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Bugünkü sayımız 

on iki sayfadır 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Karabük Dem:r ve Çelik Fabrikaları inşa nıakavelesl 
din gece Ekonomi Bakanlığında imzalandı 

Beş yıllık endüstri planımız bu eserle tamamlanmış sayılabilir. 
_« •• Bu mukavele Türkiye sanayileşme planında ilk in
giliz teşriki mesaisidir. Atatürk Türkiyesinin ingi
liz sermaye ve ·sanayi alemine verdiği büyük emniyetin 

· hayırlı neticeleri yakındır .. » B. Machcnzi'nin beyanatından 

Ba~betke 

ORMANSIZLIK 

Falih Rılkı ATAY 

Yeni bir orman, faydasını ikinci 
veya üçüncü nesle verir; orman tah
riblerinin cezasını dahi ikinci veya 
üçüncü nesil çeker. Birkaç ağacı de
v erip tarla açan köylü, eğer yaptığı 
hareket birkaç yüz kişi tarafından 
tekrar edilecek olursa, bunun kay
naklar ve akar sular üzerine ne tesir 
yapacağını yahud bundan, iki nesil 

1
sonra iki vilayet aşm tanın bölgesi
nin ne zarar göreceğini rüyada bile 
·görmez. Her tarafta ev yaptıracak 

' 

olanların hazır ağaçlı arsalan tercih 
etmekte olduğunu biliriz. Orman 
meselesi, umumi menfaat bakunm
dan, devletin en yakın ve daimi' mü-
dahalesini zaruri kılan milli davalar-
dandır. -

Nasyonal • sosyali.zin kendi mu-
: vaff ak i yetlerinin başında şaln~la
ra aid husuıci ormanları sahibleri
nin rastgele tahribinden kurtarmak 
olduğunu zikretmektedir. Almanya 
ormanlıklarmm ne olduğunu ve al
man milletinin ağaç terbiyesinin de
recesini söylemeğe lüzum yoktur. 
Medeniyetin en yüksek seviyesinde 
bir memleketin bu terbiye ile yetişen 
orman sahibi vatandaşlarmm dahi, 
serbest kaldıkları zaman, her şeyi 
menfaatçiliğe feda eder olduklarını 
görmek, büyük bir derstir. 

Altıncı sayfamızda neşrettiğimiz 
. "Tımes" in makalesi üstünde okur· 
lanmızm .dikkatle düşüneceklerine 
· emıruz. Bugün Amerika vaktiyle 
ormanları tahrib olunan bölgelerden 
'on binlerce halkı başka yerlere göç
türüp, oralarını yeniden ağaçlamak 

•mecburiyetinde kalıyor. Çünkü A
merikanın birçok taraflan su intizam
ıızlıklarından ve sel tahriblerinden 
çöllepeğe mahkfun bir hale gelmit
tir. Anadolunun bunca iskan toprak
lan dururken, bugün bile Karadeniz 
kıyılarından birçok kimselerin orman
lar içinde yerleşmekte olduklarını 
·l§itip duruyoruz. 

Ormanlanmm işletmek 18.zun. 
yetişmiş ağaçlardan istifade etmek 
~oğnı. Köylülerin ihtiyaçlamu kartı· 
tamak iyi. Fakat bütün bu lazım, 
~ ve iyi şeyler, bir taraftan türk 
~rmanlannı koruyarak, bir taraftan 
mütemadiyen, her taraft~ yeni or
man nüveleri üreterek temin edil. 

imek cümhuriyet hükümetfuin sene
lerdenberi varmağa çalıştığı gayedir. 

,.., • kan kam .. 
lı enı orman unu utayca mu-

' ııakere edildiği vakit, ormanların sa-
Clece bir ticaret vasıtası değil, fakat 
memleketin bin davasma birden te
.... eden yülmelr w milli mesele 
elarak tetkik edileceğine ve onlana 
gerek iıletme, gerek idare, gerek ye
tiştirilmesine aid en isabetli tedbirle· 
rin bulunup tatbik olunacaima şüp
he yoktur. 

Karabülr demir çelik fabrikalanmn 
inşası hakkındaki mukavele dün gece 
saat ·l2.30 da ikinci noter B. Veli Ulusu 
nun buzuriyle iktisat vekilimiz B. Celal 
Bayarla Brassert şirketi namına umum 
müdürü B. Machenzi arasında imzalan
mıştır. Bu mukaveleye nazaran dünyanın 

Balıl~~ılıl{ l{ongresi 
B. Celal Bayarın llir 
nutl{ivle dün acıldı 

• -> 

Su mahsulleri bakımından dünya
nın en zengin sahillerine malik olan 
memleketimizde balıkçılığı ve deniz 

Dün balıkı;ılrk kongresini değerli bir 
söylevle açan lktısat Vekilimiz 

B. Celal Bayar 

mahsulleri sanayiini teşkilatlandırmak 
kararını veren lktrsad Vekaletinin ilk 
ttirk balıkçılık kongresini toplıyacağı. 
nı dün haber vermiş.tik. 

(Sonu 4. üncü sayfada) 
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Bugün 
İç sayfalarımızda: 

lKINCl SAYFADA: 
İç haberler, Düşünüşler - Dil 
köşesi. 

OÇONCO SAYFA'DA: 
Dış haberler. 

DÖRDÜNCÜ SAYFADA: 
Dış haberlerin devamı - Son 
dakika. 

BEŞiNCi SAYFADA: 
Haftanın politika ve fikir hare
ketleri: Yunanistan, Türkiye ve 
Balkanlar - Malta ziyareti do
layısiyle türk • ingiliz dostlu
ğunun yeni safhası. 

AL TiNCi SAYFADA : 
Bir amerikan mektubu: Orman
ları tabrib etmenin cezası. 

YEDiNCi SAYFADA: 
Matbuat hürriyeti - Sosyal po
litikacı: Ruzvelt. 

SEK.1ZINC1 SAYFADA: 
İranı kateden demiryolu - Rad
yo. 

DOKUZUNCU SAYFADA: 
Miııt gelir teabU ccliliyM; ,1 

liPlOIS J1alUVb a........-.os ~ 

en modem tesisatına malik olacak olan 
Karabük fabrikaları senede 180 - 210 
bin ton demir ve çelik istihsal e1ebilecek 
ve aynca mütemmim birçok te~isa~ ve 
makine fabrikalarım da ihtiva edecektir. 
Bu meyanda memleketimizin şiddetle 
muhtaç olduğu ikinci sanayi planına 
dahil, su boruları fabrikası da vardır. 

Tesisat bedeli, ingilterede satılacak 
türk mallariyle sekiz senede ödenecektir. 

lmza merasiminde şehrimizdeki ingi
liz müzakere heyeti, iktisat vekilimiz B. 
Celal Bayar ve müsteşarı B. Kurdoğlu 
Sümerbank umum müdürü B. Nurullah 
Sümer ve diğer alakalı rükünlerle gaze
temiz muharriri hazır bulunmuşlardır. 

Demir • çelik fabrikaları, 1934 de i
lan edilen ve 1939 senesinde biteceği 

bildirilmiş olan sanayi planmrn mühim 
kısmıdır. Gelecek seneye kalımş olan_
lar çok küçük işlerdir. 

Bu son ihalenin A. Brassert kum
panyası gibi yalnız lngilterede değil, 
bütün dünyaca şöhreti tarıınmış bir mü
esseseye yapılmasından sonra huzuru 
kalble denilebilir ki beş senelik sana
yi planı muvaffakiyetle ve tamamen ne
ticelendirilmiştu. 

B. Celal Bayar'a bu görüşümüzü i
fade ettiğimiz zaman bize : 

• - Evet, t;yledir, demiştir. 
ismet lnönü hükümetini tebrik e

deriz. 

Muharririmiz bundan sonra, Brassert 
müdürü B. Machenziyi görmüş ve ken.. 
disiyle görüşmüştür. B. Machenzi; bu 
mukavele ile türkiye sanayileşme pl~

nında ilk ingiliz teşrikimesaisinin baş· 
lamış olduğunu söyledikten sonra Ata
türk Türkiyesinin ingiltere sermaye 
ve sanayi filemine verdiği büyük emni· 
yetin, hayırlı neticelerinin gecikmiye
ceğini söylemiştir. 

Machenzi iki sene sonra büyük kısmı 
ve 2,5 ser.e sonra da heyeti wnumiyesiyle 
faaliyete geçecek olan bu fabrikaların l 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

FİLOMUZ YUNANlSTANDA 
' Elen l\.ır~lı Sa majeste Jorj il. dün 
Yavuzıı ziyaret etti 

Atina, 1 (A.A.) - Anadolu Ajan
sının hususi surette gönderdiği muha
biri bildiriyor : 

S. M. Kıra! J orj bugün yanında ve
liahd prens Pol ve yaverleri olduğu hal .. 
de saat 11.30 da Yavuzu ziyaret etmiş-

Sayfanın başındaki resim Amiral Şükrü Okan "e maiyetiyle yunan Amfralı 

Sakelleryu'yu ve aşağıdaki resim de meçhul asker anıtına çelenk konulması 
törenini göstermektedir. 

tir. Kıralm bu ziyaretini haber alan 

• 

HATAY HABERLERi 
halk kesif bir kütle halinde rıhtımı dol
durm':lştu. Kıral, türk • yunan bayrak· 
lariyle süslenmiş o1an iskeleden hal.km 

İsl{enderun ve Antal(yada mebus seçimi, 
cebir ve tazyik altında cereyan etti · 

Mebus seçimi dolayısiyle Hatay 
Türkleri bir beyanname neşrettiler 

lstanbuldaki arkadaşımız dün 
gece bize telefonla şu haberleri 
verdi.: 

Haleb, 1 (Hususi) - Mebus seçimi 
hakkında Hatay türkleri şu beyanna
meyi neşretmiştir: 

. · Sayın Sancak ahalisine; 

14-15 sonteşrin 1936 tarihlerinde Su

riye namına Sancakta yapılmak istenen 

müntehibisani intihabatma iştirak et· 
memek suretiyle bütün sancaklılar Su· 
riyeden tamamen ayrı bir varlık olduk
larını bütün cihan önünde ve bir kere 
daha en canlı ve güçlü şekilde isbat et
mişlerdir. Bununla beraber Suriye hü
kümeti memurları intihabatı devam et: 
tirip yüzde beş nisbetinde bir takım 
kimseleri müntehibisani ilan etmişler, 

gerek şekli ve gerek mahiyetiyle baştan 
aşağı ve tamamen kanunsuz, yolsuz o
lan bu intihabı 30 sonteşrin pazartesi 
.günü tekrar ederek Suriye meclit=ine 
mebus seçtirmek hazırlıklarına giriş

mişlerdir. 

Sancaklılımn bütün varlıklariyle ve 
bütün cihan muvacehesinde intihabata 
karşı ilk defasında yaptıkları fili boy
kotaj ve rızaları hilafına yüzde 3-5 rey
le müntehibisani tayin ettirilen vatan
daşların istifa ederek millet ve vatan 
davasına karşı sadakatlerini göstermiş 

olmalarına rağmen Sı.ıriye hükümetinin 
Sancak'taki memur1armın hala bu ycl
t>uz intihabatı devam ettirmek teşeb· 

büsleri gene bütün cihan efkarı umu
miyesi önünde ve sarih haklara, sarsıl-

( Sonu 2. inci sayfada ) 

(Sonu 3. üncü say! ada) 

Fıkra: 

,,uda başka nağme 
Klod Farer'in Fransanrn iç şehirle· 

tinden birinde verdiği konferansın adı 
şu idi: Bursa'dan lstanbuPa! 

Bu iki §ehir arasında Ankara'yı gös
terecek meçhul bir tepe olduğunu biJ .. 
miyoruz. Türkiye'ye gelen yabancılarıa 
bizde en beğendiği eserlerden biri Aa .. 
kara değil midir? Klod Farer'in en sev• 
mediği .5ey bu, ve ayrı ayrı, birer birer 
bütün inkılablarımızdır. 
- Fas fesinden ve Cezair ku§ağındaa 
başlayınız da, bizi manzara olarak ga• 
tipleştiren ve millet olarak iptidaileşti .. 
ren nelerden kurtulduksa Klod Farerı 
onların hasreti ile yanıyor. 

iJir başka hasreti daha var: Musull 
Fransa'mn bu petrol kaynağını eldea 
kaçırmış olmasına, hiddetle, şaşıyor. 

Ne güzel olurdu, boğazlar açık olay· 
dı, lstanbul sarayında bir Siyam kıralı 
oturaydı, ve fransız mekteblerinde, 
türk münevverlerinin selamlık kısmını 

- S:ıyfayı çeviriniz -
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TAY HABE 
lsl{eı erun ve Antal~yada mebus seçimi, 

cellit· ve tazyil{ al tında cereyan etti 
Mebııs secimi dolayısiyle Hatay 
Türkleri bir beyanname neşrettiler 

IST AN BUL TELEFONLARI: 

Mahmudpaşa hamamını 

belediye alacak 

'\ 

İstanbul, 1 - 1stanbulda türklerin 
ilk yaptıkları büyük binalardan biri olan 
Mahmut paşa hamamını belediye satın 

almak içfn icraya müracaat etti. Hamam 
satın alındıktan sonra mükemmel bir su
rette tamir edilecek ve hamam olarak iş

letilecektir. 

i aarif Vekaleti 
Muallim muavinliği 
imtihanı açacak 

Kaçal{çılığı tamamen 
önlemel~ için 

Gümrükler umum müdürü B. Mah· 
mud Gündüzün şark ve cenub vilayet• 
lerimizde yapmış olduğu tetkikat sonun. 
da bu mmtakalarda kaçakçılığı tama
men denebilecek mr şekilde önlemek 
için alınması grekli tedbirlere dair 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaletine vermit 
olduğu rapor göz önüne alınmak sure
tiyle kaçakçılığın men ve takibi hak
kındaki kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair olan kanun pro
jesi tamamen hazırlanmış bulunmakta• 
dır. Proje bu günlerde vekilin tasvibi
ne arz olunacaktır. 

( Bnşı ı. inci sayfada ) 
maz varlığa karşı kaydolunmamış bir 
haksızlık ve yolsuzluk teşkil etmekte
dir. 

Fakat sancaklılara düşen vazifeler 
sona ermiş demektir. Sancaklılar reyle
ri, hakları ve varlıkları hiiafına zorla 
yapılmak istenen mebus intihabatına 
karşı da boykotaj yapacak', beyne1mi· 
lel tanınmış haklarına hürmet edilme
sini gür ve imanlı sesiyle istemekte 
devam edecektir. 

Bütün sancaklılar hak ve hakikat yo
lunda, hakkından emin, haklı davaları 

peşindedirler. Davanın hakkı. ilk inti
habatla ve yüzde yüz tezahür etmiştir. 
İkinci intihabatta da yüzde yüz teza

hür edecektir. 
Namınıza ve adımıza Suriye mecli-

sine iştirak ettirilecek mebusların biç 
bir veçhile sancağı temsil hakkını ha
iz olamıyacaklannı da bu vesile ile söy· 
temek liizımdır. 

Binaenaleyh. Suriye hükümetinin 
Sancak'taki memurlarının beyhude de· 
vam eden gayretlerini insani ve mede
ni hareketlerimizle sükunla tekrar pro
testo ediyor, haklarımızın mutlak tes· 
lim edileceği pek yakın günleri iman 
ve inanla, metanetle bekliyoruz. 

* • $ 

H aleb, 1 (Hususi) - Sancak'ta me 
bus seçimi bir facia halinde cereyan 
etmiştir. Kırıkhan'da sabahleyin erken· 
den sokaklarda tanklar, süvari, piyade 
devriyeleri, süngülü aıkerler \'e jan
darma dolaşmaya başlamıştır. Tepelere 

mitralyözler konmuştu. Sokaklarda do· 
laşan milis ve jandarmalara taşnaklar 

arasından seçilmiş silahlılar da iltihak 
etmişti. Bunların vazifeleri çarşılar, 

sokaklarda gördükleri halkı evlerine 
sürmek, buna rağmen sokaklara çıkan
ları tevkif ederek karakollara götür
mekti. Tevkif edilenler ~atşıda müthiş 
hakaretlere maruz kahnı~lar ve dayak 

yemişlerdir. · 
Seçim sandıklan başına &c.lmek is

temiyen müntehibisaniler ku} ~erinden 

cebren getirilmişlerdir. 
İskenderun mutasamfI ve fransız 

mesalihi hassa zabiti bizzat Kırık.han se
çimini bütün hukuk kaidelerini ve insani 
telakkileri itibara almıyarak kendi adam. 
lanndan (Mahmudu) mebus intihab et
tirmiştir. 

* • * 
İskenderun, 1 (Hususi) - Hüküınetin 

arzusu hilafına namzetliği koyan Kınk
harun sabık hakimi Ahmet Naibe hükü· 
met konağının ve polislerin gözü önün
de bayılıncıya ka:lar dayak atılmıştr. Bu 
hadiseye hükümet kuvvetleri seyirci kal
mışlardır 

Halep, 1 (Hususi) - fskenderon'da 
türk müntehibisanilerden birçokları 

Sanc:ık'ı Suriyenin bir parçası olarak 
telakki edenlerin emeline hizmet ede· 
cek olan intihaba iştirak etmemek için 
dağlara kaçmışlardır. 

