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HER YERDE 5 KURUŞ 

Fransızlar 

Milano konuşmasını 
al8ka ile karşıladılar 

Fransız gazetelerinin !efsirle~i 
umumiyetle hayırhahanedır 

Gazeteler bu mülakatı, Akde
nizde ingiliz - it.alyan anlaşma· 
srun bir neticesi saymaklaclıdac. 

Kont Ciano Akdeniz anlaş masrnı imza ederken 

P 
. 6 (A " ) _ Anadolu Ajansının hususi muhabiri bildi-

arıs, .. "'. 

riyor: A k burada al aka ile takih olundu. Umumiyet· 
l\'lilano onuşması 

le yapılan tefsirler hayırhahiine dir· 
Gazeteler tiirk - itaJyan mü .. 

nasebatmın tarihçesini yap
makta, yaklaşmayı, Akdeniz
de Centilmen Agremen ~ıe başlı· 
yan salalım mantıki bir neticesi 
saymaktadırlar. 

t;iindelik 

TtJRK - ELEN 
MÜNASEBETLERİ 

N.A.KÜÇÜKA Lö Tan gazetesi diyor ki: 
"Centilmen Agremen şarki Akdeniz· 

(Sonu 5.inci sayfada) 

Dr. T. R. Aras Sofyada 

Başbakanımız önümüzdeki 
Baharda Belgrada gidecek 

Sofya, 6 (A.A.) - Bulgar Ajansı bildiriyor: 
Ankaraya dönmekte olan Tüı:ıkiye Hariciye 

Vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras bugün Sofya'dan 
ge.çmiş ve istasyonda Başvekil B. Köseivanof, 
kıralın mümessili müşavir B. Gruev, Protokol 
Şefi B. Belinov ile Türkiye, Romanya, Yugos
lavya ve Yunanistan elçileri ve Türkiye Elçiliği 
memurları tarafından karşılanmıştır. 

Jki nazır, istasyon salonunda samimi surette konuş· 
muşlar ve bilahare bu konuşmalarına, bulgar Başve
kilinin eksprese takılan vagon salonunda devam eyl@"
mişlerdir. B. Köseivanof, Türkiye Hariciye Vekilini bu 
salona davet etmİ§ ve ilerdeki istasyona kadar ge· 
çirmiş tir. 

Dragoman ile Sof ya arasında, Dr. Tevfik Rüştü Ara.s 
bulgar gazetecilerini kabul ederek, Mi/ana ve Belgrad 
konuşmalarından çok memnun olduğunu bildirmiştir. 

Dr. Tevfik Rüştü Aras, bulgar - türk münasebetleri
ne de temas ederek bu münasebetlerin çok dostane ma· 
hiyetini tebarüz ettirmiştir. 

Dr. Aras, hulgar - yugoslav paktının, Bal
kanlarda sulhun takviyeısine mühim surette 
yardım edeceğini beyan etmiş ve nihayet Tür
kiye Başvekili İsmet lnönünün, Yugoslavya 
Başvekili Dr. Stoyadinoviç'in ziyarctiııi iade 
etmek üzere, öniimüzcleki ilkbaharda Belgra
da gideceğini bildirmi~tir • 

. 
Suriye Başvel{ili 

.. . .. .. 
I. Inonune 

Sömürgeler 
teşekkür etti 

İstanbul, 6 (A.A.) - İstanbuJdan 
geçmekte olan Suriye başvekili Cemil 
Merdan bugün Suriyeye gitmek üzere 
hareket etmiştir. Hareketinden evvel 
başvekil İsmet İnönü'ne aşağıdaki tel· 

grafı çekmiştir. 

Ribbentrop lngilizlerle 
konuşmalara başlıyacak 

Başvekil lsmet lnönü 
Ankara 

Samimt olarak saadet ve refah dile
diğimiz yüce memleketinizden geçtiği- · 
miz sırada bakkrmrzda gösterdiği sami· 
m1 kabUlden dıo(ayr Türkiye Cumhuri. 
yeti biJkümetine lstanbul'dan ayrrlrr· 
ken hararetli teşekkür/etimizi arzede. 
riz 1 Başvekil 

CEMiL MERDAN 

Eden 
takat 

Fransaya hareket etti 
Pariste dıırmıyiıcak 

Milletleri biribirine yaklaştıran 
sebeb ve amiller sadece siyasi müna
sebetler değildir. Kültürel temasla
nn, zevk ve anlayış yakmlıklarmm 
pek büyük ve ehemiyetli rolü vardır. 
Hatta denilebilir ki siyasi bağlıhkla· 
nn kıymet ve ehemiyeti bu manevi 
bağlılıkların derecesiyle çok yakın· 
dan ilgilidir. Miletlerin kültürel te
masları ve manevi münasebetleri ne 
kadar kuvvetli olursa onlar arasın· 
dairi siyasi anlaşmalar da daha sami
mi ve daha içten olur. işte bu mak
sadlarla her iki taraf arasında bir 
müddetten beri kültürel temaslar 
başlamıstır. İptida sahne hayatında 
baştaya~ bu temaslar bu kerre bir 
adım daha atarak resim sahasına ka
aar çrkını~tır. y unanistandaki resim 
sergimize gerek devlet adamlan ve 
gerek halk tarafından gösterilen ala· 
kanın samimiyet ve kuvvetini dost 
memleket hasmmdaki akislerinden 
anlıyoruz. Aynı atmosfer icinde Y.a· 
§ayan ve Ege deni:ıinin ılık ve .ıI: 
hamcı havasını birlikte koklıyan iki 
milletin zevk ve düşünüşleri arasın· 
da uzun hovlu bir far1< o1mıvacağı· 
nı gene Elen basınındaki görüşler· 

"Financial Times' ,,in 
türkiye i18vesi 

Londra,, 6 (A.A.) - Royter Ajansı· · 
nın öğrendiğine göre, B. Ribbentrop es.. 
ki alman aömürgelerinin Almanyaya ge
d verilmesi meselesi ha.kkmda pek ya· 
kında ingiliz hükü.ıneti ile konuşmalara 
girişecektir. Ribbcntrop önümü.zdeki 
hafta içinde bu konuşmaları hazırlamak 
için B. Edene vekfilet eden Lord Hali· 
faks ile görüşecektir. Mamafih bu ko
nuşma için daha hiç bir tarih tesbit O• 

lunmamıştır. B. Fon Ribıbetrop, Al
manyarun müstemleke taleblerinde hak
h olduğunun tanınmasını arzu eylemek.. 
tedir. Bu meselenin ortaya at11lmas1 B. 
Hitlerin nutkunun tabii bir neticesi sa• 
yılmaktadır. Vakıa, B. Ribbentrop, sö

mürge meselelerini konuşmak için her 

den sezivoruz. Güzel sanatlann re
aim ve beykeltraşlık sahasında türk 
sanatı henüz daha çok gençtir. Fa· 
kat seri adunlarla tekamiil etmekte • 
CJir. İşte bu sanat aşk ve heyecamdır 
ki bizi bütün güzel sanatlamı kayna
gı ve mabedi olan bir meınle~et.te 
bir sergi yapmak hevesini vermıstir. 
B .. 1 b" . . dost meınlekete oy e ır sergının . )' l 
g:inderilmesintn ne kadar ısabel 1 0 

• 

duğunu gösterilen alakadan anlıy~ 
ruz. Bu gbi kültürel münase~tl~ 
karştlrklı olarak ziyadeleşmesı ilım 
'Ve san;11t Jr-, .. eketi baknnmdan da çok 
bayırlı bir hareket olacaktır. 

Eski zamanlarda yunan jenisinin 
lesp.kkiilüodP. bu karınhklı nı.ünase • 
betlerin cok derin tesirleri görülmüş· 
tür. Vaktiyle Elen fikriyatı kü~ü~ 
Asv-anın tab'! ve ilahi ~frr.elli!den 1• 

çinde yepyeni taze bir ifade bulmuş 
Sonu 5. inci sa raud/ 

Son 

nansal gazetesi o
lan The Financial 
Tlınes gazete.sinin 

ı şubat 937 tarih 
ve 14.964 numaralı 
sayısını aldık. Bu 

nüsha ile birlikte 
gazetenin para.sız 

olarak verdiği 149 

numaralı ilave, 
Türkiye cumhuri· 

yetine tahsis edil

rniştir. 

Büyük Önde. 

rin iki türk bayra
ğı arasına basılmış 

ve sanatkar Tho
rak tarafından ya· 

ptlımş bir büstü
nün resmi ile süs-

lenmiş olan bu i
Jbenin kapağında 
Türkiyenin başlıca 
şehirlerini ve de. 
rniryollarını gös
teren bir harita 
da vardır. 

Gayet güzel ba
sılmış ve çok iyi 
t e r t i b edilmiş 
olan bu kırk sekiz 

büyük sayfalık i: 
Javenin Türkiyeyı 
Avrupa ve Ameri
kada tanıtmak yo· 
hında göreceği bü
( S orıu 4. sayfada) 

(Sonu 5. inci sayfada) B. Eden'e vekJ/et eden Lord Halifaks 

Müddei umumi ile konuşma 

Ankaradci meşhud 
cürümler azahyor 
Küçük 

tesvik , 

çocukları ahlaksızlıga 
hadise s:nin iç yüzü 

Ankara cumhuriyet müddeiumumisi 
B. Baha Arıkan, kendisini ziyaret eden 
bir arkadaşımıza meşhud cürüm kanunu
nun tatbikleri ve son zamanlarda vukuu 
etrafında dedi kodular yapılan çocukları 
ahlaksızlığa teşvik hadisesi hakkında 

şunları söylemiştir . 

Meşlıud ciiriinı lıiıdiseleri kalma· 1 
mış gibidir Jlil' 

- uıus'a bundan dört ay ev • rA 
vel, yani meşhud cür:J:nlcr kr.n u
nunun yürürlüğe girdiği tarih o· 
lan ı Birinci teşrin 936 da söyledi· 
ğim gibi kanun kendisi rıden beklenen 
tenbihk:ar neticeyi ümidimizin çok üs
tünde ve daha CiOk kısa bir zamanda bize 
vermiş bulunuyor Elimizdeki istatistik
ler Ankarada meşhud cürüm vaka'arının 

... _ 

glin geçtikçe azaldığını göstermektedir. 
(Sonu 5. inci sayfada) 

Ankara C11mh11riyet Müddei Umumisi 
B. Baha Arıkan 
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P oliıik-ı bahisleri: 

Anayasalar 
Anayasamız 

V eni türkçenin en talili ve ıahsİ· 
yelli kelimelerinden biri ana

yasa' dır. Anayasa, bir millet için, bir 
kerre yazılan ve hergün okunan 
yasadır. Anayaaa, bütün yasaları a
yarlayan ve ahenkle§tiren yasadır. 
Anayasa, milletle devleti, milletle 
yurddatı ve milletle yurdu aksama
yan bir manzume halinde tutan mih
verdir. Güneş, kosmik manzume için 
ne iae, anayasa bir milletin hayatın· 

da budur. 
Bütün on dokuzuncu asır anaya. 

ıaları birbirinden azçok ilham almış
tır. Hepsinin ideolojik kaynakları ise 
oıuekizinci asrm fikirler ve mütefek
kirler hazinesinde yatar. 

Anayasaları ya büyük meclisler 
yahud büyük ıahsiyetler kaleme a
lır. Herhangi bir memlekette her
hangi bir anayau. yazılırken, mut
laka, büyük hadiseler, bu anaya
aa ile beraber doğmuş, daha doğrusu 
bu anayasayı doğurmuştur. Fakat en 
özlü anayasa, kendi beşiği batmda, 
h m büyük hadiseleri, hem büyük 
meclisleri ve bem de ve bilhassa, 
~unların hepsi Üzerinde bakim olan 
büyük bir şahsiyetin dehasını topla
yabilmiş olandır. Türk anayasası, bu 
hususta en talili yasadır. Gelen nesil
lerin yurd, millet ve devlet bakunm
dan vazife ve baklannı tayin eden 
türk anayasasınm Atatürk devrinde 
ve onun yüksek mürakabesi altında 

kademe kademe yazılarak bugünkü 
mütekamil teklini almıf olması; bu 
yasanın mini kurtuluş havası içinde 
doğması kadar eşsiz bir tali eseridir. 
Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya, 
bu noktayı, bilhaua tebarüz ettil'
mi§tir. 

,, 
,, " 

Anayasamızı, bütün bu sebebler 
yüzünden, çok sevmeliyiz. Ve onu, 
her türk yurddaşı, kendisine ve ço. 
cuklarına en büyük terbiye esası ola· 
rak kabul etmelidir. 

Anayasamızda yatan büyÜk me
deni maniyı ne kadar iyi anlar ve ba 
manadan kendimize, ferdi ve ınateri 
ne kadar sağlam bir ablak çıkarır· 

aak devletimizle milletim.izin haklan 
o kadar aağlam olur. İngiliz anayaaa
aı iç.in yazılı değildir, derler. Bunda 
bir aübalega olduğu malümdur. Şu 
Tar ki, İngiliz yaaaaı, yazı ve metin· 
den ziyade AHLAK olarak mevcut
tur. Ve bu ahlak, her ingilizin adeta 
fizyolojik bir vufıdır. lngiltere, bu
güne kadar, bunun için kuvvetli kal
llllfbr. 

Anayaaamızı, kendimize ve ço. 
cuklarnnıza bir ahlak yapacak vaaı· 
talarm batında, Atatürk aevgiai ve 
bilgisi, inkılab sevgisi ve bilgisi, yurd 
sevgisi ve bilgisi gelir. Parti ile Hal
kevleri, bütiln bu sevgileri hepimizin 
kafaama ve gönlüne yerlettirecek o
lan cihazlardır. Bu cihazların verim
lerini tam kılabilirsek, ileriki nesiller, 
yurd ve anayasa terbiyesi bakanın· 

dan, herhangi bir telkin ve kontrol 
:vaaıtasmm müdahalelerinden azade 
:ve müstafni dahi kalabilirler. Fakat, 
o güzel ue bahtiyar ne•iller yetifin· 

ceye kadar, bi~erin irade ue leraga· 
timiıı tükenmemelidir. Büyük Türhi· 
ye ue büyük türk milleti, onu yaratan 
Büyük Adama ue bu Adamla bera. 
ber çalıfan büyük nede karıı borcu
nu, ancak böyle öJiyebilecektir. 

" ,, " 
Anayasalar, nihayet birer yaaa

'dır. Birer kanundur. Bilirsiniz ki, en 
güzel kanunlar bile ya eskir ve ihti· 
yarlar, yabud kendilerini tatbik ede· 
cek adamlan bulamaz. Genel Sekre
ter, bu noktayı da tam yerinde iıa
ret etmiı •• kanmalan, onlarda yazılı 
•elime ve aatırlarm deiil, onlarda 
nıevcud maniyı daima ileri bir zihni
yetle tefsir edebilecek imanların ya
tattıimı ilave eylemiftir. 

Bu aözler, alelade kanunlardan zi
yade, bilbaua anayualar için doğ
rudur. Anayasalar da nihayet birer 
kanundur, demiıtik. Kanun karııaın· 
da ,iki türlü hukukçu mevcuttur. 

Bunlardan birisi, kanunun kelime 
Ye satırlarından ayrılamaz. Bu, for· 

İnalist kafalı hukukçudur. Hukukçu
nun bu türlüsü karırsmda ,en ileri bir 
kanun, sararır, JOlar ve - ölür. Bir za
manlar "Mecelle,, bu memleket için 
ilen bir hukuk görütünü temail edi
yordu. Gün geldi ki, aynı ''mecelJP.,, , 
bu milletin "idam beratı., oldu. Niçin? 
Çünkü Cevdet Pata'nm neali devam 
edeceğine mecelle, yobazlarm yahud 
yobazlaımış hukukçuların elinde 
kaldı. 

Öteki türlü hukukçu, kanunun 
kelime ve satırlan arasında yatan 
manayı dipdiri yakalayabilen ve bu 
mananın ileriye doğru ve organik bir 
aurette mkifafı zaruretini zihninde, 
ahlakında ve adalet ölçüsünde ka· 
bul eden adamdır. Büyük ve adil ha
kimler, daiına bu türlü hukukçuların 
arasından yetiımiıtir. Öteki fasile aa· 
dece "fitneci,, ve "rüşvetçi,, yetiştire· 
bilmi,tir. Çünkü işin hep "hilei §eri
ye,, tarafında kalmıştır. 

Herhangi bir kanun için doğru ve 
mukadder olan bu hal, herhangi bir 
anayasa için de doğru ve mukadder
dir. Yalnız burada, "kanun,, un yeri
ni "anayasa'', "hukukçu,, nun yerini 
milletin kendisi yahud münevverleri 
alır. 

Yukarda da aöylemittik: on doku
zuncu aarm anayualan h~p birbirle. 

rine benzerler. Bunların hepsinde Iİ· 
beral ve individualist bir esas yatar. 

Böyle olmakla beraber, bu anayasa
lar, her memlekette aynı neticeleri 

verememiftir. Bazı memleketlerde, 
milletler ve bunların münevverleri, 

idrak bakımından, anayaaalarının se
viyelerine yaklapmflar hatta bu se

viyeyi a§lllıılar ve bahtiyar olmuılar
dır. Bazı memleketlerde ise, milletler· 

le bunların münev•erleri, tıpkı for
malist hukukçular gibi, anayasaları• 
nm kelime ve satD'lan arasında kay. 

bolarak, kabahati anayasalarına at• 
feylemeje kalkıtmıılardır. 

Anayaaalarmm seviyelerini af&Jl 

milletler arasında, İngilizleri, ameri
kalılan ve fraıuızlan sayabiliriz. 
Bunlar bugün, anayaaalannı tadil ve 

tekamül ettirmekle metıuldürler. 

Muvaffak da olacaklardır. Diğerleri-

ni aaymağa lüzwn görmüyoruz. Yal· 
ruz, sözümüzü bitirirken, ıunu ila-

ve etmcie lüzum ıörüyoruz ki, "yeni 
türk anayasaaı" nı c:a.nlı bir halde 
tutmak için, bu nesil ve ıelen neail
ler ıu noktalan aala ıözden kaçll'Dla. 
malıdırlar: 

1. Atatürk'ü ve onun inkılab ese
rini anlamak ve aevmek. 

2. Anay&1a1D1zı anlamak ve aev-

Çallının kürkü 

Meıhur Ressam 
Çallı, yağlı bir yaka 
ile gittigi Ruayadan paltoauımn yaka. 
aında bir kürkle lstanbula dönmÜf. Şiın
di kendini uzaktan, yakından tanıyanlar 
araamda §U fayİa dola§ıyormuı: 

- Çallı zengin oldu! 

Eğer Nasrattin hocanın meıhur hika
yesi doğru ise rnqhur ressam ya§adı de
mektedir. Artık kendisine akşamları: 

- Buyurun! diyenin haddi, hesabı 
olmıyacak. 

Çallı'nın, eline, bir heykelin girinti
lerine saklanacak m"kdardan fazla, para 
geçeceğine, ıeçse bile kalabileceğine i
nananlardan değiliz. Fakat yakasındaki 
bu kürk yÜzünden kendisine: 

- Buyurun! diyenler artacak olur
sa bunu da büyük bir servet sayabiliriz; 
hem de Çalh'nın istediği neviden bir 
aervet! 

Hadiseler ve gazeteler 

Dün Ankaraya ıelen İstanbul gaze
telerinden bazılarmd:1 bir zavallı kızın 
resmi ve başından geçen feci hadisenin 
hikayesi vardı. 

