafından verile

cektir. Bunu müteakib koşucular ora

da hazır olan vesaitle doğruca Halkevi

ne giderek banyolanru yapacaklar ve 
istirahat edeceklerdir. 

cu ve spor seven halk vardır. Kış mev
sinin kar ve kayak sporları hatta yaz 

Aydın spor bölgesi yeniden bir sa
lon kiralamıştır. Buraya güreş minde • 
ri ve bilardo yerleştirilecektir. Yıl ba
şından itibaren güreş talimlerine baş
lanması kararlaştırılmıştır. 

Zehirli gaz kursıı 
Aydın memleket hastanesi bakteri • 

yoloğu Dr. B. Nuri Şemsi'nin idaresin-

muştur. Yeni rejim, ithal edilmesine kati 
surette müsaade edilmeyen maddeleri 
tasrih etmektedir. Bunların ithal edile
bilmesi için hükümetten müsaade alın
ması lazımdır. Türkiye ithalatının en 
mühim kısmını teşkil eden geri kalan 
maddeler menşe memleketlerine teka • 
hül eden Gç iisteye taksim edilmiştir. ve 
bunlar üç muhtelif dereceye taksim edil 
:mişlerdir. 

K iik nahiyesinde müsaleri 
K~k nahiyesi parti komünyönkuru

lu hhayesindeki Gençler Birliği dün 
akşan Kozan oğlu piyesini temsil et
mişledir. Müsamerede Aydın halkevi 
band~uda bulunmuştur. Bugün de De
ve gi;eşi yapılmıştır. Gerek müsame -
re vegerekse güreş geliriyle köşk par
ti kuağına bir salon ve sahne eklene· 
cekti. 

Bçki yrııdunun çalışmaları 
iydında öğretmen Süreyya Diker· 

in i•aresinde açılan Bi!$ki yurdu az za

manla çok rağbet görmüş ve birçok aiie 

kadn ve kızlarını toplamıştır. Gönder

diğ}n resim yurd talebelerini öğret • 
merleriyle bir arada gösteriyor. 

sporlarından üstün bir eğlence ve sıh7t 
kaynağıdır. Bir kaç senedir Ankara 

gençlerini de kış sporlarının merak ve 
zevki sardı. Bu sene mevsim başından

beri bir çok kayakçılar hafta tatillerin. 

den faydalanarak Elma dağına gitmeğe, 
dağın karlı yamaçlarına yayılarak eğ

lenmeğe başlamışlardır. Kış sporlan i· 

çin dağa ve kara gitmeğe vakitleri mü
sait olnuyanlar bu sporlan yapmaktan 

Yalnız Ankarada değil, memleketi
mizde ilk başlayan bu teknik buz spor
larına gençlerimizin gösterdikleri bü

yük heves ve alaka gittikçe artmakta
dır, 

Böylelikle, hülrümet evvelce mem • 
lekete sokulması memnu olan eşyanın 

ithal edilmesine müsaade etmekle be -
raber bilhsasa lüks eşyaya taall ıik eden 
hususi endüstriye daimi bir himaye 
bahşetmek niyetinde olmadığını izhar 
etmiştir. 

Kulak, burun, boğaz mütehassısı 

Dr. Ziya Naki 

En hoş meyva tuzudur. Inki
bazr defeder. Mide, bağırsak, ka
raciğerden mütevellit rahatsız
lıklan önler. Hazmı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi ' 

Yüksek Ziraat Enstitülerinde krş sporlan yapan gençler 
kayak talimlerine c!evam etmektedirler 

Hükümet aynı zamanda Türkiyenin 
ekonomik hayatı için zaruri olan mad· 
deler üzerine elkoyuşunu bir kat daha 
sağlamlaştırmıştır. Esasen geniş olan 
mevad listesine yapılan mühim ilaveler 
pamuk ipliği, çelik borular ve kahvedir. 

lstanbuldaki muayenehane
tİni Yeniıehir, lsmetpaşa cad
.lesi, No. 78 e nakletmiştir. Mu
ıyene saati 10-14. 

Fransızca Der s 
Bir fransız Madam müsaid fi. 

atla hususi fransızca ders ver -
mektddir. "Ankara" gazetesi G. 
A. rümuzuna müracaat. The ekonomist - İstanbul, 

10 Birincikanun 

Tefrika: No: 113 

BiLtNMiYEN iNSAN 
Yazan: Dr. ALEXIS CftRREL 

Türkçeye çeviren: NASUHi BAYDAR 

Lonca azasının kendi adetleri, kendi tören· 
feri ve kendi dini bayramları vardı. Hulasa, bu 
adamlar, hayatın malum şekillerini azçok terke~ 
derlerdi. Orta çağdaki keşişlerin, şövalyelerin 
ve esnafın yapmış olduklarını, başka suretlerle. 
tekrarlarnağa bizler muktedir değil miyiz) Fer~ 
din terakkisinin iki başlıca şartı infirad ve di
siplindir. Bugün, her ferd, hatta büyük şehirle
rin gürültüleri arasında, bu şartlara kendini ta
bi tutabilir. Dostlarını seçmekte, tiyatroya, sine
maya gitmemekte, radyo programlarını dinle~ 
memekte, bazı gazeteleri ve kitabları okuma
makta, çocuklarını bazı mekteblere gönderme
mekte ... muhtardır. 

Fakat biz, bilhassa, entelektüel, ahlaki ve 
dini bazı kaidelerle ve kalabalığın adetlerini ka
bul etmemekle kendimizi yeniden inşa etmek 
kabiliyetini haiziz. Kafi derecede kalabalık 

gruplar, kendilerine, daha şahsi bir hayat tah· 
mil edebilirler. Kanada'da Dukhobor'lara karak-

Telefon: 3626 

terleri oldukça kuvvetli olanların, hatta zamanı
mızda nasıl bir istiklal sahibi olabilecekleri hu
susunda bize örnek olmuşlardır. 

Modern sosyeteyi derin surette değiştirmek 
için bugünkü gidişe muhalif düşünceli grupun 
kalabalık olması lazmıgelmez. Disiplinin insan
lara büyük bir kuvvet verdiği müşahedenin es
ki bir muta'sıdır. İtikafçı ve mistik bir azlık, ke
yif ve heves peşinde gevşemiş bir çokluk üze
rinde dayanılmaz bir kudreti çabucak kazanabi
lir; lkna'la ve belki de zorla ona başka hayat şe
killeri kabul ettirebilir. Modern cemiyetin dogm· 
larmdan hiç biri sarsılmaz mahiyette değildir. 
Terakkimiz için ne uçsuz bucaksız fabrikalar, ne 
göklere kadar yükselen iş ofisleri, ne endüstri 
ahlakı, ne katil büyük şehirler, ne de istihsal 
mistiği lazımdır. Başka çeşid yaşayış ve mede
niyet tarzları mümkündür. Konforsuz kültür, 
lüküssüz güzellik, fabrika esirliğinden azade ma
kina, madde ibadetine muhtaç olmıyan ilim in
sanlara, zekalarını, ahlak duygularını ve erkek
lerini muhafaza etmek suretiyle nihayete inki
şaf imkanını verebilirdi. 

.vı 

Ferdlerin intihabı. - Biyolojik ve sosyal sınıflar. 