İskenderun müntehibi sanilerinden 
olup da kaçmağa muvaffak olamıyanlar 

evlerinden süngülüler vasıtasiyle alın
mış ve bir otele hapsedilmişlerdir. 

Seçim saati gelince yine süngütülerin 
muhafazası altnda intibah sandığı başı
na götürülmüşlerdir. Buna rağmen bazı 
müntehibi saniler yine rey vermekten 

pap3slar, harem kısmını sörler yetişti· 
reydi! Klod Farer. Bursa'ya veya /s
tanbura geldiğinde kendini seyyahlar· 
dan biri gibi kabul eden elendiler yeri
ne, arabasını çeken indig~ne'lerle Jrar

§ılaşsaydı/ 

Bütün bunlar bir bunağın rüyaları 

olsa bile; bir fransız şehri güzidelerı' • 
ıre Türkiycm"n böyle tamtılmakta oldu. 
ğu da bir hakikattir. Klod Farer sahne· 
ye: - Ben türkleri severim, r;ok seve
Tı'm ... diyerek çıkmış. 

Biz böyleleri tarafından sevilmek 
aeğil. genç fransızlar tarafından anla • 
... ımak isterdik. 

'lod Farer'in sevdiği ve anlıyacağı 
,.lılar Nis'te oturuyorlar: Türkiye

}' l>id anlıyacak olanlar gelsinler/ 
Fa ta)' 

istinkaf etmişlerdir. Fakat bunların ver
medikleri rey pusulaları mahalli hükümet 
tarafından doldurularak san:lrğa atılmış
tır. Bu suretle Düriönün adamı olan 
şeyh süleyman sancaktan mebus seçil-

miştir. 

* * * 
Hama, l ('llususi) - Antakyadan a· 

lm:ın haberlere göre intih2b günü çok fe 
ci hadiselerle dolu olarak geçmiştir. 

Şehir hala dehşet i~indedir. 

* * • 
Halep, 1 (Hususi) - Hatay davasında 

kendilerine düşen vatani vazifeleri ya
pan şöförler de bugünlerde tevkife baş.. 
}anmışlardır. Üzerlerinde bir tek taban
ca kurşununun bulunmu~ olması tevkif 
ve hapis için vesile sayılmaktadır. Be
lamlı bazı şoförler Kırıkhanda tevkif 

edilmişlerdir. 

lntilıabaı esnasında sancalda bu 
lunarak Beruı' a dönrni~ bir za
tın buraya gönderdiği hususi 

bir me1aubıa şıı mnlUmat vardır: 
''- Sancak delegesi M. Düryö ve 

mutasarrıf Hüsnü Barazı türkler aley• 
hindeki §iddetlerini gün geçtikçe ar
tırmakta ve azıtmaktadırlar. Suriye 
vatani partisinden bazıları da tahrikll.tı 
artırmışlardır. Bunlardan Sadullah Ca
biri'nin adına suriyeliler (Esedüsşimal) 
demişlerdir. 

Bu adam, İstanbulda iken türklere 
ve türk gazetecilere söylediği dostane 
ve mülayimane sözleri hilafına olarak 
türk aleyhtarlığı yolunda elinden her 
geleni yapmakta ve ağzına her geleni 
söylemektedir. Hatta Haleb'te Zekeri· 
ya camiinde kanlarının son damlasını 
akıtıncaya kadar türklerle uğraşmak ve 
boğuşmak lazımgeldiğini söylemiştir. 

Sadullah Cabiri 12 teşrinisani per
şembe günü İskenderuna geçerek Dür
yö ile görüşmüş, De Martel ile de tel
grafla muhabere ederek bir takım ka

rarlar aldığını jlan etmiş ve o gün Ha

lebe avdet etmiştir. 
Düryö'nün aldığı ve tatbik ettiği 

kararlar şunlardır. 
ı - Türk vatanperverlerinden ile· 

ri gelenlerinin sancrktan çıkarılması, 
2 - Yeni 'Gün gazetesinin kapatıl-

ması. 

3 - Türk memurlarının azli, 
4 - Belediyelerdeki türk vatanper

verlerinin çıkarılması, 
5 - Kürd ve çerkes ve ennenilerin 

türklerle aralarının bozulması için taz· 
yikler Y,apılması, 

6 - İntibah yapmı§ görünmek için 
siyasi kulübter tesisi. 

Filhakika bu kararlar Düryö tara· 
f ından şiddetle tatbik edilmektedir. 

§öyle ki: 
1 - Türklerden avukat Vediğ Mü· 

nir, Samih Azmi, Mustafa Rasim, Şük
rü Balcı, Kösezade Sahur 12 teşrinisa· 
nide hapsedilmişler ve Halebe sevkedil· 

mişlerdir. 
2 - Yeni Gün gazetesi kapatılrntş· 

tır. 

3 - Kaymakamlara mecburi izinler 

ver itmiştir. 
Antakya komiseri Karabet tehdid 

ve tahkir edilmiştir. Maliye tahsildar
larından birçokları halkı intihabata ceb· 
ren sevk için köylere gönderilmiş, git
miyenler azledilmiştir. 

4 - Antakya belediye azasından 
Abdülvahabzade Necib Ağa, Kırıkhan 
belediye azasından Ali Riza, Reyhaniye 
belediye azasından Mustafa Ağa vazi· 
felerinden tardolunmuş, Reyhaniye, A
çık, Kırıkhan, Bilan muhtarlarından 
yedi kişi aztolunmuştur. 

5 -. Hacılar nahiyesinde kUrd Go· 
cu Ağa, Tünk Bektaş Ağa, Reyhaniye 
Çerkeslerinden Hakkı, Zekeriya, Hacı 
İbrahim, Mustafa, Kadri, Yeni,ehir k&
yU çerkcslerinden Reşid, Receb, Iamil 

Akalliyet mektebleri 
muallimleri 

lstanbulı 1 - İstanbul maarü müfet;
tişleri bugUn yar>tıklarr bir toplantıda ilk 
tedrisat müfredat programlarından ekal
liyet ve ecnebi mekteblerhı.de aynı şe
kilde istifade için muallimlerin hafta• 
da birer gün toplanarak aralarında ko
nuşmalarını faydalı görmüştür. Top
lantılara ilk tedrisad müfettişleri de 

iştirak edeceklerdir. 

Deniz Yollan umum 
müdürü şehrimizde 
Denizyoltarı Umum Müdürü B. Sa· 

dettin tetkik edilmekte olan denizyol
ları idaresi büdcesi hakkında izahat 
vermek üzere dün şrhrimize gelmiştir. 

Elli· ve yüz liralıklar 
Yeni harflerle bugünkü şekilleri 

muhafaza edilerek bastınlacak 50 ve 
100 liralık kağıd paralarımızın kalıpla· 
rının hazırlanabilmesi için eski kalıp
ları Londraya götüren Maliye Vekaleti 
nakid işleri umum müdür muavini 
Rüştü şehrimize dönmüştür. Londrada 
yeni kalıpların hazırlanmasına ba§lan

mıştır. 

Erzurum - Sivas tahvil
leri satışı 

Yüzde yedi faizli Erzurum - Sivas 
tahvillerinin satışına devam olunmak
tadır. Maliye Vekaletine vilayetlerden 
gelen malfımata göre satış müddeti a
yın beşinde bit:cek olan bu tahvillerin 
vilayetlere gönderilenleri daha şimdi· 
den tamamen denebilecek §ek.ilde sa

tılmış bulunmaktadır. 

DlL KÖŞESİ: 

"Bu bizim çiğniyemeyeceğimiz ka • 
dar ham bir mantıktır" 

''Mantığı çiğnemelt' pek. mantıki bir 
te§bih olmasa gerek/ 

* * 
"§ükrü Nailinin cenazesi Edirneden 

kara bir törenle İstanbula gönderildi..." 
"Kara bir tören" den kastedilen ne

dir, belli değil. Cenazenin, bir paket 
gibi, gönderildiğini söylemek yersiz ve 
hatta münasebetsizdir. B rırada ancak 
getirildi tabı'ri kulJamlabilir. 

* ıı: * . 
"Büyük harpten ya mağHip, y2hut 

tatmin edilmemiş, yahut ta haddinden 
fazla istifade ederek, emperyalist iştah
ları kabaran devletler." 

''MnğlUb" ve "edilmemiş,, kelimele
rini tamamlıyacak yardımcı fiil mev • 
cud olmadığından cümlenin irtibatı bo· 
zuktur. 

büsler yapılmıştır. Eski Antakya me
busu taşnak reislerinden Musses der 
Kalosyana ıs bin frank verilerek er
menitere tevzi ettirilmiştir. Ermeni mu
allimleri köylere gör.dcrilerek halkı in· 
tihabata teşvik ettirilmiştir. 

6 - Sancağın bütün nahiye müdür
leri, jandarmaları, polisleri, tahsildar
ları liva merkezine celbedilerek halkın 

cebren intihabata gönderilmesini ve 
gitmek istemiyenlerin deftere yazıla
rak isimlerinin bildirilmesi için ken· 
dilerine 'iddetle emirler verlmiiştir. 

Maarif Vekaleti bu ders yılı sonun
da orta mek~ebler için muallim muavi
ni imtihanı açılmasıll3 karar vermiştir. 
Bu imtihanlclr hem sözlü, hem yazılı o
lacaktır. Yaztlı imtihanlar vilayetlerde 
maarif müdüriyetlerinde, sözlü imti
hanlar Ankarada Gazi terbiye enstitü
slinde yapılaco.ktrr. Yazılı imtihanlarda 
muvaffak olanlar sözlü imtihanlara a
lınacaklardır. Bu imtihanlara 4, 5, ve 
6 smtflı muallim mektebleri mezunla· 
rı girebilec-:iclerdir .. İmtihanlar türkçe, 
tarih - cogr.llya, fen bilgisi - biyoloji 
derslerinden yapılacaktır. Maarif Ve
kaleti bu derslerin hangi kısımların

dan yapılacağ~nı yakında maarif mü
dürlüklerine bildirecektir. 

Yeni adliye tayin listesi 
Yeni adliye tayin kararname proje· 

si yüksek tasdike arzedilmek üzere Baş
vekalete verilmiştir. 

l\faliyede 
Defterdar tayinleri 

İngil tereye aid 
kontenjanlar 

İstanbul defterdarlığ1 tahsil kontrol 
memuru Nejad Yozgad defterdarlığına, 
Dördüncü Kolordu muhasehecisi Rem· 
zi Niğde defterdarlığına, Tokat defter
darı Zihni Afyon defterdarl"ğıl 

na, Mardin eski defterdarı Nihad 
Hakkari defterdarlığına, Nevşehir mal· 
müdü-rü Vehbi Erzincan defterdarlığı· 
na, İstanbul defterdarlığı tahakkuk şe
fi Mazhar Müfid Tokat defterdarlığı
na, Birinci Kolordu muhasebecisi Sad
ri Urfa defterdarlığına nakil ve tayin 
edilmişler ve bu husustaki kararname 
yüksek tasdikten çıkmıştır. 

4 haziran 1936 tarihinde veritiptc 
haziran, temmuz ve ağustos aylarında 
sarfolunmıyan İngiltereye aid konten· 
jantarın sarfolunabilmesi icra vekilleri 
heyetince kabul olunmuştur. 

Türkiye - İtalya ticaret 
anlaşması müddeti 

uzatıldı 
30 ikinci teşrinde müddeti biten 

Türkiye - İtalya ticaret anlaşmasının 
meriyeti 10 ilk kanun tarihine kadar u
zatrlmışt1r. 

Arazi vergileri itiraz 
evrakı 

Çağrı 
Kamutay Milli Müdafaa Enciimeni 

2 - xu - 1936 çarşamba günü saat ıs tc 
toplanacaktır. 

Maliye Vekaleti defterdarlıklara bir 
tamim yaparak bina ve arazi vergileri 
itiraz evrakının bina temyiz komisyon
larına noksan gönderilmemesini bildir· 
mlştir. 

Kamutay Dahiliye Encümeni 2 - xu • 
1936 çarşamba günü saat 10 da toplana

caktır. 

~ 

Tuz kannnu projesi 
Tuz kanunu layihası alakalı encil

menlerden geçerek meclis ruznamesine 
alınmıştır. Layiha meclisin bugünkU 
toplantısında görüşülecektir. 

HUKUKi BROŞURLER 
Hukuk ilmini Yayma Kurumu• 

nun konferansları broşürler halinde 
basılmıştır. On beşer kuruşa Akba' .. 
da satılmaktadır. 

Diilünüşler: 

iHTiSASLASAN ,, 
Sanat istihsali daima 

bir ihtisas işi olagelmiş• 
tir. Fakat sanat mahsul
leri istihlakinin müsteh • 
likten git gide daha ge • 
niş bir ihtisas istemesi, 
çağdaş devrin karakte
ristiklerindendir. 

Bilhassa on dokuzun· 
cu asırda - ölçü olarak 
Fransa'yı alıyorum - in· 
sanileşmek için son c.e· 
rtce büyük bir gcıyret 
göstermiş olan ııanatta 

sezilen bu yeni temayü • 
lün bir kazanç teşkil e-
dip etmediği hususunda 
muhtelif hareket nokta· 
larından ayrı ayn mi • 
kümlere vanlabilır. 

Sanatın. müster.lik 
kütelsini günden gune 
daraltacak surette bir ih-
tisaslaşma seyri takıb 
etmesi, ''sanat sanat için· 
dir" prensipi menşurun
dan bakılınca büyük bir 
tekamül teşkil eder. Sa
natkar, entelektüel me
selelere az çok vukufu 
olan bir kütleye hitabet• 
tiğini düşündükçe, dar 
ha derinleşebilir, ve da • 
ha ince tefcrruatle meş-

lü estetik mülahazaları 
için eserini bir tecrübe 
tahtası yapabilir. Bu e -
serden, aynı estetik me• 
selelerıne vakın bir ala
ka beslenebilecek olan -
tar, hiç şüphesiz ki hu • 
susi bir tad duyacaklar 
ve böyle mesleki bir çer· 
çeve içinde çalışan san· 
attan her gün yeni yeni 
meseleler dof!ac-k vebu 
meselelerle beslenen sa
natkar dimağları her gün 
biraz daha inkişaf ede
cektir.. 

Ancak bir başka ha
reket noktası intihab e • 
dilince hatıra ilk evvel 
şu prensip suali gelmez 
mi: µeki ama sanatın ga
yesi nedir? 

Sanat sanat içindir 
formüliylc pek ata izahı 
miimkün olan bu ihtisas
laşma cereyanının bu na• 
zariye inkar edilir edil -
mez, müdafaası güçleşir. 

Sanat, mesela riyazi· 
ye veya kimya, gibi mu
ayyen pratik tatbikatı 
olan bir ilim midir? 

SANAT 
reyanını takib etmelC 
mecburiyetinde midir? 
Bence hayır, aksi takdir· 
de buı:;inkü birkaç yüz 
karili ihtisas romanının 
bir Balzac veya Tolstoy 
romanından üstün oldu· 
jtunu kabul etmek icab 
ederdi ki bu da bir hayli 
müşküldür. 

Sanatın, bilhassa harb 
aonrası fikri karışıklığı-
nın doğurduğu bu saha 
daraltıcı faaliyetler vü· 
zünden beşeri vaSYfların
dan çok şey kaybetmiş 
olduğu bir vakıadır. 

Estetik bakımdan bu 
çalışmalarla sanatın yeni 
sahalarda o zamana ka ~ 
dar varılmamış derinlik· 
tere indiği kabul edilse 
bile, riyaziyeye, pratik 
fayda tarafı olmadan. 
yalnız curiosite tarafın
dan benzeyen bu tcka· 
mülün insanlık için öğü-
nülmeye değer bir ka • 
zanç teşkil ettiği iddia 
edilemez. 

Esasen eimdiden peJC 
çok sanatkarlar, girmiş 
oldukları yolun çıkmaz· 
lığını farkederek zara-
rın en ehven yerinden 
dönmeyi tercih etmişler• 
dir. 

ve daha birçok ileri gelenler Kırıkhan 
istihbarat dairesine hapsolunnıuşlar, 
tehdid ve tazyik eöilmişlerdir. İntiha· 
batta faaliyet göstermedikleri takdirde 

birçok cezalara uğrayacakları kendile· 1 
rine ihtar olunmuştur. 