Bir kaç :mman evel gazetemize, İn
giliz basınının bu gibi vakalan nasıl ak
settirdiğini, daha doğrusu bunlan hiç ol
mamı§casına nasıl örtbas ettiğini izah e. 
den bir tetkik yazısı koymuıtuk. Bir 

ııc HABIRLllllillZ 
Gümrük 

müfettişleri 
toplantısı 

Gümrük müfetti~erinin mesleğe aid 
umumi biliglerini artırmak için Güm
rük ve İnhisaılar vekaletinin arasıra 

toplantılar yapmak kararını verdiği ön· 
ce yazılmıştı. 

Bu defa öğrendiğimize göre biri 
yalnız müfettişlerin ve diğeri müfettiş
lerle birlikte idare rüesasının buluna
cakları iki türlü toplant; yapılacaktır. 

Müfettişler toplantısı yarın yapıla

caktır. Müfettişler bu toplantıda ken· 
dilerinden evelce istenip hazırlamış ol
dukları teftiş tekniğine aid noktai na· 
zarlarını bir tez halinde bildirecekler 
ve bu tezler münakaşalı konferanslar 
şeklinde görüşü1ecektir. 

10 gün kadar devam edeceği tahmin 
edilen bu toplantılardan sonra umumi 
bir toplantı aktedilecektir. 

GümriikJerde imtihan 

Bu ayın onunda bütün gümrük mer· 
kezlerinde gümrük komisyoncusu, tüc· 
car müstahdemi ve maiyet memurları 

imtihanı yapılacaktır. Umum müdür
lük imtihan suallerini kapalı zarflar i· 
çinde gümrüklere bildirmiştir. 

Haliç işletmesi 

kar bıraktı 
Istanbul, (Telefonla) - Belediye 

tarafından idare edilen muvakkat Ha
liç vapurları işletme idaresi 14 çalışma 
ayma aid bir bilanço hazırlamıştır. Bi· 
lançoda gelir, yapılan birçok tesis ve 
tamir masraflarına rağmen, sarfiyatı 

tamamen karşılamıştır. 

mek. Ve, bunda yatan yüksek mana· 
yı, kendi menfaatlerimize değiJ Ata· 
türk devrinin ileri ve tolerant zih.. 

niyeti ile Atatürkün şahsiyetinde ve 
eserinde yatan dinamik ve medeni
yetçi manbga tefsir ettinnek. 

Kendimizi ve çocuklarımızı bu 
ahlaka ve bu terbiyeye alııtırıraa~ 

''türk anayaaaaı,, türle milleti kadar 
paydar kalacak ve türk anayasasına 

alınmış olan "inkılipçıbk,, e.ası irti
ca' a karşr her zaman bir "aürgü", ile. 

riki nesillerin ileri ihtiyaçlarmı tem:n 
bahsinde de, her zaman bir "tekamül 
kapıaı,, vazifesi görecektir. 

Borhan BELGE 

senç kızm maıvz kaldığı alçakça tecavü
zü ismi ve resmi ile dünyaya ilan etme. 
ği gazetecilik sananlara bu yazıyı oku
malannı tavsiye ederiz. Ahlüm çirkin 
gördüğü hadiseler, inb'beh uyandırmak 
bahaneaiyle, istismar edilmek ne zalimce 
bir gaflettir! 

Kali/arinya kadın kulübleri 

birliği 

Bu birlik kadmlanı, kocalarmm tef· 
kat ve aadakatini muhafaza edebilmeleri 
için bazı tavsiyelerde bulunuyor-

- Sabah kahvaltısında zarafetle gi
yinmiı bulununuz. 

- Kocanızla haftada iki kerre soka
ğa çıkınız, diğer günler onu rahat bıra
lmuz. 

- Bulaşıktan ytkamaaını katiyen 
kocanızdan iatemeyiniz. 

- Pazar günleri ananızı evinize da. 
vet etmeyiniz. 

- Kocanız hitbbetten boılanıyoraa 
kendisini dinleyiniz. 

- Tavs~elerini takib ebniyecek da
hi olsanız kocanızı dinler görününüz. 

- Kocanızın karşısında zayif ve yu

muşak görünii."lüz; kuvvetli ve ıert oha· 
ruz bile ... 

Hukuk ilmini yayma 
kurumunun Halkevinde 
dünkü konferansı 

«Ticarette mahdut mesuliyet» 
lstanbul Hukuk Fakültesi prole sör/erinden B. Hirsch dün Ankara 

Halkevinde Hukuk ilmini Yayma Kurumunun bu kış için tertib ettiğl 
seri konleranslarrn onuncusunu vermiştir. 

Konferansta mebuslar, profesörler ve temyiz mahkemesi reis ve a. 
zaları ve daha birçok adliyecilerimiz bulunmuştur. Profesörün türkç~ 
olarak verdiği konferans sonuna kadar alaka ile dinlenmiştir. Konlee 
cansrn kısa bir hulasasını sütunlarımıza alıyoruz: 

B. Şükrü Kaya 
lstanbulda 

İstanbul, (Telefonla) - Dahiliye 

Vekili ve Parti Genel Sekreteri B. 

Şükrü Kaya bugün geldi. İstasyonda 

vali, Parti ve vilayet ileri gelenleri ve 

dostları tarafından karşılandı. 

Belediye büdçesinden 
bazı rakamlar 

İstanbul, (Telefonla) - Belediye 

büdcesinin gelir kJSmının bazı esaslı 

rakamları şunlardır: bina ve erazi ver

gisi: 415 bin; kazanç ver:giainden bele

diye hissei: 265 bin, t,iımrük munzam 

resiınleri 720 bin; tanzifat: 380 bin; 

tenviri ye 220 bin; oyun eğlence 100 bin; 

konturat 130 bin; köprü resmi 1.100.000 
liradır. 

istaııbulda 
fakir talebeler 

yurd • • 
ıçın 

İstanbul, (Telefonla) - Universi· 

tenin Süleymaniye tarafında gelecek 

ders yılına kndar yetişmek üzere fakir 

talebe için bir yurd yapılacaktır. Yurd, 

gelecek ders yılına kadar açılmış ola· 
ca.ktır. 

Ba!ık ihracabmız 
İstanbul, {Telefonla) - Yunanis· 

tan ve ltalyaya balık satışı devam edi

yor. Son beş gün içinde 9 italyan ve 

5 yunan vapuru 115 bin çift torik yük· 
ledi. Fiatlar 25-29 kuruş arasındadır. 

Kötii örnek 

Madam Shmeder 
adında bir tayyare· 

ci kadın, bindiği iki kiıilik tayyareyi kul
lanan arkadatmı vurmut ve aonra, bir 
diğer tayyare ile lngiltereye kaÇIDlftı. Ga
zeteler bu kadının türlü pozlarda resim
lerini koyarak hakkında uzun neıriyat 

yaptılar. Madam Shmcder'in bu suretle 
mefhur olduğunu gören bir genç kız bir 
fransız gazeteaine şöyle bir mektub gön
deriyor: "Namusluyum, ciddiyim, ve 
hatta güzelim. Bir it anyor ve bulamı
yorum. Dikkati üzerime.çekmek için ben 
Madam Shmeder'i mi taklid edeyim?" 

Hayır Madmazel, hayır! 
Kötülük kötülüktür ve iyilik getir-

mez. 

Nüfus bereketine doğru 

Franaız hükümetinin bir kanun çı
kannıı olduğunu gazetelerden öğreniyo
ruz. Bu kanun evlenmek isti-yen gençle
re bet bin ve dünyaya çocuk ıetirmek ü
zere olan kadınlara da on bet bin frank 
borç alabilmek salahiyetini vermektedir. 
Nüfusu çoğaltmak için bunlar fena ted· 
birler değil. Falrat yapılan borçların na· 
ııl ödeneceğini gazeteler yazmıyorlar. 

Mqhur hikayeyi hatırlarız: Oğlunu 
evlendirirken karmrun zor:yle borçla· 
nan haha, nlaeal<lı kapıya geld:ği zaman; 
"kaınyı ç lnm mı soruyor&un? Mürüv
vet!" demişti. 

"- Mesuliyet tabiri, muhtelif fikir· 
leri ifa<k etmek için üç muhtelif ma• 
nada kullanılır: 1 • Borç, 2 - İsnat, 3 • 
vazı'yed (elkoyma). Borç mesuliyete 
tabi bir mutadır. Mahdut mesuliyet ta· 
biri mahdud bir borç demektir. Diğer 
hallerde mesuliyet tabirinin manası is
nat mefhumuna yaklaşmaktadır. Meau· 
liyet demek: hukuki muamelatta ka· 
nun tarafından tcsbit ve taleb edilen 
şahsi ef'alin mikdarı demektir. Ceza 
hukukunda olduğu gibi medeni ve ti· 
caret hukukunda da mesuliyetin vüs'a
tına dair kaideler amir hükümlerden
dir. 

Kanun tarafından tesbit edilen ıahsi 
ef'alin mikdan ancak sarahaten müsa

ade edilen nisbette akdi anlqmalarla 
tadil edilebilir. Mesuliyct tabiri bu şe· 

kilde tefsir edildiği takdirde devletçi· 
lik ekonomi telakkisi} le kabili telif ne· 

ticelcre varılabilir. Bir kimsenin ihmal, 
teseyyüb veya tedbirsi?.likle hareket e

dip etmediğini tesbit için hareket eden 
kimseye terettüp eden ihtimam derece• 

sini objektif bakımlara göre tayin etme .. 
liyiz. Buna rağmen mesuliyetin vüs'at? 

takdir edilirken işin tipik mahiyeti de 
gfü: önünde tutulmalıdır. Basiretkir 

bir tacirin ihtimamı d emek oluyor ki 
aynı branşa mensup bir tüccardan vasa

ti bir ölçünün tatbikinde beklenen ih· 
timamdır. Şerikler, meclisi idare aza-

ları ve müdürler kendi umurunda mu· 
tad olan dikkat ve basireti umuru şir· 

kette dahi ibraza mecburdur. Bu ifçinin 
ve adi vekilin mesuliyetine ka~ı göze 

batan bir tahfif ve tehlikeli bir hakaız· 
lıktır. 

Ancak mesuliyetin te~idi dolayı• 
aiyle şirketi idare edenlerin mesuliyet 

duygusunun sağlaml~ştmnak suretiyle 
ıuiistimallerin önüne geçilebilir. Bu· 

nun için idare eden şerik ve meclisi i· 
dare azası ve müdürler tıpkı bir vekil vt 
işçi gibi mesut olmaları lazımdır. De· 
niz ticaret hukukunda da mahdud me
suliyete dair meseleler ticaret kanunu· 
nun tadilinde büyük bir dikkatle göz• 
den geçirilmelidir. 

İstihdam ettiği kimseler vaaıtasiyle 
para kazanan müteşebbiı bu yüzden do· 
ğacak zararları da üzerine almalı ve is
tihdam edilenlerin intihabında ve fa. 
aliyetinde hiçbir tesiri olmıyan kimse· 
tere tahmil etmemelidir: 

Nihayet üçüncü bir manada mcauli• 
yet alacaklının istifayı hak zımnında 
bir mameleke el koyabilmesidir. 'Gayri 

mahdud mcsuliyete mukabil bazı hal· 
lerde mahdud mesuliyet vardır. Mah· 
dud mesuliyet ya muayyen bir meblağa 

kadar uzanan bir mesuliyet şeklinde ve• 
ya ayni mesuliyet tarzında tecelli eder. 
Sırf ayni mesuliyetten maada mal bi'r· 
liği mesuliyetinden bahsedilir. Ticaı et 
kanununda mahdud mesuliyetin muh· 
telif nevileri için tipik misaller bulu· 
nabilirler.,, 

Kamutay Çağrılan 
* Dahiliye Encümeni yarın saat 10 

da toplanacaktır. 
*Arzuhal Encümeni yarın toplana• 

caktır. * Millı Müdafaa Encümeni bugiia 
heyeti umumiycden sonra toplanacak
tır. * Büdce Encümeni pazartesi günil 
saat 10 da toplanacaktır. 
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arıya ve somurg yıllan arasında vasati buğday ve ekmek 
fiatlan üzerinde, yapbğı rakamlara miiı· 
tenid bir tetkik neticesinde şehirli müs. 
tehlikler tarafınclln ekmek için ödenen 
paralardan ancak üçte birinin köylü eli• 
ne geçtiğini diğer kısımlarının mutavas• 
ıntlar elinde kaldığım kaydediyor ve bu 
i1arkı 26 milyon liradan fazla takdir ede
rek, buğday işlerinin ekmek işleriyle bir
leşmeden tanzim ediJemiyeceğini, tanzim 

salahiyeti istihsale kadar genişletilecek bir 
teşkilatla iş devlet eline alındığı takdir
de bu farktan 5 milyon lirasını köy yar
dımlanna ve buğday ihraç primlerine a. 
ynbrak geri kalan 20 milyon lira ile türk 
köyünün yıllık gelerinin bu mikdarda 
arttmla1>ilecE"ğini ileri sürüyor. 

Almanya milli birliğini teşkil edip 
de büyük devletlerin sırasına geç • 
lllezden evvel, Avrupa dışındaki geri 
Dıeınleketler emperyalist devletler 
tarafından sömürge şeklinde payla
tılmıştr. Almanya bu yağmanın an -
Cak sonlarına doğru yetişti. Bisınark
ın son yılları içinde başlıyan alaka, 
Almanya'ya kısa bir zaman içinde ol
dukça ehemiyetli bir sömürge impa
ratorluğu kazandırdı. Bu imparator
luğun kuruluşu, diğer sömürge impa• 
:ratorluklarının kuruluşundan farklı 
değildi. Almanlar da kendilerinden 
evvel İngilizlerin, fransızların, holan
dahların portekizlerin yaptıkları gi· 
hi, bir ellerinde i.ndl, bir ellerinde kı· 
hç Afrika'ya ve Uzak Şıtnk'a gitti
ler. Ve boş buldukları yerlere yerleş
tikten sonra oraların sahibleri olduk· 
larını diğer Avrupa devletlerine tas.
dik ettirdiler. Alman sömürge impa • 
:ratorluğunun idaresi de diğer sömür• 
ge İmparatorluklarından ne daha iyi, 
ne de daha kötü idi. Harb başladığı 

lspanya'da b ··tün 
kanh çarpışmala 

ce e 

zaman alınanların ellerinde şu sö-

rnürgeler vardı: 
. 1 - Uzak Şarkta: Kiav Çav, Yeni 
Cini ve yanındaki adalar. Samoa 
adaları. Mar§al adaları ve Karolin 
adaları. 

2 - Afrika'da: Togo, Kamerun, 

Şarki Afrika ve cenubi Afrika. 
Harb başladıktan sonra bu sömür

gelerin bazıları Japonyanm eline geç• 
nıiş1 bazıları İngiliz dominyonları 
tarafından işgal edilmiş, bazılan da 
İngiliz ve fransızlarm istilasına uğ -
ranuştır. Ve nihayet Versailles'da 
mukadderatları ·şu yolda tayin edil • 
iniştir: 

1 - Uzak Şark'te. alman deniz üs
sü olan Kiav Çav çinlilere geri veril

di. 
2 - Marşal ve Karolin adaları 

ınanda namı altında Japonyaya geçti. 
3 - Samoa adalarını Yeni Zelan. 

da dominyonu aldı. 
4 - Yeni Gini'yi Avusturalya domin-

Yonu aldı. 
5 - Togo Fransa ile İngiltere ara-

sında paylaşrldı. 

devam ed·y 
J 

Karısmazlık hakkında 
devletler cevablarını 
vermeye başladılar 

Faris, 6 (A.A.) - Eko dö Pari gazetesine gö
re Barselonda anarşistl~rle polisler arasında her

ün sokak muharebelerı olmaktadır. Katalonya 
~ükümet azaları ailelerini emniyette bulundur
mak üzere Fransaya yollamışlardır. 

Valensiya'dan alınan haberlere göre Belediye 
Meclisi dün ilk defa toplanmıştır. 1 
Komünistler, mecli~te iki deleg_e
si bulunan tahrikçıler ve haın 
troçkistlerle işbirliği yapmak ıs
temediklerini bildirerek toplantı
ya iştirak etmemişlerdir. 

Cephelerde 
Asi ve hükümetçi kuvvetler resm1 

tebliğlerinde, cephelerde sükftnet hüküm 
sürmekte olduğun bildirmekte iseler de 
muhtelif cephelerde topçu düellolan, 

çarpışmalar eksik olmamıştır. 
Flükümetçi kuvvetler çarşamba sa

bahı Üniversıte mahallesinde ani bir 
hücum yaparak Eskalebilla mevkiini zab
tetmişler ve asilerin mukabil taarruzları. 
ru püskürtmüşlerdir. Bu mevkiin büyük 
bir stratejik ehemiyeti vardır Hükümet
çiler, Kordoba cephesinde de ilerledik
lerini bildirmektedirler. Bu şehrin civa
rında bulunan Villa Franka ve Montoro 
şehirleri hükümet kuvvetlerinin eline 

geçmiştır. • 

Karışıklı tdllr 

olduğu haber 
verilen Bar:)e

londan bir 
manzara 

giltere kontrol planı prensip itibariyle 
kabul etmektedir. Sovyetler, İspanyol kı· 
yılarının kontrolüne iştiraki arzı.ı ettikle
rini, fakat kontrol bölgelerinin inhisar 
altına alınr..11sını kabul etmiyeceklerini 
bildirmekte bütün kontrol gemilerinin, 
kıyıların her noktasını kontrola sa•ahi
yetli olınalan tavsiyesinde bulunmakta
dırlar. Fransızlar kontrol memurlarının 
hıarb gemilerine binerek mil'.iyet farkr 
gözetmeksizin kendi kontrol bölgelerine 
gelen ticaret gemilerini kontrol hakkına 
malik bulunmalarını istemektedirler. 
Komite yeni bir plan daha hazırlamak· 
tadır. 

Asiler Malaga üzerine luıradan 
ve denizden bir hiicum 

hazırlıyorlar 

dan aşağıya doğru ilerlemekte olan asi 
kuvvetler Malaganın 10 mil şimali gar-

bisinde kfün Kolmenar mevkiine gel· 
mişlerdir. 

Kordoba cephesinde asilerin 
vaziyeli tehlikeye girdi. 

Madrid, 6 (A.A.) - Anduiardan bil-
dirildiğine göre, hükümetçiler Korda
ba mıntakasmda bütün cephe üzerinde 

taarruza geçmişlerdir. 
Montero ve Pocunanın tabii istih

kamları, milis kıtalarını durdurama· 
mıştır. Alkala Loreale doğru yayılan 

hükümetçi hücumları ,asileri tam bir 
cephe değiştirmeye mecbur etmiştir. 
Kaybedilen araziyi yeniden ele geçiren 
hükümetçiler, ileri hareketlerine de· 
vam etmekte ve birç.ok noktalarda, hU
ki.imetçiler, asi kuvvetlere hakim vazi

yette bulunmaktadırlar. 

.Asilerin vaziyeti çok tehlikelidir. 

dir. 

6 - Kemarun'un büyük kısmını 

Fransa, garbinda küçük bir parçasını 

da İngiltere aldı. 
7 - Cenubi Afrika sömürgesi, ce· 

nubi Afrika ittihadı dominyonuna 

Yerildi. 
8 - Şarki Afrika sömürgesinin 

lcüçük bir parçası Belçikaya bırakıl
dlktan sonra gerisini de ingilizler aldılar. 

Asiler Malaga'da 10 - 12 kilometre i

lerlediklerini ve muhtelif yerleri zabtet· 

tiklerini söylüyorlar. Asilerin Almirante 
Cervera kruvazörü Almeria - Malaga yo
lunu bombardnnıı.n etmiştir. Hükiimet-
çi tayyareler yetişerek kruvazörü çe
kilmeğe mecbur etmiştir. Yine bu böl
gede hükümetçi tayareler bir asi tay
yareyi denize düşürmüşlerdir. 