Medeni insanlar kalabalığı arasında bir İn
tihab yapmak zaruridir. Tabii ıstıfanm rolünü 

2-6139 

çoktanberi yapmadığmı, aşağı cinsten birçok 
kimselerin ijien ve hekimlik sayesinde muhafa
za edilmiş olduklarım, bunların çoğalmasının 
ırk için zararlı olduğunu biliyoruz. Fakat ne deli 
ve ne de cani olmıyan zayıfların üremesinin 
önüne geçemediğimiz gibi, hır batında do~rmuş 
köpek yavrularının noksanlı olanlarına yaptığı
mız muameleye imtisal ederek kötü cins çocuk
ları da ortadan kaldıramıyoruz. Zayıfların ha
kimiyetine mani olmak için tek çare vardırı kuv
vetlileri geliştirmek. Kötü cinsten ferdleri ıslah 
için sarfettiğimiz gayretlerin faydasızlığı sara
hatle meydana çıkmıştır. İyi cinsten olanları 
büyütmek daha çok iyidir. Kuvvetlileri daha zi
yade .mvvetlendirmek suretiyle dun olanlara 
fili bir yardımda bulunulacaktır. Halk kütlesi 
güzidelerin fikirlerinden, icadlarmdan ve onun 
tarafmdan kendi için yaratılan kurumlardan da
ima istifade eder. Uzvi ve zihni müsavatsızlık
ları, bugün yaptığımız gibi, tesviyeliyeceğimize 
bunları mübalağalandıracak ve daha büyük in
sanlar inşa edeceğiz. 

Kuvvetlileri tahdid etmek ve zayıfları yetiş
tirmek ve bu suretle aleladelerle dünyamızı dol
durmak gibi tehlikeli bir fikirden vaz geçmeli
dir. 

Çocuklardan büyük kudret sahibi olanlan
nı aramalı ve onları ne kadar kabilse o kadar 
eksiksiz olarak geliştirmeliyiz. Ve böylelikle de 

millete irsi olmıyan bir aristokrası temin etme• 
liyiz. Güzide kimseler zeki ailelerde diğerlerın
den daha çok zuhur etmekle beraber bahsetlı• 
ğimiz neviden çocuklara cemiyetin her sınıfında 
sık sık rastlanmaktadır. Amerikan medeniyeti
ni kurmuş olan adamların neslinden gelenler 
ekseriya cedlerinden mevrus hı:\ssaları muhafa· 
za etmişlerdir. Bu bassalar umumi olarak te .. 
reddi altında gizlenirler. Bu tereddi ise terbiye .. 
den, aylaklıktan, mesuliyetsizlik ve ahlaki di· 
siplinsizlikten ileri gelir. Pek zengin adamlanı:ı 
çocukları, canilerin çocukları gibi, küçük yaş• 
larmdan itibaren, kenr1 

• 'ni ifsad eden muıut.c 
terinden uzaklaştırılmaı.-Jrlar. Ailelerinden bı.ı 
suretle ayrılan bu çocuklar kendilerindeki U:si 
hassaları ızhar edebilirler. Avrupadaki aristok.ı 
rat ailelerde muhakkak ki büyük hayatiyeti ha• 
iz adamlar vardır. Fransa'da, lngiltere'de, Al .. 
rnanya'da ehlisalibin ve feodal baronlarrn nes.ı 
linden olanların sayısı henüz çoktur. Veladiyef 
kanunları bize, bunlal'- arasından, macera s~ 
ven ve korkusuz adamların gelebileceğini gös .. 
göstermektedir. Şu da muhtemeldir ki muhay .. 
yele, cüret ve muhakeme sahibi olmuş olan ca .. 
niler silsilesi ile fransız ve rus ihtilallerini yaP"' 
mış olan kahramanların ve endüstri ve finan.s 
alemi kodamanlarının silsilesi müteşebbis güzı .. ,, 
delerin inşasında kullanılabilir. 

(Sonu var) 
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Madrid bombardımanının bilancosu _, 

(B<l§ı 1. inci sayfada} 

nun bir tebliğine göre, Saragossa cephe
sinde katalonyalılar son günlerde Azu
ara'yı işgal ederek Belçite ile Saragossa 
arasındaki muvasalayı kesmeye teşebbüs 
etmişlerse de bütün taarruzlar püskür
tülmüştür. Düşman, mühim harb levazı. 

Aranjuez'de ve Tage'nin cenubunda kay -
dedilecek bir şey olmamıştır. Guadalaja
ra ve Taracena cephesinde Loyzuela'da 

hafif tüfek ateşi olmuştur. Madrid cep
hesinde asi topçusu hükümet mevzileri
ni bombardıman etmiş ve hükümet top
çusu da düşman mevzilerini ve tahaşşüt-

Asilerin ağır toplarla bombardıman ettik leri Madrid'in varoşlarından bir görünüş 

mı bırakarak çekilmiştir. Frankonun tay
yareleri bu bölgenin müdafaasınra tesir
li bir tarzda iştirak etmişler ve 30 met
reyekadar alçalarak mütearrızlan mit
ralyöz ateşine tutumuşlardır. 

Tayyareler, Aragon ve Katalonya 
cephelerinde de bir çok şosa ve demir 
yollarını Kartegena, Alikante ve Valan
siya şehirlerini bombardıman etmişler. 

dir. 

Cepheler ,fJOkin 
Madrid. 26 (A.A.) - - Resmi tebliğ -
Merkez cephesinde, Guadarrama'da, 

lerini bombardıman eylemiştir, beş asi 
kaçak hükümet hatlarına teslim olmuş
tur. 

ispanyaya göniillii gönderilmesi 
işi ve ckselsiyor 

Faris, 26 (A.A.) - İspanyaya gö
nüllü gönderilmesi işine son verilmesi 
hakkında yapılan fransız - ingiliz teşeb
büsünden bahseden Ekselsiyor gazetesi 
diyor ki: 

"Paris ve Londra hükümetlerinin ih
tarı dostça bir lisanla vuku bulmuştur. 
Fakat azimkar olan muhteviyatı vazi
yetin vahametini ehemiyetle tebarüz et
tirmektedir. Artık ideoloji mevzuu ba
his aeğildir. Berlinin cevabı bekleniyor. 

Hith.ı kendi isminin medeniyet tahrib
cilerinin listesine ilave edilmesini her 

halde istemiyecektir. Binaenaleyh Hit
lerin yapmakta olduğu konuşmaların 

Avrupanın yatışması bakımından hayır

lı neticelere varacağını ummak lazım
dır.,, 

Hollandada bir sosyalist lider 
tevkif edildi 

Amsterdam, 26 (A.A.) - Hollanda 
sosyalist Jideri Nooter İspanya hükü
meti lehine gönüllü toplamak için pro
paganda yapmakla maznun olarak tev
kif edilmiştir. 

Fransanın ispanyaya bir para 
yardımı 

Paris, 26 (A.A.) - Sosyalist birli
ğinin hükümetçi İspanya için topla

makta olduğu iane mikdan 5 milyon 
292 bin franla bulmuştur. 