Ermeııiler nezdinde mUeai( te,eb-

7 - İskenderun, Antakya ve Kırık._ 
han'da 14 teşı'inisanide birer vatani ku· 
lüb açılmıştır. Bundan başka Haleb'ten 
jandarma ve milscllah köy bekçileri ge
tirilmiş intihabatı cebren yaptrrmali 

için köyler tarsin edilmiştir. Şüpheli ı 
e~as adı ile bir takım kimseler kara· 
kollara getirilerek günlerce hapsolun· 
sııutlardır," - · 

gul olmaktan çekinmez. 
Vücude .getirilecek ister 
bır roman, ister bir tab· 
lo, ister bir senfoni ol
sun, sanatkar, geniş halk 

kütlelerinin atakasın • 
dan fedakarlık ettiği nis-
bette, dimağının içinde 

filizlenen ve meslektaş 
muhitlerindeki görüşme
lerden kuvvetlenen tür• 

Bu suale alınacak 
menfi cevabtan sonra, 
geniş halk kütlelerini 
her gün biraz daha ken • 
dinden uzaklaştıran dar 
çerçeveli muayyen bir 
ihtisas sanatının fayda 
ve hikmeti üzerinde mü
nakaşa yürütmek çok 
daha kolaylaşacaktır. 

Evvela halledilecek 
bir mesele karşısındayız: 
sanat tekamülü için, mut· 
laka bu ihtisaslaşma ce-

On dokuzuncu asrm 
geniş surette beşeri sa• 
natından insanlığın te • 
min etmiş olduğu hari• 
kulade fikri inkişafın 
daima göz önünde tutul• 
ma.sı faydasız olmasa 
gerektir. 

YASAR NABi· 



FiLOl\'IUZ YUNANISTANDA 
Elen l\ıralı Sa majeste Jorj il. dün 

Yavuzu ziyaret etti 
(Başı 1. inci sayfada) 

alkışları ıuc.&ında istimbotuna binmiş 

ve sahilden ayrılışı biribirinin yakı

nında duran Yavuz ve Averoftan karşı
lıklı atılan 21 pare topla selfunlanmış

tır. 

Samajesteyi amirahmız Şükrü Okan 
iskelenin üst tavasında donanma erka
nı ile birlikte istikbal etti. Bu esnada 
Yavuz bandosu yunan marş m çalıyordu. 

Kıral resmi selilmı yapan silah endaz 
müfrezesini teftiş ettikten sonra kıç

güvertede mzam safında dizilmiş olan 
ve kendisine takdim olunan Yavuz su
baylarının ayrı ayrı ellerini sıkarak sa
mimi iltifatta bulunmuştur. 

Amirallık salonunda bir müddet is
tiraha.tten sonra Sa majeste amiral ve 
Yavuz erkaniyle birlikte gemiyi ve ta
retleri gezmiştir. Sa Majeste mürette-

bat tarafından yapılan milli oyunları
mızı zevk ile seyrettikten sonra aynı 

merasimle ve gene 21 pare top atılmak 
suretiyle teşy i olunmuştur. Bir saat 

kadar süren bu ziyaret esnasında M<>
jeste donanmamız hakkında takdirle
rini beyan etmi '.?ler ve amiralımıza te
veccüh göstermişlerdir. 

· Amiral Ohan B. ~fotaksas 
şerefine bir ziya/ f'l verdi 

Atina, 1 (A.A.) - Atina Ajansı hil
diriyor: 

Majeste Kıral İkinci Jorj türk ami
ral gemisi Yavuzu ziyaret etmiş ve iki 
filonun tayfasiyle Falerde toplanan 
halk tarafından alkrc:lanmıştır. 

Türk amiralı saat 13 de Yavuzda 
Başbakan B. Metaksas şerefine bir öğ
le ziyafeti vermiştir. Ziyafette amiral 
Sakelleryu ile diğer yüksek rütbeli 
yurıan zabitleri hazır bulunmuşlardır. 

Bu akşam askeri kurulda türk ami
ralı ve zabitleri şerefine büyük bir zi· 
yafet verilecektir. Ziyafette Başbakan 
ve diğer bakanlardan ba§-lca yunan bah
riyesine mensub 89 zabit, kara ordusu
na mensub 70 zabit ve baka krtaatma 
tnensub 40 zabit hazır bulunacaktır. 

Filomuzun ziyareti ve yunan 
,:rrızetPlPrinin neşriyatı 

Atina, 1 (A. A.) - Atina ajansı bil
diı iyor: 

Türk filosunun ziyar~tinden bahse-

-

den Etmos gazetesi diyor ki: 
Ziyafetlerde söyleneıi nutuklarda

ki ifadelere hususi kiymetini veren key
fiyet, diğer menfaatleri ile birlikte 
sulhun idamesi için samimi surette iş
birliği yapmak azmiyle biribirlerine ay
rılmaz bir halde merbut iki milletin 
hissiyatını tam surette ifade etmekte 
bulunmasıdır. 

A tinaika nea ise şöyle yazıyor: 
· B. Metaksas, türk ve elen antantı

nın balkan antantına bir başlangıç teş
kil eylemiş olduğunu gayet doğru ola
rak ifade etmiştir. Bugün bu iki milJet 
balkan antantının saclık azasıdırlar. E
ğer türk - elen ihtilafları ile kati tasfi
yesi yapılmamış ve Atina ve Ankara'da 
alınan kararlarla eski hesablar temiz
lenmemiş ve iki milleti bundan böyle 
sulh yolunda dost ve müttefik olarak 
yürümesine başlanmamış olsaydı, daha 
geniş bir eser olan balkan antantının 

vücuda getirilmesi kabil olamazdı. İyi 
tohum kaybolmaz, türk -elen dostlu
ğunun tohumu ise çok mükemmel bir 
toprağa serpilmiştir. Bu tohum serpme 
ler için ebedi bir şeref teşkil edecektir. 

l\..ısa dıs lıaheler 
' * Londra - Hindistan işleri müs-

teşarı B, Butler Avam kamarasında 
Hindistan hadiseleri hakkında izahat 

vermiştir. 

* Tokyo - Minseito partisi bükü· 
metin dış siyaseti üzerinde tahkikat 
yapmak üzere bir komisyon kurmağa 
karar vermiştir. 

* Paris - Milletler Cemiyeti fik
rini yaymak gayesiyle kurulmuş olan 
üç fransız cemiyeti birleş~iş ve cemi
yetin başına Pol Bonkur getirilmiştir. 

* Vaşingcon - Alman sefarethane
si önünde faşizm aleyhine bir nümayiş 
yapılmıştır. 

* Roma :...: 914 doğumlu tayyareci
lik sınıfı askerlerinin terhisi geri bı

rakılmıştır. 

* - Varşova - Polonyamn Fran
sadan yapacağı istikraz hakkındaki mu
ahede, dün Pariste parafe edilmiştir. 

Bu istikraz mucibince Fransa Polon
yaya 650 milyon zloti (2,6 milyar 
frank) verecektir. 

Resimlerimiz 83hriyelilerimiz/. Atina sokaklarını gezerken v• 
me~hul asker anıu öniiııde ıöstermektedir, 

ULUS 

Milletler Cemiyeti 
konseyi ayın onunda 

toplanacalc 
Toplantıya ltalyanın mümessil 

gönderip göndermiyeceği 
belli değil. 

Cenevre, 1 (A.A.) - Milletler Ce
miyeti genel sekreteri B. Avenol, bu 
toplantıya L·eislik edecek olan Şili'nin 
Londra elçi3i B. Edvard'ın reyim al
dıktan sonra konseyi birinci kanunun 
onunda saat 17 de içtimaa davet et· 
miştir. 

*~* 
Londra, 1 (A. A.) - Taymis gaze-

tesinin bildirdiğine göre, İspanya cüm
huriyeti hükümetinin talebini tetkik e
decek olan Milletler Cemiyeti konseyi 
10 birinci kanunda toplanacaktır. Bü
yük Britanya hükümeti, pek muhte
mel olarak bugün Milletler Cemiyeti 
genel sekreterinin telgrafına cevab ve
recektir. Diğer taraftan Deyli Telgraf 
gazetesinin sandığına göre, İngiltere 

hükümeti, bu toplantının Paris'te ya
pılmasını kabul edecektir. Dün B. E· 
den bu me5ele hakkında Milletler Ce· 
rniyeti konseyine dahil devletlerin dip
lomatik mümessilleriyle görüşmelerde 
bulunmuştur. 

Fransız gazeteleri toplantının 
aleyhinde 

Faris, 1 (A. A.) - Akşam gazete
leri, Milletler Cemiyetinin ispanyol 
muhasaması ile uğraşmasının aleyhin
de bulunmakta devamdadırlar. 

. Jurnal de Deha ezcümle diyor ki: 

"İngiltere !spanya'daki iki tarafa harb 

hukuku vermekle Fransaya büyük bir 
hizmet vermiş ve iyi bir misalde bu
lunmuş olacaktır. Fransa dahili siyasa 
meselelerinden dolayı böyle bir tanı· 
mada bulunmamaktadır.'' 

Polonya'yı kim temsil edecek? 
Varşova, 1 (A.A.) - Iskra ajan. 

sının haber verdiğine göre, B. Bek'in 
Kabalero meselesi ile meşgul olacak O• 

lan Milletler Cemiyeti konseyi toplan
tısına iştiraki muhtemel görülmemek
tedir. Polonya Cenevredeki daimi de
legesi tarafından temsil edilecektir. 

I tal yanın kararı daha belli değil 
Roma, ı (A. A.) - İtalya'nm Mil

letler Cemiyeti konseyinin yakında ya
pacağı toplantıya mümessil gönderip 
göndermiyeceği henüz malum değildir. 

Öğrenildiğine gör_!!, İtalya'mn hare
keti, diğer büyük devletlerin hattı hare
ketlerine bağlı olacaktır. 

Londradald Kristal 
Palas yandı 

Londra, ı (A.A.) - Meşhur Kris
tal palas, djn akşam çıkan bir yangın 
neticesinde kamilen harab olmuştur. 

Kristal palas, Londra'nın meşhur 

abidelerinden biri idi. 
Felaketin sebebleri, henüz malum 

değildir. 

Yangın, bin~nm merkezinde çık
mış ve müthiş bir tarraka ile düşüp par
çalanan aynaların çıkardığı gürültü 
millerce me.ıafeden duyulmuştur. 

Bütün itfaiye kuvvetleri, civardaki 
evleri kurtarmak için yangın mahalline 
koşmuşlardır. 

Yangının alevlerinden bazıları yüz 
metreye kad"lr yükselmiştir. 

Yangın söndürüldü 

Londra, 1 ( A.A.) - Kristal Palas'ın 
esas binasından ayrılmış olan iki kola, 
elli altı yangın tulumbası sıkılmak su
retiyle bina yangından kurtarılmıştır. 
Resmi bir ziyafetten çıkan Dük De Kent 
tulumbacılarla tehlikeli m.:ntakaya gir
miş ve arkasında. bir palto ayağında 
uzun konçlu çizmeler olduğu halde 
sabahın üçüne kadar orada kalmı~tır. 

Bu sabah, geceyi civarda bahçelerde 
ve tepelerde ge~iren binlerce seyirci 
karşısında hala on tulumba işlemeğe 

devam ediyor~ 

SAYFA 3 

ISPANY A ·ısYANI 
Asiler Madrid üzerindeltl tazyiklerini art· 
tırıyorlar. Tajyare bombardımanları 

devam ediyor 
Madrid, 1 (A.A.) - Harbıye neza

reti dün akşam bir tebliğ neşretmiştir. 

Bu tebliğde ezcümle ~öyle denilmekte
dir: 

Asiler, merkez cebhesindcki tazyikle
rine devam etmişlerdir. Madridin şimali 
grabisinde ise asilerin beş bombardıman 
ve 15 avcı tayyaresi mevzilerimizi bom
bardıman etmişlerse de hasar ikaına mu
vaffak olamamışlardır. 

Biraz sonra asiler, yeniden mevzileri 
mizi bombardıman etmeğe kıyam etmiş. 
lerse de k~ntlilerini mevzilerine ka· 

' dar takib eden 25 cumhuriyetçi tayyare. 
nin hücumu üzerine kaçmışlardır. 

Madrid'e karşı yeni bir taarruz 

Talavera, 1 (A.A) - 12 bombardı
man ve 14 avcı tayyaresi ile takviye e
dilmiş olan general Mola kıt'aları dün 
Madrid'in şimal ve şimali garbi mıntaka 
Iarına karşı bir taarruz icra etmişlerdir. 
Saat 9 da bu kuvvetler mevzilerini tah
kime muvaffak olmuşlardır. 

Biraz sonra bu kuvvetler hükümetçi
lerin yedi gün içinde yapmış oldukları 
altıncı mukabil taarruzu tard etmişlerdir. 

Gece, cebhede sükun hüküm sürmüş 
tür. Madrid'in şimalinde ve cenubi şar
kisinde bir çok yangınların çıkmış oldu
ğu görülmüştür. Müşahidler asilerin ya. 
kında büyük bir taarruza geçeceklerini 
söylemektedirler. Çünkü hava, soğuk 
olmasına rağmen, çok güzeldir. 

Bombardımanda ölenlerin 
sayısı 

Madird, 1 (A.A.) - Hükümet mah. 

AMERİKA CUMHUR RElSlNlN 

ARJANTİN SEYAHATİ 

B. Ruzvelt Arjantin 
cumhur reisi ile görüştü 

Boenos - Ayres, 1 (A.A.)-B. Ruzvelt 
dün öğleden sonra cumhur reisi B. Justo 
ile görüşmüştür. B. Ruzvelt, müteakiben 
amerikan sefarethanesine gitmiş ve halk 
tarafından şiddetle alkışlanmıştır. B. Ruz 
velt, dün sabah B. Saavedra dö Lamas 
ile kısa bir mülakat yapmı;:ıtır. 

Şili'nin kararını proteslo 
Boenos-Ayres, 1 (A.A.) - Diplomasi 

mahfilleri şili hükümetinin amerik.a itti
hadı konferansının arifesinde habe!jista
nın italya tarafından ilhak edilmesini ta
nımasını protesto etmektedirler. 

Boenos·Ayres, 1 (A. A.) - Şili hükü
metinin habeşişstarun ilhakını tanıdığı 
hakkında romadan gelen haber, amerika 
konferansının toplantısı arifesinde diplo· 
matik mahfillerde büyük hayret uyan
dırmıştır. Şurasını kaydetmek lazım gelir 
ki şili dış işleri bakaru daha bir kaç gün 
evvel bu tanımayı yalanlamıştır. Eğer ta 
nıma keyfiyeti tahakkuk ederse, şilinin 
bu karan, yine şilinin amerika hükümet
leri ile imzaladığı pakta muhalif bir ha

reket olarak telakki edilecektir. 

Şalw anta~mazlığı ıanıamen 
halledilecek nıi? 

A . 1 (A A )- Resmi mcı.h Boenos - yre::., · · 
fillerde teyit olunduğuna göre, Ruzv~l
tin bu şehirde bulunması, Paraguay ıle 

B 1. ya arasında halen devam etmekte ow M 

olan son anlaşmazlıkları da gidermege 
yarayacaktır. Her halde bu hususta la-

l bu .. t" 1 gayretlerin sarfedilece. 
zım ge en 

M • ubakkatır. Bizzat Ruzveltten ba~ka 
gı m . b" 
Arjantin (;umhur reisi ~usto, Amerıka ır 
leşik devletleri dış işlen bakanı Hul, Ar-
. t" dış işleri bakanı Saavedro Lamas 1an ın .... 

Şako konferansına iştirak eden butun 
ve .. h" b" 
delegeler, tam bir uzlaş~ ıçın ıç ır 
gayreti esirgemiyeceklerdır. . . 

Boenos-Ayres, 1 (A.A.) - Ünıver~_ıt~ 
rektörü B. Ruzvelt'e Boenos Ayres unı
versitesi fahri doktorluğu ünvanıw ver. 

miştir. 

filleri ingiliz parlemento heyetine asiler 
tarafından yapılmış olan bombardımanı. 
arın 18 teşrinisani tarihine kadar 365 ki· 
şinin ölümün; ve 1571 kişinin yaralan
masına sebebiyet vermiş olduğunu be
yan etmişlerdir • 

Hükiimet kuvvetlerinin taarruzu 

Madrid, 1 (AA.) - Bilbao'dan bildi
riliyor: 
Şimal cebhesindeki hükümet kuvvet. 

leri, taarruza geçmişler ve bir çok mevki. 
leri işgal etmişlerdir. Vitoria şehri, susuz 
kalmıştır. Çünkü su depoları milisler 
tarafından işgal olunmuştur. 

Alm<m askerleri Madrid 
yolu nd.a mı ? 

Londra, ı (A.A.) - Nevs Kronikl 
gazetesinin bildirdiğine göre, ingiltere 
hükümeti, alman askerlerinin (Kadiks)e 
ihraç edilmiş olmasından haberdar edil
miştir. İki bin alman askeri halen, mad. 
rid'e doğru yoldadır. Bu askerler, asi 
inpasyol askeri üniformasını taşımakta

drrlar. 

Haberin Londradcıld ahi~leri 

Londra, 1 (A.A.) - Kadiksten Se· 
vile 2000 ila 5000 arasında alman geldi
ği hakkındaki iddia münasebetiyle bu 
almanlarıı. askeri elbise giymiş olduk
ları veya askeri teşkilat halinde bulun· 
dukları hakkında hiç bir haber alınma· 
dığı iyi malQmat almakta olan mahfil· 
ler tarafından söylenmektedir. 

Bununla beraber bu alınanların as
keri teşkilat halinde oldukları ve hii· 
kümet tarafından her hangi bir suret• 
le techiz edildikleri sabit olacak olursa 
İngiltere hükümeti bunu teessürle kar
şılayacaktır. 