''Alnı.anlar ve italyanlar son 
kozlarını oynuyorlar 

Paris, 6 (A.A.) - Eko dö Pari'de 
Pertinaks, İtalya ile Almanyanrn İspan-

B. Ruzvelt adli sistemin 
değiştirilmesini istiyor 

Bunların hepsi de bu devletlere 
g-Uya manda namı altında verilmiştir. 
Yani Milletler Cemiyetinin mürakabe
gi al tında ve oradaki yerli halkın men 
faati namına idare edilmelidir. Ha -
kikatte buraların idaresi diğer sö • 
hlÜrgelerin idaresinden farklı değil. 
dir. Almanya sulh muahedesi imza e
dilir edilmez bu sömürgeleri geri İs.
teıneğe başladı. Ve bu ses gittikçe 
Yiikseldi. Schnee önce bunların Al
nıanya için lüzum ve ehemiyetine .işa
ret etti. Sonra Schacht ve Göring bu· 
nu ele aldılar. Şimdi de Hitler'in ge
çen gün söylediği nutukta bu ses en 
Yilksek perdesine varmış bulunuyor. 
llitler tarafından söylenen nutkutan 
aonra artık sömürge işi günün ehemi
Yetli meselesi halini aldı. 

aya malzeme göndermekte acele ettik
ierini ve böylece bu işte son kozlarım 
oynamakta olduklarını y~~aktad~r. Mu
harrir alman gönüllülerının çogunun 

kaçtıklarını da ilave e~ekte~ir. ~ . 
Madrid'den bildirildıgıne gore ası as-

kerler Madrid cephesinde çarpışan o.n 
bin alman askerinden bugün ancak bır 
alay kaldığını söylemektedirler. 

Haşin habeş muhariblerinden R:-ıs 
İmru'nun oğlu prens Gehdet, . faşistle~~ 
karşı barb etmek için Valansıyada go-

nüllü yazılmıştır. 

Karışmazlık komitesinde 
d 6 (A A) - İspanyol smırla-

Lon ra, · · . . . 
k ntrolii hakkındaki fransız, ıngı-

rınm o . . t 
. yet cevablarr dün gelmıştır. n-
lız ve sov 

k~ Af "ka sömürgesini, Kahire ile 
Alman sömürgelerini aralarında şar ı rı . _ı··f 

d Yapacağı şımen,.;ıu er 
Paylaşan devletler, şimdiye kadar sö.. Kap arasın a 
rn .. .h . b .. ttı" ek hattı için istiyor. 

urge ı tıyacını te aruz e rm Al ,
010 

sömürge davasrnda 
İçin alınanlar tarafından söylenen söz- manya v 1• . "tib riyle haklı 0 ldugu tes ım 
leri, hammadde ihtiyacı için söylen- prensıp l a . .. .. 1 • 
lnit gibi telakkıi ediyorlardı Ve bu se• edilmekle beraber, eski somurge en 

l d Paylaşan devletler bunları 
beble Almanyayı bu noktada tabnm ara arın a 

• v yanaşmıyorlar. Yakın 
~,__ k • k f ··11 . gerı vermege .. .. 

'4DC ıçin birço ormu er aran -
1 

k dar Almanyaya somur· 
- k b kt d zaman ara a •ua ta idi. Fakat Hitler u no a a .

1 
v• yerde banunadde teda -

IÜpheye mahal bırakmıyor: sömürge g·~v~l e::ı~yhk gösterilınesi bahis 
iatiyor hem de harbtan sonra elinden rı n e "k son günlerde eski sö -
al • · · "b. mevzuu ı en, .. .. 1 . 
ınan sömürgeleri gen ısterımf gı 1 •• 

1 
. baıLka somurge erın 

b" ı· • • d" k ' murge er yerıne " v ır ısan kullanıyor. Bunun ıçm Jl' 1 • •• ··1mege ba•la-·ı · f"kr"l ilerı suru " ll"tJ ' ·· l do- veııı mesı ı . . ı er in nutkunda söm.urge ere A t k diplomasi sahasına ıntı -
kunaıı fıkralar lngiltere ve Fransada mıştrr. r 

1 

1 ·· 1 görünüyor 
kal eden bu mese e, oy e . . 

telaı uyandırmıştır. Filhakika bu &Ö- • • .• dd t Avrupa devletlerım 
-~ · ·ı kı bır mu e ·ı •&aurgelerden bir kısmının gen verı • 

1 
d ek Fakat İngiltere ve bı -

inesi imkansızdır. Mesela Japonya, meşguFe ecsa'nın sömürge meselesini 
l< l" · A hassa ran 

bomba tesiri yaptı 

Muhafazakarlar B. 
Ruzvel ti dikta tör

. Iükle itham ed;yorlar 
Vaşington, 6 ( A • A . ) - Kon

greye verdiği bir beyanname ile 
B. Ruzvelt, geçenlerde icrai sistemde 
tensikat yapılmasını tavsiye etmiş ol
duğu gibi bu sefer de adli sistemde ten· 
sikat yapılınasını talcb etmektedir. 

Cumtıur reisi bu beyanııaı:ne ıle bera · 
ber başlıca noktaları a agıda yaz ılı bır 
kanun projesi vermistir : 

ı _ Bir mahkeme azası yetmiş ya-

şına geldiği tarihten itibaren altı ya i. 
çinde istiıa etınediği takdirde cumhur 

reisi her federal mahkemeye bir yeuek 
aza tayin etmek salahiyetini haiz ola-

caktır. 
2 _ Yü.ksek mahkeme, federal bida-

yet mahkemelerinin adli takvimlerine 
. nazaret etmek üzere idari bir muavın 

tayin etmek salahiyetini haız olacak ve 
işler çok olduğu zaman mahkemelere 
yardım etmek üzere yüksek mahkeme 
reisi bir kaç ha.kiın gönderebilecektir. 

3 - Hiç bir federal mahkeme evvel
ce birleşik hükümetler müddei umumi
sini haberdar etmeden ve federal hükü
metin fikirlerini almadan adli karar

lar vermiyecektir. 
Bu proje kabul edildiği takdirde bun

dan yüksek mahkeme azalarının bazı 

ları ve bilhassa mahkemenin reisi Hug
hehughes müteessir olacaktır. 

B. Ruzvelt 

lerde bir bomba tesirini bıralanıştır. 

ı, ~w Deal'in taleblerine karşı firmaları· 

nr kurtarmak için yüksek mahkemeye 

güvenen muhafazakarlar cumhur reisi

ni diktatörlükle itham etmekten çe

kinmemektedirler. B. Ruzvelt'in taraf. 

tarları bile cumhur reisini müttefikan 

tasvib etmemektedirler. 

Habeşistan dan dönenler aro ın ve Marşal'ı gerı vermez. • d· - 'htilaflı meselelerden ayrı tut. 
tnerika ile Fili pin dalan arasındaki lgker. ıt edı.klerı· ve silahsızlanma * R ı ·· ıs em Ruzvelt'in teklifleri bir bomba oma, - Habeş harbına gönü~lü 
Yo Üzerinde bulunan bu adaların b11- ma 

1 
. de birlikte olmak üzere, bü-

l"iik sevkulcey,.i ehemiyeti vardır. in- mese esı d ·· ·· ·· bir tesiri yavtı olarak giden eski muharibler, bugün 
.. tün ihtilafları bir ara a goruşup 

Riliz dominyonları da ellerine geçir - d h llebneğe çalıştıkları anla~ıl- Nevyork, 6 ( A • A • ) - garbi Afrikadan Romaya dönmüşler ve 
dikleri sömürgeleri geri vermiyorlar. ara a a A ş ESMER B. Ruzvelt'in teklifleri siyasi mahfil- tezahüratla karşılanmı~lardır. 

______ _.,~ -1!~~·---nuu~t~d~ır~·:...._ ___________ • __ · ________________________________ ~---------------------------------

AKŞAM'da Fazıl Ahmet Aykaç, "me 
deni bir ibadet'' huşlığı albnda yazdığı 
fıkrada, yeni orman kımununun Kamu

t~ydan çıkmış olmasından duyduğu se-
vinci kaydederek, ağacın ve ormanın in-

sanlığın saadet ve refahı üzerinde oyna
dığı ehemiyetli role i~et ediyor, ve ka

nunun neşriyle her şeyin bitmiş addedi. 
lemiyeceğini her kanununun kıymeti, an 

cak tatbikinde.ki muvaffakiyetle ölçüle
ceğini hatırlatarak diyor ki: ''- Her 

zeminde ileri atılan Türkiye cumhuriye
ti çocuklarına yeni bir vazife düşmüş. 

tür. Şimdiden sonra ağ1ttcı anlamak, ona 
bpkı nebati bir yurdda§ göziyle bak
mak ••• Ağaçlar karşısında duyulacak bu 

sevgi doğrudan doğruya anayurdumu
zun daha güzelleşmesine, daha zengin 

ve mamur olmasına yarayan bir gönül 
faaliyeti demektir. Ve bu vazife umumi. 
dir. En büyükten en küçüğe kadar her 

kes şu İnce ve güzel duygu ile niçin mü
tehassis olmasın? Ağacı sevmeğe ve o-

nu kurtarmayta müteveccih bütün gay
retler için şu is.mi münasib gördüm: Me
deni ibadet.'' 

SON POSTA'da Muhiddin Birgen, 
fransız akademisi azalarından Henry 
Bordeaux'in Hatlay meselesi dolay11iyle 

hakkımızda hakaretlerle dolu küstahça 
bir makalesini mevzuu bahsediyor. Gu-

Nr namına küstahlığın, hak namına şir • 
retliğin ve medenilik namına da terbi

yesizliğin en mükemmel bir nümunesi .• 
olan bu makalenin türklüğe isnad etti
ği iftiralara layik olduğu ıiddetle cevab 

veren mubarir, fransrz akademisine şu 
ihtarda bulunuyor: "-Bizi rabat hıra.la. 
ruz ve biz unutahm. Fakat ıiz, Henry 

Bordeaux, hikayesini pek kısa kesmiş ol
duğunuz o günleri sakın hiç unu~ıyı

nız; çünkü, o giinler ıize eski bir türk 
ıözünü daima bahrlatacaktır: Her kıu.. 

ıun eti yenilmez.'' 

TAN'da Burhan Felek, eskiden fı

tanbul gazetelerinde çıkmakta olan filim 
tenkidlerinden, sinema ıahiblerinin iı· 

rarla talebleri neticesinde vaz geçitmiı 
olduğunu hatırlatarak, sinemalarunızda 

filim kalitesinin git gide düşmesinde 

bunun da tesiri olduğunu ileri sürüyor, 

ve sinemacılara kaliteye dikkat etmele
rini kendi menfchtlan icabı olarak tani

ye ediyor. Sinemalarınırzda o kadar kö. 
tü filiınler geçiyor ki, diyor, bunlar za

manla halkın rağbetini sarsabilir. Buna 
kar~ılrk muharrir, sinemacıhrın kendi a• 

ralarmda bir kaliteyi sansür heyeti tq· 
kil etmelerini ve pek k<ttü filim]erin göı
terilmesine müştereken müsaade etme. 

melerini temenni diyor. Haklı bir dilek! 
Hakikaten, haklarında pek takdirkar 

tenkidler okuduğumuz bir çok yabancı 

filimlerini görmek f1r1atmı bulamazken, 
memltketmze bir sürü kötü filimler ge-
tirildiğini itiraf etmek lazımdır. 

Hatay anlaşması ve 
Türk Fransız dostluğu 

Paris, 6 (A.A.) - Anadolu Ajansı.. 
nın hususi muhabiri bildiriyor : 

Ayandan Mari Rustan "Tribün de 
Nasion ,, da diyor ki : 

''Sancak konuşmalarında ehemiyet 
verdiğimiz cihet ananevi türk • fransız 
dostluğudur. Öteki bahisler ikinci de
recede şeylerdir. Cenevrenin faydası, in
giliz - fransız tesanüdü kazançları ya
nında bilhassa türk - fransız dostluğu· 

nun bütün kıymetini muhafaza etmesin
den dolayı duyduğumuz sevinç çok bü
yüktür. ,, 
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PoliıikJ bahisleri: 

Anayasalar 
Anayasamız 

ııc HABIIILIRllill 
V eni türkçenin en talili ve ıahsi

yetli kelimelerinden biri ana
yasa' dır. Anayasa, bir millet için, bir 
kerre yazılan ve hergün okunan 
yasadır. Anayaaa, bütün yasaları a· 
yarlayan ve ahenkleıtiren yasadır. 
Anayaaa, milletle devleti, milletle 
yurddatı ve milletle yurdu aksama
yan bir manzume halinde tutan mib
verdir. Güneı, kosmik manzume için 
ne ise, anayasa bir milletin hayatın· 
da budur. 

Bütün on dokuzuncu asır anaya. 
aaları birbirinden azçok ilham almış· 
tır. Hepsinin ideolojik kaynakları ise 
onaekizinci aarm fikirler ve mütefek
kirler hazinesinde yatar. 

Anftyaaaları ya büyiik meclisler 
yahud büyiik tahaiyetler kaleme a
lır. Herhangi bir memlekette her
hangi bir anayasa yazılırken, mut
laka, büyük hadiseler, bu anaya· 
.a ile beraber doğmuş, daha doğrusu 
bu anayasayı doğurmuştur. Fakat en 
özlü anayasa, kendi beşiği batında, 
lı m büyiik hadiseleri, hem büyiik 
meclisleri ve hem de ve bilhassa, 
-bunların hepsi üzerinde hakim olan 
büyük bir ıahsiyetin dehasını topla
yabilmit olandır. Türk anayasası, bu 
hususta en talili yasadır. Gelen nesil
lerin yurd, millet ve devlet bakımm· 
dan vazife ve haklarını tayin eden 
türk anayasasının Atatürk devrinde 
ve onun yiiksek mürakabesi altında 

kademe kademe y(Uılarak bugünkü 
mütekimil teklini almq olması; bu 
yasanın mil1i kurtuluı ha•aaı içinde 
doğması kadar eıaiz bir tali eseridir. 
Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya, 
bu noktayı, bilhaua tebarüz ettir
miıtir. ,. 

,, " 
Anayasamızı, bütün bu sebebler 

yüzünden, çok sevmeliyiz. Ve onu, 
her türk yurddaıı. kendisine ve ço. 
cuklarma en büyük terbiye esaıı ola· 
rak kabal etmelidir. 

Ana:raaamızda yatan büyük me
deni maniyı ne kadar iyi anlar ve ba 
manadan kendimize, fenli '9e mqeri 
ne kadar sağlam bir ablak çıkanr

aak devletimizle milletimizin baklan 
o kadar aailam olur. lngiliz anayasa
•• için yazıb değildir, derler. Bunda 
bir mübalega olduğu malUmdur. Şu 
•ar ki. İngiliz :rasaaı, yazı •e metin. 
den zi:rade AHLAK olarak mevcut
tur. Ve bu ahlak, her ingilizin adeta 
fiz:rolojik bir •safıdır. lngiltere, bu. 
süne kadar, bunun için ku'9'9etli kal
IDlflD'. 

Anayasamızı, kendimize ve ço. 
cuklarnnıza bir ahlak yapacak vaaı· 
talarm batında, Atatürk ıevgw ve 
bilgisi, inkılab sevgisi ve bilgisi, yurd 
sevgisi •e bilgisi gelir. Parti ile Hal
kevleri, bütün bu sevgileri hepimizin 
kafaama •e gönlüne yerlettirecek o
lan cihazlardır. Bu cihazların verim
lerini tam kılabilirsek, ileriki neıHler, 
yurd ve anayaaa terbiyesi baknnın

dan, herhangi bir telkin ve kontrol 
yaaıtaımın müdahalelerinden azade 
ye müatafni dahi kalabilirler. Fakat, 
o güzel ve bahtiyar ne•iller yetifin· 
ceye k~dar, bialerin irade ile leraga
timia tükenmemelidir. Büyük Türki· 
ye ile büyük türk milleti, onu yaratan 
Büyük Adama ve bu Adamla bera. 
ber çalııan büyük nede karıı borcu
nu, ancak böyle ödiyebilecektir. 

n ,, " 
Anayasalar, nihayet birer yua

dır. Birer kanuadur. Bilirsiniz ki, en 
güzel kanunlar bile ya eskir ve ihti· 
)'arlar, yahud kendilerini tatbik ede· 
cek aclamlan balamaz. Genel Sekre
ter, bu noktayı da tam yerinde ita· 
ret etmiı •• kanmalan, onlarda yazdı 
kelime •• aatırlarm deiil, onlarda 
me•cud maniyı daima ileri bir zihni
yetle tefair edebilecek imanların ya
tattığmı ilive eylemiftir. 

Bu aözler, alelade kanunlardan zi-
7ade, bilhaaaa anayualar için doğ
rudur. Anayasalar da nihayet birer 
kanundur, demiıtik. Kanun karıısın
da ,iki türlü hukukçu mevcuttur. 

Bunlardan birisi, kanunun kelime 
ıve satırlarından ayrılamaz. Bu, for· 

İnalist kafalı hukukçudur. Hukukçu
nun bu türlüsü kal'Jııında ,en ileri bir 
kanun, sararır, solar ve - ölür. Bir za· 
manlar "Mecelle,, bu memleket için 
ileri bir hukuk görüıünü temail edi
yordu. Gün geldi ki, aynı ''mecelle,, , 
bu milletin "idam beratı,, oldu. Niçin? 
Çünkü Cevdet Pata'nın neıli devam 
edeceğine mecelle, yobazlarm yahud 
yobazla~mış hukukçuların elinde 
kaldı. 

Oteki türlü hukukçu, kanunun 
kelime ve aatırlan arasında yatan 
manayı dipdiri yakalayabilen ve bu 
mananın ileriye doğru ve organik bir 
aurette İnki§afı zaruretini zihninde, 
ahlakında ve adalet ölçüsünde ka· 
bul eden adamdır. Büyük ve adil ha
kimler, daima bu türlü hukukçuların 
araaından yeti§lllİştir. Oteki fasile sa· 
dece "fitneci" ve "rüıvetçi,, yetiıtire
bilmiıtir. Çünkü işin hep ''hilei şeri
ye,, tarafında kalmıştır. 

Herhangi bir kanun için doğru ve 
mukadder olan bu hal, herhangi bir 
anayasa için de doğru ve mukadder· 
dir. Yalnız burada, "kanun,, un yeri
ni "anayasa'', "hukukçu,, nun yerini 
milletin kendisi yahud münevverleri 
alır. 

Yukarda da söylemiştik: on doku
zuncu aarm anaya.salan he.P birbirle. 

rine benzerler. Bunların hepsinde Ji. 
beral ve individualiat bir esas yatar. 

Böyle olmakla bet"aber, bu anayasa
lar, her memlekette ayın neticeleri 

•erememiftir. Bazı memleketlerde, 
milletler ve bunların münevverleri, 

idrak bakımmdan, anayasalarının se
'9İyelerine yaklapmılar batta bu ae
wyeyi aşmıılar ve bahtiyar olmuılar
dır. Bazı memleketlerde ise, milletler-

le bunların müne'9'9erleri, tıpkı for· 
malist hukukçular gibi, anayasaları· 
nm kelime ve satırları arasında kay. 

bolarak, kabahati anayasalarına at· 
fey1-noğe kalkıımıılardır. 

Anayaaalarmm ae'9İye1erini •fail 

milletler arasında, İngilizleri, ameri
kalılan ve franarzlan sayabiliriz. 
Bunlar bugÜn, anayaaalannı tadil ve 

tekamül ettirmekle meşguldürler. 