General Franko, yabancı gemi
lerin İspanyol sularına girme-

mesini tavsiye ediyor 
Salamanka, 26 (A.A.) - General 

Franko'nun umumi karargahı, yabancı 
nıemleketlerin dikkatini, Valansiya hü
.kümetinin elinde bulunan ispanyol li
ınalarırun ve hele Bilbao ve Santander, 
Gijon ve Avila limanlannm her türlü 
ticari seyrüsefere kapalı bulunduğu key. 
fiyetine çekmektedir. Zira, bu şehirlerin 
boşaltılması hakkında verilen mühlet 
bitmiştir. Bundan sonra karasulan içine 
torpiller konacaktır. General Franko, 
muhtemel vapur kaza ve felaketlerinden 

dolayı her türlü meı;uliyeti reddetmek
te ve gemilere İspanyol kara sularına 

uğramamaları tasviyesinde bulunmakta
dır. 

Ba8k hükümeıinin bir tekzibi 
Faris, 26 (A.A.) - İspanya büyük 

elçiliği tebliğ ediyor: 
"Amerika birleşik devletleri gazete

leri, Bask nasyonalistlerinin asilerle ay. 
rı sulh konuşmalarına hazır bulunduk
larına dair olan bedbahçe şayiaları has

saten kaydetmekte olduğundan, bask 
muhtar hükümeti Vaşington büyük el
çiliğine bir telgr~ göndererek bu şa

yialan kati surette yalanlamış ve bask
ların ancak tam zaferinden sonra mü. 
cadeleyi terkedeceklerini bildirmiştir." 

f 'ransaya sığınan Basklı milisler 
Bayon, 26 (A.A.) - Katalonya or

dusunun işgali altında bulunan cephe
lerde silah altında alınan basklı milis
ler, Fransaya sığınmaya devam ediyor
lar. Bayon,'a varışlarında sorguya çekL 
len bu milisler, bask cephesinde hizmet 
etmek üzere Bilbao'ya gitmek için emir 
aldıklarını söylemişlerdir. Bu milislere 
üniformaları üzerindeki alametlerin kal
dırılması için polisten emir verilmiştir. 

clJükiimctt;i gemiler bir alman 
vapurunu zaptetıiler 

Berlin, 26 (A.A.) - Resmen bildi
riliyor; Son gelen haberlere göre İspan
ya kızıl kuvvetlerine mensub gemiler, 
Bilbao açıklarında ve ispanyol karasu
ları dışında Oldenburg - Portekiz sey

risefer kumpanyasına aid Palos alman 
gemisini zabtetmişler ve Bilbao limanı
na götürmüşlerdir. Haınburgdan kalk
mış olan vapur, Rotterdama uğramış 
ve bir çok İspanyol limanlarına gitmek
te bulunmuştu. Gemide harb levazımı 
yoktu. Geminin bırakılması hususunda 
lazım gelen tedbirler alınmıştır. 

Bununla beraber, bu tedbirlerin tat
bik mevkiine konulmasından önce, kı
zıl makamların, hiç bir akla yalan sebeb 
yok iken araştırdıkları ve bütü yükü ve 
üç yolcusu ile tevkif ettikleri bu gemiyi 
brakacakları ümid edilir. 

Asiler bir sosyalist gazet-eciyi 
esir aldılar 

Avila, 26 ( A.A.) - Sosyalistlerin 
organı olan ''Liberta<l,. gazetesi müdü-. 
B. Antonio Hermosilla, Madrid cephe
sinde iken esir düşmüştür. Kendisi Sa.. 
lnamanka gönderilmiştir. 

Tanca' da bir luidise 
Tanca, 26 (A.A.) Demokracia 

ismindeki İspanyol gazetesinin bazı ma. 
kalelerini İtalyaya karşı tahkir mahiye
tinde sayan 150 İtalyan denizcisi, bu 
gazetenin basılmakta olduğu matbaaya 
girmişler, basılmış nüshalarm ve kollek
siyonlannı sokağa atmışlar ve "yaşasın 
duçe, yaşasın İtalya" diye haykırmış
lardr. Bu yüzden her hangi vahim bir 
hadise çıkmamıştır. 

C. H. P. ANKARA ViLAYE'i KONGRESİ 

Bu miinasehetle verilen zirafette İc Bakanı ' ~ 

~ve C. H. P4 Genel sekreteri B, Şükrü Kaya 
büyük bir nutıı~ söyledi 

(Başı 1. inci sayfada) 
BüyUk Millet Meclis~ne ve icab ederse 
büyük kurultaya arzolunur. 

Arkadaşlar, bütün bu dilekler, mü
talealar nihayetülemir Büyük Millet 
Meclisinde toplanır ve Büyük Millet 
Meclisi icab eden kararları alır. 

Eğer Büyük Millet Meclisi kararla
rında isabet ediyorsa ve bu memleketi 
daima ileriye doğru götürüyorsa onun 
seyrini memleketin en ücra köşelerin
den aldığı dilek ve düşünceleri bir ara
ya toplıyarak bununla hareket etme
sinde aramalıdır. 

Arkada~lar, parti demek, muayyen, 
sarih, içtimai, siyasi bir takım fikirlerin 
ve formüllerin etrafında mümkün oldu
ğu kadar fazla millet ferdlerini tophya
rak onu meşru yollardan realize etmek 
demektir. Bizim partinin yaptığı rol bu 
kadar basit değildir. Demokrasilerle, hal
kın reyleriyle hareket ettiklerini söyli
yerek öğünen devletler ancak bu kada
rını yapabilen veya yapabilmekte olan
lardır. Atatürk demokrasbi bunların 

çok fevkinde bir demokrasidir. Biz yal
nız milletimizin amaline ve ihtiyacına mu
vafık düşüncelerde reylerine müracaat
la yapılan işlerin yenilmesiyle iktifa et
miyoruz. Biz istiyoruz ki millet muay. 
yen meseleler üzerinde reyini vermiş 

olmakla beraber yapılan işlerin de bi
rer, birer bütün safahatiyle reyine u
yup uymadığım bizzat görsün ve her 
fırsatta murakabe etsin, millet her za
man hfilrim.iyet mcsuliyet şer;:fini taşısın. 

Atatürk demokrasisi hem referan
dum ve hem de kanuni teşebbüs esas
larını ihtiva eden bir rejimdir. Ocak, 
nahiye, kaza, vilayet kongreleri ve ni
hayet büyük kurultay b..ınu temin eden 
esaslardır. Buna riayet edenlerin hata
sı az olur. 

Bizce yapılabilecek en büyük hata 
memleketin sahibi olan milletin reyi
ne muhalif olan hareketlerdir. Kongre
ler ve hepsinin fevkınde Büyük Millet 
Meclisi bu hareketlerin yanılmaz na-
zımıdrrlar. 

Milletin hata gördüğünü değiştir

mekte, hata görmediğini devamda her 
zaman kendilerinde kudret ve kuvvet -
gören bir milletin çocuklarıyız. 

Arkadaşlar, türk denildiği zaman ha
tırıma büyük ve coşkun bir ırmak gelir, 
ırmağı teşkil eden su zerreleri daima de
ğişir. Daima akar ve gider. Biz fırka efra
dı zerreleriz. Bize düşen vazifeler ara
sında da hiç bir fark yoktur. Türk mille
ti öyle bir kütledir ki onun ferdleri o 
kütlenin nef'i için çalışmağa mecburdur. 
Biri çalışmadığı vakit diğeri daima mü-

teessir olur. Milletler kavim )ınları 
gibi birbirine iltisakı olmayaf{ığın

dan ibaret olursa onları her h~i bir 
rüzgar savurur, götürür. Tariböyle 

camiaları kaydetmiştir. Türklcn de 
böyle bir hale dü~tükleri bir zıanda 
onları bir araya topltyarak be§ı tari
hinin huzuruna kudretli ve kuvvli bir 
camıa halinde çıkaran Atatürk ütün 
be~er tarihinin seyrini beşeriyet:hine 
olarak değiştirmiştir. 