Almanyada gösterilen takayyüdler 

dikkate alınırsa bu gönüllülerin İspan

yaya varmaları için alman hükümetin· 

ce hususi: kolaylıklar gösterildiği talı· 

min olunabilir, her ne kadar Britanya 

hükümeti bu havadis dolayısiyle İspan
ya hakkındaki endişelerinin arttığını 

muhakkak surette hissediyorsa da fran· 
sız gönüllülerinin arasıra mühim mik
tarda olarak fransız • İspanyol hududu
nu geçmiş olmaları da hatırlatılmakta

dır. 

0

Royterirı bir haberi 

Cebelüttarık, 1 (A.A.) - Royterin 
bildirdiğine göre, birisi general olmak 
üzere yüz kadar rus zabiti Malagaya 
gelmişler ve milis kıtalarmın kuman
dasınt ele almışlardır. Bu zabitler, bu 
milislerin askeri terbiyesi ile meşgul 
olmaktadırlar. Üç motörlü 20 kadar ya
bancı tayyarenin bu hafta içinde Mala
gaya gelmesi beklenmektedir. Bu tay
yarelerin sovyet tayyareleri olduğu sa· 
nılmaktadır. 

JAPONYA'DA: 

Bashakana bir suika~t fco;ıf"hhiisü 
' 
Tokyo, 1 (A. A.) - Polis dün üze

rinde bomba ta~ıyan bir adamı tevkif 

etmiştir. Bu şahsın üzerinde muhtelif 

bakanlara hitaben yazılmış bir kaç mck

tubla kendi ailesine hitaben bir veda 

mektubu bulunmuştur. Bu mektublar· 

den anlaşıldığına göre, Vatanahe is· 

mindeki bu · adam, bir çok istidalarına 

cevab verilmemiş ol~uğundan dolayı, 

Başbakan Hirota'ya suikast yapmak ni· 

yetinde bulunuyordu. Vatanahe'nin e

vinde taharriyat yapılmış ve bir kaç 
bomba daha bulunmuştur. 

O~; OJ...~~ tiJJWIRC:RS OJ' 

Son dakika 
Dördüncü sayf amızdadır. 



SAYFA 4 u ı: u s 

s ON DAKiKA 
Romanya birliğinin yıldönümü 

Dost memlekette coskun 
..> 

tezahürlerle kutlandı 
Bükreş, 1 (A.A.) - Rador Ajansı 

bildiriyor : 
Bugün 1918 de Alba Julia milll a.sam

blesinde Transilvanya ahalisinin ya• 
bancı tazyikıni kırarak Roman.yaya 
iltihaka karar verdiğinin yıldönü

mü büyük bir şevk ve he1ecan içinde 
kutlanmıştır. Bükreş, sabahleyin çok 
erkenden büyük şenlik güuleri ma:u.ara
sınr almrş ve şehirı baştan başa donan
mıştır. Bu miinasebetle çek ve yugos
lav parlamento heyetleriyle bir fransız 
askeri heyetinin gelmiş olması şenliğe 
bir kat daha revnak ve küçük anlaşma 
memleke.tıeri ve Fransa ile olan birliğe 
sembolik bir mahiyet vermektedir. 

Memleketin büyük kiliselerinde ayni 
saatte ayinler yapılmıştır. Bükreş 

te kıra!, hükümet azası ve yabancı mi
safıller mc!ihul askerin önüntle eğil 
mişlerdir. 

Büyük merasimden bir saat sonra 
zafer takının açılış tôreru yapıl:r.ış ve 
bunu parlak bir geçid resmi tal.ilı et
miştir. 1916 • 18 harbine iştirak etmiş 
olan kıtaat barb bayraklariyle krralın ö
nünden geçmişlerdir. 

Sarayda verilen ögle ziyafetinde, 
hükümet azası ile Roma11ya, Çekoslo

vakya \"c? Yugoslavya parlamento baş

kanları ve fransız heyeti hazır bulun
muşlardır. 

Şenlik merasimine bütün Romanya

run dört l>in belediye reisi de iştirak et.. 
mektedir. 

Dosı Kıralm mıtlm 
Bükre:;., l (A. A.) - aclor ajansı bil

dir.iyor: Kıral Karol bugün 1918 muzai
feriyctincien sonra kıral FerJinand ve kı
raliçe Marinin Bi.ıkreşe girdikleri yerde 
inşa edilen nfer takını büyük merasimle 
a!imıştır. Ecnebi misafirler, sivil ve askeri 
erkim ik Lüyük 11:r nalk kütlesi bu m1.:ra 
sime iştirak ~t ni§tir. 

Zo.fer t.:ık r.ın ::ıçı.ma töreni münasebe
tiyle bir ·:t• .uk veren kıral Kc.rol bütün 
roman_ al lamı birl::şm-::si için yapılar. a
ğır ve haklı feda'.ciir!:~tarı hürmetle an
mış ve: demiştir ki: 

- Z!\ier takı bütün fileme gösterihr.c 
lidir kı. rom.ınya milli bin"gi:ıiu ger. 
çekle~mesi lüzumsuz ve menfaatperest 
bir adım değil, fakat ayni millete men
sub çocukların muhtelif hakimiyetler al
tında yaşamaları ile tecelli eclen lıir hak
rzlığın ortaJan kaldırılmG.sı:lır. Sekiz yü't 
bin kişi:ıir.. kaniyle bizeverilen l;ıu milli 
mirası tekemmül ettirmek için fikJrlerin 
vahdetini temin etmeliyiz. Bütün kur -
banlarm sesine iltihak eden kıralınızın se
si, terakki ve bereketin timsali olan milli 
anlaşmayı idame etmenizi istemektedir. 

Kıral bundan sonra, asırdi:Ie hayalini 
gerçekleştirmiş olup harb tecrübesinden 
de geçmiş olan romen ordusunu methet
miştir. Romanya hem sulhu koruyan hem 
de hui!udlar:un bütünlüğünü temin eden 
orduya maliktir. 

Nutkun sonunda bütün romenlerin va 
tanperverliğine hitab eden kıra! "yaşasın 
hudutlarının tamamiyetini kazanmış olan 
romanya" diye bağırmış ve halkın coş
kun alkış avazeleriyle sclamlı.r:ııştır. 

Bundan sonra yapılın geçit resmine 
ilkönce en büyük harb payesi olar. Mi
şel nişanını taşımakta olan eski ı::ıuha
ribler ile barb malülleri soara da :ıskcrt 
kıt'alar geçmiştir. Bu merasime iştirak 
eden tayyare filoları da takdiri ceı.Lctmiş 

ti. 

B. Tatnreslw'mm nuıhı 
Bükreş, 1 (A.A.) - Rador Ajansı 

bildiriyor: Meclisin birlik yıldönümü
ne ayrılan bugünkü celsesinde bütün 
parlemento guruplarının alkışları ara
sında söz alan Başbakan B. Tataresko 
demiştir ki: 

"- Bu ~enlikler milletimize ge~mi
şin aynı ıstırabları halin aynı menfa
atleri ve geleceğin aynı em<'l ve ümit
leri ile bağlı bulunan yugoslav ve çe
koslovak uluslarının mümessilleri hu· 
zuru ile cereyan etmesinden dolayı 

bahtiyarız. İstikbal bizim i«iİn ancak 
barış ve onıı zaman altına alan muahe
deler çerçeve .. i dahilinde inkişaf ede
bilir. Milletlerimiz bugünün ihtiyacla
rım tam bir süktınla karşılıyabilirler. 

Zaman zaman hududlarımızda tehdid 
ve tahrik sesl~ti çm1ıyor. Huzurumuzu 
bozan ve tarih tarafmdan, hiç bir za
man geri dönmivecek zamanların hak
sız imtiyazlarından dolayı hayflanan· 
ların son gayret olarak kaydedilecek o
lan bu akislerini işitiyoruz. 

lliirriyet ı,-e ırk birliği prensipi 
Milletlerin hürriyeti ve ırk birliği 

tırensipi ka:ılı arbedede muzaffer olmuş 
tur ve buna karşı koymak istiyenler 
münkesir ve maalfıb olacaklardır. Her 
türlü tahrikata lakayt kalacağı:r.. zira 
beş milyon asker, muharebe meydanla
rında ölen şehitlerimizin kaniyle cizil
miş olan hu<lııdlarrmızı her dakİka mü
dafaaya am~de bulunmaktadır. Dünya 
önünde bir :iefa daha tekrar ediyoruz ki, 
hududlarımız<la barış, bütün hududlar
da barış istiyoruz. Müdafaa siyasetimiz 
çerçevesi icinde gittikce daha ziyade 
takviye vazifemiz olcuı Milletler Cemi
yeti CierceV"!sİ dairesinde küçük anlaş
maya inzimam eden b;ılkan antantı çer
cevesi icinde ve "lihnyet hepsi ancak 
beynelmilel birer sulh ve müsalemet 
aleti olan ittifoklarımu:zn çercevcsi i
c:inde barışı tarsine devam ediyoruz. 
Bizimle yeni dostluk ve itimat müna
sebetleri tesiş ve barış davasına hizmet 
ctr:ıck istiyen herkese elimizi uzatmak 
ta devam ediyoruz." 

B. Tataresko, Ciek ve yugoslav par
!amento heyetlerinin mevcudjyetine işa
ret ederek demiştir ki: 

''- Birle~miş ve kuvvetli kalalım.• 
Temenni edelim ki bu kararımız, kü
çük anlaşma parlamentolarının bu ilk 
toplantısının nihai kararr olsun." 

B. Ruzvelt; «Su,., !tn devamı it;in 
Paııaınerikan --onferoJ1sı» nı 

törenle actı • 
Boenos Ayres, 1 (A.A.) - Cumhur 

ba,kanı B. Ruzvelt, bugün "sulhun de
vamı için panamerikan konferansı" nı 
merasimle açmıştır. Söylediği nutukta 
amerikan milletleri ile yabancı millet
leri mukayese eden B. Ruzvelt, birinci
lerin, sulh ve karşılıklı dostluk içinde 
yaşadıkları halde öteki milletlerin harb 
tehlikesinin dehşeti içinde bulunduk
larını söylemiştir. 

Ruzvelt Boenos Ayres konferansının 
ne ittifaklar yapılmasr, ne bir harb ga
nimetinin paylaşılması, ne bir memle
ketin parçalanma~t, ne de sivil ahali· 

in bendedilmes1 maksadlarmdan hiç 
• rine matuf olmadığım söylemiş ve 

demiştir ki : 

Biiıtin in801!ların isteCliği 
"- Bu konferansın maksadı ıulh 

hareketinin idamesidir. Dünyanın öte• 

ki kısnnlarmda gerçi harb tehlikesi 
mevcuddur. Buna rağmen şuna tama
miyle kaniim ki bütün dünya memleket
lerinin vatandaşları biribirleriyle ba
rış halinde geçinmekten başka bir ar
zu beslemiyorlar. Halbuki hükümetler 
har~ müracaat etmekten kaçınmamak
tadırlar. Koskoca kıtalar, asırlık bir 
kin ve yeni bir taassub tesiri ile birbir
lerini yıpratmaktadır. Şunu ilave etmek 
isteriz ki, yeni istilalarla ticarete yeni 
piyasalar açmak mümkün değildir. 

Fflal silahlanma lı.azırlığı 
Her tarafta faal bir silahlanma ha

zırlığı yapıldığını bilmiyor değiliz. 

Bu hazırlıklar sayesinde belki milyon
larca kadm ve erkek elaneklerini kaza
nıyorlar. Fakat böyle bir faaliyet. çalış
ma imkanlarım açmak için tutacak en 
doğru yol olmaktan uzaktır. Vukubu-

Sovyetler 
kongresi. 

Yeni l<.anun projesini 
kabul etti 

Moskova, 1 (A.A.) - Sovyetle.r kon
gresi tam bir ekseriyetle sürekli alkış
lar ve yaşasın Stalin, sadaları arasında 
Sovyetler Birliği yeni ana kanun pro
jesini kabul etmiştir. B. Stalinin baş
kanlrğr alttn<la bulunan 220 azalık bir 
komite, muaddel katı projeyi tanzime 
memur edilmistir. ' 

Dost Yurıosluv11a
nın sıyas l birliiji

• 
nın ldönümü 

kutlandı 
Belgrad, 1 (A.A.) - Bütün Yugos

lavya bugiin sırp, hırvat ve sloverı sı
yasal birliğinin yıldönümünü kutlamış
tır. Belgrad ortodoks katadralinde ya
pılan ayinde niyt'bet meclisi azaları ve 
B. Stankovitch, Petrovitch ve hükümet 
erkanı hazır bulunmuşlardır. 

B. Şaht Atinada 
Atina, 1 (A.A.) - Alman milli ban

kası baskanı B. Şaht bugün tayyare ile 
Rodostan buraya gelmiştir. B. Şaht'm 
yarın seyahatine devam etmesi muhte • 
meldir. 

Madridin boşaltılması 
tavsiyesi 

Paris, 1 (A.A.) - Bayon gazetele
rinin haber verdiğine göre, Largo Ka
ballero ile Martinez Barrio Barselonda 
görüşmüslerdir. İki liderin Madrid 
müdafaa kuvvetlerine şehri tahliye ve 
Katalonyaya gelmek tavsiyesinde bu
lundukları söylenmektedir. 

İtalyan - japon anlaşma
s mmetni 

Roma, 1 (A.A.) - Royter ajansı 
muhıı.birinin haber verdiğine göre bir 
taraftan Habc!'.istan imparatorluğu di
ğer taraftan Mançuko'nun tanrnması 

hakkında aktedilen italyan • japon it
tifakının metni yarın sabah neşroluna
caktn'. 

lacak büyük bir ha.rb.in öteki krtalarda 
uyandıracağ akisler bizim menfaatle
rimizi de haleldar edebilir. Yani dün· 
ya cuınhuriyetleriQin yeni bir harbe 
meydan verilmemesi hususundaki me
saiye esaslı bir yardımda bulunabile
ceklerine eminim. Bu cumhuriyetler 

birbirleriyle muharebe etmekten kaçın

mayı bilmeli ve kendilerine karş yapı
lacak muhteris hücumlara karşı gelmek 
hususunda tam bir şekilde ittifak et
melidirler. 

Takib edilen. müsbeı maksad 
Biz, tamamiyle müsbet bir maksad 

takib etmekteyiz: Genişletilmesi isteni
len ticaret mübadeleleriyle umum! re
fahı tekrar temin etmek . ., 

Gümrük manialarını tenkid eden 
B. Ruzvelt demiştir ki : 

"- Otarşi temayüllerini en fazla 
göstermiş olan milletlerin sıyasal alet 

olarak harbe muhtaç olduklar. nr yüksek 
sesle ilan etmeleri bir tesadüf eseri de
ğildir. 

Kendi kendine idare etmek teşebbüs
lerinin milletler hayat seviyesinin düş

mesi, demokratik hürriyetlerin gitgide 

azalması ve çılgınca bir silahlanma ya
rışı ile neticelenmesi bir tesadüf eseri 
değildir. 

Demokrasi elan dünyanın ümidi 
olarak kalmakta<lır. Eğer her iki Ame
rikada onun mesud tatbikina devam et

mezsek yerine. çoğu l::e~eri' serbesti ve 
terakkiye muhalif görünen demokrasi 

kaim olacaktır. 
Dini, iymanı bahis mevzuu eden B . 

Ruzvelt sözlerini şu şekilde bitirmiştir: 

"Bu iyman ve demokratik sistemi

mizi müdafaadaki irademize dayanarak · ı 
~ar_b kardeşlerimize ümid telkin etmek 
ıstiyoruz.,, 
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HİTLER - CİANO GÖRÜŞMESİNDEN SONRA 

Almanya 
nüfuz 

ve İtalya orta Avrupayı iki· 
ınıntalia sına ayırmışlar! 

Londra, 1 (A.A.) - Havas Ajansı 

ıtnıuhabirinden : 

Londra siyasi mahfilleri, B. Hitler 
ile B. Cianonun son görüşmeleri esna
sında merkezi Avrupayı biri a1man di
ğeri italyan olmak üzere iki nüfuz. mm
takasına tefrik etmiş olduklarını be
yan eylemektedir. 

Birinci mmta.ka, Çekoslovakya ve 
Avusturyayı, ikinci mıntaka da Maca

ristan ve Yugoslavyayı ihtiva etmek
tedir. 

Siyasi müşahidler, amiral Hortinin 
İtalyaya giderken Yugoslavyaya uğra
ması esnasında macar - yugoslav müna· 
sebatında hasıl olmuş olduğu görül
müs bulunan salihtan ehemiyetle ıbah-

~ . 
sctmektedirler. 

Balıl<.çılık l<.on«resi 
B. Celal Bayarııı bir 
nutkivle dün acıldı _, .. 

( Başı 1. inci sayfada ) 

Yazdığımız gibi, kongre dün öğle
den evel 10.30 da B. Celaı Bayar'ın çok 
değerli bir nutkiylc açıldı. 