Muvaffak da olacaklardır. Diğerleri-

ni saymağa lüzum &önnüyoruz. Yal
nız, aözümüzü bitirirken, tunu ila-

ve etmcğe lüzum görüyoruz ki, "yeni 
türk anayasaaı" m canlı bir halde 
tutmak için, bu nesil ve gelen nesil
ler fU noktalan asla ıözden kaçırma. 
malıdırlar: 

1. Atatürk'ü ve onun inkılab ese· 
rini anlamak ve sevmek. 

2. Anayuamızı anlamak ve aev-

Çallının kürkü 

Meıhur Reıaam 

Çallı, yailı bir yaka 
ile gİttip Ruıyadan paltosuman yaka. 
aında bir kürkle lıtanbula dönmüı. Şiın
di kendini uzaktan, yakından tanıyanlar 

araamda tu pyia dola§ıyormuı: 
- Çallı zengin oldu! 

Eğer Nasrattin hocanın meıhur hika
yesi doğru ise meıhur ressam ya,adı de
mektedir. Artık kendisine akşamları: 

- Buyurunl diyenin haddi, hesabı 
olmıyacak. 

Çallı'run, eline, bir heykelin girinti
lerine saklanacak m.ikda1"dan fazla, para 
geçeceğine, geçse bile kalabileceğine i
nananlardan değiliz. Fakat yakasındaki 
bu kürk yüzünden kendisine: 

- Buyurun! diyenler artacak olur· 
aa bunu da büyük bir servet ıayabiliriı:; 
hem de Çallı'run İstediği neviden bir 
servet! 

llôdiseler ve gazeteler 

Dün Ankaraya gelen lstanbul gaze
telerinden bazılarmda b~ zavallı kızın 
resmi ve başından geçen feci hadisenin 
hikayesi vardı. 

Bir kaç zaman evel gazetemize, İn
giliz basınının bu gibi vakalan nasıl ak
ıettirdigini, daha doğn.ısu bunlan hiç ol
maıruşcasma nasıl örtbas ettiğini izah e. 
den bir tetkik yaz111 koymuıhık. Bir 

Gümrük 
müfettişleri 
toplantısı 

Gümrük müfettişlerinin mesleğe aid 
umumi biliglerini artırmak için Güm· 
rük ve İnhisaılar vekaletinin arasıra 
toplantılar yapmak kararını verdiği ön
ce yazılmıştı. 

Bu defa öğrendiğimize göre biri 
yalnız müfettişlerin ve diğeri müfettiş· 
lerle birlikte idare rüesasının buluna· 
cakları iki türlü top1ant.i yapılacaktır. 

Müfettişler toplantısı yarın yapıla· 

caktır. Müfettişler bu toplantıda ken· 
dilerinden eveice istenip hazırlamış ol· 
dukları teftiş tekniğine aid noktai na
zarlarını bir tez halinde bildirecekler 
ve bu tezler münakaşalı konferan!ilar 
şeklinde görüşülecektir. 

10 gün kadar devam edeceği tahmin 
edilen bu toplantılardan sonra umumi 
bir toplantı aktedilecektir. 

Gürnriiklerde imtihan 

Bu ayın onunda bütün gümrük mer· 
kezlerinde gümrük komisyoncusu, tüc
car müstahdemi ve maiyet memurları 

imtihanı yapılacaktır. Umum müdür
lük imtihan suallerini kapalı zarflar ;,. 
çinde gümrüklere bildirmittir. 

HaJiç ~)etmesi 

kar bıraktı 
Istanbul, (Telefonla) - Belediye 

tarafından idare edilen muvakkat Ha
liç vapurları işletme idaresi 14 çalıtma 

ayına aid bir bilanço hazırlamıştır. Bi
lançoda gelir, yapılan birçok tesis ve 
tamir masraflarına rağmen, sarfiyatı 

tamamen karşılamı~tır. 

mek. Ve, bunda yatan :riikaek mana
yı, kendi menfaatlerimize değil Ata· 
türk devrinin ileri ve tolerant zih. 

niyeti ile Atatürkün tahıiyetinde ve 
eserinde yatan dinamik ve medeni
yetçi manhga tefsir ettirmek. 

Kendimizi ve çocuklarımızı bu 
ahlaka ve bu terbiyeye alııtırıraa~ 

"türk anayaaası,, türk milleti kadu 
paydar kalacak ve türk anayaıaıına 

alınını§ olan "inlulapçılıık,, eaaaı irti
ca'a kal'Jr her zaman bir "aürgü", ile. 

riki nesillerin ileri ihtiyaçlannı tem:n 
bahsinde de, her zaman bir utekamül 
kap111,, •azifeai ıörecektir. 

BUTlaan BELGE 

genç kızm maruz bldıiı alçôça tecavü
zü iımi ve reami ile dünyaya ilin etme. 
ği gazetecilik sananlara bu JUJJ'I oku· 
malarmı tavsiye ederiz. Ablilon çirkin 
gördüğü hadiseler, intibah uyandırmak 
bahanesiyle, iıtİllDU' edilmek ne zalimc:e 
bir gaflettir! 

Kali/orinya kadın kulübleri 

birliği 

Bu birlik kadmlara, kocalannm tef· 
kat ve sadakatini muhafaza edebilmeleri 
için bazı tavsiyelerde bulunuyor-

- Sabah kahvaltıamda zarafetle si· 
yinmiı bulununuz. 

- Kocanızla haftada iki ketTe aoka
ia çıkmız, diğer günler onu rahat bıra· 
lmıız. 

- Bula§ıklan yıkamıuım katiyen 
koc:aruzdan istemeyiniz. 

- Pazar giinleri ananızı evinize ela. 
vet etmeyiniz. 

- Kocanız hithbetten hotlanıyoraa 
kendisini dinleyiniz. 

- Tavs.iıYelerini takib ebniyecek da
hi olsanız kocanızı dinler görününüz. 

- Kocanızın kar§ısında zayif ve yu

muşak gorünü.,üz; kuvvetli ve sert ol&a• 
ruz bile .•• 

Hukuk ilmini yayma 
kurumunun Halkevinde 
dünkü konferansı 

«Ticarette mahdut mesuliyet» 
lstanbul Hukuk Fakültesi prole sörlerinden B. Hirsch dün Ankara 

Halkevinde Hukuk !imini Yayma Kurumunun bu kış için tertib ettiği 
seri koni eranslarm onuncusunu vermiştir. 

Kont eransta mebuslar, profesörler ve temyiz mahkemesi reis ve a.. 
zalan ve daha birçok adliyeci/erimiz bulunmuştur. Profesörün türkçd 
olarak verdiği konferans sonuna kadar alaka ile dinlenmiştir. Konlee 
ransm kısa bir hulasasmı sütunlarımıza alıyoruz: 

B. Şükrü Kaya 
lstanbulda 

İstanbul, (Telefonla) - Dahiliye 

Vekili ve Parti Genel Sekreteri B. 

Şükrü Kaya bugün geldi. İstasyonda 

vali, Parti ve vilayet ileri gelenleri ve 

dostları tarafından karşılandı. 

Belediye büdçesinden 
bazı rakamlar 

İstanbul, (Telefonla) - Belediye 

büdcesinin gelir kısmının bazı esaslı 

rakamları şunlardır: bina ve erazi ver· 

gisi: 415 bin; kazanç vergisinden bele

diye hissei: 265 bin, ~umrük munzam 

reslınleri 720 bin; tanzifat: 380 bin; 

tenviriye 220 bin; oyun eğlence 100 bin; 

konturat 130 bin; köprü resmi 1.100.000 
liradır. 

istaııbulda 
fakir talebeler 

yurd • • 
ıçın 

İstanbul, (Telefonla) - Universi· 

tenin Süleymaniye tarafında gelecek 

ders yılma kadar yetişmek üzere fakir 

talebe için bir yurd yapılacaktır. Yurd, 

gelecek ders yılına kadar açılmıt ola· 
ca.ktır. 

Ba!ık ihracabmız 
İstanbul, (Telefonla) - Yunanis

tan ve ltıtlyaya balık satışı devam edi

yor. Son beş gün içinde 9 italyan ve 

5 yunan vapuru 115 bin çift torik yük· 
ledi. Fiatlar 25·29 kuruş arasındadır. 

Kötii örnek 

Madam Shmeder 
adında bir tayyare

ci kadm, bindiği iki kiıilik tayyareyi kul
lanan arkadaınu vurmuı ve sonra, bir 
diğer tayyare ile lngiltereye kaçmqb. Ga· 
zeteler bu kadımn türlü pozlarda resim· 
lerini koyarak hakkında uzun neıriyat 
yapblar. Madam Shmeder'in bu suretle 
meşhur olduğunu gören bir genç kız bir 
franaız gazetesine töyle bir mektub gön
deriyor: "'Namusluyum, c:id<!iyim, ve 
hatta güzelim. Bir iş anyor ve bulaımı
yonam. Dikkati üzerime. çekmek için ben 
Madam Shmeder'i mi taklid edeyim?" 

Hayır Madmazel, hayır! 
Kötülük kötülüklür ve iyilik getir-

mez. 

Nüfus bereketine doğru 

Fransız bükümetinin bir kanun ÇI• 

kanmı olduğunu ıazetelerden öireniyo
ruz. Bu kanun evlenmek istiyen gençle
re bet bin ve dünyaya soc:uk getirmek Ü· 

zere olan kadmlara da on bet bin frank 
borç alabilmek salahiyetini vermektedir. 
Nüfusu çoğaltmak için bunlar fena ted
birler değil. Fakat yapılan borçlann na· 
ııl ödeneceğini gazeteler yazmıyorlar. 

Meıhur hikayeyi hatırlarız: Oğlunu 
evlendirirken kansının zor:yle borçla
nan baba, alacaklı kapıya geld:ği uman; 
"knpıyı ç bnı mı soruyorı;un? Mürüv
vet!" demişti. 

"- Mesuliyet tabiri, muhtelif fikir· 
leri ifade etmek için üç muhtelif ma• 
nada kullanılır: 1 - Borç, 2 • isnat, 3 • 
vazı'yed (elkoyma). Borç mcsuliyete 
tabi bir mutadır. Mahdut mesuliyet ta• 
biri mahdud bir borç demektir. Diğer 
hallerde mesuliyet tabirinin manası is
nat mefhumuna yaklaşmaktadır. Me9U• 
liyet demek: hukuki muamelatta ka· 
nun tarafından tesbit ve taleb edilen 
şahsi ef'alin mikdarı demektir. Ceza 
hukukunda olduğu gibi medeni n ti· 
caret hukukunda da mesuliyetin vüs'a
tına dair kaideler amir hükümlerden
dir. 

Kanun tarafından tesbit edilen phst 
ef'alin mikdarı ancak sarahaten müsa· 

ade edilen niabette akdi anlapalarla 
tadil edilebilir. Mesuliyct tabiri bu §C• 

kilde tefsir edildiği takdirde devletçi· 
lik ekonomi telakkisi} le kabili telif ne· 

ticelere varılabilir. Bir kimsenin ihmal, 
teseyyüb veya tedbirsi.r.likle hareket e

dip etmediğini tesbit için hareket eden 
kimseye terettüp eden ihtimam derece· 

sini objektif bakımla a göre tayin etme• 
liyiz. Buna rağmen meculiyetin vüs'at? 

takdir edilirken işin tipik mahiyeti de 
göı: önünde tutulmalıdır. Basiretkir 

bir tacirin ihtimamı d mek oluyor ki 
aynı branşa mensup bir tüccardan vasa• 

ti bir ölçünün tatbikinde beklenen ih· 
timamdır. Şerikler, meclisi idare aza
ları ve müdürler kendi umurunda mu· 
tad olan dikkat ve basireti wnuru şir· 

kette dahi ibraza mecburdur. Bu ifçinia 
ve adi vekilin mesuliyetine ka~ı göze 

batan bir tahfif ve tehlikeli bir hakaız· 
hktır. 

Ancak mesuliyetin te§Ciidi dolayı• 
siyle şirketi idare edenlerin mcsuliyet 

duygusunun sağlamlf.Ştırmak suretiyle 
ıuiistimallerin önüne geçilebilir. Bu-

nun için idare eden şerik ve meclisi i· 
dare azası ve müdürler tıpkı bir vekil ~ 

işçi gibi mesul olmaları lazımdır. De
niz ticaret hukukunda da mabdud me• 
suliyete dair meseleler ticaret kanunu• 
nun tadilinde büyük bir dikkatle göz• 
den geçirilmelidir. 

İ&tidıdam ettiği kimseler vaaıtasiyle 
para kazanan müteşebbic bu yüzden do· 
ğacak zararları da üzerine almalı ve is
tihdam edilenlerin intihabında ve fa· 
aliyetinde hiçbir tesiri olmıyan kimse· 
lere tahmil etmemelidir: 

Nihayet üçüncü bir manada mcsuli· 
yet alacaklının istifayı hak znnnında 
bir mameleke el koyabilmesidir. Gayri 

mahdud mesuliyete mukabil bazı hal· 
]erde mahdud mesuliyet vardır. Mah· 
dud mesuliyet ya muayyen bir meblağa 

kadar uzanan bir mesuliyet foklinde ve• 
ya ayni mesuliyet tarz nda tecelli eder. 
Sırf ayni mesuliyetten maada mal bir• 
liği mesuliyetinden bahsedilir. Ticaret 
kanununda mahdud mesuliyetin muh• 
telif nevileri için tipik misaller bulu· 
nabilirler.,, 

Kamutay Çağrılan 
* Dahiliye Encümeni yarın saat 10 

da toplanacaktır. 
*Arzuhal Encümeni yarın toplana• 

caktır. * Millı Müdafaa Encümeni bu~iin 
heyeti uınumiycden sonra toplanacak. 
tir. * Büdce Encümeni pazartesi günil 
saat 10 da toplanacaktır. 
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Alman ·· ·· geleri TAN'da Neşet Halil Atay, 1925-1936 

ya ve somur yılları arasında vasati buğday ve ekme:k 
fiatları üzerinde, yaptığı rakaımlara miis· 
tenid bir tetkik neticesinde şehirli müs. 
tehlikler tarafınc':lıuı ekmek için ödenen 
paralardan ancak üçte birinin köylü eli• 
ne geçtiğini diğer klsmılarınm mutavaa. 
sıtlar elinde kaldığını kaydediyor ve bu 
&rkı 26 milyon liradan fazla takdir ede
rek, buğday işlerinin ekmek işleriyle bir
leşmeden tanzim edilemiyeceğini, tanzim 

salahiyeti istihsale kadar genişletilecek bir 
teşkilatla iş devlet eline almdığı takdir
de bu farktan 5 milyon lirasmı köy yar

dımlanna ve buğday ihraç primlerine a. 
yııbrak geri kalan 20 milyon lira ile türk 
köyünün yıllık gelerinin bu mikdarda 
arttmlal,ileceğini ileri sürüyor. 

Almanya milli birliğini teşkil edip 
de büyük devletlerin sırasına geç -
lhlezden evvel, Avrupa dışındaki geri 
Dıeınleketler emperyalist devletler 
ıtarafından sömürge §eklinde payla
§thnıştı. Almanya bu yağmanın an· 
cak sonlarına doğru yetişti. Bismark
ın son yılları içinde başhyan alaka, 
Alınanya'ya kısa bir zaman içinde ol
dukça ehemiyetJi bir sömürge impa
ratorluğu kazandırdı. Bu imparator. 
luğun kuruluşu , diğer sömürge impa• 
!'atorluklarrnın kuruluşundan farklı 
değildi. Almanlar da kendileı·inden 
evvel İngilizlerin, fransızların, holan
dalıların portekizlerin yaptıkları gi
bi, bir ellerinde inci), bir ellerinde kı
lıç Afrika'ya ve Uzak Ş•ırk'a gitti· 
ler. Ve boş buldukları yerlere yerleş
tikten sonra oraların sahibleri olduk
laı-ını diğer Avrupa devletlerine tas
dik ettirdiler. Alman sömürge iınpa • 
ratoı-luğunun idaresi de diğer sömür
ge inıparatorluklarmdan ne daha iyi, 
rıe de daha kötü idi. Harb başladığı 
2atnan almanların ellerinde şu so

ntüı-geler vardı: 
. 1 - Uzak Şarkta: JGav Çav, Yeni 

Cini ve yanındaki adalar. Sanıoa 
adaları. Marşal adaları ve Karolin 
adaları. 

2 - Afrika'da: Togo, Kamerun, 
Şarki Afrika ve cenubi Afrika. 

Harb başladıktan sonra bu .sömür
gelerin bazıları Japonyanm eline geç• 
iniş, bazılan ingiliz dominyonlan 

laı-afmdan işgal edilmi§, bazıları da 
İngiliz ve fransızların istilasına uğ -
ranuştır. Ve nihayet Versailles'da 
llıulcadderatları §U yolda tayin edil -
iniştir: 

1 - Uzak Şark'ta alman deniz Üs

ıü olan Kiav Çav çinHlere geri veril
di. 

2 - Marşal ve Karolin adaları 
inanda namı altında Japonyaya geçti. 

3 - Samoa adalarını Yeni Zelan

da dominyonu aldı. 
4 - Yeni Gini'yi Avusturalya domin-

Yonu aldı. 
5 - Togo Fransa ile İngiltere ara

•mda paylaşıldı. 
6 - Kemarun'un büyiik kısmını 

Fransa, garbinda küçük bir parçasmt 

da İngiltere aldı. 
7 - Cenubi Afrika sömürgesi, ce

llubi Afrika ittihadı dominyonuna 
~erildi. 

8 - Şarki Afrika sömürgesinin 
küçük bir parçası Belçikaya bırakıl
dıktan sonra gerisini de İngilizler aldılar. 

Bunlann hepsi de bu devletlere 
guya manda namı alhnda verilıniştir. 
Yani Milletler Cemiyetinin mürakabe
ai altında ve oradaki yerli halkın men 
faati namına idare edilmelidir. Ha -
lı:ikatte buraların idaresi diğer sö • 
rnürgelerin idaresinden farklı değit. 
dir. Almanya .sulh muahedesi imza e
dilir edilmez bu sömürgeleri geri is
tenıeğe başladı. Ve bu ses gittikçe 
YÜkseldi. Schnee önce bunların Al
nıanya için lüzum ve ehemiyetine tşa· 
ret etti. Sonra Schacht ve Göring bu· 
rıu ele aldılar. Şimdi de Hitler'in ge
çen gün söylediği nutukta bu .ses en 
Yiiksek perdesine varmış bulunuyor. 
liitler tarafından söylenen nutkutan 
&onı-a artık sömürge işi günün ehemi

)'etJi meselesi halini aldı. 

Alman sömürgelerini aralarında 
Payla§an devletler, şimdiye kadar sö. 
ntürge ihtiyacını tebarüz ettirmek 
İç.irı almanlar tarafından söylenen söz
leri, hammadde ihtiyacı için söylen
bli§ gibi telakki ediyorlardı Ve buse• 
heble Almanyayı bu noktada tatmm 

eb:nek için birçok formüller aran -
btakta idi. Fakat Hitler bu noktada .. .. .. e 
füı>beye mahal bırakmıyor: somurg 
istiyor hem de harbtan sonra elinden 
e.llllan aömürgeleri geri istenni§ gib~ 
bi., lisan kullanıyor. Bunun içindir kı 
liitler'in nutkunda sömürgelere d~ 
lcuııan fıkralar lngiltere ve Fransada 
telAt uyandınnıştır. Filhakika bu SÖ
btiirgelerden bir kısmının geri veril
lrıesi İmkansızdır. Mesela Japonya, 

l<arolin ve Marşal'ı geri verınez. A: 
.lllerika ile Filipin daları arasında~ı 
Yol Üzerinde bulunan bu adaların bu. 
Yük SeV'kulceyşi ehem.iyeli vardır. ln
giliz doıninyonları da ellerine geçir " 
dik) • • • [ar erı sömürgeleri gerı vernuyor • 
İngiltE' d 1 verdiği 

ispanya' a bütün 
kanh çarpışmalar ı 

ce e 

devam ediy · 
Karısmazlık hakkında _, 

devletler cevablarını 
vermeye başladılar 

Paris, 6 (A.A.) - Eko dö Pari gazetesine gö
re Barselonda anarşistlerle polisler arasında her

ün sokak muharebeleri olmaktadır. Katalonya 
~ükümet azaları ailelerini emniyette bulundur
mak üzere Fransaya yollamışlardır. 