Eğer tarihin hakiki gidişi narı i· 
tibare alınırsa anlaşılır ki türk illeti 
daima yükselecek ve daima yüksecek, 
ve, dünyanın diğer milletlerine ısal ve 

ayni zamanda beşeriyetin saadetiı ha
dim mümtaz bir heyet olacaktır. 

Türk tarihinin bu kifayeti ve u a
kibeti kimseye meçhul değild. 

Türklerin idealleri ma1fımdurBu i
dealde ne kıskanç, ne de inhisarcnz. 

Biz bütün milletlerin müstaki mü
reffeh, mesud ve hür olmalarını l:iyo
ruz. 

' 

Arkadaşlar, sizi tekrar Türklenin 
idare mesuliyetini üzerine alan ~üm
huriyet Halk Partisi adına selnlar, 
bu mesainizin bütün memleket vcbütün 
beşeriyet için mesud neticeler venesi
ni temenni ederim. 

,, 
C• " 

Kongreye gelince: 
Kongre dün öğleden sonra saat 

14 de toplandı. Birinci reisliğe eçil
miş bulunan Diyanet İşleri Reisi e 11-
yönkurul azası B. Rifat Börekci bu
lunmadığından aktedilen iki c~eyi 

ikinci reis B. İbrahim Ayaşlı idar et
ti. 

Önce büdce encümeninin rapo• o
kundu. Teklif edilen il ve ilçeyönkrul 
büdcelerinden ikisi oldukları gil ve 

diğerleri de büdce encümeninin tadil· 
leri veçhile kabul edildikten sonra, he
sabları tetkik encümeninin raporunun 
müzakeresine geçildi ve ilyönkurul ge
çen seneler hesablarından dolayı ibra 
olundu. 

Bunu müteakib daktiloğrafiye edil· 
miş elli sayfa kadar tutan dilek encü
meni raporu üzerinde konuşmalar baş
ladı. Partinin en küçük cüzütamlarının 
kongrelerinden itibaren parti azaları· 

nın dileklerini ihtiva eden bu rapor, 
ehemiyeti ile mütenasib bir dikkat ve 
alaka ile takib ve bazı mühim ilaveler
le kaLul edildi. 

Kongre bugün saat 14 de son cel
sesini yaparak i1yönkurul azalarını ve 

yedeklerini ve kurultaya iştirak edecek 
delegelerini seçecektir. 

Dünkü kongrede, ilk celsede olduğu 
gibi, vilayet ve belediye şube müdürle
ri icabında kongre azasını tenvir etmek 
üzere hazır bulunmuşlardır. 

Kongre samimt bir hava içinde de-

vam etmiş ve kongrede aza olmadıkları 
halde birçok partililer salonda dinleyi
ci olarak bulunmuşlar ve dahili siyase
timizde hükümetimizin en büyük yar
dımcısı olan parti teşkilatının yaptığı 
ve yapacağı işlere aid müzakerelerini 
hazla dinlenmiştir. 

Bu vesile ile kaydedelim ki, dün· 

kü sayımızda yazdığımız gibi ilyönku
rulun raporunda Sıhat ve içtimai mua
venet Vekilimiz Dr. Refik Saydam'a 
arzolunan şükran hisleri, yalnız hıfzıs· 
sıhha müesseseleri laboratuvarının hü
kümet merkezine yaptığı büyük yar
dımlardan dolayı değil, Sıhat Vekaleti 
teşkilatının şehrin bütün sıhat işlerine 
gösterdiği büyük ve devamlı alakaya 
karşıdır. 

Y ılhaşı Eğlenceleri 
Halltevinde 

Geliri., şef kat ;urdunda barınan 
yavrulara sarfedilecektir 

Kızılay Ankara merkezine bağlı Şefkat Yurdunda barınan yoksul 
çocuklarla öğleyin sıcak yemek yiyemiyen talebenin önümüzdeki kı§ 
mevsimi ihtiyaçlarına sarfediltnek üzere 31 birinci kanun per§embe 
günü akşamı bir takım eğlenteler t crtib edilmi§tir. 

Bu eğlencelerde iki caz bulunacak, büfe ucuz olacak, milli oyunlar 
oynanacak ve davetliler birçok •iir prizlerle karıılQ§acaklardır. 

Bilet ücreti yalnız 1 liradan ibarettir. 
Kimsesiz yavrulara yardınt etmek istiyenlerin yılbQ§ını Halkevin

de geçirecekleri şüphesizdir. 
=-:~::=::;======================ı 



-...,_27"""""!!!"1L""""!!K!'""K .. A_NUN 1936 PAZAR ULUS SAYFA 7 
= ....... ---~~-~----~~ ................. ----'"'!!'"-----------------------------~ ~------------------------..... ---------------_.. ___________ ~ ____ ,_.;;;;.;~:..;.:..:..~ 
ı-ıııımıııııı11111111111111111111111111111111111111111111111-

~ 1937 YILBA$1 ---
~ Türk Hava Kurumu Büyiik Piyagosu -------
== = -
== -= -

---------Büyük İkı·amiysi 
= - -----= -= -= -= 5§ 

-------500,000 liralır 
= ~ -

Ayrıca: 200,000. 150.000, 100.000 70.000, 
60.000, 50.000, 30.000, 20.000, 15.00 liralık 

--§ 
-= --= = 

~ 

ikramjyelerle (400.000 ve 100.000) ralık 
iki adet mükafat vardrr. 

-------

1 
Keşide Yılbaşı gecesi ya.pılacaktrı 
Biletler: (2,5) (5) ve (10) liradır. 

-

Vakit kaybetmeden hemen biletleriizi alınız. 

Valiliğin elen : 
1 - Muhammen bedeli 4600 liradan ibaret bin neke benzin a

~ık eksiltmeye !•onulmuştur. 
2 - Eksiltme 28.12.93l tarihine rastlayan pa?arsi günü saat 15 

de Ankara viHiveti daimi encümeninde yapılacaktı 
3 - İsteklilerin 34 lira 50 kuruşluk teminat veicaret odası ve

sikalari!e birli.kte 28.12:936 da vilay~t daimi encümıine gelmeleri. 
4 - İsteklıle:: benzın evsafına aıd şartnameyi iayet nafıa MÜ· 

dürlüğünde her gün görebilirler. (2068) 2-5976 

1 PEK YAKINDA 1 
KALYENTE 

---~--
inlıisarlar Umum 

l\Iüdiirlüğinden: 
Cinsi Adet 

699 
590 

83 
1 
2 

1372 

İspanya mamiılatı 7.65 Brovning sistemi 
İspanya mamlllatı 6.35 Brovning sistemi 
D. W. M. Markalı 7.65 

luhammen bedeli 
4350 00 
2581 25 

726 25 
6 25 
ıs 25 

7679 00 

7,66 Dreyze marka 
6.35 Valter 

Yukarda cins, miktar ve muhammen bedellerirazılı "1372" adet 
tabanca şartname ve nümuneleri mucibince 11-t-37 tarihine rastlı
yan pazartesi günü saat 10 da pazarlıkla saWaatır. Bu silahları 
alıp satmağa mezun bulunan isteklilerin nümunleri görmek üzere 
her gün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve satte o/0 7 ,5 güven
me parası olan "576" lira ile birlikte Kabataşta nhisarlar Levazım 
ve mübayaat Şubesi Müdürlüğündeki satış komiyonuna müracaat-
ları. (3705) 2-6160 

Atletik hututunuzu muhafaza 

1 r ~ ediniz. 
-- il şı,menlokle mlcedele edı. 