Bugünkü balıkçılığımızr, gerek is
tihsal, gerek satış ve istihlak bakımın
dan eski mevzuatın bıraktığı dar çer
çeve içinden kurtarmak ve organize et
mek için icab eden tedbirlerin neler o
labileceğini izah eden bu nutuktan son
ra vekaletin teknik bürosu tarafından 
hazırlanan rapor okundu. Bundan son
ra kongre reislikleri ve encümenler se
çimi yapıldr. Reisliklere; Kırklareli 
mebusu ve iktısad encümeni reisi B. 
Sakir Kesebir, İzmir mebusu ve Kamu• 
;ay ziraat encümeni reisi B. Rahmi Kö
ken ve balıkçılardan B. Ali Tansever 

seçildiler. 
Atatürk'e, Meclis Reisi ile Başveki-

. le tazim telgrafları çekilmesi hakkın
daki teklif kongrece ittifakla ve alkış· 
tarla kabul edildikten sonra ilk toplan
tıya saat 12 de nihayet verilmiştir. 

Öğleden sonra teşkil edilen encü
menler, kendilerine ayrılan odalarda 
geç vakitlere kadaı- ı;alışmışla;dır. En
cümenler bugün de çalışmalarına de· 
vam ederek vekalet tarafından hazırla
nan su mahsulleri kanunu projesini te.t
kik edeceklerdir. 

Tetkik encüme~i. ilk toplantısında, 
Kütahya mebusu B. Mehmed Somer ve 
bahkçı1ardan B. Hamdi Butun'ü reis
liklere ve vekalet memurlarından B. İs· 
mail Hakkıyı raportörlüğe, teşkilat en· 
cümeni de, İzmir mebusu B. Hamdi 
Aksoy ve süngercılik şirketi direktörü 
B. Hamdi Başarı reisliklere ve veka
let memurlarından B. Zeki Zeybekc.ğ
lunu raportörlüğe seçmişlerdir. 

Lonclra diplomasi mahafili, Macaris. 
tanın halihazırda alman siyasetini ta

kib etmekten ziyade italyan siyasetini 
takib etmeği tercih eylemekte bulundu
ğunu beyan etmektedir. Görünüşe naz~ 
ran, Peşte, Macaristanın Almanyanın 

tevessü planına kurban gitmesinden 
korkmaktadır. Bu mahfiller ltalyanm 
daha ziyade itimad telkin etmekte 
olduğunu beyan etmektedir. Çünkü, 

1 - İtalyanın Macaristan ile müş

terek hududu yoktur. 

2 - İtalyan siyaseti , macar zimam
darlanı tarafından daha müdebbirane 

ad edilmektedir. Filvaki, macar zima.m
darlan, İtalyanm Avrupada bir ihtilaf 
vukuu takuirinde vaziyet almıyaralt 
ihtiyatlı davranacağı fikrindedirler. 

l(arahük f ahrikaları 
nıukavelesi 
imzalandı 

( Başı 1. inci sayfada ) 

türk - ingiliz en iyi mühendislerinin ese

ri olacağını ve dünyanın en modern fab

rikalarından birini teşkil edeceğini ifade 

etmiş ve: 

"-Yapacağımız iş, ingiliz sanayii· 

nin dünyaca meşhur olan şöhretiyle müte 

nasib olacaktır. Bu noktadan deruhte etti' 

ğimiz vazifenin mahiyet ve ehemiyetini 

takdir ediyoruz. Diğer taraftan bu iş, in

giltere hükümetinin ve bilhassa Citynin 

osmanlı hükümeti de dahil olduğu halde 

12 inci asırdanberi ilk defa olarak ga• 

ranti ve finanse ettiği iştir. Bunun iki 

memleket için de mali neticelerini iza• 
ha mah'al göremem. 

Bütün bu müzakereler sırasında iıt .. 

tisad vekilinin ve alakalı memurların bi

ze gösterdikleri kolaylık ve bu büyük; 

anlaşmayı tesis için gösterdikleri hüs• 

nüniyet ve dostluktan minnettarım. 

Sözümü bitirmek için bir kaç ay ev

vel hir ingiliz memurunun Ankarada 

söylediği sözü ben de aynı kanaatle teki 
rar edeceğim : 

"- Aylardanberi Türkiye maliyesi, 

iktısadiyatı ve ilah .. üzerinde tetkikler 

yapıyoruz. 

Bu tetkikler neticesi göstermiştir ki, 

Türkiyedc her hangi bir yabancırun he( 

hangi bir teahhüdü deruhte etmesi 

için ;:üphe ve tereddüde mahal verebi· 

leeek en küçük bir sebeb yolı..'"tur. Tür .. 
kiye muhakkak surette bugün en müa .. 
tesna iş şartları ve imkinlarmı göste

riyor." 

''POPULER,' 1N GöRtJŞtlNE GÖRE: 

Blum kabinesinin çekilınesi ihtimali var 
Paris, 1 tA. A.) - Popüler gazete

si mühim bir editoryal yazıda Toresin 
pa.-:ar akşamı Sent Etyen'de söylediği 

nutukta : 

"- Halk cephesi mukadderatının 

bir kabinenın mevcudiyetine bağlı ul· 
madığını beyan ediyoruz." sözlerini 
işaretliyerek komünistleri kendilerine 
düşen mesuliyeti yüklenmiye davet e. 
diyor. Popüler, Ümanite gazetesi dün 
akşamki kontürandüsünde nutkun bu 
kısmını noktalarla geçtiğine işaret edi
yor ve diyor ki: 

"Bu noktalar neden konuldu acaba? 

Komünist partisinin ne~ir vasıtası o 

kadar mühim ve parlamentoda olsun 

politika aleminde olsun acı akisle:;: u
yandıracak olan bir beyanatı tekrar ne
şirden mi ~ekindi? Gelecek cuma hü
kümetin dış siyasası parlamentoda ko
nuşulacaktır. Komünistler bu siyaı.ada 
kendılerine düşen mesuliyeti yüklen
melidirter. Eğer B. Blum'un beyanatı
na bakılırsa komünist grupu hükümet 
aleyhine rey verdiği takdirde reyler 
yekunu her ne olursa olsun hükümet 
çekilecektır. Şurasr bilinmelidir ki, e
ğer başvekil düşürülmek isteniyeırsa 

asıl iktidar mevkiini terkedecek olan 
bizzat sosy:ılist partisidir." 

Diğer taraftan bugünkü Ümaniı.;. 
B. Tores'in nutkundaki mahfuz parça• 
yı "bir takım tefsirlere meydan verdi
ği için" kaydlyle neşretmektedir. 

Amiral Horti Budape§le1
ye 

döndii 
Viyana, 1 (A.A.) - Macar naibi h\l 

kümeti amiral Horti gece yansı Peşte .. 

ye hareket etmiştir. 

ıftO.tlJ(IJ(tı( S01iJı0100LJiC 7JIJdl 

Nöbetçi eczaneler 
1-11-936 dan 31-12-936 akşamına kadar 

eczaneler gece nöbet cetveli 

1 - Pazar Merkez Eczanesi 

2 - Pazartesi Ankara Eczanesi , 

3 - Sah Yeni ve Cebeci eczaneleri 

4 - Çarşamba Halk Eczanesi 
S - Perşembe Ege Eczanesi 
6 - Cum3 Sebat ve Yenişehir , 

eczaneleri 

7 - Cumartesi İstanbul Eczanesi 
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Haftanın Po iti a 
ve Fikir Hareketleri 

Yunanistan· Türkiye 
ve 

BALKANLAR 

Şarki Avrupa haritasına kısaca bir 
iÖZ atmak, yur.anhlarla türkleri birbir-
1~..riıı~ lıcığlayan büyük müşterek menfa
ıttler hai<kında sarih bir fikir edinmek i. 
ç!..l kafidir. 

A kdenizin şaı·k havzası, şimal deni· 
ı.ini Asya vç Mısra bağlayan, dünyanın 
en muhim damarlarından biridir. Yuna
uıs.tan ve Türkiyenin coğrafi vaziyetle
Ti. bu itibada, müşterek menfaatlerini 
Cjt7.TTll'kte ve ;m ara sıkı bir elbirliği em· 
J.•OI!~ etınek:cdir. 

.. 
Okudırğunrız makaleyi yazan Yunanis
tanrn eski finans ve ekonomi bakanı 

Bay ]orj /. Pesmazoğlu 

Müşterek bir ticari cephe iki mem
leketin aynı cinsten mahsullerinin 
dünya piya .. alarında daha büyük mik
darlarda sü:-ümünü empoze edebilir ve 
bunların iıttihJakini mahsus derecede da
raltmış olan milletlerarası buhran ve 
rekabetle muvaffakiyetli bir surette mü
cadele edebilir. 

Şüphesiz ki Türkiye bize, Türkiye

de istihlak olunabilecek yunan mah

sullerinden daha çok mühim mikdarda 

mahsul gönderebilir, çünkü Türkiyenin 

zirai istih.s::ı.h, Yunanistamn maalesef 

hariçten ithal etmek mecburiyetinde 

olduğu birinci derecede lüzumlu mad

delerden mürekkebtir. Diğer taraftan, 

türk endüstrisinin bugün içinde bulun

duğu inkişaf. muhakkak ki ona, u ço'k 

yakın ıJir istiı..t.aJJe 'x'unanistana 11\cl· 

mul maJcleleI ;hraç etmek imkin,nI Ja 

verecekti• İtha.atı tahdid etr:ıe~ için 

sıkı tedbirler alınması mecburiyetini do

ğurmuş olan döviz müşkülatI, bugün 

türk - yunan ticari mübadelelerinin ser

best inkişafına mani olmaktadır, çünkü 

Yunanistanm kabul ettiği müstesna fe

dakarlıklara r.ığmen, iki memleket ara

sında mübadele edilen emtianın kıy

metlerini mı.ivazenclendirmeğe imkan 

yoktur. Türk - yunan ticaret ofisinin 

kurulması, bu muvakkat güçlükleri, im

kan nisbetinde kolayla§tırmak gayesini 

güder. Türk • yunan ticaret münase
betlerinin istikbali çok büyüktür, çün
ku bugünkü tahdidler ebediyen muha
faza edilemez. Araştırılması Türkiye 
V\" Yıınaııistanın menfaatleri icabı olan 
ticaret serb~stisine dönüldüğü zaman, 
her iki mem!eket, istihsal kaynaklarım 
serbestçe ınkişaf ettirebileceklerdir. 
Yunanistanm, bilhassa görüruniyen ser

vetlerine istınad ettiği gözden kaçırıl
mamalıdır. Bu servetler atasında ticaret 
unsuru son Jeıecede mühim bir ıol oy• 
nar. Yunanlı, karakteri ve uzun bir ana
nenin icabI olarak, doğuştan bir ti
caret zihn:yeune sahihtir, ve Türkiye
nin büyük ı&tih.salinin milletlerarası 

Yazan: G. Pesmazoğlu 
Eski yunan İktısad Nazırı 

pazarlarda en mühim tüccarı haline ge· 
lebilir. Buglin yunanlılarla türkleri bir· 
oirine bağlayan dostluk iki memleket 
arasındaki uevamlı temaslar sayesınde 
inkişaf ed~cektır. Büyük müşterek men· 
faatler tarafınaan yaratdan bağlar türk
luin Yunanistana ve yunanlıların Tür
kiyeye nüfuz etmelerinin milli bir birliği 
mize karşı bir tehlike teşkil etmeyece
ğı, bilakis, karşılıkh menfaatlerimizin 
en müessir garantisi olacağı derin kana
atini ruhlamruzda kökleştirecektir. 

.. 111< .. 

Türk • yunan ofisınin veya beı iki 
memleket arasındaki diğer yakınlaşma 
gayretlerin•n her hangi bir başka ga· 
yeye hizmet etmemesini samimi bir su
rette temem:1 ederdim. Bunu samimi 
bir surette t1:menni ederdim, çünkü da
ima, iki veya daha fazla millet arasın· 
da siyasi aruaşmaların veya askeri itti
fakların, m~kabil grupların teşekkülü

ne meydan verdikleri için, ortadan kal· 
dırılması icab ettiği kanaatinde bulun· 

dum. Milletler cemiyeti veya buna ben. 

zer her hangi bir organizasyon arkasın

da, ne kadar küçük olursa olsun. her 

devletin, korkunç neticeleri mağlublar 

kadar galiblerde de en zayif içtima! 

sınıfları zarara sokan harb tehlikesin

den uzakta, vatandaşlarına hür ve sa

kin bir hayat temin etmesi ne kadaı ar
zu edilirdi. 

Ne yazık ki, bugünkü milletlerarası 

vaziyet, bu ıdeale irişmeyi imkansız kı· 

lacak bir müşkül arzediyor. Büyük har

bın korkunçlukları bizi mantıka sevket

medi. Her tarafta silahlanma faaliyeti 

ekser devletlerin içine düşmekte olduk· 

ları fena şa.rtların ıslahına yarayacak 

olan tasarrufları yutmaktadır. Eski it• 
tifaklar yeniaen canlanıyor. Askıda 

bulunan büyük meseleler üzerinde an

laşmak için büyük devletlerin göster
dikleri gayretler, az veya çok uzun bir 
müddet millctlerarası bir kavga tehlike· 
sini geri bırakabilir. Bu anlaşmanın, 

küçük milletlerin zararına vücuda ~eti
rileceğini im.:ı etmeden, ister isten:ez on
ların vücudu olıoadan yapdacağ:;. söy. 
lenebilir. 

Her küırak devletin menfaatleri. şu 
veya bu büyük devlet tarafından ma
zide dduğu gibi, kendi umuı:ni men
faatleri çerçevesinde müdafaa edilecek 
·ıe bir milletleıarası ihtilaf halinde, biz, 
umumi olmakla beraber kendimizin ol· 
mıy.an menfaatleri müdafaa mecburiye. 
tinde kalacağız. Balkan milletleri -
nin mazide vaziyetleri böyle olmuştur, 
ve mü,.terek menfaatlerin aralarında 

sıkı bir el bıı liği icab ettirdiğini anla
yıncaya kadar, istikballeri de ooylı. ~ıa
cağı tahmin edilebilir. 

Türkler, yunanlılar, yugosl3vlar, 

bulgalar, roman yalılar ve arnavudlar; 
ingilizler, fransızlar, italyanlar, alman
lar veya amerikalılar gibi düşünmek 

serbestisine ır.alik değildirler. Bu mil
letler, büyük maddi lcuvvetlere ,ı,ahıb
tirler; Biz ba.kanlılar, nüfus; finans 
ve arazi bakım:ndan böyle bir kuvvet 
vücuıia getirebilmek irin tesbit ed:le· 
cek bir şekil dahilinde~irlik görünmek 
mecburiyetindeyiz. Onun içindir ki, 
ben, daima; bugünkü şekliyle Balkan 
anlaşmasını, ifasiyle mükellef olduğu
muz büyük \:azifenin hedefi değil ha
reket noktası olarak telakki ettim. 
Türk - yun.m dostluğu bu gayretin te· 
melini teşkil eder. 

Balkan fikrı mazide Balkan millet
lerinin refahma yarayacak asil bir gay
retti, bugün milletlerarası sulhün mu
hafazası içın en esaslı şartlardan · biri
dir. 

MALTA ZiYARETi MüNASEBETiYLE 

Türle -İngiliz dostluğunun girdiği yeni safhayı izaheden bir yazı 
Morning Post gazetesinin deniz ba· 

hisleri muhabiri, mütekaid bahriye za
bitlerinden Kenneth Edwards, Great 
Britain and the East dergisinin 26 son~ 
teşrin 1936 tarihU sayısında yazdığı bir 
makalede diyor ki: 

''Büyük harbtan beri ilk defa olarak 
türk filosu Çanakkale boğazından çı

ktp Akdenize açddı. Bundan başka bu 
gemiler Akdenizde ingilizlerin birinci 
deniz üsleri olan Malta'yı ziyaret et
mektedirler. Bu ziyaret, büyük harbta 
Büyük Britanyanm düşmanı olan Tür
kiyenin şimdi Büyük Britanya dostları 
safına geçmesini intaç eden bir takım 
hareketlerin bir neticesidir. 

Bu değişiklik gerek Türkiye'nin, 
gerek Britanya imparatorluğunun em
niyeti bakımından ehemiyetli ve kayda 

\ 

şayandır. 

Türkiye için son on buçuk sene için· 
de büyük bir ehemiyet iktisab etmiş 

olan Büyük Britanya sempatisi, istik-
balde daha büyük bir değer kazanacak

tır. 

İngiltere imparatorluğu, kendi he
sabına, unutmamalıdır ki Akdeniz, B. 
Musolini'nin bizi inandırrr.ak istediği 
gibi, bir ''kısa geçid" değil, evelki gün 
B. Eden'in söylediği gibi bir ''can da· 
marı" dır. 