Valensiya'dan alınan haberlere göre Belediye 
Meclisi dün ilk defa toplanmıştır. 1 
Komünistler, mecliste iki deleg~
si bulunan tahrikçiler ve h~ın 
troçkistlerle işbirliği yapmak ıs
temedikl erini bildirerek top lan tı
y a iştirak etmemişlerdir. 

Cephelerde 
Asi ve hükümetçi kuvvetler resmi 

tebliğlerinde, cephelerde sükunet hüküm 
sürmekte olduğun bildirmekte iseler de 
muhtelif cephelerde to~u düelloları, 
çarpışmalar eksik olmamıştır. 

Hükümetçi kuvvetler çarşamba sa
bahı Üniversıte mahallesinde ant bir 
hücum yaparak Eskalebilla mevkiini zab
tetmişler ve asilerin mukabil taarruzları. 
nı püskürtmüşlerdir. Bu mevkiin büyük 
bir stratejik ehemiyeti vardır Hükümet
çiler, Kordoba cephesinde de ilerledik
lerini bildirmektedirler. Bu şehrin civa
rında bulunan Villa Franka ve Montoro 
şehirleri hükümet kuvvetlerinin eline 

geçmiştır. • 

Karışıklı htur 
olduğu lıaber 

verilen Barse
londan bir 

manzara 

giltere kontrol planr prensip itibariyle 
kabul etmektedir. Sovyetler, İspanyol kı
yılarının ko11trolüne iştiraki arzu ettikle
rini, fakat kontrol bölgelerinin inhisar 
altına alınm1sını kabul etmiyeceklerini 

bildirmekte bütün kontrol gemilerinin, 
kıyıların her noktasını kontrola sa'ahi
yetli olmaları tavsiyesinrie bulunmakta
dırlar. Fransızlar kontrol .memurlarının 
harb gemilerine binerek mil'.iyet farkı 
gözetmeksizin kendi kontrol bölgelerine 
gelen ticaret gemilerini kontrol hakkına 
malik bulunmalarını istemektedirler. 

Komite yeni bir plan daha hazırlamak· 
tadır. 

Asiler Malaga iize,.ine haradan 
ve denizden bfr lıiicu.m 

lıazırlıyorlcır 
dan aşağıya doğru ilerlemekte olan asi 
kuvvetler Malaganın 10 mil şimali gar-

bisinde kain Kolmenar mevkiine gel· 
mişlerdir. 

Kordoba cephesinde iisilerirı 
vaziyeti tehlikeye girdi. 

Madrid, 6 (A.A.) - Anduiardan bil-
dirildiğine göre, hükümetçiler Korda
ba mıntakasmda bütün cephe üzerinde 

taarruza geçmişlerdir. 
Montero ve Pocunanın tabii istih-

kamları, milis kıtalarını durdurama
mıştır. Alkala Loreale doğru yayılan 

hükümetçi hücumları ,asileri tam bir 
cephe deği§otirmeye mecbur etmiştir. 

Kaybedilen araziyi yeniden ele geçiren 
hükiimetçiler, ileri hareketlerine de· 
vam etmekte ve birçok noktalarda, hü
kümetçiler, asi kuvvetlere hakim vazi-

1 

yette bulunmaktadırlar. 

Asilerin vaziyeti çok tehlikelidir. 

dir. 

Asiler Malaga'da 10 - 12 kilometre i

lerlediklerini ve muhtelif yerleri zabtet

tiklerini söylüyorlar. Asilerin Almirante 
Cervera kruvazörü Almeria - Malaga yo
lunu bombardm11.1n etmiştir. Hükümet
çi tayyareler yetişerek kruvazörü çe· 
kilmeğe mecbur etmiştir. Yine bu böl
gede hükümetçi tayareler bir asi tay
yareyi denize düşürmüşlerdir. 

'"Almanlar ve italyunlar son 
kozlarını oynuyorlar 

Paris, 6 (A.A.) - Eko dö Pari'de 

8. Ruzvelt adli sistemin 
değiştirilmesini istiyor 

Pertinaks, İtalya ile Almanyanm İspan
yaya malzeme göndermekte acele ettik
lerini ve böylece bu işte son kozlarmı 

0 
namakta olduklarını yazmaktadır. Mu

h~rrir alman gönüllülerinin çoğunun 
kaçtıklarını da ilave e~ekte~ir. A • 

Madrid'den bildirildıgıne gore ası as-

kerler Madrid cephesinde çarpışan o_n 
bin alman askerinden bugün ancak bır 

1 y kaldığını söylemektedirler. 
a a . d R 

Haşin habeş muhariblerın en as 

İ 'nun oğlu prens Gehdet, faşistlere 
mru . d .. 
karşı barb etmek için Valansıya a go-

nüllü yazılmıştır. 

Karışmazlık komitesinde 
Londra, 6 (A.A.) - İspanyol smırla-

k tro1u·· hakkındaki fransız, ingi-
rının on .. 
liz ve sovyet cevabları dün gelrruştır. İn-

k • Afrika sömürge&ini, Kahire ile 
şar ı . d .. f 
Kap arasında yapacağı şımen u er 

hattı için istiyor. 
Almanya'nın sömürge davasında 

. itibariyle haklı olduğu teslim 
prensıp . .. .. 1 . 
edilmekle beraber, eski somurge en 
aralarında paylaşan devletler bunları 

. vermeğe yanaşmıyorlar. Yakm gen .. .. 
1 a kadar Almanyaya somur· 

zaınan ar 
• 1 ceğı' yerde hanunadde teda • 

~~ne . . 
• ._! de kolaylık gösterilmesı bahıs 
n~n ki .. 

iken son günlerde es so -mevzuu , . 
.. 1 yerı·ne ba ... ka sömürgelerın 

ınurge er ~ 
.1 · fikri ileri sürübneğe başla-

verı mesı . . 
Artık diploınasi sahasına ıntı -

mıştır. .. .... 

k 1 d
en bu mesele, öyle gorunuyor 

a e 1 1 .. . . .. ddet Avrupa dev et erıru 
kı bır ınu . 

1 decek Fakat İngiltere ve bıl-
ıneşgu e 1 •. 

F 
'nın sömürge ınese esını 

hassa ransa 
• w ·btilafh meselelerden ayrı tut. 

dıger ı 'l "L 1 . d·kleri ve sı ansız anma 
ınak ısteme ı .. .. 

1 
• de birlikte olmak uzere, bu-

ıne.se esı .. .. .. b. 
tün ihtilafları bir arada gonışup ır 

h il tmeğe çalıştıkları anlaşıl-
arada a e A. Ş. ESMER 
maktadır. 

Haber boınba tesiri yaptı 

Muhafazakarlar B. 
Ruzvel ti dikta tör

. lükle itham ed~yorlar 
Vaşington, 6 ( A . A . ) - Kon

greye verdiği bir beyanname ile 
B. Ruzvel t, geçenlerde icrai sistemde 
tensıkat yapılmasını tav~iye etmiş ol. 
duğu gibi bu sefer de adli sistemde ten• 
sikat yapılmasını taleb etmektedir. 

Cumhur reisi bu l>eyanııame ıle bera · 
ber başlıca noktalan aşagıda yazılı bır 
kanun projesi vermiştir : 

ı - Bir mahkeme azası yetm;ş ya

şına geldıgi tarihten itibaren altı ya i_ 

çinde istiıa etmediği takdirde cumhur 

reisi her federal mahkemeye bir yeuek 
aza tayin etmek salahiyetini haiz ola-

caktır. 

2 - Yüksek mahkeme, federal bida-
yet mahkemelerinin adli takvimlerine 
nazaret etmek üzere idari bir muavm 
tayin etmek salahiyetini haiz olacak ve 
işler çok olduğu zaman mahkemelere 
yardım etmek üzere yüksek mahkeme 
reisi bir kaç ha.kim gönderebilecektir. 

3 - Hiç bir federal mahkeme evveL 
ce birleşik hükümetıler müddei umumi· 
sini haberdar etmeden ve federal hükü
metin fikirlerini almadan adli karar• 
lar vermiyecektir. 

Bu proje kabul edildiği takdirde bun
dan yüksek mahkeme azalarının bazı 

Iarı ve bilhassa mahkemenin reisi Hug
hehughes müteessir olacaktır . 

Ruzvelt'in teklifleri bir bomba 
tesiri ycıptı 

Nevyork, 6 ( A. A. ) -
B. Ruzvelt'in teklifleri siyasi mahfil-

B Ruzvelt 

]erde bir bomba tesirini bırakmıştır • 

L .:w Deal'in taleblerine karşı firmaları

nı kurtarmak için yüksek mahkemeye 

güvenen muhafaza.karlar cumhur reisi

ni diktatörlükle itham etmekten çe

kinmemektedirler. B. Ruzvelt'in taraf. 

tarları bile cumhur reisini müttefikan 

tasvib etmemektedirler. 

Habeşistan dan dönenler 
* Roma, - Habeş harbma gönü'.lil 

olarak giden eski muharibler, bugün 

garbi Afrikadan Romaya dönmüşler ve 
tezahüratla karşılanmı~lardır. 

AKŞAM'da Fazd Ahmet Aykaç, "me 
deni bir ibadet" bnşüğı altında yazdığı 
fıkrada, yeni orman kı.nununun Kamu

~dan çıkını§ olmasından duyduğu se
vinci kaydederek, ağacın ve ormanın in

sanlığın saadet ve refahı üzerinde oyna
dığı ehemiyetli role i~ı-et ediyor, ve ka

nunun neşriyle her şeyin bibniş addedi. 
lemiyeceğini her kanununun kıymeti, an 

cak tatbikindcki muvaffakiyetle ölçüle
ceğini hatırlatarak diyor ki: "- Her 

zeminde ileri ablan Türkiye cwnhuriye
ti çocuklarına yeni bir vazife düşmÜ§· 

tür. Şimdiden sonra ağıtt.cı anlamak, ona 
bpkı nebati bir yurddaş göziyle bak
mak ... Ağaçlar karşısında duyulacak bu 

sevgi doğrudan doğruya anayurdumu
zun daha güzelleşmesine, chha zengin 

ve mamur olmasına yarayan bir gönül 
faaliyeti demektir. Ve bu vazife umumi. 
dir. En büyükten en küçüğe kadar her 

kes §U İnce ve güzel duygu ile niçin mÜ· 

tehassis olmasın? Ağacı sevmeğe ve o-

nu kurtarmayla müteveccih bütün gay
retler için şu imıi münasib gördüm: Me
deni ibadet.'' 

SON POSTA'da Muhiddin Birgen, 
fransız akademisi azfilarından Henry 
Bordeaux'in Hatlay meselesi dolayısiyle 

haklcımrzda hakaretlerle dolu küstahça 
bir makalesini mevzuu bahsediyor. Gu· 

rur namına küstahlığın, hak namına §İr
retliğin ve medenilik namına da terbi• 

yeıizliğin en mükemmel bir nümuneıi .• 
olan bu makalenin türklüğe isnad etti· 
ği iftiralara layik olduğu ıiddetle cevab 

veren muharir, fransız akademisine §U 

ihtarda bulunuyoı-: "-Bizi rahıat hıra.la.. 
ruz ve biz unutalmı. Fakat siz, Henry 

Bordeaux, hikayesini pek kısa kesmİ§ ol· 
duğunuz o günleri sakın hiç unubr~1yı

nız; çünkü, o günler size eski bir türk 
sözünü daima batırlatacakbr: Her lru. 
ıun eti yenitmez.'' 

TAN'da Burhan Felek, eskiden fs. 
tanbul gazetelerinde çıkmakta olan filim 
tenkidlerinden., sinema ıahiblerinin iı-

rarla talebleri neticesinde vaz geçilmit 
olduğunu hatırlatarak, sinemalarımızda 

filim kalitesinin git gide düşmesinde 

bunun da tesiri olduğunu ileri sürüyor, 

ve sinemacdara kaliteye dikkat etmel&
rini kendi menfa•ıtlan icabı olarak tavııi-

ye ediyor. Sinemalarımızda o kadar kö. 
tü filimler geçiyor ki, diyor, bunlar za

manla halkın rağbetini sarsabilir. Buna 
karşılık muharrir, sinemacıhnn kendi a

ralarında bir kaliteyi sansür hEl)'eti te,• 
kil ebnelerini ve pek ktttü filimlerin gös
terilmesine mÜ§tereken müsaade etme.. 

melerini temenni diyor. Haklı bir dilek! 
Hakikaten, haklarında pek takdirki., 

tenkidler okuduğumuz bir çok yabancı 

filimlerini görmek fırsatını bulamazken, 
memltketimize bir sürü kötü filimler ge
tirildiğini itiraf etmek lizımdır. 

Hatay anlaşması ve 
Türk Fransız dostluğu 

Paris, 6 (A.A.) - Anadolu Ajansı.. 
nın hususi muhabiri bildiriyor : 

Ayandan Mari Rustan ''Tribün de 
Nasion ,, da diyor ki : 

"Sancak konuşmalarında ehemiyet 
verdiğimiz cihet ananevi türk - fransız 

dostluğudur. Öteki bahisler ikinci de
recede şeylerdir. Cenevrenin faydası, in
giliz - fransız tesanüdü kazançları ya
nında bilhassa türk - fransız dostluğu· 

nun bütün krymetini muhafaza etmesin
den dolayı duyduğumuz sevinç çok bü
yüktür. ,, 



=4 ULUS 7 - 2 - 1937 

"Fi ancial Times',, ·n 
Tü kiyeyeda·r 
ık&rdığı 

Leon Fransa'da ayyo'nun Aras • • 

Blum kabinesine karşı 

hücum yaptıgı 
Ciano 

görüşmeleri 

(Başı ı inci sayfada) 
yük fayda ve hizmeti canlandırabilmek 
i~in içindeki münderecatı okurlar~a 

anlatmayı lüzumlu buluyoruz: 
Mecmuanın ilk sayfası münderecata 

tahsis edilmiştir. İkinci sayfasında tngil
terenin Ankara büyük elçisi Sir Percy 
Loraine'in, üçüncü sayfasında ise Tür
kiyenin Londra büyük elçisi B. Ali 
Fethi Okyar'ın ihtisasları vardır. Ondan 
sonra (sayfa 4-5), son aylar içinde gaze. 
tenin hususi muhabiri sxfatiyle Ankara
ya gelerek Türkiyenin sosyal, finansal, 
ekonmik ve siyasi durumları hakkında 
esaslı incelemelerde bulunmuş olan B. 
Otto M. Smilovici'nin "Memalist rejim 
altında yeni Türkiyenin tekamülü" baş
lığx ile yazmış olduğu bir makaleyi gö
rüyoruz. 

mer Bank ve Türkiyenin endüstrileş .. 
tirilmesindeki vazifesi,, yazısı, otuz al· 
tı ve otuz yedinci sayfalarında Türkiye 
İş Bankası Umum direktörü Muammer 
Eriş'in "Türkiyenin ekonomik inkişa• 
fında İş Bankasının rolü", otuz seki .. 
zinci sayfasında Eti Bank Umum Di· 
rektörü İlhami N. Pamir'in ''Eti Ban• 
kın türk millt ekonomisinde oynadığı 
rol,, , otuz dokuzuncu sayfasında ingi• 
liz endüstrisi federasyonunun Türkiye 
murahhası J. H. Walton'un "Harbdan 
sonra ingiliz • türk münasebetleri", kır• 
kıncı sayfasında Emlak ve Eytam ban· 
kası umum direktörü Cevdet Golet• 
in "Emlak ve ; Eytam bankasının vazi· 
feleri,. , kırk birinci sayfasında Ziraat 
bankası umum direktörü Kemal Zaimin 
"Türkiye Ziraat bankası,, , kırk üçün· 

Noye Zürher Saytung'un Paris 
muhabiri gazetesine bildiriyor: 

J ozef Kayyo, büyük kalabalık önün· 
de verdiği bir konferansta, Blum kabi
nesine şiddetle hücum etti. 

Senato maliye encümeni başkanının 
böyle kamoya hitab etmesi ehemiyetli 
bir politika Mdisesidir; onun bu müna
sebetle söylediği sözlere, burada, Flan· 
den'in ikazlarına muvazi bir hareket gö·
ziyle bakılmaktadır. 

Kayyo, halk cephesi bükümetinin 
sekiz ayhk faaliyetinin bir bilançosunu 
yaptıktan sonra, fransız fiatlariyle 
dünya pazarları arasındaki fark dolayı
siyle önüne geçilmez bir bal almış o - ı 
lan frangın düşürülmesini tasvib etmiş· 
tir; ancak, haftada kırk saatlik iş haf. 
tasının tatbik edilmiş olmasının zaferi, 
fiatlar, fransız endüstrisi için çok teh
likeli bir şekilde yükseltmiş ve bunun 
neticesinde, frank değerinin düşürül • 
mesiyle kazanılmış olanfseviye fark•nt, 
ihracat endüstrisinin kaybetmesi tehli
kesinin baş gösterdiğine işaret etmiş· 
tir. 

Maliye encümeni başkanı, solcu bir 
politikacı sıfatiyle konuşarak hakh O• 

hın sosyal talebleri yerine getirm~mış 
olmaları dolayısiyle bu biikiimetten ev· 
velki ekseriyet hükümetlerine çatmış • 
tı. 

Kayyo, Saro kabinesinuı iş bakan: 
Frosar'ın müessese sahiblerine ilkba· 
ln. seçimlerinden evvP.l müıar.aat ede -
rek tatil günlerinde işçilerin gündelik· 
lerini tam olarak vermelerini teklif et
tiğini anlatmıştır. Frosar'ın o günlerde 
istediği yegane imtiyaz, işçilere 

beş gün! ük tatil müddetinde gündelik· 
}erinin tam verilmesi idi ki, bunu kah'.Jl 
etmemişlerdi. Halbuki bunun üzerinden 
altı hafta geçtikten sonra, aynı organi· 
zasyonu, halk cephesinin, iki haftalık 
tatil müddeti içinde gündeliklerin Ö· 

denmesi talebini hiç itirazsız kabul etti. 

Blum hükümeti, kırk saatlik iş pren
sipinin tatbikinde Belçikanın büyük bir 

itina ve ır.ethaleler!e yüriimek hususwı· 

da tuttuğu yolrlan gitmıyı:rek, frnnst.ı 
i.,tihsaline, belini bir ıfah<· ç';.ir, dcğrul· 
tacak bir darbe indirmek tehdidinde 
bulunmaktadır. 

Kayyo, haykırarak demiştiı ki: 

"- Hükümetin başında bir parti şefi· 
nin bulunması hem tehlikeli ve hem de 
üçüncü cumhuriyetin parlamento an
anelerine taban tabana zıddır. Bu şef, 

muhalefette bulunduğu sıralarda, yeri
ne getirmek mecburiyetinde olduğu va
idlerde bulunmuştur. Gambeta'da böyle 
bir mevkide bulunmuş, fakat birkaç ay 
bile duramamıştı. En uzun müddet iş 

başında kalmış ve Fransada sosyal bil· 
yük ilerilikleri gerçekleştirmiş olan Jül 
Ferri, Ruvie, Valdek Ruso gibi baş -
bakanların Hiç biri parti şefi c1e'.;ildi. 
Bu insanlar, mutedil ve durendiş kim
selerdi. 