- Balk Yağı -
Taze Kl 85 K. Taze 

El senenin 
SAKAWA ECZANESi 

nlz wı bunun en ı,.ı Ç•reıl 
ol•n SHOllT LINIA yo gtyl· 
niz OalmT ll'l•••ju"'" teel· 
.Ue 7alih tabahyı gld•rlr. 
HuauaT eıa11n.t b r triko• 
dan Y•P•lmıf o tan SHORT 
llNI• adi bir kGlol gibi 
r•••nıf'. 1 

f"ly•tı 10 lır•dan itibaren. 
AnkaraMüdafaai Hukuk 

caddesi 
Satı• yeri yalnız ı 

.J. ROUSSEL 
_..w-..., Parls, 166 Bd . Hauum .. n 

ISTANBUL, Beyoğlu 
Tiinıt "'"Yd .. ı 12 No. lu. 

ı.t..J•ramır• .ıı,-a,..t edJ"lı v•r• 
19 lfo.lu ta•lf•111lıl lıtıylnlr . 

Kiralık Daire 
Çocuk Sarayı caddesi kurşun

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

2-6143 

Bedia Terzihanesi 
ANKARA 

Yılbaşı tuvaletlerini çok U• 

cuz fiatlarla satır.aktadır. Mev
simin en güzel elbise ve manto
larını yünlü ipekli kumaşlarını, 
garnitür ve scntürlerini şapka ve 
korselerini en ucuz fiatlarla te
min edebilirsiniz. 

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

ZAYİ 

1311 N o. şoför ehliyetname
mi kaybettim. Yenisini alacağım. 
dan eskisinin hükmü yoktur. 

ZAYİ 

Şoför 
Bilal 
2-6165 

4372 numaralı kooperatif his
se senedi kayp ettiğimden diğeri
ni alacağımı ve eskisinin hükmü 
kalmadığını ilan ederim. 

Mütekait Ferit 
2- 6168 

Kiralık Oda 
Yenişehirin en güzel bir ye

rinde, ~neşli güzel iki oda aile 
için kiralıktır. 16 Selanik caddesi. 

2-6134 

Ev 
Güvenli:t meydanı yanında 

iki daireli •Uzel bir köşk müsaid 
şartlarla sctıhktır. 

16 ~elanik caddesi 
2-6131 

:NASlQ llACl 
'KANlUK .. 

ın 
6zAL 

En eslci nasırlan bile pek kısa 
bir ntııanda tamamen ve kökün· 
den çılcarır. 

Uınuı:ni deposu: İngiliz Kan· 
zuk eczanesi, her eczanede bulu· 
nur, ciddı ve müessir bir nasır 
ilacıdır. 

Kiralık Daire 
Havuzbaşında Kaznnpaşa 

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

Telefon: 1350. kapıcıya 
müracaat. 2-5684 

İstanbul Nafıa l\'liidürlüğünden : 
4.1.937 pazartesi günü saat 15 te 1stanbulda Nafıa Müdürlüğü

ğünde (27000) lira keşif bedelli lstanbulda Valdebağında kain Pı:a
vantoryomda yapılacak talebe ve öğretmen sanatoryomu inşaatı ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Mukavele eksiltme ba
yındırlık işleri genel hususi ve fenni şartnameleri proje keşif hu
lasasiyle buna müteferri dğer evrak 135 Kr. mukabilinde dairesin
de verilecektir. Muvakkat teminat (2025) liradır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ve en az (20.000) liralık bu işe 
benzer iş yaptığına dair Nafıa Vekaletinden almıc olduğu müteah
hitlik ve ticaret odası vesikalarını hı-vi kapalr zarflarını 4.1.937 pa
zartesi günü saat 14 e kadar İstanbul Nafıa Müdürlüğüne vermeleri. 

(3497) 2-5969 

Ankara 

iS 
91 

Nizamı Ata(·an 
Emlak - Arazi alım, satmu; İcar, İsticar ve idaresi 

Tapu muamelatı ve ticari iş takibatı. Tel: 1475 
Hacıbayraın icra dairesi karşısı No. 2 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİNDEN : 
Ankarada Yenice mahallesinde Bezgin sokak 17 No. lu evde 

Mehmed oğlu Hasana: 
Karınız Ankarada Keçiören semtinde Çoraklık bağlarında Kuyu 

başında 33 No. lu evde S~du~lah kızı Utiye tara~ı?d.an al:yhinize 
mahkememize accmış oldugu ıhtar davasında kendısını çocugıyle be
raber beş senedenb::ri terkederek infak ve iaşe etmemekte olduğu -
nuzdan ihtarat yapılmasını istemiştir. Gerek da'la arzuhalı ve ge -
rek gün tayini suretiyle 2~-11-936 gününe .ma~kem~ye daveti. müt~
zammm davetiye ikametgahmızın meçhulıyetıne bınaen teblığ edı
lemiyerek iade edilmiş olmakla gazete ile ilanen tbliğat yapılmasına 
mahkemece karar verilmiştir. Mahkeme 27-1.937 çarşamba günü saat 
14 e tayine dilmiştir Bugün mahkemede hazır bulunmanız veya bir 
vekil musaddak göndermeniz tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (2198) 2-6163 

ANKARA 3. üncü SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN: 
Ankaramn Kılıçarslan mahallesinden orta sokakta 6 numaralı 

evde Ömer Lütfi'ye: 
Karınız Satıa tarafından aleyhinize açılan nafaka davasının gı-

yabınızda icra kılnan muhakemesi sonunda reddine dair verilen 
9-9-936 gün ve 424 sayılı karar karınız Satıa tarafından temyiz edi
lerek temyiz mahkemesinin bozma kararı üzerine yeniden icra kı -
lınan muhakemesi sounda karınız Satıa'ya ayda sekiz lira nakdi mu
avenette bulunacağınıza 11-12-936 gününde karar verilmiş ve ika
metgahınızm meçhuliyetine binaen hükmün ilanen tebliği tensip 
kılınmış olduğundan tarhii ilandan itibaren sekiz gün zarfında 
temyizi dava etmediğiniz takdirde hükmün katiyet kesbedeceği teb-
liğ makamına kaim olmak üzere iliinen tebliğ olunur. 2-6161 

1 ANKARA LEVAZIM Al\ıl1RL1Gt 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

tLAN 
ı - Eskişehir garnizonu için 96000 kilo sığır eti kaı;>alı zarfla 

4.1.937 günü saat 16 da Eskişehir askeri satın alma komısyonunda 
alınacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 22080 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1656 liradır. 
4 - Teminatlar vaktından evel muhasebe veznesine veya mal 

sandıklaıına yarıtılarak makbuzlar veya banka mektupları kanuna 
uygun olan teklif mektuplarının içerisine konması ve teklif mek
tuplarının ihale günü Eskişehir posta ve telgraf ayariyle saat 15 e 
kadar komisyon başkanlığına verilmesi ve 2490 sayılı kanunda ya
zılı ·vesikaların lüzumunda komisyona ibrazı şarttır. 