Şarka doğru olan Akdeniz yolunun 
emniyeti, bizim için, Süveyş kanalının 
emniyeti ile müteradiftir. Süveyş ka
nalının 1869 tarihinde ilk açıldığı gün
denberi ilk defa olarak ingiliz gemile
rinin bu kanaldan geçişlerine karşı bir 
tehdid yükseltilmiştir. Bu tehdid de 
büyük harbta Türkiye tarafından gel· 
mişti. Bunun üzerine Arabistan ve Fi
listin harekatına girişmek lüzumu ha
sıl olmuş, bu yüzden merkezi kuvvet
lerden ve harb malzemesinden birçoğu
nun ayrılıp o tarafa gönderilmesi mec-

. buriyeti başgöstermiştir. 

Büyük harbtan sonra 
Büyük harbın bitmesinden sonra ge

çen birkaç yıl içinde İngiliz - türk mü
nasebatının gittikce daha kötüleştiği 
görülüyordu. İstanbulda bütün mütte
fik askerlerinden mürekkeb bir kuv
vet bulunuyordu. Boğaziçinde birkaç 
milletin, harb gemileri yatıyor ve Ana
doluya Loyd Corc, yunan ordusunu 
sürüyordu. 

Mudanya mütarekesi herhangi bir 
nizam önüne geçti ve Gazi'nin Genel 
Kurmay Başkanı olan İsmet Paşa tara
fından büyük bir kabiliyetle izah edi
len türk idealine karşı Sir Ç. Haring
ton'un sempatik bir tavur alması üzeri
ne ingiliz - türk münasebetlerinde yeni 
bir devre açılmış oldu. 

Bunu Lozan muahedesi takib etti 
ki bununla Mudanyada yapılan anlaş
ma ebediteştiriliyor ve 1stanbuldaki 
müttefik işgal kuvvetlerinin şehri tah· 
liyesini icab ettiriyordu. 

Büyiik Britanyanm Tiirkiyeye 
karşı sempatisi 

O zamandan beri birçok diplom<ltik 
faaliyetler sarfedilmiştir. Bu senenin baş
larında Türkiye, Montrö'de Lozan mu
ahedesinin türk hakimiyeti altında bu
lunan boğazlar bölgesinin tahkimatını 
meneden maddelerinin gözden geçiril
mesini istedi. Burada da tekrar İngiliz 
sempatisi kendisini göstermiş ve İngi
lizlerin müzahareti ile Türkiye, Nazi 

. Almanyanın yaptığı gibi, bir emrivaki 
yapmağa mecbur kalmaktan kurtul
muştur. 

Bunu Kıra] Sekizinci Edvard'ın Ata
türk'ü ve ingiliz filosunun Boğaziçbi 
ziyareti takib etti. 

Türk filosunun Maltayı ıiyareti, bu 
filo ziyaretinin nazikane bir iadesidir. 

Bu ziyaıetin bir zaman Goben adI· 

nı tilşırken tarihi bir takım roller oy

namış olan Yavuz zırhlısının türk ami

ral gimisi olarak bulunması, ingiliz • 
türk yakınlaşması bakımından az ehe
miyetli bir hadise değildir. 

Goben ve B reslav 
Hatırlarda olso gerektir ki 1914 se. 

nesinde Goben ve Broslav Akdenizde bu· 
lunuyordu. Bu iki gemi 3 ağustosta kö
mür aldıktan sonra Mcsinadan ayrılmış
lardı. 

Bunlar, fransız şimali afrikasmda Bo 
va ve Filipvil limanlarını bombardıman 
ettikten sonra tekrar kömür alma\: üzere 
Mesinaya ıelmişler ve oradan 6 ağuı;. 

tosta ayrılmışlardı. Ondan sonra iki ta
raf gemileri arasında bir kovalamaca o
yunu başlamış ve bu , dört gece sonra 
bu iki gemi Çanakkale boğazından ge. 
çinciye kadar devam etmişti. 

Çanakkalcnin dar sularında bu iki ge
mi, Akdenizde olduğundan daha ziyade 

alman davaına faydalı olmuşlardı. Onla
rın İstanbul sularında bulunmalarmın 

verdiği manevi kuvvet, türkiyenin mer• 
kezi avrupa devletlerine iltihak edip har
be girmesine müessir olmuştur. Onların 
karadenizdeki hareketleri ise Rusyanın 

bu denizd~ki hareketini felce uğratmış
tı. Hatt5 Goben ile Broslavın bir !j;Ikrş 

ydpmalan imk5n ve ihtimali, müttefik 
dononmalunnı çanakkaleyi abluka etme
ğe mecbur etmişti. 

Gelibolu harbinde Gobenin 11 inçlik 
topları faal bir vazife görmüş ve bu iki 
gemi 20 ikinciklinun 1918 de marmara.. 
dan dışarıya bir çıkış hareketi de yap
mışlardı. Bu hareketle bunlar bir takım 
zararlar vücude getirmişler, fakat Bres
lav da torpil tarlasına çarparak batmıştt. 
Goben bir kaç torpil yemiş, fakat altın. 
da bir trenin geçeceği kadar büyük bir 
rahne açılmış olmasına rağmen çanak· 
kaleye dönebilmişti. 

Geminin İstanbulda tamirine imkan 

olmamakla beraber, Goben harbden son

ra bile ehmiyetli bir amil vaıiyetinde 

orada kalmıştı. Müttefiklerin İstanbulu 
işgal altında bulundurdukları müd1et 
zarf·nda, artık, Yavuz Sultan Selim adını 
almış ve türk bayrağını çekmiş olan bu 
gemi, bir ingiliz destroyerinin mubaia· 
zası altında tutulmuştur. 

Büyük harbde diışmanlarunızm elin
~de bulunan gemiler arasında en mühim ro 

- Sayfayı çeviriniz-

O zaman şimdi Atatürk adım alan 
Mustafa Kemal Paşa tuluğ etti. Türk 
silahlan Afyonkarahisarında galebe ça
larak yunanlılar Ege kıyılarına kadar 
sürüldüler. tzmir'de, Çanakkale'de ve 
Boğaziçinin şark kısmındaki bitaraf 
bölgede bulunan müttefik kuvvetleri ı 
telaş ve heyecan dolu bir devre ~eçir
dilçr. Yavuz Malta limanında 
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Bir Amerika mektubu: 

Ormanla.rını . tahı·ib et menin c2zası 
Dünya piyasasına fazla buğday yetiştirmek grıy1"efi,.11le 
ormanların kesil.mesi yiizii"den Amerika, bi~tiin isti.kba
lini tehdid eden bir kurak felaketine maruz bu,lunuyor. 

Vaziyeti tetkik eden bir heyetin raporundan: «Toprakları bir çöl halini al
makta olan bir milletin ya bu toprakları ıslah ve nıuhafaza etmeye çalışma -
sı, yahut muhakkak bir ölüme hazırlanması lazımdır. » 
31 mayıs 936 tarihli Taymis gazete

sinde çıkan bir Nevyork mektubu : 

Altı yılda sekizinci defadtr ki Ame· 
rikanın buğday mmtakasmda kuraklık 
oluyor. Bu sene de 1930 ve 1934 de ol
duğu gibi şimali merkez, şimali garbi 
memleketlerinde ve cenubun birçok ta
raflarında susuzluk ve kurak yüzün • 

den birçok ekinler kurumuş, birçok 
hayvanlar ölmüş ve buna karşı bir ted

bir alamayan çiftciler naçar bir vazi· 

yette kalmışlard ır. 

Bu sene, bu bölgelerde kuraklık yü

zünden çiftlıklerinden kendilerini ge • 
çindirecek kadar da bir~ey kazanama • 
yan birçok aileler. çalışıp geçinerek 
hayatlarını kazanmak ümirlile Amerika
nın daha müsaid telakki ettikleri kı -
smılarına akın akın göç etmişlerdir. 
Kuraklık 16 cumuriyet içinde 550 eya
leti kasup kavurmuş, bunların içinde 
en ziyade zarar gören eyaletler Dako· 
tas, M innesota. Montaua, Wyomıng, 

Missouri, Nebraska, ve Kansas olmuş

tur. Bu ayın (temmuz) ortalarında yapt
lan bir tahmine göre memleketin bu 
yüzden uğradığı zarar mecmuu 60 mil
yon ingiliz lirasını bulmuştur. 

Amerika çif tcileri tabiatın pek 

g-.yri müsaid ballenyJe karşılaşınağa 

al!şmışlardır. Birçok fırtınalar, seJler, 
birçok defa onların yaptığı tesisatı yı

kıp bozmuş. fakat çiftciler bunları tek
rar tekrar yeniden vücude getirmek 
auretiyle tabiatle mücadele etmekten 
geri durmamışlardtr. 

Fakat kuraklık ağır ağır gelen, sinsi , 
bir düşmandır. Ona karşı çiftciler ilk 
önce ümidle mücadele ederler; fakat 

sonra mağlup olacaklarını anlarlar. Ni
hayet bu mağlıibiyet tahakkuk edince, 
çiftci varını, yoğunu satar, ailesini es
ki otomobiline yükler, geçtiği yollarda 
ya çal ışır, yahut dilenir ve cenupta 
veya şarkta kendine yeni bir iş bulma
ğa koşar. Bir çokları, tükenmiyecek 
sanılan bu hububat kaynaklarırun bu 
hale geldiğini görerek nihayet, tabia· 

tın yıllarca buraları insafsxzça sömü -
rerek kendisini muztarib edenlerden 
intikam aldığına hükmediyorlar ki doğ-

lü Goben oynamı_ş ve bu yüzden mütte

fikler bir çok srkmtılar çekmişlerdir. 
Talihin garib bir cılvt:sidir ki, aynı, ge

mi, ougün türk amiral gemisi, ve bir 

aulh yapıcısı olarak şarki akdenizde ye· 

nLbir safha kurmak üzere Maltadaki in
giliz deniz üssünü ziyaret etmektedir. 

Büyük harb esnasında Gobenin tah
r .ibi imkansız bir gemi olduğu görül

ı:nüştü. Ümid edelim ki bunu türk filosu
nun amiral gemisi olarak türk • ingiliz 
dosth:ğuna ve şarki Akdenizdeki kar
şılıklı emniyete aynı vasfı izafe etsin. 

rudur. İlk muhacirler, şarktan kalkıp 

şimali garbi kısmının merkezine • kı 

burada Minnesota, Dakotas, Jowa, Neb· 
rcıska, Missouri ve Kaıısas bulunmak • 
tadı:r - göç ettikleri zaman burada yüz
lerce mil her tarafa doğru uzanan zen

gin çayırlı.klar, otlaklar ve bütün dün-

Hatta birer otl .,~ karakterini muhafa. 

za eden bölgeıer de bu afetten kendile
rini koruyamadılar. Sürülerin sayısı 

nisbetce az olmadığı cihetle, heı: 

tarafta çayırlar üzerinde fazla mik
darda hayvan :>tluyordu. Dünya piya -

sasma buğday yetiştirmek gayreti ite 

Amerika'da kurak yüzünden mahsul vermiyen bir çift/ık 

yaya azık hazırlayacak ziraat sabalan 
bulmuşlardı. Memleketin öteki kısım • 
ları, aralarmdan birçok ırmaklar geçen 

ormanlarla örtülü idi. 

İlk göçmenler, tabiatın muvazenesi -
ni pek az bozdular. Fakat Avrupa ve 
Birleşik Amerika halkı buralarda fazla 

]aşınca vasati garb çiftcisi fazla buğ -

day talebi karşısında kaldı ve bunun 
neticesi olarak hayat standradı da yük· 
seldi. Milyonlarca dönüm çayırlık bel
lenip buğday ekildi, milyonlarc.a dö • 
nüm orman kesilip toprakları krizme 
edildi. Bu toprağın fevkalade münbit 
olduğu da görülmüştü. Burada buğday 

gayet az bir gayretle yetişiyordu. Bir 
~ok topraklar tecrübe edileli: fakat bü· 
tün bu tecrübeJerde ekinin alt üst edil· 
mesi suretile toprağın yorulacağı bilın
miyordu. Buğday piyasası yük~ldikçe 
toprak daha fazla sömürülmeğe başla
nıyordu. Bu vaziyet, bilhassa, büyük 

harbı takip eden yıllarda kendini gös-
termişti. 

Tiraktönerle biçki makineleri tahi

atm intikamına yol açıyorlardı Evvelce 
daima üzerinde çayırlar bulundurmağa 
alışkın olan toprak, hasaddan sonra 
çıplak kala kala kururnağa ve çatlamağa 
başlamıştı. Ormanların da kesilip orta

dan kaldırılması -ki bundan yüz sene 
evvel, 816,158,000 dönüm mikdarinda 

tken bugün 494,898,000 dönüme inmiş

tir evvelce ağaçlar taraf.ından korunan 
birçok araziyi, hava tesirlerine açık bı
raktı. 

Bir zaman toprağı besleyen seller, 

şimdi onu sürükleyip götürüyor, fay • 

dalı topraklar bu suretle akup gidıyor, 

geniş ırmaklar kuruyor ve birer ufak 
çay veya dere haline geliyordu. 

çiftçi cie davarlarını ve o davarlara 

eekiden zengin bir otlak olduğu halde 

timdi feyiz ve bereketini kaybetmiş 

olan otlakları ihmal :diyordu. 

Son yıllarda Amerikanın büyük bir 

kısmının çöl haline gelebilmesi ihtimali 

birçok amerikah]arın kafasına dank et· 

miştir. Garb buğdaylarından bir çok -

larırun servet yaptıkları günlerde kurak

lık muntazaman üç senede bir vukua 

geliyordu. Bugün kuraklık mmtakasın· 

da, bilhassa, Nebraska, Dakotas, Mon· 

taua, Wyoating ve Colorado da dört 

senedenberi pek az yağmur yağmış, bazı 
yerler ise yedi yıldanberi kupkuru kal

mıştır. Zaman zaman ve bilhassa 1907 

senesinde Theodore Roosevelt zama · 
nında toprağın muhafazası hususunda 
uyanıklık göstermiş olan Amerika mi1-
leti, bugün memleketi tehdit etmekte 

olan felaketin büyüklüğünü takdire 
başlamaktadır Evvelce fevkalclde mUn
bit olan 100,000,000 dönüm arazinin bu. 
gün artık hiç ekilemez bir hale geldıği 
tahmin olunuyor. 

Malta limanında tür!: ve İngiliz filoları bir arada 

Şiddetle esen rüzgarlar, 169,000,000 

dönüm kadar arazinin üzerinden mün

bit toprak tabakasını savurup uçurmuş 

onun yerine şimdi tozlar kaim olmuş

tur. 789,000,000 dönümlük bir arazide 

toprağmm üst tabakasmı kaybetmiştir; 

yakında buraları da tozların tamamiyle 

bürümesi beklenmektedir. 

Amerikalılardan bir k smı .• bir za • 

manlar gayet münbit ve mahsuldar ol

duğu halde şimdi tozlar içinde kaian 

Çin tepelerine, toprakları mı.inbit oldu· 

ğu .ıaman üzerind'! büyük medeniyetler 

teşekkül etmişken bu toprağ•n kaybol

ması ile inkxraza sürüklenen Mezopo • 

tamyaya korku dolu gözlerle bakmak • 

tadırlar. Onların telaş ve endişeleri 

« Mim kaynaklar komitesi > nin ver • 

diği şu son raporla da azalmamıştır : 

« Milli meselelerimiz, bütı.in heye • 

canlarımız, karnımızı doyurmakta de

vam edip edemiyeceğirr.iz meselesinin 
yanında taH kal<r.. toprakları bir çöl 

halini almakta 0lan bir milletin ya bu 

toprakları ıslah ve muhafaza etmeye 

çalışması, yahut da muhakkak bir ölü
me hazırlanması laz;mdır. » 

Raporun son cümlesinin ihtiva ettiği 

endişe, Roosevelt hüklı.metinin iş başı

na gelmesi ve reisin bir nutkunda yeni 

idarenin bütün kuraklık afetlerine ni • 

hayet vereceğini vadetmesi ile de azal

mış değildir . Muhalifler, derhal buna 

Canute'in akıbetini zikretmekle karşı -

lık verdiler. Ne bugünkü idare, ne de 

bır başkası insan bilgisinin bugünkü 

vasıtalarile bir millete devamlı surelt~ 
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General Mola - Madrid'e doğru 

ileri hareketimizin önüne geçilemez .•• 

(Madrid'de çıkan Mundo Obrero'dan)~ 

yağmur temin edemez. Fakat B. Roos. 

velt ve müşavirleri, buğday ve pamuk 

tarlaları üzerindeki kötü tesirleri as • 

gariye indirmek bu suretle buralarrn 

inbat kuvvetini iade etmek mümkün 

olacağı fikrindedirler. Şu sözler reisin· 

dir : « Memleketin ekonomisini dcgiş-

tirmek lazımdır. > 

Büyük ovalar pınar ve kaynaklan 
dağlarda bulunan büyük ırmaklar ve 
çaylar tarafından sulanmaktadır. Bu 

nehirler en yağmursuz zamanlarda bile 
eriyen karlarla besleıunekte ve araların .. 

dan geçtikleri aşağı seviyedeki toprak
lar en büyük kuraklıklara bile karşı 

koyabilmektedir. Hükfunet, bu türlü 
nehir·yaru araziyi arkalannda kalım§ 

bitkin ve kurak sahalara raptemeği ta• 
savvur etmektedir. lsviçre'de olduğu 
gibi vasati garb çiftcisi de kendi hay .. 
vanlanru yazın yaylalara çıkaracak, ıa .. 
şın aşağıdaki ağıl ve ahırlarda sakla. 

yacaktıı. 