Tefrika: No: 60 

IKlNCl 

JAPONYADA 
BiR TENKiD 

Mançester Gardiyen gazetesinden: 

Bildiğimize göre birkaç seneden • 

beri, Ja:-ıonya'da hürriyet ortadan kal

dırılmış bulunuyordu. Ordunun mütte

fikri bulunan bürokratlarla elele vererek 

tesis etmiş olduğu idare, her hangi bir 

Avrupa diktatörlüğü ile kıyaslanam.ıya· 

cak derecede fikir ve hareket hürriyetini 

ailip süpürmüştür. Ortada geniş teşki

latll bir sansür yoktur; fakat bir iki 

ufak istisna bertaraf edilecek olursa, 

bütün japon gazeteleri, o kadar hükü • 

metin dediği gibi kalem kullanmakta -

dır ki sansüre lü.zum kalmamaktadır. 

Bu vaziyet içinde Tokyoda çıkan 

Oriental Ekonomist adlı japon gazete

sinin baş muharriri tarafından verilen 

ve sonra gazetede neşredilen konfe -

rans, gerçekten, bir cesaret örneği sayı· 

labilir. 

Bu konferansta Bay İşibaşi, gayet 

akıllıca sözler söyliyerek japon basınının 

Çin'e karşı takındığı tavrı, adamakıllı, 

tenkid etmiş ve şu sözleri söylemiştir: 

" Büyük bir teessüfle kayde mec • 

burum ki bugünün basım bana dünya 

milletleri arasında sulhu ilerletmek ve 

yaşatmak için değil, hergün onu mah

vetmek ve batırmak için çalışıyor gibi 

geliyor. Bunun sebebi de taşkın bir 

nasyonalizmdir. Gazeteler, bürokrasi ile 

ağızbirliği edip onun güttüğü politika· 

yı müdafaa etmek suretiyle, memlekec~ 

hizmet ettikleri kanaatinde bulunuyor· 

lar. Şunu söylemeğe lüzum yoktur ki 

basının vazifesi u:uslararası hayatın ın 

kişafına yardım etmektir; bürokratla
rın uşağı olmak değildir. Onun hedefi 
daha yüksek, vazifesi daha üstün olmak 
gerektir.,, 

Bu sözlerin ~çık konu~anın tehli

keli olduğu bir memlekette söylemesi 

ehemiyetle üıerinG.! dı..ı ulacak. bir ha· 
disedir. 

Bay lşibaşi, bundan başka, Ç\n ba

sınında arada bir dostluk kurulm:uıı 

hakkında yapılan müracaata neden al· 
dmnazlık edildiğini yazmakt.ıdrr. 

Teşekkür 
Eski İzmir ve İstanbul Defterdarı 

Hüseyin Avni Şuşudun vefatı münase· 
betiyle vaki taziyetlerinden dolayı bi· 
lfunum ·dost ve akrabaya teşekkürleri· 
mizi sunarız. 

Ailesi 

., • Frankfurter Saytun~un Roma mu
habiri gazetesine bildiriyor: 

İtalyan - türk münasebetlerinin vu
zuhlaşması, günün hadiseleri arasına 

girmiş bulunuyor. Zecri tedbirler do
lapsiyle İtalya ile diğe:: Akdeniz dev
letleri arasındaki gerginlikten 1talya
Türkiye münasebetleri de mütee3sir ol
muştu. 

Bu defa yapılacak olan politik gö
rüşmenin, her şeyden evvel, Türkiye • 
nin italyan politikasına karşı beslediği 
itimadsızlığı ortadan kaldırmağa ve 
İtalyanın boğazlar andlaşmasma karşı 
olan vaziyetini tesbit etmeğe yardım 

etmelidir. 
Birinci meseleye ge.·nce, Roma, 2 

sonkanun tarihli italy3.11 . ingiliz g:n • 
telmen's agreement'inin, Türkiye ile 
olan münasebetlerini daha iyi bir esa
sa istinad ettireceği fikrindedir. Sta
tükoya bağla~ ile birlikte İtalya
nın Türkiyeye karşı beslediği barışçı 

tasavvurlarına da çığır açılmış oluyo. 
Buna mukabil, Montrö andlaşm~sı

nın yapılması üzerine statükoda habeş 
harbından önceki devirlere göre değiş
miş olduğu için, İtalyanın kendini yeni 
vaziyete uydurması bilhassa ehemiyet 
kazanmaktadır. 

İtalya, zecri tedbirler dolayısiyle, 
Montrö andlaşması etrafında yapılan 

görüşmelerden uzak kalmıştı; Ancak, 
hiç bir zaman bu andlaşmcıyı tenkid et· 
mekten geri durmamıştı. Ne var ki, !tal 
ya bu tenkidleriyle Türkiyeyi murad 
etmek istemiyordu, 

Nitekim Ciornale d'İtalia gatetesi 
yazdığı bir nvıkalede, 

"Türkiye bahse konduğu müddetçe 
İtalyanın, bu andlaşmanın hükümlerine 
muhalif olduğunu'' ·kaydetmekte ve 
demektedir ki: 

" Montrö ve ona bağlı olan diğer 

meseleler, ayrı ayrı değil, italyan • türk 
münasebetlerinin genel çerçevesi için
de ve iki memleketin ana hatları gözö· 
nünde tutulmak suretiyle tetkik edile· 
bilir. 

Hadiseleri ayn ayrı ele almak po • 
litikası artık geçmiştir. Bugünkü gün
de, milletlerin, dostluk içinde yaşama
larını ve elbirliğiyle çalışmalarını tak
viye etmeğe elverişli olan, büyük ve u
mumi ana istikametlerin Ralist politi· 
kası hakimdir." • 

Roma'mn politika mahfillerinde 
söylendiğine göre, İtalya. Montrö'de 
tesbit edilmiş olan boğazlar rejimine 

hukuk1 bakımdan muvafakat edecek -
tir; fakat, andlaşmayı kabul etrniyecek
tir. Buraca gözetilmekte olan bu far -
km, pratik olarak nasıl bir ehemiyeti 
haiz olduğunu anlamak için intizar et· 
mek lazımgeliyor. Her halde, İtalya bu 
meselede doğrudan doğruya Türkiye 
ile anlaşmak niyetindedir. 

İlavenin altıncı ve yedinci sayf alarmı 
başbakanımız İsmet İnönü'nün "Türk 
cumhnriyetinin yaratıcısı Kemal Ata
türk" başlıklı çok güzel bir yazısı süsle-

• mektedir. Sayın başbakanın yazısından 

sonra sekizinci, dokuzuncu ve onuncu 
sayfalarda başmt•harririmiz Falih Rıfkı 
Atay'ın "Türk inkilabından evel ve son. 

raki hadiselere toplu bir bakış" başlığını 
taşıyan bir makalesi gelmektedir. On bi
rinci sayfada dış bakamnuz Doktor Tev
fik Ri.iştü Aras'm "Türkiyenin dış ve iç 

sükun ve emniyet siyaseti'' başlıklı ma
kalesi vardu. Bundan sonra gümrük ve 
inhisarlar vekili Rana Tarhan'ın "Türk 
cumhuriye. rejimi altında devlet inhisar
larınm faaliyeti" başlrğı altında yazdığı 

bir yazıyı görüyoruz. İlavenin on ikinci 
sayfası İktisad vekili Celal Bayar'ın "Ke
malist rejiminin ekonomik doktrini" baş_,. 
lıklı yazısına tahsis edilmiştir. Bundan 

sonra şu yazılar geliyor: Cwnhuriyet 
merkez bankası umum direktörü Salıi

haddin Çam'ın "Türk parasının istikrarı 
üzerinde devletin mali siyasetinin tesiri'' 
makalesi (sayfa 15), Londrada endüstri. 
yel teshilat şirketi müdürü S. N. Kar
linski'nin "İngiliz • türk endüstri iş bir
liği" başhklı yazısı (sayfa 16-17), İkti
sad vekaleti müsteşarı Faile Kurdoğlu'
nun "İngiliz - türk ticari münasebetleri" 
hakkında bir tetkiki (sayfa 19) .• 

Bundan sonra, gene vekillerimiz ta· 
rafından yazılmış yazılan görüyoruz: 
21 inci sayfada Maliye vekili Fuad Ag· 
ralı'nm ''Kemalist rejimi altında finan· 
sal reform'', yirmi Uçüncü sayfadan 
yirmi beŞ;inci sayfaya kadar Maarif Ve
kili Saffet Ankanın "Modern Türki
yenin umum1 t'erbiye ve kültür mese
leleri", yirmi yedinci sayfadan yirmi 
dokuzuncu sa~·faya kadar Nafıa Vekili 
Ali Çetinkayanın "Tiirk naftasınrn ha· 
şardığı muvaffakiyetler ve göstereceği . 
faaliyetler", 31 ve 32 inci sayfalarda 
Ziraat vekili Muhlis Erkmen'in "Tür· 
kiyenin endüstrileşmesinde ziraatin ro· 
lü", otuz üçüncü sayfada Sıhat ve İçti· 
mai Muavenet Vekili Dr. Refik Sayda
mın "Türkiye cumhuriyetinin, umumİ 
sıhat siyaseti,, başlıklı değerli makale
leri vardır. 

İlavenin otuz dört ve otuz beşinci 
sayfalarında Sümer Bank Umum Di
rektörü Dr. Nurullah E. Sumer'in "Sü· 

tlar oturdu. Nihayet Fao'nun ıslak ve kırmı
zı salyası eline değince Movgli Akelanm ce
sedini göstermek üzere bir yana çekildi. 

Fao, sanki Akela, hala sağmış gibi, 

cü sayfasında Türkiyedeki ticaret oda· 

sı sekreteri T. Angus Swa'nın "Türli 
endüstri inkişafında ingiliz ticareti i· 
çin fırsatlar", kırk dördüncü sayfasın• 

da İstanbul valisi Muhiddin Üstünda· 

ğm "Şehirlerin kıraliçesi İstanbul"1 
kırk beşinci sayfasında ''Modem inşa• 
nın yeni bir eseri: Ankara", kırk altın• 
cı sayfada İzmir belediye reisi Dr. Beh• 

çet Uz'un "İzmir Enternasyonal pana• 

yırı,, kırk yedinci ve kırk sekizinci 

sayfalarında Türk tarih cemiyeti ikin· 

ci Başkanı Prof. Afet'in "Cumhuriyet· 

te türk kadınının mevkii ve eseri,, ya• 

.z:ılan vardır. 

Memleketimiz hakkında yazılmış bıt 
kadar güzel yazıları İngilizce olarak bi~ 
ilave halinde çıkaran "The Financial 
Times,, gazetesine ve onun değerli 

muharriri Otto M. Smiloviciye teŞ,ek .. 
kür etmeği bir vazife biliriz. 

Su mahsulleri kanunu 
projesi Vekiller 

Hey' etinde 
İlkkanun içinde Ankarad· toplanm 

ıbalıkçtlık kongresinde balık müstahsil· 
!eri ihracatçıları ve diğer alakalılarla 

Bakanlıklar mümessillerinin ileri sür
dükleri mütalealar ve ortaya koyduk· 

lan dileklere göre İktısad Vekaletinin 
teknik bürosu tarafından hazırlanan 

"su mahsulleri kanunu" projesi nihai 
§eklini bulmuş ve Vekiller Heyetinde 
görüşülmek üzere Başvekalete sunul• 
muştur. 

Hall{evinde 
Sosyal Yardım Şubesi menfaatine 

Halkevi Tem.sil Şubeainin itlirak 
ve yardımı ile 

Sanatkar ŞADl ve arkadaşları 
tarafından 

8 şubat 1937 pazartesi günü akşamı 
saat 21 de Birinci Temsil 

Hissei şayıa 
3 Perde 

( EL il B 

Movgli, pek dikkatli ve yavaş yavaş, ce
sedleri bir yana iterek Akelayı ayağa kal
dırdı; iki koluyla ona sarılmıştı. Yalnız kurt, 
uzun bir nefes aldıktan sonra bir sürü önde
rının ölürken söylediği ölüm şarkısını 
söylemeğe başlaclı. Şarkıya devam ettikçe 
kuvveti kendine geliyor ve yükselen sesi, 
ırmağın öteki kıyılarına kadar gidiyordu. 
Nihayet sıra son: 

- Uğurlu avlar, dedi, ve ısırılmış omu
zunun üzerinden ötekilere seslendi: 

- Havlaym köpekler! Bu gece bir kurt 
öldü! 

na borçlanmış olan Movgli, kendisini tebri .. 
ke gitmişti. Deri değiştirmek bir yılaıu, Y~ 
ni derisi, adamakıllı, gelişip parıl parıl par .. 
layıncaya kadar halsiz ve düşkün bir hale 
koyar. Kaa, artık Movgli ile alay etmiyerek, 
öteki Cengel halkının yaptığı gibi kendisini 
Cengelin efendisine layık bir surette karşı .. 
ladı ve bu büyüklükte bir Kobranın kulağı· 
na gelen bütün Cengel haberlerini ona an
lattı. 

Yazan: Çeviren: 
Rudyard Kipling Nurettin ARTAM 

- Asla gitmiyeceğim. Cengel'de tek ba
şımd. avlanacağım. Bunu bir defa söyledim. 

- Yazdan sonra yağmurlar, yağmurlar
dan sonra da ilkbahar gelir. Buralardan sü~ 
rülüp atılmadan kendiliğinden git. 

- Beni kim sürüp atacak? 
- Movgli'yi Movgli sürüp atacak. Ken-

di milletine git. İnsanlara git. 
- Movgli, Movgli'yi sürüp çıkardığı za

man ginerim diye cevab verdi Movgli. 
Artık söyliyecek söz kalmadı, dedi. 

Akela, kücük kardeş, beni ayağa kaldırabi
lir misin? Bir zamanlar, ben de bu sürünün 
önrieri idim. 

- Uğurlu avlar! Dileğine gelince Ake
la, kendini, bir an, Movgli'nin kollarından 
kurtararak havaya sıçradı ve en son olarak 
öldürdüğü müthiş ölünün üzerine cansız bir 
halde düştü. 

Movgli, başı dizleri üzerinde oturuyor ve 
bahiniler Dholelerin üzerine merhametsizce 
atılarak onları kovalarken o, hiç bir şey dü
şünmüyordu. Yavaş yavaş haykırışlar sön
meğe ve yaraları katılan kurtlar topallaya 
topallaya dönmeğe başladılar. 

Sürüden, yarın1 düzine lahini ile on beş 
kurt ölmüştü; bunlar ırmağın ken<.Jrma se
rilmiş yatıyorlardı. Geriye kalanlarda da ya· 
rasız, beresiz olan hemen yok gibi idi. 

Movgli, orada soğuk gün doğuncaya ka-

Fakat bütün cengelin kendi cengelleri 
olduğunu söyliyen ve karşılarına kimse dura
mıyacalmı iddia eden iki yüz dholelik sürü
d .11 hiç birisi, bu haberi götürmek üzere 
Dekkan'a dönmeli. 

Kıralın Anl{usu 
Bunlar o dört/erdir ki çiğler yağmağa başladr

ğınJan beri ne haJlerinden memnun olmuşlar; rıe 

de doymuş/ardır: çakalm ağzc, akbabanın gırtlaf;r, 
maymunun elleri ve insanm gözü. 

- Cengel sözlerinden -

Büyük kaya yılanı Kaa, doğuşundan be
ri, 1'1 ~imal ki, i'd yüzüncü defa derisini de
ğiştirmiş ve, belki de hatırlarsınız, soğuk in
lerde bir gece olup biten savaşta hayatını o-

Onun orta Cengelde toprağa yakın yer· 
lerde, yahud toprağın altında ve ağaç ko 4 

vuklannda geçen hayata dair bilgisi yoktu; 
fakat bütün bunlar, derisinin en ufak bir pat' 
çasına yazılabilirdi. 

O gün öğleden sonra Movgli, Kaa'~ 
kıvrımları arasında oturuyor. ve kayaların u
zerine bırakılmış ve porsumuş olan eski d~
riye pannaklarmı siirüyordu. Kaa büyük bır 
nezaketle vücudunu Movglinin geniş omuz~3' 
rınm altına topladığı için o~lan, c~nh bıl' 
koltuğa yaslanmış gibi. idi. 

Movgli, bir taraftan eski deri ile oynar'"' 
ken bir taraftan da ne~esini krsara:>: diyor-
du ki: (Sonuvcır \ 
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l\iüddei umumi ile konuşma Altınordu 
kongresi 

Troçki radyo ile 
verecek bir nutuk --·~~-------------------m eş hu d 

azallyor 
N evyork, 6 ( A.A.) - Nevyork Herald Gaeztesi yazıyor : 
. ~f!ıı bakanlığı, Troçki'nin salı günü Meksiko'dan telefonla söy-· 
lıyecegı nutkun Nevyork radyosu taralından ne§rİne engel olmak •a· 
l~h!yetini haiz olup olnıadığının le •biti İçin kanunların telkih edilme· 
sını münakalat komisyonundan istemiştir. 

Küçük 
tesvik 

çocukları ahlaksızlığa 
hadisesinin iç yüzü 

Aylardanberi Ankaranın ilk spor te

şekkülü olan Altınordu içinde mevcud 

bir ihtilafdan bahsedildiğini duyarak 

üzülüyorduk. Yalnız geçen haftalar için

de üç fevkalade kongre akdeden bu te

miz spor yuvasının bu vaziyetini bütün 

Ankara sporcuları esefle takib ediyor. 

lardı. Diğer taraftan T.S.K. Ankara 

mıntakası da geçimsizliği ortadan kal

dırmak ve iki tarafı uzlaştırmak için a

ğabiyce bir mesai sarfetmekte idi. Ni

hayet bu çalışmalar semeresini venniş 

ve dün öğleden sonra es.ki umumi kap

tan B. Ziyanın reisliğinde akdedilen 

kongrede bitaraf, değerli ve bu işi yü

rütecek bir reis seçilerek taraflar anlaş

mışlardır. Mmtaka reisi B. Ziya Ate· 

şin ve diğer mıntaka azalarının da mii

şahid olarak bulundukları bu kongrede 

reisliğe umumi merkez azasından ve bu 

kulübün eski müessislerinden B. Cemil 

seçilmiştir. Yeni reis çalışma arkadaş

larinı kendi bulacaktır. Altınorduya şim
diye kadar olduğu gibi ülküsünde mu
vaffakiyetler dileriz. 

Komisyon, dış bakanlığının bu na salahiyeti olmadığını bildirmiş 
ve bunun üzerine müdahale edil.memesine karar verilmiftir. 

Milano konuşması 
karşısında Fransızlar 

, 
(Başı ı inci sayfada) 

Bu şu demektir ki vatandaşın emniyet 
ve huzurunu kuran vakanm en kısa bir 
zaman zarfında ceza görmesi ikaz edici 
'le örnekler verici olarak halk ruhuna 
girmiş bulunmaktadır. Ve kanun dört 
aylık tecrübe içinde kendisinin memle
ketin tam bir katiyetle hissettiği bir ihti
yacı karşılayacak hususiyet taşıdığını bi. 
ze isbat etmiş bulunuyor. Yalnız bu dört 
aylık zaman içinde Ankara adliyesine 
rneşhud cürüm kanununa tevfikan 715 
kişi getirilmiştir. Bunlardan 122 kişi be
raet etmiş, iki yüz otuz üç kişi ise 
suçu işledikleri andan itibaren a
zamı beş altı saat sonra mahke· 
nıeden mahkumiyet kararı alarak çık
ttıişlardır. Diğerleri hakkında ise takibe 
lllahal olmadığı veyahud feragat dola• 
yısiyle davalarının sukut etmesine ka
rar verilmiş 78 kişi hakkındaki dava da 
tahkikatın genişletilmesi için umum~ 
hükümler dairesinde muameleye tabı 
tutulmuştur. 