5 - Ş3rtname her gün komisyonda görülebilir. (2106) 2-6039 

İLAN 

1 - Ankara garnizonu kıtaat ve mü~ssesatı içiıı 16000 kilo sade
yağırun 29.12.936 salı günü saat on beşte kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Sade yağının tutarı 16000 lira olup ilk teminatı 1200 liradır. 
Şartnamesi her gi,in eksiltmenin yapılacağı levazım amirliği satın 
alma komisyonunda parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbl~larını havi zarflarını belli gün ve saatten bir saat 
eveline kadar komisyona vermeleri (2056) 2-5990 

1LAN 

Harbiye okulunun açık bulunan 60 lira maaşlı fenni vesait makinist
liğine aşağıdaki şartları taşıyanlardan müsabaka ile bir kişi alı
nacaktır. İsteklilerin ı. 1. 1937 gününe kadar Ankara Harbiye O
kulu Komutanlığına müracatla::ı. 

1 - Askerliğini yapmış olacak 
2 - Orta mekteb mezunu olacak, 
3 - Makinist ehliyetnamesi bulunacak 
4 - Otomobil motosiklet, bisiklet tamiratını yapmağa muk-

tedir olacak. ' (21/4) 2-6120 

!LAN 
1 - Polatlı garnizon kıtaatı ihtiyacı için 2200 kilo sade yağı açık 

eksiltme ile 8. sonkanun 1937 cuma ~ünü saat 16 da ihalesi yapıla. 
caktrr. 

2 - Talihlerin ııs lira 50 kuruş teminatı muvakkate makbuzla
riyle yevmi mezkfırda garnizon kıtaatı komutanlığı artırma ve ek. 
siltme komisyonuna müracaatları. 

3 - Şartnameyi görmek isteyen talihlerin bergün öğleden sonra 
komisyona müracaatları. (2145) 2-6092 

tLAN 
1 - Konyadaki kttaatm senelik ihtiyacı olan 405 bin kilo kuru ot 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muhammen tutarı 19642 lira 50 kuruş olup ilk teminatı 1474 

liradır. 
3 - Şartnamesi Konyada kolordu, İstanbul, ve Ankarada levazun 

amirlikleri satın alma komisyonluklarındadır. tstiyenler şartnameyi 
bu komisyonlarda görebilirler. 

4 - Eksiltme 12-1-937 sah günü saat 11 de kor satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin 12-1-937 salı günü saat ona kadar teklif mektup
larını Konyada kolordu satın alma komisyonu başkanlığına gönder
melidir. Bu saatten sonra gelen mektuplar kabul edilmiyecektir. 

(2199) 

D. D. Yollan Ve Limanlan umum müdürliiğü S. ı 
A. Komisyonu llanlan: 

İLAN 

3-1-937 tarihinden itibaren Ankaradan pazar, ccarşamba ve Çatal
ağzından pazartesi, perşembe günleri kalkan doğru yolcu trenleri
ne bir yataklı ve bir yemekli vagon ilavesine başlanacağı sayın hal· 
ka bildirilir. (2200) 2-6166 

ı llavzada Pazarlıkla Elektrik 
tesisatı ilanı 

Havza Urayından: 
. Tasdikli proje ve keşifnamesi mucibince kasabamızda yapılacak 

hına ve direkler hariç 14635 lira bedeli keşifli elektirik tesisatımıza 
kapalı zarfla ve 20 gün müddetle birincipazarlık müddeti içinde ta· 
lib çıkmadığından pazarlıkla 10 gün daha uzatılmasına ve işin top
tan ~eya ayrı ayrı taliplerine eksiltme şartnamesi ve evvelce var.ıı -
lan ılan mucibince 4-1-937 pazartesi günü saat 16 da Havza beledi
yesinde ihalesi kararlaştırılmıştır. 

İsteklilerin şartname ve teferruatı ve her türlü izahat için Hav
za belediyesine ve İstanbulda Mühendis Hasan Halete müracaat .. 
ları ilan olunur. (3768) 2-6159 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti : 

Anl{ara J\lerl{ez ILf zıssıhha 
1\f üessesesi Müdürlüğünden: 

1 - Açık eksiltmeye konulan iş: Farmakodinami şubesine satın 
alınacak muhammen bedeli 1960 lira ahh ; 

2 - İstiyenler şartname ve listey i müessese muhasip mutemed
liğinden alab ilecekt ir. 

3 - Eksiltme 11-1-937 günü saat 11 de a~ık eksiltme suretiyle 
yapılacaktır. _ 

~ - i s tekli eksiltmeye girebilmek için p47) liralık muvakkat 
temınat vermesi ayrıca bu iş üzerine muamele yaptığına dair vesi-
ka ibraz etmesi şarttır. (2187) 2-6158 

Kültür Bal{anlığın dan: 
1. Bu yıl hükümet hesabına okumak üzere yabancı illere gönderi

lecek ta~ebc sayısı, bu talebenin okuma kollan, hangi memleketlere 
ve hangı Bakanlık veya genel direktörlük hesabına gönderilecekleri 
aşağıda gösterilmiştir: 

Gönderilecek 
Talebe adedi 

okuma kolları 

3 Hukuk 
4 P.T.T. Mühendisliği 
3 İnşaat Mühendisliği 
4 Makine mühendisliği 

5 Elektrik mühendisliği 

19 

Gidecekleri 
memleketler 

Hangi bakanlıJC 
veya genel di. 
rektörlük hesa-

bına okuyacakları 
İsviçre Tüze bakanlığı 
Paris P.T.T. genel direk-
Almanya Kültür bakanlığı 
Almanya ,, ,, 
Almanya ,, 

2. Huk.~k kol.undan tahsile gönderilecekler İstanbul veya Ankara 
Huku fakultelennden P. T. T. Mühendisliği için gidecekler ise İs
tanbul Fen Fakültesinden umumi fizik sertifikasını da alarak mezun 
o.lanlar arasın~an inşaat, makine ve elektrik mühendisiliğine gönde
rılecekler de lıselerin fen şubeleri olgunluk mezunlarından sınavla 
seçileceklerdir. 

3. Seçme sınavı hukuk meırunlan için İstanbul ve Ankara hukuk 
fakültelerinde, fen fakültesi mezunları için İstanbul fen fakültesinde, 
11-1-1937 de, lise fen şubesi olgunluk mezunları için de Ankara'da 
Gazi lisesinde, İstanbulda Vefa lisesinde 20-1-1937 tarihinde başlaya· 
caktır. 