Biı otlakta kaldıracağından fazla 

hayvanların otlama.masını temin için 

şimdiden birçok otlatma komitele~i or• 

gamze edilmiştir. Bu komiteler muay• 

yen bir otlakta orasının müsaade ede· 

ceği nisbetten fazla hayvan otlatılması• 

nın önüne geçecektir. 

Ormanların kesilmesi yüzünden kurak Taşan ve toprağmrn inbat kuvveti eksi

len Amerıkada biı salıayJ kaplayan toz ve kumlar 

Arazinin inbat kuvvetini iadP etmek 

için sulama tertibatı almmağa gırişil

mişti r. 

Kuraklık m.ınta kalanndan çekilip 

şimdi yardım teşkilab tarafından bes -

lenmekte olan çiftcilerden 50,000 kişi, 

hali hazırda 1000 tanesi inşa halinde 

bulunan ve bahar yagmurlarile dağlar

da eriyen kar sularını toplayacak olan 

barajlar da çalıştırılmaktadır. Buğday 

yetiştirmek için suları son zamanlarda 

bir haylı alınmış olan göller eski vazi

yetlerine iade edilecektir. Tarla yapıl· 

mak için ağaçları kesilmiş olan orman· 

lar yeniden ağaç/anacaktır. Ayrıca mer

kezdeki ovalarda yüz mil genişliğin· 

de bir oı-man kuşağı vücude getirmek 
üzere bir plan ·hazırlanmrştrr. 

Federal hükfunet, ferdi teşebbüslerin 

mazide körükörüne tahrip ettiği tabii 
şertları yeniden vücude getireceğini Ü• 

mid etmektedir. > 



Matbuat hürriyeti 
Ayni prensipin İngiltere ve Fransada 

.. 1{i avrı telalikisi üzerinde bir tahlil 
ol 

Türlü skandallere neşir ve ihbar vasıtası olan matbuatın, Fransa
da, iç bakam Salengro'nun intihariyle, bizzat kendisi bir skandal mev
zuu haline gelmif olduğu malfundur. Fransa, şimdi, hiç bir kayda ta
bi olmadan, hiç bir mesuliyet taşımadan, iftira, tahrik, taarruz vasıtası 

olan matbuatın, bizzat hürriyeti tahammül edilmez bir hale getiren 
bu hürriyetini tahdid etmek için kanuni tedbirler almak yolundadır. 
Siyasi hürriyet hususundaki prensipleri F ransanmkilerden daha dar 
olmıyan İngiltere ise, kanununun matbuat hakkındaki kayıdlariyle, 
bu meseleyi çoktan memleketi lehine halletmİf bulunuyor. 

işte ap.ğıda tercümesini okuyacağınız makalede İngiliz gazetecisi 
Jossleyn HENNESSY'nin İngiliz ve fransız kanunlarmm ne§rİyat hu
susundaki esas hükümlerini kıyaslamaktadır. 

"Siyasi muhalefet İngiltere'de de 
Fransada olduğu kadar kuvvetle faa • 
liyettedir. Fakat şunu söylmeliyim ki, 
her hangi bir gazete, B. Baldvin'in 
gündüz hüküınet reisliği ~erken bir 
yandan da geceleri bir eşkiya çett.sini 
idare ettiğini yazsa, binbaşı Atlee'nin 
sosyalist yoldaşları gülmekten katılır
lardı. Ve eminim ki binbaşı Atlee'nin 
başvekil olacağı gün, muhafazakarlar 
onu bir haydud diye parmakla göster • 
miyeceklerdir. 

Fransada ekseriya şahsi husumetler 
ve bazan kin, siyasi işlc1ere karıştırlır. 
His mantığın yerini alır. Rakiblerinin 
fikirlerine karşı kendi fikirlerini izah 
ederek problemlerin halline yardım e
decek yerde, siyasi muharrirler, i~i, ek
seriya kasden, bir şahsi kavgaya döker· 
ter ki asıl mesele gözden kayLedilmiş 
ofor. Böylece kcrmoy, gayri mesul neş
riyat vasıtasiyle zehirlenir. Ve yukar • 
da zikretti 'im neviden müthiş ithamla
ra iltihak eder. Ve şunu da ekseriya 
farkettim ki, kendileriyle aynı fikirde 
olmadığım takdirde fransız dostlarımla 
siyaset münakaşalarına girişmek im • 
ktinsızdır. 

Bu solcu muhitte, eğer kendinizi tek
rar davet ettirmek istiyorsanız, B. La • 
val'in yanılmış losa da, hüsnü niyetle 
hareket etmiş olduğunu kabul ettirme
ye çalışmayınız. Sağcılar arasında da, 
B. Thorez'in siyasi görüşlerine muhalif 
olmakla bearber, şahsiyetinden ve ken· 
dine çektiği sempatilerden takdirle 
bahsetmeye kalksanız, bütün hiddeti 
üzerinize toplarsınız. Bana inanmazsa • 
nız, bir tecrübe ediniz. 

Bu zehirli atmosferden çıkan neti
ce şudur ki Fransanın yarısı, her çare
ye baş vurularak siyaset sahasından u
zaklaştırılması lazım gelen alçaklar ta
rafından vatanın ihanete uğradığına 

kanidir. 
Hükümet işleri, İngilterede, diğer 

bazı memleketlerden çok daha kolaylık· 
la yürür, çünkü iftira hakkındaki ka • 
nunlar ihtirasiarr tahrik etmek imkan· 
larını tahdid etmektedir. 

İngiliz kanununa göre, bir adamın 
şöhreti, en kıymetli malıdır. 

Kırallığın ister en yüksek şahsiyeti 
isterse en mütevazı çöpçüsü olsun, her 
hangi bir adamı, gene, gülünçlüğe veya 
husumete maruz bırakan veya. mesleği 
yolunda kendisine zarar verebilecek o
lan bir yazının neşi:- sahasına konulma
sı, hakkında tazminat oavası açılması
na hak verdirir. 

İngiliz kanununa göre, bir takım ya
zılı iddialar o de-.:1.:cde yalan ve iftira 
telakki edilir ki çok ciddi bir vaka ola
rak mütalaa edilir, ve ''kıralın sükGnu" 
nu ihHl.1 telakki edilerek, bir amme su
çu sayılır ve suçlusu hapis cezasına 
çarptınlır. 

Hiç bir ingiliz gazetecisi, kanunun • 
bütün teferruatına vakıf telakki edile· 
mez, fakat bu kanunun pratik tesirleri
ni iyice kavramış olmadıkça mesleğini 
icra edemez. Gazeteler, kendilerine pek 
pahalıya mal olabilecek • hazan yarım 
milyon frank tazminata kadar • muhar
rirleri kullanmakta çok tereddüd eder
ler. 

Bir ingiliz gazetecisi, bir devlet a· 
cfamının takib ettiği siyasette hatalı gör
düğü noktaları istediği gibi tenkid ede
bilir, fakat kendisini şahsi menfaat pe-
9inden koşmak veya dürüst hareket et
aıemekle itham ederek siyasetine hil • 
~um etmeden, veya hususi hayatına dil 
uzatmadan önce, kendi kendine şöyle 
düşünür: 

1 - Söylediklerimi tamamiyle isbat 
edebilir miyim? İddialarımın kısmen 
doğru olduğunu isbat etmek hukukan 
gayri kafi gelecek ve bana davayı kay
bettirecektir. 

2 - İfademde itidali muhafaza edi
yor muyum? Her hangi şahst bir baka-

ret veya herhangi bir ima, derhal jüri
nin bana karşı bir vaziyet almasına se
bebiyet verecekti':. 

3 - Yazımda kasid yok mudur? Da
vacının avukatı, hücum ettiğim şahsa 

karşı bir garaz beslemem için seLeb ol· 
duğunu isbat edebilirse, veya kasden 
hadiseleri tahrif edersem, jüri, fenalık 
yapmak maksadiyle yazı yazmış oldu
ğumu düşünecektir. Bir iddianın fena
lık yapmak kasdiyle ileri sürüldüğü -
nün isbat edilmesi, bir hakaret iftira 
davasında derhal mahkumiyeti intaç 
etmekte ve tazminatın mikdarmı fan • 
tastik bir şekilde yükseltmf'ktedir. 

4 - Tenkidlerim doğru ve dürüst 
müdür? Tefsirlerim, kariin bir haberde 
hadisenin ve tefsirin hududunu tayin 
etmesine imkan vermiyecek şekilde va· 
kıaların hikayesine karışınamaldrr.Ten-

. kidlerimin ;çinde vakıaların yanlış bir 
izahı mevcud olmamalıdır, çünkü ancak 
kısmen doğru, tahrif edilmiş veya sah
te haberlere istinad eden tenkidlerin 
doğru telakki edilemiyeceği aşikardır. 
Diğer taraftan, vakıaları iyice tetkik et· 
meden tenkidler yürütmüş olduğum is
bat edilirse, samimi ve dürüst hareket 
etmiş olmak kanaatim beni kurtara
maz; 

5 - İleri sürdüğüm ithamlar umu
mun menfaatini alakadar eden cinsden
midir? Bu jürinin değil, hakimin halle
deceği bir kanun meselesidir. Umumun 
menfaatini alakadar eden meseleler sa
hasına hükümet, nazırlıklar, adliye ve 
idare makamları, amme hizmeti gören 
insanların hayatlarının funme hizmetle
rine aid kısmı, ve aynı zamanda edebi
yat, güzel sanatlar, musiki ve tiyatro 
dahildir. Fakat, B. X in karısını döğ
düğü veya 20 sene önce hırsızlıktan 

mahkfun olduğu hakkındaki iddiaları • 
mm halkın arasına yayılması faydalı 

olduğuna hakimi ikna edebilir miyim? 

Aleni muhakemelerin safhaları, sa
uakatle nakledilmek ve muhakemenin 
ı,:eçtiği zamanda neşredilmek şartiyle, 
ne kadar hakaret ve iftirayı şamil olsa 
dcı neşredilebilir. 

Mesela, hakimin bir müşahide hitab 
ederek "sefil yalancı" diye hitab edişi
ni, muhakemenin cereyanı hakkındaki 

bir haberin içinde zikretmekte suç yok
tur. Fakat aylar ve seneler sonra, o ada
mın mazisinden bahsederken aynı şeyi 
yapmak bir suç teşkil eder. Bir adamın 
hapiste yatmış olduğunu söylemek, eğer 
bu doğru değilse, hakaret sayılır, fakat 
eğer doğru ise, bir adam yaptığının ce
zasını çektikten sonra, mazisi daima 
kendine karşı kurcalandığı takdirde 

hayatını yeniden yapamıyacağına göre, 
işlenen suç daha ağırdır. 

Bir ~nuhakeme safhalarından yalnız 
itham tarafını, veya yalnız müdafaa ta
rafını zikretmek hüsnü niyetle yapıl· 
mış telakki edilemez. 

Zem ve kadih hakkındaki ingiliz 
kanunu, bazı memleketlerde olduğu gi
bi, gazetelerin kendi kendilerine bir 
mahkeme salahiyeti bahşetmelerine ma
nidir. Bir suç yapılınca polis şüphelen
diği her hanği bir kimse hakkında tah
kikata girişebilir. Fakat gazeteler erte
si gün: " B. X 'in katli etrafında tahki
kat yapan polis bugün Bayan X 'i saat
lerce sorguya çekmiştir" diye yazamaz
lar; bir İngiliz jürisi bu kadın hakkında 
bu derece ağır şüpheler uyanmasına &e· 

bebiyet vermiş olan gazeteyi ağır taz -
minata mahkfun eder. 

Bu yakınlarda bir Paris gazetesi bir 
cinayet etrafındaki polis tahkikatı do
layısiyle ne~rettiği habere şöyle bir 
başlık koyuyordu: ''alçak katil Y., ezi
ci delillere rağmen, cinayetini inkarda 
ısrar ediyor". böyle bir başlığın, bir 
ingiliz jürisi karşısına çıkacak bu ga • 
zeteye ne ağır tazminata mal olacağrnı 
düşünürken aklım yerinden oynuyor. 
Böyle bir darbeden sonra btt gazetenin 

bir daha maddeten kendini toplaması -
na imkan olmazdı. 

Mevzuu bahis fransız gazetesi, in . 
1 gı1ir kanununa göre, iki ciddi fenalık 

işlemiştir: bir kere, B. Y. ye karşı en 
müthiş bir ithamda bulunmu~tur. Ve 
bunu yaparken de neşrettiği haberin 
yalan olduğunu bildiği için taammüde 
bulurunu~tur. Çünkü, muhakeme safha
ları, mahkeme huzurunda on iki vatan
daşı onun suçlu olduğuna ikna edince
ye kadar, B. Y. İngiliz kanunu nazarın
da masumdur. Böyle bir yazı, çok ağır 
bir para cezasına hatta hapse mahkumi· 
yete yol açabilir Tabi, gazetenin sahibi, 
başmuharriri, muhbir ve gazete bayile
ri (mesajeri) hep birlikte mahkeme hu
zuruna çıkarılır, çünkü kanun, böylece 
yapılmış olan neşir suçunda, hepsini 
mesul addetmektedir. 

Diğer taraftan, maznunun muhake -
mesinde ''jüre" ısıfatiyle bulunmaya da
vet edileceklerin bir kısmı da o gazete
yi okumuş olabiieceklerinden dolayı, 
ingiliz kanununa göre, mevzuu bahis 
gazete, jüre'lere, maznun hakkında, da
ha mahkemeye getirilmesinden önce bir 
b.:ltıl kanaat evrmiş olmak itibariyle, 
davanın kanuni yoldan ve hüsnü suert
le geçmesine halel vermiş addedilirler. 
Böyle bir hareket, adliyenin vazifesine 
müdahale suçundan cezalandırılır. 

Bu kanunların İngilteredeki tesiri 
şudur ki, cinayet haberlerine dair yazı· 
lar polis tarafından verilmiş olan malO.
mata inhisar eder; ve polisin şüpheleri 
bile ne~redilemez. Bir tevkif haberi bu
hususta gösterilen resmi sebeble bera
ber neşredilebilir, fakat tefsirsiz ola -
rak. Ancak hadise mahkemeye intikal 
ettiği zaman~ır ki vakalar ilk defa ola
rak matbuat tarafından halka teferrua
tiyle bildirilebilir. Şunu da ilave ede • 
yim ki muhakeme haberleri tamamiyle 
objektif bir şekilde, müşahidlerin ve 
maznunun tavırları hakkında hiciv ma
hiyetinde müşahedeler katılmadan, 

yazılır. 

Bazı memleketlerde hakarete karşı 

müessir kanunların mevcud bulunma • 
ması, cinai hadiselere bilvasıta karış • 
miş olan kimseler hakkında çok zalim 
olmaktajır. 

İngi!terede geçmemiş olan bir cina· 
yet hatırlıyorum. Bir genç babasını öl
dürmekle zannaltına alınmıştı. Cürmü
nü isba edecek hiç bir delil yoktu, fa • 
kat haftalarca müddet, gazeteciler de -
tektif oyunu oynıyarak, oğulun, ci.irüm 
gününe nered-e ve nasıl geç.irildiği hak

kındaki beyanatında keşfettikleri sayfa
lar dolusu tezadlar neşrettiler.Cinayetin 
sebebleri ve şekli hakkında bir nazari
ye yarışı başlamıştı ve bunların hepsi 
de gencin cinayeti işlemiş olduğu nok
tasında ittifak ediyorlardı. Bir kaç ay 
sonra kati deliller neticesinde bir ser
seri yakalandı ve cinayeti itiraf ettiği 
için mahkfım oldu. İngiltcrede zem ve 
kadih hakkındaki kanun, masum genci 
haftalarca sürmüş olan böyle bir işken
ceden kurtarmaya kafi gelirdi. Dostla
rı ve komşuları, onun polis tarafından 
zannaltmda tutulduğundan katiyen ha. 
berdar olmazlardı. 

Buna mukabil şurasını da itiraf et -
mek lazımdır ki, ingiliz kanununun za
yıf bir tarafı vardır: Davacı, ne redil • 
miş olan hakaret yazısının kendisine 
yaptığı maddi zarar hakkında mahke
meye deliller ibraz etmekle mükellef 
değildir. Bn hal, terazinin gözünü o
nun tarafına eğmekte, ve şahsi vaziyet
leri, kendilerinden delil istendiği tak • 
dirde, bir zarar ziyan davası açmaya 
hiç de müsaid olmayan kimselerin mah
kemeye baş vunnalarına meydan ver -
mektedir. Bu gayri tabii hale çare bula
cak olan bir kanun projesi yakında 
parlamentoya verilecektir. 

Bununla beraber, bugünkü ingiliz 
kanunundan doğan haksızlıkların ma • 
hiyeti ne olursa olsun, hiç bir zaman 
bu, bazı memleketlerin her türlü haka
ret, tecavüz, tahrik neşriyatına müsaa

de eden kanunları derecesinde zararlı 
değildir. 