Görüyorsunuz ki 355 kişi hakkında 
dört ay zarfında seri kararlar alınmış 
amme hukuku bu suretle kanunun istih
daf ettiği yüksek gayeden faydalanmış. 
tır. Çalıştığı evden hanımın mantosu
nu ve küpelerini çalarak kaçan hizmetçi
nin 3 saat sonra mahkum olarak hapis
haneye girmesi amme hukuku üzerinde 
olduğu kadar şahıs hukuku üzerinde de 
}'apmış olduğu tesirleri göz önüne alrr
sak bu kanunun muvaffakiyet derecesi
nin gözle görülür ve elle tutulur bir hale 

gelmiş olduğunu görürüz. 

K.üçiik {:Ocuklara tecavüz ve ah
laksızlığa teşvik: 

Bazı erkek çocukları ahlaksızlığa teş. 
vik ve kendilerine tecavüz yapıldığı hak
kında şayi olan hadisenin hakiki mahi

yeti şudur: 

z ·raat bankası muhasebe umum mü- -
dür muavini Rıfkı ile lıizmetçisi Ra~idin 

bir takım küçük çocukları evlerine top. 
lıyarak kendilerine tecavüz ettikleri ha
ber alınmıştır. Bunun üzerine zabıta en 

sıkı tedbirleri derhal alınış ve devamlı 
bir takibten sonra çocuklar Refikin evin

den çıkarken yakalanmıştır 

Surlularm .1Jayısı 
Eve devam eden ve kendilerine teca

vüz yapıldığı söylenen çocuklardan ikisi 
on beş yaşını bitirmemiştir. Bu iki ço

cuğa tecavüzün vaki olduğu maznunla
rın da tahtı itirafında olduğundan me -

ınuriyetimiz bu bakımdan işe derhal va. 
ziyed etmiş ve hadisede iki suçlunun da

ha olduğunu tesbit etmiştir. Bunlar bak
kal Amhet çavuşla bisıkletçi Ali Osman

dır. 

Fiilin ağır cezayı istilzam eden suç
lardan olması göz önünde bulundurula
rak Rıfkı, Raşid, Ali Osman ve Ahmet 

Çavuşun tevkifleri ta!eb olunmuş ve sulh 
hakimliğince sorguları yaplıdıktan sonra 

T!!rika: N o: l_l 

dört suçlunun da tevkif edilmesine karar 
verilmiştir. Şimdi haklarında amme hu. 
kuku davası açılını~ ve İ.§ ilk tahkikata 

tevdi olunmuştur. 

Hadiseye verilen ehemiyeı 

Gerek zabıta ve gerekse memuriyeti

rnizin uzun ve derin tahkikata rağmen 
hadisenin yukarıda söylediğim şabısla
nn dar çerçeveine inhisal' ettiği anlaşıl
mıştır. Başka hiç kimsenin bu fiille ala
kadar olduğu tesbit edilememiştir. Bu. 

ün ilk tahkikat devam etmektedir. l-g .. 
şin pek yakında mahkeme safhasına ıntı· 
kal edeceğini umuyorum. 

Mahkemenin kararı bittabi şimdiden 
kestirilemez. Ancak şahsi kanaatima gö
re küçük çocukları behimi heveslerine 
kurban eden bu şahıslara cumhuriyet 

mahkeme ve kanunlan tazım gelen dersi 
vermiş olacaktır. Bu vesile ile şunu 
da tekrar etmek isterim ki ceza kanunu
muzla vatandaşların ırz ve namusuna ta

arruzu mutazammın hareketler bütün 
bassasiyetile takib edilmekte olduğun
dnn bu gibi fiile cesaret edecek kimsele. 
rin başlarında cumhuriyet mahkeme ve 
kanun,an demirden bir el gibi bulun-

maktadır. 

Giindelik 

TtJRK- ELEN 
l\ıtJNASEBETLERl 

(Başı ı inci sayfada) 

ve Elen diyarında derin aksi tesirler 
vücude getirmişti. Elen ve Ana· 
dolu sanatlarındaki asalet ve güzel
lik de bu karşılıklı tesir ve ıaksitesir 
daima sezilmiştir. Asırlarca birlikte 
yaşamış iki milletin daima biribirin
den müteessir olacağı tabiidir. 

Şu halde daima mevcud olan bu 
münasebetleri sistemli bir şekle bağ
lıyarak kültür münasebetlerinin art
tınlmasma ve her vesileden istifade 
ederek bu bağın bir kat daha takvi· 
yesine gayret edilmesi her iki tarafın 
resmi ve salahiyetli makamlarının 
bir borcu olmalıdır. Kültür bağıdır 
ki aramızda pek hararetli bir surett~ 
başlıyan siyasi ve ikbsadl sahadaki 
münasebata daha emin bir kuvvet 
verecektir. Ve hakikatlerin an1aşıl
masmcla ve gözlerimizin önündeki 
hadiselerin doğru tetkikinde en isa
betli ve en şaşmaz bir ışık olacaktır. 

Artık jeopolitik icabı birbirleriyle 
daima iyi geçinmeğe ve müşterek 

olitika takib etmeğe mecbur olan 
rki devlet hakiki sevgi yollarını bul-
muşlardır. 

Biz bunu dost hasmının açık, sa-
iıni ve içten gelen neşriyatından 
~ Yunanistan'daki devlet adam.lan
~ ve halkın sergimize gösterdiği 
alakadan anlıyoruz. 

N. A. KüÇOKA 

-

Havalar ısmmaga 
başladı 

(Başı I inci sayfada) 
de fili vaziyetin tanzimi suretiyle man
tıki bir mütemmime muhtaçtır. Diğer ta
raftan Türkiyenin emniyeti için Montrö 
mulııaveles.inin tam semeresini vermesi 
de İtalyanın iştirakine bağlıdır. Ancak 
boğazların Roma'nm tabirince rus em
peryalizm.ine ~Jet olmaması hususunda 
italyan kaydı ihtirazisi diplomatik yol

hırdan kolay hal olacağa benzemiyor. 
Her ha!de İtalya Montrö'ye iştirakini 

türk - italyan meselelerinin umumi tan 
ziminc ve _şarki Akdenizde iki tarafın 
emniyetine matuf siyasi bir karşılığa ta-

bi tutmak arzusundadır. Elçilikler vası
tasiyle konuşma!ar, nazik olacak ve lıay
lı zaman istiyecektir. Binaenaleyh Mila. 

no konuşması ilk konuşmalar mahiyetin· 
dedir. Ve ehemiyeti yapılacak anlaşma-

nın sarih hedefi üzerinde iki bakanın 
mutabık kalmış olmasındadır. Bu bir 

başlangıç olmakla beraber devamlı seıah 
için zaruri olan manevi şeraiti §imdiden 

Meteoroloji enstitüsünden verilen ma- yaratmış bulunuyor." 
lUınata göre dün şehrimizde hava gene Lö Jur, Ekselsior, Jurnal, muhabi!le-
açık geçmiş ve en düşük sühunet sıfı- ri İtalyanın. Türkiyeyi, Sovyetlerden a
rın altında 2 en yüksek sühunet sıfırın yırmak ve Fransanın Balkanlardaki ye-
üstünde 7 derece olarak kaydedilmiştir. rini tutmak istediğini bildiriyorlar. 
Dün yurdda yalnız Kırklareline yağmur, Enformasion, Pöti Jurnal, türk - rus 
Muşa hafif kar yeğmıştır. Diğer mmta· 

dostluğunun ~ağlamlığmı teyid ederek 
kalarda hava umumiyetle açık yalnız buna ihtimal vermiyorlar. İtalyanın da 
Karadeniz mıntakasmda hafif bulutlu komünizme muarız olmakla beraber o 
geçmi§tir. Yurdda karın toprak üzerin. kadar sarih bir hasmane politikaya gir-
de en çok kalınlık yaptığı yer Muşta ol- miyeceğini sanıyorlar. . 
mak üzere 78 santimetredir. Dün yurdda 

Ümanite, Eko dö Pari, Sancak mese. 
hava küçük farklarla evvelki gürııkü sı-
caklığım muhafaza etmiştir. En düşük lesinin halledilmiş olmasını Fransanm 
sühunetler sıfırın altında ol:nak üzere .. küçük antanta ve Türkiyeye umumi bir 
Sivasta 11, Diyarlıekirdel6, Erzurumda karşılıklı yardım paktları teklif ettiğini 
17, Karsta 22 derecedir. En yüksek sü- veya cdceğini menuniyetle kaydederek, 
bunetler Antalyada 16, Adana ve Dört- Milano konuşmasından Fransa aleyhine 
yolda 17, Manisa ve İzminle 18 derece- bir şey çıkmıyacağrru yazıyorlar. 
dir. Pertinaks, Eko dö Pari de diyor ki: 

"İtalya sahiden sulhperver ise bu ko-

OLKO 
HALKEVLERI MECMUASI 

Müdürü M. Fuad Köprülü 

Sekizinci cildin son sayısı 
olan 48 inci numarası başlıca 

yazıları: 

Musahabe (Ş. A. Kansu), 
türk kobuz'u (A. Caferoğlu). 
Tuhfetül mahdum (Orhan Şa
ik), İslam coğrafyasında Antak· 
ya (Sadi Selen), Prehistorya (H. 
Bruil), Özlenen filem - Şüphe 
''şiir" (Coşkun Ertepınar), köy 
tetkiki (A. Süreyya}, Orta za
man islfun dünyasında maliye 
(A. Mez), Merkantilizm (Said 
Aydos), notlar ve iktı:baslar 
bibliyografya. 

80 sayfalık dergi 25 kuruş. 

nuşmadan istifade edebilir. Milano'da ak
tedilmiş bir şey yoktur. Konuşma elçi. 
likler vasıtasiyle olacaktır.'' 

Senbris, Jurnal de, İtalyanın yeni 
Türkiyenin doğu~unu ilk alkışlayan mil
let olduğunu, boğazlar mukavelesinin, 

türklerle dost olmak şartiyle sahildar bü
tün devletler için mükemmeliyetini kay

deiyor, italyan projelerinin Habeşistan
da tebellüründen Türkiyenin memnuni
yetini yazarak bu barışta sulh için fay

da görüyor. 

Asılsız bazı tahminler 

Roma, 6 (A.A.) - Siyasi mahfil· 
ler, Kont Ciano ile Dr. Rüştil Aras a
rasında vukua gelen Milano mülakatı 
dolayısiyle yapılan ve İtalyanın Mil
letler c.;miyeti çalışmasına iştirSk eyli
yeceğini bildiren tahminlerin esassız 

olduğunu tebarüz ettirmektedir. 

Dük dö Vindsor 
nisanda evleniyor 

Londra, 6 (A.A.) - Deyli Ekspres 
gazetesine Viyanadan bildirildiğine gö• 
re Dük dö Vindsor ile Madam Simp· 
son'un izdivaçları nisan ayında yapıla· 
caktır. Dük biraderleri Dük of Kent 
ile Dük dö Gluçester'i davet etmiştir. 
Madam Simpson nisanın yinni dördün· 
de Erzensfeld'e gelecektir. Yalnız me
deni nikah yapılacaktır. 

Kıralın halası Kontes of Harvud 
Leeds şehrinden Londraya hareket et· 
miştir. Kontes buradan Avusturyaya gi
derek Vindsor dükünü ziyaret edecek

tir. 

Sömürgeler 
(Başı 1. inci sayfada) 

türlü salahiyeti haiz ise de bu hususta 
İngiltere dış bakanlığına ne bir nota ve· 
recek ve ne de sarih bir talebde buluna· 
caktır. Öğrenildiğine göre B. Fon Rib· 
bentropun hamil oldugu yeni talimat, 
aynı zamanda, yeni bir Lokarno paktı 
hakkında konuşmaları da açacak mahi
yettedir. 

B. Fon Ribbentrop'un burada yapa· 
cağı yeni konuşmalara dair siyasi malı.. 
fillerde şurası hatırlatxlmaktadır ki, no
el yortularmdan önce Edenle yaptığı 

konuşma esnasında :Fon Rilıbcntrop, 

fransız - sovyet paktının ihdas etmekte 
olduğu güçlükler üzerine ingıiliz dış ba
kanlığının dikkatini çekmiş ve bu pak. 
tin yapılması m~lhuz yeni Lokarnoya 
adapte edilmesi lüzumunda israr etmiş· 
tir. 

B. Eden'in yapaClığı konusnwlara 
çoh elıemiyet ı-erilh'or . . 

Faris, 6 {A.A.) - S1yasi mahfıller, 
on beş gün dinlenmek üzere cenubi 
Frans:ıya giderken B. Edenin yar1n Pa
riste BB. Blum ve Delbos ile yapacağı 
konuşmalara çok ehemiyct vermektedir. 
Fransız hükümeti B. Fon Ribbentropuıa 
Berlinden dönüşünde Londraya alman 
müstemlekeleri meselesi hakkında ne 
gibi bir vazife ile geldi!i hakkında iza
hat almak için telaş etm~kteclirler. 

... f akaı Bakanın Pari.-cte 
durmıyacağı söyleniyor. 

Londra, 6 (A.A.) - B. Eden, bugün 
doğrudan doğruya cenubi Fransaya git. 
mek üzere Londradan hareket etmiştir, 
B. Eden, bazı fransız gazetelerinin ver• 
dikleri haberler hilafma olarak, B. Del
bos ile görüşmek üzere Pariste durmı
yacaktxr. Bakan hareket ederl·en nere. 
ye gideceğini söylemek istememiştir. 

Genç kız gülmeğe başladı ve cevab ver

medi. 

Gene kız kitabı açtı ve bir kaç satır oku
du. 

Kontes: 

aça Kızı 
Yazan: Puşkin 

Ve kontes hikayesini yüzüncü defa ola
rak tekrarladı. 

Kontes paravanın arkasından bağırdı: 
- Pol bana bir yeni roman gönder; ne 

olursa ols~, yeter ki bugünün zevkine göre 
olmasın. 

raktı ve pencereden bakmağa başladı. Biraz 
so~a, s.okağın öbür başından, köşedeki evin 
zavıy.esınden genç bir zabit göründü. 

Lızaveta İvanovna k1zardı; işini tekrar 
alıp başını kanaviçenin üzerine eğdi. O sıra
d~ ~onte.s, tamamiyle giyinmiş olarak, içeri 
gırdı. 

- Daha yüksek sesle, dedi. Yavrum, se
nin nen var? Sesin mi kısıldı. Dur. Şu tabu
reyi bana yaklaştır. Daha yakma getir. Hay4 
di oku! 

Sonra: 
- Haydi. Pol, bana yardım et de kalka-

Yım. Lizan ka tabakam nerede? .. 
Diyerek, tuvaletini tamamlamak uzere, 

ın~uyetindeki üc kadınla beraber, paravanın 
arkasına <(ekildi·. 

Lizaveta İvanovna akak sesle sordu: 
- Kontese kimi takdim etmek istiyorsu-

nuz? 
- Narumof'u. Tanırsınız, değil mi? 
- Hayır. Asker midir? 
- Evet. 
- İstihkam zabiti mi? 
- Hayır, süvari. Onun istihkam zabiti 

01 (1' - ·na neden hükmettiniz? 

_ Bugünün zevkine göre olmasın, de· 
mekten muradınız nedir, büyük anne? 

- Muradım şu: öyle bir roman olsun ki 
kahramanı ne babasını, ne anasını boğsun ve 
içinde deni.zde boğulanlar da bulunmasın. 
Ben boğulanlardan müthiş korkarım. 

_ Ah büyük anne, dediğin gibi romanla
rı bugün yazan yok! Bir rus romanı istemez 
misiniz? 

- Ne! Rus romanlarr da var mı? Gönder 
bana bir tane, gönder, rica ederim, bir tane 

bana. • 
- Allahasmarladık büyük anne, acele ı-

şim var tekrar görüşürüz Liveba İ vanov
na, Na~of'un neden istihkam zabiti olma· 
smı istiyordunuz? 

Ve Tomski tuvalet odasından çıktı. 
Lizavete İvonavna yalnız kalınca işni b.c· 

- Lizanka, dedi, arabayı hazırlat. Gez
meğe gideceğiz. 

Lizanka kalktı ve işini yerleştinneğe 
başladı. 

- A, ayol yavrum nen var, senin? Sağır 
mısın? Arabayı çabuk koşturt. 

Genç kız: 
- Gidiyorum, cevabını vererek mabeyn 

odasına doğru koştu. 
İçeriye bir uşak girdi ve Prens Pol Alek

sandroviç tarafından birkaç kitabı kontese 
verdi. 

- İyi. Teşekkür ettiğimi söylesinler. Li
zanka nereye gidiyorsun? 

- Giyineceğim. 

- Ona vaktin var, yavrum. Şuraya otur: 
kitablardan birini aç ve bana oku. 

Lizaveta İ vanovna iki sayfa daha okudu. 
Kontes esnedi. 

- At şu kitabı, dedi. Ne .zırvalar! Bütün 
bunları Prens Pole göndert ve tarafımdan 
teşekkür ettir ... Ya araba? Araba ne oldu? 

Lizaveta İvanovna, pencereden bakarakı 
- Hazır, dedi. 
- Neye giyinmedin? Hep seni beklemeli 

Iaznndır. Bu tahammül edilir şey değil, 
yavrum! 

Liza odasına koştu. Oraya gideli daha iki 
dakika geçmemiştir ki kontes bütün k.ıvve• 
ti ile çıngırağı ça1mağa başladı. 

Üç oda hizmetçisi bir kapıdan bir uşak 
diğer kapıdan koşuştular. ' 

(So..,,, ,,::ır) 

' 
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Bursa 

Kızlanmızdan bir grup 

Bursa: (Hususi) Memlekette 
kültürün yayılması içın sessiz sadasız 

çalışan bir teşekkülümüz olan Türk 
Maarif Cemiyeti buradaki l(ız lisesini 
yeni bir bina yaptırmak suretiyle ge
nişletmiş bulunmaktadn. Sekiz ders • 
haneyi ihtiva eden bu yeni hına :nek
tebe ilave olunduktan sonra kızlarımı
zın tahsil ihtiyacına kısmen cevab ve

rebilmekte olan Bursa kız lisesi; daha 
pek çok taleb karşısındadır. Müdür 
Murtaza Özdamardan öğrendiğime gö-
re: Memleketin hemen her köşesinıien 
her vilayetinden talebe okuyan bu 
mektebe Bulgaristandan, Antakyadan 
bile taleb ve müracaatlar vaki olmak -
tadır. Bu sene talebe mevcudu 85 i ley
li. 145 i nehari olmak üzere 230 nur. 
Bu talebeden bir kısmı Maarif Cemi • 
yeti hesabına parasız leyli olarak oku
maktadır. Nehari talebe şehre mektehin 
bu 11 c: j otohii<ılerivle gidip ~elmekte • 
dirler. Kız lisesinde bu seneki yenilik
ler: bir laboratuvarla bir kütüphanenin 
açılmış olmao;ıdır. Talebe burada şimdi 
ameliyat ve mütalea yapmaktadır. Ye
mekhanede bir r;ıdyo da bulunuyor. 
Genç kularımı1 hilh~"sa A ians'ın Ha
tay'a aid verdiği haberleri büyük bir 
alaka ile dinliyor. Çocuklar yemekleri
ni müzikle yiyorlar. Mektebin bahçe • 
)eri çok geniş olduğundan bir voleybol, 
bir basketbol, bir tenis sahaları da ya • 
pılmış, ayrıca yemeklerine bizzat seb-

.. 
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Konya ova~ını sulayan Beyşehir gölününÇumra barajı. Yeniden yapılan sondajlarla 
buyük Konya ovası kuraklık tehlikesinden tamamiyle kurtulmuş olacaktır. 

Kız Lisesinde 

mektebten çıkarlarken 

ze yetiştiren kısımlar da var. Hatta bir 
de ıneyva bahçesi bulunuyor. 