4. a) Hukuk mezunlarından sınava gireceklerin 7 senelik idadi 
veya lise tahsilini yaptıktan sonra hukuk thlısilini bitirmiş ve hakiın
ler kanununun ikinci maddesinin iki numafalr bendinin hükümlerine 
uygun evsa.fı h~ ?ulunmaları ve bunlardan"askerliklerini yapmamış 
olup ta tecıl edılmış olanların 25 yaşını ve askerliklerini yapanların 
30 yaşını geçmemiş olmaları lazımdır. 

b) Hukuk kolundan gönderileeek 3 talebe gönderilecekleri mem
lekette dört yıl içinde lisans tahsiliro bitireceklerdir. 

c) Hukuk tahsiline namzed olanlar, medeni hukuk ceza hukuk°' 
hukuk muhakemeleri usulü, ceza muhakemeleri usulü, hukuku düvel, 
hukuku hususiyei düvel, hukuku idare, hukuku esasiye ve yabancr 
dilden sınav geçireceklerdir • 

5. a) P .T.T. genel direktörlüğü hesabına Paris'e gönderilecek ta
lebelerin İstanbul üniversitesi fen şubesinden 1934 - 1935 ve 
1935 - 1936 ders yıllarında mezun olmaları, askerliklerini yapmayıp 
ta tecil edilmiş olanların 25 yaşını geçmemeleri gerektir. 

b) P.T.T. mühendisliği ncmzedleri umumi fizik ve yabancı dil
den sınava tabi olacaklardır. 

6. a) Kültür bakanlığı hesabına inşaat mühendisi, makine mühen
disi ve elektrik mühendisi olarak yetiştir'ilıriek üzere yabancı illere 
gönderilecek talebelerin liselerin fen şubeliinin 1934-35 ve 1935-36 
ders yılları olgunluk mezunlarından olmaları şarttır. 

b) Liselerin fen şubeleri olgunluk mezunlarının seçme sınavları 
riyaziye, fizik, kimya, yabancı dil ile türkçe (kompozisyon) den ya• 
pılacaktır. 

7. Sınavlara istekli olan hukuk ve fen fakülteleriyle lise fen şu
besi olgunluk mezunlarının talib olacakları okuma koluna göre han
gi fakülte veyalisede sınava gireceklerse o fakülte veya liseye sınav 
gününden üç gün evvel başvurmuş ve kendilerini şehadetname ve sa
ir belgelerle yukarıda yazılı şartlara göre tanıtarak adı geçen müesse
selerde sağlık heyetince muayeneden geçmış sınava girebilmek için 
gereken belgeyi almış bulunmaları lizımdır. 

P. T. T .. Levazım 
l\lüdürlüğünden: 

1 - 24 k/m uzunluğunda kurşunlu kablo ve teferruatı kapalı 
zarfla eksilt."lleye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 13200, muvakkat teminatı 990 liradır. 
3 - Eksiltme (7) ikinci kanun (937) tarihinde saat 15 de An • 

karada P. T. T. Umum Müdürlüğünde toplanacak alım sattın ko • 
misyonunda vapılacaktn. 

4 - Talipler t:minatlann: idaremiz veznesine teslim ve alacaK• 
lan makbuz veya kanunen muteber teminat•Jllektuplarını ve şartna• 
mede yazılı belgelerle teklif mektubunu ibtiva edecek olan kapalı 
ve mühürlü zarflar kanunun tarifatı dairesınde mezkur tarihe mü
sadif perşembe günü muayye.rı 5aatt~n bir saM evveline kadar komis
yona teslim edilel.ektir. 

5 - Talipler, resmi gazetenin 7-5-936 tarihli ve (3297) sayılı 
nüshasında çıkan talimatnameye göre müteahhitlik ehliyet vesika• 
sını haiz olacaklardır. 

6 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım Müdürlüğünden, 
İstanbulda Beyoğlunda Levazı:m Ayniyat muavinliğinden paarsız 
verilir. (1804) 2-5586 

Konya Cumhuriyet lüddei 
Umumiliğinden: 

ı. 1. 1937 gününden 1937 senesi mayuı nihayetine kadar Konya 
ceza evi ekmegi kapalı zarf ' usuliyle yCllidcn münakasaya konulmuş 
olduğundan talihlerin 14. 12. 1936 dan 31. 12. 1936 gününe kadar 
Konya C. M. U. liğine usulc:n müracaat eylemeleri. 

(2116) 2-6047 
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SAYFA 8 

PBILC adyo arı 

1 NULLl MÜDAFAA VEKALET! 
:_".TIN ALMA KOMİSYONU 1LANLARJ 

B 1 L İT 

1 
Gliserin: (2000) kilo saf gliserin açık eksiltme ile satın alına

caktır. Hepsinin tutarı 1500 liradır. Evsaf ve şartnamesi Komisyo
numuzdan alınacaktır. İhalesi: 7. 1. 1937 ı:;erşenbe günü saat on bir
de yapılacaktır. İlk teminatı: 112 lira 50 kuruştur. Eksiltmeye gire. 
cekleden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddele
rinde istenen belgelerle birlikte eksiltme gün ve vaktında M.M.V. 
Satın Alma Komisyonuna gelsinler. (2153) 2-6100 

B İL t T 
Gres yağı: 2500 kil.:> gres yağı pazarhkia satın alınacaktır. Hep

sinin tutarı (1000) liradır. Evsaf ve şartnames~ Komisyonumuzdan 
alınacaktır. İhalesi: 7. t . 1937 perşenbe günü saat 15 de yapılacaktır. 
İlk teminatı: (75) liradır. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunan
lar 2490 sayıh kanunun 2. 3 cü madelerinde istenen belgelerle bir
lik•c. naazrlık gün ve vaktında M. M. V. Satın Alma Komisyonuna 
glsinkr. (2152) 2-6099 

B l L l T 
Aşağıda yazılı malzeme ayrı ayrı pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 29-12-936 salı günü saat 10 da:hr. Pa?arlığa gireceklerin 
belli ı?Ün ve saatında komisvona ı?elmeleri, (2197) 

Cinıı ve miktarı 
21 Kalem sandık imalı için malzeme, 
10 Metre mikabı anbalai tahtası, 

4 Adet iç ve rlıs binek otomobil lasti~i. 
400 kilo ma?.ot. 2-6162 

Kavaklıdere Şarapları 
ucuzladı! 

Dört senelik olgun bandero llu 

70 Stl. şişe Sofra Şarabı: 60 Kuruş 
70 Stı. iiİşe Tatlı Şarapları: 

Tokay ) 85 
Tatlı sert 

KURUŞ 

Etik~etli 70 Stl. ho~ şişeınizi 
gc-tirene 

Satış l\Iağazalarımızda 

10 kuruş ödenir 

.._ı\.çık Şarap Litresi 40 
35 

Kuru~ 

;25 litreden a§ağı olmamak üzere ,, ,, 

1 

CenapAnd 
Kavaklıdere Şarap Fabrikası 

Ankara . 
ANKARA BELEDiYE REtSLlGI il.ANLARI 

İLAN 
1 

ı - Yeni ve eski şehrin muhtelif sokaklarına yapı~acak parke 
kaldırım inşası on beş gün müddetle kapalı zarfla eksıltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (15002,26) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (1125,15) liradır. 
4 - Şartname ve keşifnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı 

işleri kalemine ve ihale 5 kanunusani 936 salı günü Belediye Encü
meninde saat on birde yapılacağından isteklilerin de saat ona kadar 
teminatlariyle birlikte teklif mektuplarını Belediye Encümenine 
vermeleri. (2154) 2-6102 

1 ASKERi F ABRIKALAR UM UM MÜDÜRLOGO 1 
SATIN ALMA KOMiSYONU İLANLARI 

Müteahhit nam ve hesabına 31.5.937 gününe kadar 
yevmiye asgari 40 azami 50 kilo ekmek 

Tahmin edilen bedeli 630 lira olan yukarda yazılı ekmek askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 11.1.1937 ta
rihinde pazartesi günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale edilecek· 
tir. Şartname parasız olarak komi3yondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan 47 lira 25 kuruş ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
maddelerinde yazılı vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (2179) ~136 

1000 METRE MİKABI CEVİZ TOMRUÔU 

Tahmin edilen bedeli ( 40500) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alına ko
misyonunca 14-1-937 tarihinde perşembe günü saat 15 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. 

Şartname (iki) lira (3) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Talipleri?} muvakkat teminat olan (3037) "lira (50) kuruşu havi tek· 
lif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermele
ri ve kcndilerinın de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (2160) 

2-6157 

ULUS 27 IL~KANUN 1936 PAZAR 

1 b·zde HALİL NACİ Anafartalar caddesi No: 111 Telef. 1230 

BüYüK i K R A Mi YEL i 

YENiCE PIY Al\GOSU 

Y enice kuponları mukabilinde verilecek hediyelerin iki piyan
goda tevzii evvelce ilan edilmişti. Bu kere bu iki keşide bir· 
leştirilerek 15 Şubatta yalnız büyük bir pi}•ango çekilmesi te-

karrür etmiştir, Bunun için sayın müşterilerimiz tarafından kupon· 
lar 30 sonkanun 1937 cumartesi günü saat beşe kadar idareye tes • 
lim edilebilecek ve ondan sonra getirilecek kuponlar kabul 
edilmiyecektir. 

ş imdiye kadar Yenice kur'asına iştirak etmemiş olanlar müd
detin bu suretle temdidinden bilistifade 50 kupon biriktirip 
bu büyük piyangoya bir kur'a numarasile iştirak imkanını 

bulabilecekle:-dir. Bu ilan bundan evvel yapılan bütün ilanların hü
kümlerini iptal eder. 

İNHİSARLAR İDARESİ 

15 
SURATTA 
' Çel{_iliyor 

SON 40 GÜNDEN İSTİFADE IDİNİZ. 

A vrupaya Talebe 
Gönderilivor • 

Maden Tetkil{ ve Arama 
Enstitüsü Genel 

Direk.törlüğünden: 
1 - Maden mühendisi yetiştirmek üzere müsabaka ile Avrupaya 

''20'' talebe tahsile gönderilecektir. İsteklilerin aşağıdaki ,artları 
haiz olması lazımdır: 

a) Türk olmak. 
b) Maden ocaklarında çalışabilecek kabiliyette ve sıhati tam 

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

risini okuyup yazabilmek. 
d) Yaşı 18 den aşağı 25 den yukarı olmamak. 

2 - Müsabaka imtihanı Ankarada M.T.A. enstitüsünde 25 ikinci 
kanun 1937 günü yapılacaktır. Açılacak müsabaak imtihanında ka· 
:tanmış olmakla beraber gönderilecek talebelerin ihraz ettikleri de· 
rece itibariyle 20 arasında bulunmak şarttır. 

3 - İmtihan: Hesap, hendese, cebir, mihanik, fizik, kimyadan ve 
yukarıda yazılı dillerden birinden yapılacaktır. 

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. 

5 - İstiyenlerin nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakasrnı, 
mekteb şehadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini, 4 
kıta fotograf ve dilekçelerini, 21.1.1937 perşembe günü akşamına 
kadar Ankarada M.T.A. Enstitüsü Genel Direktörlüğüne gönder
meleri ve 22.1.1937 cuma günü sıhi muayeneleri yaptırılmak üzere, 
öğleden evel Bay Hasan apartımanındaki enstitü dairesinde bulun-
maları ilan olunur. (2119) 2-6055 

Anl{ara Huli.ul{ Fakültesinden: 

lCARPIÇ 
Y ılba~ Gecesi Hazırlığı 

BU SENE 

Lokantamızda 
Masalan 30 Kanıllıuevvel 936 ya kadaı· tutunuz! 

Tel. 2038 

,~SAKARYA ECZANESİ ~:ı,., .. 
) Geceleri açık~ır. İtina, sürat, fiatlar da itid~l Tel: 2018 

""w'""-w""t...._ Ankarı Müdafaai Hukuk Caddesı ~·~,., 

Elektrik Eksiltme ilam: 
Erbaa Belediye Reisliğinden: 
·Nafıa Vekaletinden tasdikli projesi mucibince Erbaada yaptırı

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

1 - Eksiltme 5-2·937 cuma günü saat 15 de Erbaa Beledıye da
iresinde encümen hu~urunda yapılacaktır. 

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

3 - Bu işe aid şartnınne ve evrak şunlardır. Proje ve teferruatı, 
fenni şartname keşifnarne, eksiltme kayması, mukavele örneği, is -
tekliler bu evr~kı Erbaa belediyesinden parasız alabilirler. ' 

4 - Eksiltmeye ginnek istiyenler muvakkat te_minatla tek!if · 
mektuplarını eksiltme saatmdan bir saat önce beledıyeye vermelı .. . 
dirler. 

5 - Eksiltme 2490 sayılı kanuna göre yapılacağından isteklile
rin bu kanunun üçüncü maddesinde gösterilen vesaikten maada bu 
gibi işleri teahhüde salahiyettar olduklarına dair Nafıa Vekaletinin 
ruhsatnamesini göstermeleri mecburidir. 

6 - İnşaat ve tesisat bedeli hususi şartnamedeki mali hükümler 
Mayıs 1937 nihayetine kadar alınacak olan 2100 - 2700 kilo sade dairesinde istihkak raporu getirildikçe tediye olunacaktır. 

yağı açık eksiltmeye konmuştur. Tahmini fiat 90 kuruş ve muvaJc... 7 - İsteklilerin bilumum vesaikle birlikte o gün eksiltmede ha-
kat teminat 182 lira 25 kuruştur. İsteklilerin 6. 1. 1937 çarşamba zır bulunmaları veya teklif mektuplarım göndermiş olmaları ilan 
günü saat 11 de fakülteye gelmele:.:ri::... ___ _:<_2_11_3..,;..) __ 2_-ö__:_0.:...4.:..:6~----o-lu_n_u_r_. _:(_3_7_7 5_;):.._ ______________ -==2=·:-:--::6:--1:-6-7 __ 

Kiralık Daire 
l ~· ana 1

Mm · • 

SİNEMALAR Maltepe (Bomonti bahçesi 
arkası.) Akıncılar sokağı "dört 
odalı daire,, kalörif er, sıcak su. 
''Tel. 3948'' 2-6091 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 

• 
Nasuhi BAYDAR 1 
· Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basımevinde basılmıştır. --
• 

Yeııi 
BUGÜN BU GECE 

YEŞİL DOMİNO 
Baş Rolde : 

Danielle Darrieux 
·Büyük bir muvaffakiyetle 

devam ediyor 
Programa ilaveten: 

FOKSJURNAL 

Halk 
BUGÜN BU GECE 

STENKA RAZİN 
Baş Rollerde : 

Hans Adalbcrt V. Shlettow - Vera Engels 

Şimdiye kadar misline ender 
tesadüf edilen muazzam RUS filmi 

ilave olarak : 
Canlı Resimler 