Müdür bana diyor ki: 
- Çok kuvvetli tarafımız buraya o

kumaya gelen talebenin sıhat itibariyle -

Maarif Cemiyetinin Bur
sa' daki kız liBesine mem
leketin her köıeıinden ve 
hatta yurd dıfından tale
be geliyor. Bir 8enede 
230 zu bulan talebeıi 

arasında Bulgaristan ve 
Antakya'lı talebeler var
dır. 

mutlak surette kazanmasıdır. Sebebi 
şüphesiz buranın şehir dışında ve temiz 
havalı bir yerde olmasr, bahçelerinin 
ferah ve bol oluşu, çocukların yemek
lerine kalöri itibariyle çok ehemiyet 
vermemizdir. Burada talebeyi sıkan bir 
sistem yoktur. Bu itibarla her sene ta· 
lehe bu kadar çalış.maya rağmen birkaç 
kilo alıyor. 

Üzerinde Maarif Cemiyetinin kül -
tür ışığı saçan mcşaleli levhası asılı bü
yük bir kapıdan çocuklar çıkyorlar, ha
kikaten hepsi de sağlam ve gürbüz ... 

Otobüsler kendilerini evlerinin önil
ne kadar ıötürüyor. 

C..~seye bu sene yeni giren talebelerden bir grup 
_._. __ ...._.,_ 

Bursa kaplıcaları 

için yeni 
tedbirler 
B ursa (Hususi) - Yalnız 

Bursa'nın değil, bütün Tür-
kiyenin en güzel ve modern sıhat 
kaynağı olan Asri Kaplıcaların 
bu sene birçok yeni tedbirlerle da
ha çok mükemmel bir tarzda çalış
ması için teilbirler alınmaktadır. 
Daha şimdiden, bu yıl kaplıcaya 
fazla rağbet olacağı anlaşılıyor. 

Bugünkü maçlarda kendilerinden her zamanki gibi iyi oyunlar beklenen Ankara 
Gücünden Bilal, Gençler Birliğinden Rasim ve gene Ankara Gücünden Ali Rıza 

Evelki hafta hasılatı Adana f elaketzedelerinc tahsis edilmek 
üzere lUmtakaımz tarafından tertib edilmiş olan Adana kupaı-.ı 
turnuva maçlarına bugün devam edilecektir. Sekiz kulübiimi~z 
arasında haşlamış olan bu wüsa bakanın gaJibJeri, gcçt·n ha la 

karşılaşma)an mukarrer ıken havaların müsaadesizliğine binaen 
bugüne tehir edilmişti. 

ilk seçmenin dört galibi olan 
Kırıkkale ile Gençler birliği ve 
Muhafız Gücü ile Demirspor hu 
giin karşılaşacaktır. 

Demirspor takımı kendisine iltihak 
eden kuvvetli elemanlariyle ve müte
madi çalışmalariyle son zamanlarda mu
vaffakiyetli neticeler almıştı. Muhafız 
'Gücü son kadrosuyla cidden mühim bir 
varlık olduğunu aldığı iyi neticelerle 
göstermiştir. Bu itibarla her iki takı

mımızın bugünkü yapacağı maç revanş 
mahiyetinde olacağı için neticesi me
rakla beklenmeğe değer. 

Gençler Birliği • Kırıkkale müsa
bakası ise aynı şekilde telakki edilebi
lecek bir maçtır. Geçen Çanakkale ku
pası maçında üç defa berabere kalan bu 
iki takımımızın son maçında Kırıkka
lenin mağllıbiyetiyle neticelendiği ma
lilındur. Bu mağlUbiyetten sonra Kı· 
rıkkale muntazam bir mesai ile hazır

lanmıştır. Gençler Birliği ise gelecek 
hafta şampiyonluk için yapacağı maça 
her hafta muntaazman antrenman yap
mak suretiyle azami formunu iktisab 
etmiş bulunuyor. Şu halde her iki takı· 
mımızın yapacağı bu müsabaka bir re
vanş müsabakası şeklinde sayılabilir. 

Diğer taraftan havaların müsaid 
gitmesi ve maçların gayesi itibarile de 
bir hayır işine hizmet olacağı düşünce
siyle bugün bu heyecanlı müsabakala
rın çok seyirci bulacağını tabii görüyo
ruz. Gençlerimize muvaffakiyetler di
lerken, onlardan her zamanki gibi te
miz, dürüst ve centilmence oyunlar 
beklediğimizi kayıdla iktifa ediyoruz. 

Bugünk ü maçlar 
~cu~ıc.- Birliği - Kırıkkale, 
Demir Spor - Muhafız Gücü 

karşılaıacaklar 
Futbol ajanlığından. 
Hasılatı Adana fela~etzedelerine tah

sis edilmek üzere evvelce başlanmış olan 
turnuva maçlarına bu hafta galibler ara
sında aşağıda gösterilen saatlerde devam 
edileceğini aiakadarların malumu olmak 
üzere bildiririz. 

Anakra Gücü Sahasında 
7/ 2/ 937 paıar günü saat 13 de 

Gençler birliği - Kırıkka'e hakem: 
Ziya (Altın ordu eski kaptanı) 

Saat 14.45 de 
Muhafız gücü • Dl!mirspor hakeıo: 

Darüşşefakalı İbrahim 
Takımların tam vaktinde sahada bu

lunmalarını ehemiyetle dilerim; 

Geçen sene Uludağda ziraat enstitüsü 
talebelerinin aldırdıkları bir resim 

Uludağda 
Kış s poru 

Ziraat ve ·f erbiye 

Enstdüsü talebeleri 

Uludaga gidiyorlra 

Yükıek Ziraat l::nıtıtüıü talebe
/ebelerinden 33 kitilik bir grupun 
ıömeıtir tatillerinden iıtilade ede
rek kayak ıporu yapmak üzere 
Uludağa gittiklerini haber vermiı
tik. Paz.arteıi günü akıamı da Ga
zi Terbiye Enıtilüıü beden terbi
yeıi ıubeıi ıon 11nıf talebeleri mu
allimleri ile birlikte ve yirmi kifi
lik bir kafile ile Uludağa gidecek
ler ve kayak kursu yapacaklardır. 

B .. k .. ugun u 
Ko~usu 

sokak 

Bugun öğleden evvel Ankara atletizm 
ajanlığı tarafından tertiıb edilen sokak 
koşularının altıncısı yapılacaktır. 

Halkevi önünde saat 10 da başlıyaıcak 
koşular ;_ıç kat.agori üzerine tertib edil
miştir. 

ı - Mukavemetçiler arasında: 12 kilo-

metre. 
2 Süratçiler arasında: 4 kilometre. 
3 - Gençler arasında 4 kilometre • 
Atletlerimiz tam formlarında olduk

larından müsabakalarrn çok heyecanlı 
olacağını şimdiden tahmin edebiliriz. 
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PHILCO 

1 
ANKARA LEVAZIM 

AMIRLIGI SA TIN 
ALMA KOMİSYONU 

iLANLARI 
İLAN 

1 - Sarı kışladaki piyade a
layı mutbah ocaklarının tamiri 
18.2.937 perşembe günli saat ıs 
de levazım amirliği satın alma 
komisyonunda """!O .. ı •tel;. ,,.,.,•1-
rılacaktır. 

2 - Ocakların keşiı bedeh 
37S lira olup muvakkat teminatı 
28 lira 12 kuruştur. Şartname 
ve keşfi komisvonda J?Örülür. 

3 - !steldilerin kanunun 2 Vf' 

3 Uncü m;\ddelerindeki vesika 
ve teminat makbuzlariyle bera
ber yazılı gün ve saatte komi:; 
yona gelmeleri. (250) 

Lülebur~az himen birlikleri 
hayvanatı için 420 ton vulaf alı
nacaktır. Kapalı zarfla eksilt -
mesi 18 - 2 - 937 saat 16 dadır. 
Zarflar bir saat evveline kadar 
kabul edilir. M11h,,mmen bede
li 29400 lira ve ilk te:l:'inatı 2205 
liradır. Şartrameler 147 '.curuş 
mukabilinde verilir. İsteklilerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve eksiltmeye iştirak için 
teminat mektupl arı ve kanuni 
vesikalariyle Lüleburgaz tü • 
men satın alma komisyonunda 
bulunmaları. (229) 1-442 

İLAN 

1 - Ankara garnizonu bir -
likleri için 500 ton lave marin 
kömlirlinün kapalı zarfla eksilt· 
mesi 16. 2. 937 salı günü saat ıs 
de levazım amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Kömürün tutarı 12000 
lira olup muvakkat teminatı 900 
liradır. Şartnamesi komisyonda 
parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 
3 cü maddelerindeki vesika ve 
teklif mektuplarını havi zarf· 
larını belli gün ve saatten bir 
saat evveline kadar komisyona 
vermeleri. (210) 1-422 

DOKTOR 

l\1ecit 
İdrar yolJarı 

rnüteha · ısı 

ltfa:v"! meydanında Kur -
~ tuluş apartımanında birinci 
~ kat. 
~ Pa:r.ardan maada her gün , 

saat 17 den 19 a kadar hasta-
~ larmı kabul ve tedavi eder. 

Telefon: 1769 1-447 

İstanbul Nafıa 
Müdürlüğünden: 

26 - 2 • 937 cuma günü saat 
15 de İstanbul'da Nafıa Müdür
lüğünde ( 19112) lira keşif be • 
delli yüksek deniz ticaret mek
tebi kalorifer işleri kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

Mukavele, eksiltme, bayın • 
dırlrk işleri genel, umumi ve 
fenni şartnameleri proje, keşif 
hullisasiyle buna müteferri di • 
ğer evrak (96) kuruş mukabilin
de dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (1434) li
radır. 

İsteklilerin teklif mektup -
}arını ve en az (10.000) liralık 
bu işe benzer is vaptd~ına dair 
Nafıa Vekaletinden almış oldu
ğu müteahhitlik ve ticaret odası 
vesikala rını havi kapalı zarfı 
26-2-937 cuma günü saat 14 e ka
dar Nafıa Müdürlültüne verme
leri. ( 554) 1-465 

DOKTOR 

l{adri Yetkin~ 
Birinci ıuuf 

DahiJf aaıtalıklar müte
hassısı Yenifebir - Uçar ıo
ka.k: No. 11 

Telefon: 3174 

TERCÜME 

işleri Bürosu 
Her lisanda tercüme kabul 

olunur. Adliye Sarayı karşısın
da Denizciler Sokak No. 4. Te-
lefon No. 2119 1-488 

radyolarını bizden arayın Halil Naci Anafartalar Caddesi 
No: 111 Telefon. 1230 

NAS1RilAC1 
KANZUK 

En eski nasırlan bile peK Kısa 
bir zamanda tamamen ve kökün· 
den çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kan· 
zuk eczanesi, her eczanede bulu· 
nur, ciddJ ve müessir bir nasır 

ilacıdır. 

_ Balık Yağı 

Taze Kıl. 85 K. Taze 
Bu senenin 

SAKARYA ECZANESİ 

Ankara Müdafaai Hukuk 

- caddesi -

Asi{ eri 
Fahril{alar 

Ti~aret 

Kalemindt>n: 
1937 senesi zarfında Küçük 

Yozgat Barut Fabrikasında bi . 
rikecek olan aşağıda cins ve 
tahmini bedelleri yazılı çuvallar 
satılacağından istekli olanların 
200 lira teminat akçesiyle bera 
her 8-2-937 paazrtesi günü saat 
lS de Ticaret Kaleminde bulun
maları. (247) 
Kuruş. 
28.5 Mükelles soda çuvalı 
21 Büyük Küherçile çuvalı 
11 Küçük ,. ,, 

6 Yırtık .. " 1---478 

ZAYİ 

Mihalıççık kazasının Beylik
ahır nahiyesinde kain sahibi ol
duğumuz kereste fabrikasına ait 
(314) numaralı muafiyet ruh· 
satnamesini kaybettik. Yenisini 
alacağımızdan bunun hükmü 
kalmadıgını ilan ederiz. 

Beylikahır kereste fabrika
sı sahibi Emin Sazak ve 
Saffet Avdan 

Nakliye İşi 
83 ton ağırlığındaki yeni ma

kinemizle teferruatının İstanbul 
limanından supalan alınarak 
Ankaraya nakli ve gümrüklen -
mesi münakasaya konulmuştur. 
Şartnamesinin müessesemizde 
görülmesi. 

ULUS 

l(ELEPiR 
Yenişehirde tam bakanlıkla

rın karşısında Karanfil sokağı 
üzerinde güzel bir arsa acele sa
tılıktır. Telefon: 3063 e müra 
saat. 1-533 

Oıla Araıııyor 
İyi aile yanında tercihan mo

bilyalı bir veya iki oda aranı
yor. İsteklilerin Sümerbank Mü
hendis Bülend adresine acele 
yazmaları. 1-517 

ANKARA ASLİYE BİRİN
Cİ HUKUK MAHKEMESİN
DEN: 

Ankarada Sıyasal bilgiler o
kulundan 519 Çetin tarafından 
açılan ve Ahmet adının (Çetin) 
olarak değiştirilmesine dair o
lan dava sonunda: 

Ahmet adının (Çetin) olarak 
deği~tirilmesine ve ilanına ka • 
rar verilmiştir. Keyfiyet ilan o-
lunur. 1-535 

Daktilo Aranıyor 
Lısan bilir bir daktilo arıyo

ruz. Ücret 100 liradır. İstiyen • 
ter 10 günde Ankara posta ku • 
tusu 202 ye fotoğraflı tercümei 
haliy le müracaat edebilir. İngi -
lizce bilen tercih olunur. 

1-S34 

ZAYİ 
D. D. Yollarına ait tren pa

saportumu kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmiı 
yoktur. Fahri 1-:ı36 

Ani< ara 
V afiliğinden: 

Çubuk deresi mecrasında par· 
selJere ayrılan kum sahaları a
çık artırmaya çıkarılmıştır . 

İhalesi 15.2.937 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat 16 da 
vilayet daimi encümeninde ya
pılacaktır. Beher parselin mu· 
hammen bedeli 500 liradır. Ar
tırmaya girmek için muhammen 
bedelinin yüzde 7 ,S nisbetinde 
muvakkat teminat itasına mec
burdur. İsteklilerin ihale günü 
daimi encümene şartnamesini 
görmek istiyenlerin hususi mu
hasebe müdürlüğüne müracaat-
ları ilan olunur. (269) 1- 510 

---L.. Sayfa --~-~ 
2 
4 
6 

300 
150 

80 

3 ıoo 
5 100 

7 ve 8 30 

1 - Hayır işierine ve yeni 
çıkan kitaplara aid ilanlardan 
% 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri 
maktu 130 kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür, ev
lenme. vefat ve kati alaka 
ilanlarından maktuan beş lira 
alınır. 

ABONE ŞARTLARI 

Müddet Dahilde 

17 Lira 30 
9 

" 
16 .. 

5 n 9 " 

Başmuharrir: 
Yazı işleri: 
Abone ve ilan: 

Laboratuvarları 
Direktörlüğün
den: 

Müessese hayvanatı için ah· 
nacak 40000 kilo arpa açık ek
siltmeye konulmuştur. İhalesi 
15.2.937 pazartesi günü saat 15 
dedir. Şartnamesi müdüriyetten 
bedelsiz verilir. Muvakat temi
natı (150) lira olup Banka mek· 
tubu veya vezne makbuzu ve 2~'.:>rı 
sayılı kanunda yazılı vesaikiyle 
beraber muayyen olan gün ve 
saatte Ziraat Vekaleti Muhase· 
be Direktörlüğünde toplanacak 
olan komisyona müracaatları. 

(203) 1---408 

lmtıyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı AT~ Y 

Umumi Ne~riyatı İdare 

eden Yazı İşleri Müdürü 
Na<>uhi BAYDAR 

Çank1rı c:addesı cıvarmda 

Ulus Basımevınde basılmıştır. 

SAKARYA ECZANESİ 
Geceleri açıktır. İtina, sürat, fiatlarda itidal. Tel : 2018 

Roııtken filimleri - İstanbul fiatmadır. 
'ft n· Ankara Müdafaai Hukuk Caddesi 

Açık Eksiltme İlanı: 

Malive Vekaletinden: -.. 

1 

1 - Eksiltmeye konulan iş (Yenişehirde paşalar tepesinde 
kazanç ve bina temyiz komisyanları binası tamiratı) 

Keşif bedeli 2435 lira 24 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
a) Eksiltme şartntmesi. 

b) F enni şartname. 
c) Mukavele projesi. 
d) Keşif c.: ·.~":lı. Bu evrakı görmek ve izahat J!malr iı:tl'yenler 

Maliye Vekaleti Milli Emla~ m;_ı;ı;.irlılğüne m.ıracaat eclebilir. 
3 - Eksiltme 19 Şubat 937 Cuma günü saat beşte Maliye Ve· 

kaleti Milli Emlak müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme açık eksiltme suretile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 128 lira 64 kurut 

muvakkat teminat vermesi ve bu gibi işleri yaptıklarına dair An
kara Nafia Müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikası göstermesi 
lazımdır. (252) 1-482 

J\lüzil\ Ö~etmen Okulu 
Direktörlü ğünden: 

Ankarad~ yeni açılan Devlet Tiyatrosu Okulu için talebe alına• 
caktır. Okul üç sınıflıdır. 

Girme şartları şunlardır: 
1 - Konuşması ve vücudları sahneye elverişli olmak 
2 - Sıhi durumu mükeırunel olmak (işitme, uzak ve yakın gör· 

me kabiliyeti mükemmel olmak, dişleri sağlam bulunmak, zindelilC 
ve çeviklik.) 

3 - En az orta tahsilini bitirmiş bulunmak, 
4 - Yaşı yirmiden fazla olmamak. 
İstekliler pullu birer dilekçelerini Ankarada Müzik Öğretmen 

Okulu Direktörlüğüne, lstanbulda Şehir Tiyatrosu Rejisörlüğüne 
gönderirler. Dilekçeye şunlar ilişik bulunacaktır: 

a) Hüviyet cüzdanı 
b) Sıhat raporu 
c) Okul diploması veyahut tasdikli sureti 
d) Hüsnü hal mazbatası (devam ettiği okul direktörlüğünden 

tasdikli) 
ç) 4 iv i ç ıkmış fotoğrafı, 

5 - İsteklilerin arasında bir seçim sınavı yapılacaktır. Bu sı• 
navda aranılacak şeyler şunlardır: 

a) Düzgün ve serbest konuşma, bir vaka veya hikayeyi anlat• 
ma kudreti, 

b) Gördüğü veya okuduğu bir piyes içinden seçilecek bir rolü 
yapabilmek. 

c) Seçim heyetince verilecek bir rolü yapmak. 
6 - On kız, üç erkek talebe alınacaktır. 
7 - Seçme sınavı İstanbulda 29 sonkanun 937 cuma gUnU saat 

9 da Şehir Tiyatrosunda, Ankarada 10 Şubat 937 çarfamba günü 
saat 9 da Müzik Öğretmen Okulunda yapılacaktır. (110) 1-SOl 

YENi SiNEMAL.A.R HALK 
BUGON BU GECE 

BEYAZLI KIZLAR MEKTEBİ 
Maria Cebotarie 

İwan Petrowich - G. Alexcndre 
Aşki ve hissi bir mevzu çerçevesi 
içinde çok nefis şarkılarla süslü 

şahane bir film 
Programa ilaveten 

PARAMUNT JURNAL 
ve 

MİKİ MAVS 

BU GECE 
DONANMA GELİYOR 

RUBY KEELER - DİCK POWEL 
Eğlenceli mevzuu, güzel dansları, zengin 

sahneleriyle seyircilerine çok tatlı bir 
seans eeçirtecektir. 

İlaveten: En yeni dünya haberleri 
BUGÜN GÜNDÜZ 

ÇOCUK HIRSIZLARI 
Ayrıca: Dünya havadi1ileri ve 

CANLI RESiMLER 