Zannedilmesin ki ingiliz kanunu, 
bir gazeteyi her hangi bir fesad veya ir
tikabı açıkça haber vermekten meneder. 
Kanun sadece, hadiseleri iyice tetkik 
ederek, amme menfaatinin bu neşriya
tı yapmayı amir olduğuna kanaat getir
medikçe, her hangi bir kimsenin haya • 
tından daha aziz olan bir şeyine, şerefi
ne dokunulmasını menetmektedir. Mat· 
buat vaki olan bir ıskandalt haber ver
mekle suç işlemiş olmaz. 

Bunun çok mühim iki neticesini kay
dedelim: devlet adamlannm şahsi ma

suniyetleriyle iftihar eden memleket, 1 
bir ıskandalın haber verilmedyle derin· 
den sarsılır, ve yapılan hücumu çok cid-

SOSYAL POLiT:1KACI 

UZVELT 
Loyd Pestcr'den 

Ruzveltia eşsi~ bir zaferiyle netice
lenen Amerikanın cumur reisi seçimin
de, yalnız reisin ekonomi ve konjüktür 
politikası hakkında değil, sosyal poli
tikası hakkr.nda da muslihane bir ihti
lal manasını taşıyan bir hüküm verilmiş 
oldu. 

Hemen lıemen bir asırdanberi, İn· 
giltere, liberalizm ve Mançester'cili· 
ğin olduğu kadar sosyal politikanın da 
klasik ana vatanı olduğu halde, • çün
kü bütün dünyanın sosyal refonnacıları 
ingiliz fabrika kanunlarını kendilerine 
örnek almışlardır. - Anglo-Sakson devle. 
tinin diğer parçası sayılan Birleşik A
merika hükümetleri, Ruzvelt iş başına 

Ruzvelt .seçimden sonra ..• 

(Meşhur İngiliz karikatürcüsü Low'un 
yapt1ğ1 bir karikatür.) 

geçinciye kadc.r, şahsi inisiyatifin tak
dire mazhar olduğu ve devlet müdaha
lesinin hor görüldüğü tahdidsiz ekono
mik endividüalizm ile bırak yapsın, bı
rak geçsin X:aidesinin ülkesi olark kal
mıştı.Pilgrim Fatlıcr (Hacılar babası) 

ve müteassıb püritanların günündenbe
ri, yankiler (halle diliyle şimali ameri
kalı demktir.) için bir düstur vardı; 
"Sen kendine yardım et, allah da sana 
yardım eder 1,.. Amerika piouielerinin 
dinle bağlanmış endividüalizm ve iş ah
lakları, eski zihniyeteki amerikalıların 
bugüne kadar bir imanı diye yaşamıştır. 
Bu iman da modernleştirilerek kudsi
likten çıkarılmıştır. 

Ancak, :ımerika burjuvasının, sosyal 
politikaya, devlet müdahalesine ve şey
tan müesses<?leri olan sendikalara karşı, 
adeti dini bir taasubla dinecek dt:rece
de duyduğu nefreti anlayabilmekliği
mi.t için, bu gibi eserleri çok bol olan 
genç amerikan edebiyatından her hangi 
bir modern ve sosyal romanı alıp oku· 
mamız kafidir. 

Avrupalı, sendikaların mevcudiye
tini, bir zaruret ve hatta bir çok ncsil
lerdenberi ona sosyal bir tabiat vakıası 
gözüyle bakmaya alışıktır. Ve gene bu 
avrupalı, ekonomik bakımdan zayii o
lanları himaye etmiyen, sosyal sigorta
sı, iş kanunu olmıyan, ve zaten daima 
ekonomik buhranlarla karşılaşan bir 
modern sosyeteyi artık tasavvur bile e
dememekted;r. Halbuki, Ruzvelt'oen 
önceki amerik:ılı böyle değildi. Bu te
lakkiyi, sadece endividüalistçe teamül
lere hamletmek doğru değildir. 

1930 • 19.>3 deki büyük buhrandan 
evvel, Birleşik Amerika hükümetlerin
de, mutlak bı: hakiati ifade etmemekle 
beraber, dünyanın herhangi bir } erindc
kinden daha ziyade bir hakikate yalan o
lan, "Herkes kendi sefaletinin müseb
bibidir 1., vecizesi hakimdi. Bu vecize
nin hakim olmasının sebebini de, ameri
kan sosyetesinin bilhassa sağlam olan 
ekonomik esaslarında aramak lazımdır. 

Evvela, eski dünyanın tamamiy
le bir aksi olarak, Birleşik Amerika hü
kümetlerinde 20 inci asrın ortalarına 

kadar, ekonomik buhran yüzünden şe
hirlerde işsiz kalmış olanları yerleştir
meğe yetecek bol bol iskan sabalan var
dr. Fal·at, onpan sonra, bu iskan sa
haları gitgide azalınca, teknik imkan
ları hadsiz bir surette kullanarak dev 
gibi inkişaf eden endüstri ile birlikte 
müteşebbis ve çalışkan amerikalı için 

diye alır. Çünkü bilir ki, gazete, yaptı
ğı ihbarda kendi şerefini ortaya koy • 
muş ve haheı: doğru olmadığı takdirde 
ağır tazminat ödeyeceğini göz önünde 
tutmuştur. İkincisi de, memleket, biri
birine her gün avu~ dolusu çamur at • 
makla meşgul iki cepheye ayrılmaktan 
masundur ... 

"Var kuv('~t{e ~ekici vurııyorduli. 
Bazan nalına hazan da mrhna rastlıyor• 
du.'' General J onson 

mahdud enı:lüstriel sahalar ortaya çık
tr. 

Bu vaziyette, işçi ile müstahdemin 
iş alanlar sınıfında kalmak duygusu ile 
asla yaşamadı'i[ı, kendisine, müstakil 
çiftçi veya i~ adamı olmak ümidi ha.. 
kim olduğu bedihi idi. Böyle olunca da 
işçiyi fabrikada alıkoyabilmek için, 
gündeliklerin eski dünyadakilerden da. 
ha yüksek olması icab ediyordu. Bun
dan da anlaşılıyor ki, yalnız amerikan 
burjuvası değil • .kısmen amerikan işçi· 
si de, "kendi kudretiyle., yükseleceği
ne inanarak cndividüalist olarak kaldı. 
Bundan do!ayr, 1933 yılına kadar, A· 
merika işçisinin yalnız pek ufak bir: 
kısmr, taiı:riben 2 milyon kişi müsta
kil sendikalrda: organize edilmis bulu .. 
nuyordu. Bundan başka, bu sendikalar 
da, daha ziyade, ayrı ayrı zanatlaraan 
terekküb etmiş haddinden fazla endivi
düalist bir tc~ekkülü andırıyordu . Bü
yük ibr endüstri şubesinn tekmil işçile .. 
rini Avrupa <.irneğinde bir arada top
layan sendikalar yavaş yavaş peyda ol· 
mağa başladı. 

Bu akalliyct bir taraf bırakılacak O• 

lursa. işçi ve müstahdemlerin ekseriye
ti organize edilmemiş oldugu için, iş
çiler, hazan hı:fta sonunda keyfi istedi
ği gibi hareket -ederek, işten çıkaran, 
veya iş veren patronla ekseriya ayrı ay. 
ve teker teker pazarlık ediyorlardı. Kal· 
dı ki, çok defa, dşçiler zorla patronla
rın sendikal.uma sokuluyorlardı. 

Bu itibarla, Avrupada, Belfast ve 
Londradan Roma ve Viyanaya kadar 
kökleşmiş oidugu gibi, devletin tavas
sutile, anlaşmazlığın hal ve faslına imkii.Q 
verecek, işçi ve'ya patronların kollektif 
müzakere sisteminden ufak bir eser bi
le yoktu. İşçi ve müstahdemlerin ihti· 
yarlığa, hastalrğa, sakatlanma yahud 
işsizliğe karşı sıgorta edilmeleri ağıza 
bile alınmıy.,rdu. Yalnız bazı hükümet• 
lerde, o da tecrübe kabilinden, kazalara 

karşı sigorta sistemi tatbik ediliyor
du. Ve bunun IÇin de, Avrupanın bir 
türlü uslanmayan doktrinci'lerinin: 

''Amerika'; tO yıl zarfında soyalist 
olacaktır . ., tar%Ynda kehanetlerine haklt 
olarak gülünüyordu. Halbuki, Amcrj. 
ka katiyen soyalist olmamış, fakat, bu
gün aşın denecek kadar sık sık müda
haleci ve sosyal reformacı olmuştur 1 

Ancak, bu ani değişikliğe, yalnız, 
Amerikanın o korkunç ekonomik buhran 
kabusu müessir olabilirdi. 1932 ve 1933 

de fabrikalar can çekişerek ölünce, ban. 
katar kapanınca ve 20 milyon insan iş· 

siz kalarak en korkunç bir müzayeka i
le karşılaşıilca, o ana kadar beslediği 

kaygısızlık ve kendine itimad telkin e
den optimizm ile işlerin devam edemi
yeceğini am-;:rikah da anladı. Bundan 
dolayı, selamete çrkmak için yeni çare
lere baş vurmal< maksadiyle Frankilin 
D. Ruzvelt'i kolundan tutup cumur rei
sinin sandalyasına oturttu. 

Bu muaızam vazifeyi üzerine alan 
adam ne yaptı? O, batı ve merkezi Av
rupanın 1840 denberi geçirdiği inkişafı, 
bir kaç ay içinde temin etmekten ve 
ayni zamanda da konjüktürü yola ge

tirmekten başka bir şeye girişmedi 1 
Kendisiqin, Amerikanın, banka ve kre
di sistemini iı.lcıhından, bir çok tenkid
lere maruz kulan kambiyo politikasr 
tecrübelerinden, dev gibi büyük olan ha 
yındırlık iş1erinden ve ziraatteki istih

salin tanziminden, burada hiç bahset
meğe bile lıi~m yoktur. Fakat, kon
jüktür politikası için yapılan gürültü
lü m'ücadele arasında, ekseriya unutul· 
muş olan onun lr.alkıru:na eserinin pek 
az münakaşa edilen bir sayfasını, yani 
iş şartlannın tebdili ve yeni sosyal 
kanunlar çı~rJlması faslını bir defa 
gözden geçirmeyi faydasız görmüyo
ruz. 

1933 ek, National lndustrial Reco
very Act, yqnı~ mim endüstri kalkın
ma hareketi ve .kısaca, N / RA adı veri· 
len kanun çikanldı. 20 kısa fasıldan i· 
baret olan bu ,kanun bütün kontinan 
endüstrisinde ştan aşağı bir değişik· 
lik yapılma<>mı derpiş ediyordur 

Bu kanuna göre, her endüstri şube

- Say/ayı ~eviriniz -
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sinin, asgari gündelik mikdarını, iş sa
atini, fiatları ve patronla i_:lçi arasında
ki münasebetı mümkün olduğu kadar 
tam ve katiyetle tesbit eden bir kod'u 
olacaktı. Bir kaç ay zarfında 500 den 
fazla bugibi, kod'lar hazırlanarak, bun
larla 22 milyon işçi ve müstahdemin 
çalışma şartları tanzim edildi. 

Hükümetuı bu suretle. takib ettiği 
gaye, günde!ik ve eşya 1iatlarının daha 
ziyade dü~::nesinin önüne geçmek ve 
yığının tekmil gündelik yekuniyle bir
likte satın aıır.a kabiliyetinin yüksel
mesini temin etmekti. A'yru zamanda, 
bu kanunl.ı.. işçil .. rin müst:ı:.tıl sendika 
organizo:. "onurıur. lehinde h: re ket edi
lerek, patronla işçinin kollektif müza
kerelere giri~mesi ileri sürüldü, ki böy
lelikle, yeni i~çi şartlarına· riayet edil
mesinin temini düşünülüyordu. B ir ta. 
rafta bunlar yapıladursun, çocukların 

çalışmaları ve işçiye para yerine malze. 
me ve ayniynt vermek sistemi bü
tün memlekctt: vasak edildi. 

500 den fazla kanunun tatbikatına 

nezaret etmek için, "l .. 'atiomıl Recoı·ery 

Administration" yani bir milli kalkın
ma idaresi ve kısaca (NRA) adı al
tında muaua111 bir organizasyon yapıl
dı. Çok geçmeden 4000 memuru olan 
bu müesses~:'lın ba§ında general jonson 

bulunuyordu. 
Artık Amerika endüstrisi kod'ları.1 

hakimiyeti altına girmişti. Pitsburg'da
ki ~elik fabrıkalarmda Teksas'daki pet· 
rol kuyularına, Mişigan gölünün oto· 
mobil depolc1rından cenubtaki dokuma 
fabrikalarına varıncaya kadar, hepsi de 
kendilerini veni nizama uydı.:r~:·; mec
buriyetinde idi Bazı endüstri şubeleri 
tesanüdlü " Gilde'' ler {işçilerin, stajyer 
Jerin ilah) gündeliklerini tanzim eden 
birlikler} İııtütab etmiş olacaklardı. 

İnhisarı .. ndıran vaziyetler meyda
na getirmek ıçıı., patronlar, kod'la•ı ek
seriya memnuı.iyetle tabik ediyorlar
dı; çünkü, ı-:anun, işçilere yapılan ta
vizlere tak.ı<> (,!mak üzere, antit.-ust ka
nunları fcsh<:tmişti. 

Bu tedbirlerden sonra, çok geçme
mişti ki, fiathırın süratle düşmesinin ö

nü alındı. Ve bu su; etle de, ekonomi, 
hiç olmazsa, hayati meselelerde tazyik
ten kurtulmuş oldu. İşçi ve müstahdem
lere iş vermek suretiyle, satın alma ka
biliyeti pek o kadar yükselmediği gibi, 
son üç yıl içinde de işsizler ancak yüz

de 30 nisbe~111de azaldı. 
Ruzvclt ıeformalarınrn konjüktür 

politika bakın.ından yaptığı tesirlerin 
bir çok mün~kaş edilir tarafları olma
sına, takib ettiği gayeler itibariyle de 
geçici bir mahiyet taşımasına rağmen, 
fkrimizce New Deal'in sosyal politika 
eserleri, ebedi manada değerler vücuda 
getirmiştir. 

''Recovery,, ve Relief, yani kalkın
ma ve sosyal yarnım, lıizumlu, fakat sa
dece geçici hareketlerdi. Geçici olını
yan, müstakbel amerikan sosyal politika. 
sının temeı.erini atan '"ref orma,,dır. 

Zaten çok gevşek hukuk esaslarına 

istinad eden NIRA kanununun yerine, 
ergeç yeni kanunların konulacağını he
saba katmak gerekti. İşlere başlandığı 
sıralarda, ~'!neral Jonıon'un elinde, 
kod'ları tabiıt etmek için hiç bir cebir 
vasıtası yok~u. "Mavi kartal'' alametini 
geri almak cezası ile, firmaları hü
kümetin verıgı şiparişlere iştirak eden
lerin çevresinden çıkarmak tehdidleri 
mütemadiy.:n ıleri sürülemezdi. Ekono· 
tnide ileri gelenlerin vatan severliğine 
ve tesanüd duygularına hitab eden mu· 
azzam bir propaganda, cebirin yerine 
geçmişti; Bunun neticesinde de, kod'la
ra riayet edılmiyor diye şikayetler ço
ğaldıkça !i'l ~aimıştı. 

General J on son, buru ara, yeni yeni 
kontrol organizasyonları, ofis'ler, de
partmanl:..r, heyetler ilah, kurmak su
retiyle cevab ve riyor, iki organizasyon 
elbirliği ile ~alışmak kabiliyetini gös-

U L U S • 2 lLKKANUN 1936 ÇARŞAMBA 

IR~L\NI KATEl)EN DEMlRYOLlJ 
Asilerin tebli-

ğinden: 

"Madrid'e gir
dik ve oradan çık
mıyacağız." 

(Barselon'da çı

kan r ., Publici
taı' dan). 

teremeyince, hır üçüncüsü teşkıl edili
yor ve bu t~rlü tedbrlerin ardı arka::;ı 
gel.'lliyordu. Bu hal, "Suprcme Court" un 
(yüksek m_'ıkeıne), bütün NlRA kanu
niyle N ıRA faaliyetini anasal kanuna ay
kırı diye h..ıkmetiği meşiim 27 mayis 
1935 tarl: · .• .! kadar devam etti. 

Bu vaizyet karşısında tekmil orga
nizasyonun dağılması icab ediyordu. 
Organizasyv;ı dağıtılarak, enkazı, muh
telif bakanlıklara tevzi edildi. Yalnız, 
iş ihtilaflarmt halletmek maksadiyle 
senatör Vagııet tarafından tesis edilmiş 
olan organıı:asyon kaldırılmadı. Fakat 
buna karşı. NtRA'nın en ehemiyetli kı
sımlarını :mrtarabilmek maksadiyle, 
kongre, y~:u kanunlar ileri sürüyordu. 

Cumur r r s i dikkat ve ihtiyatla i.a
rekete başladı. Yapılan yeni kanunlar
( _, muhtelif hükümetlerin hükümıan

Jıklarını rerıdde etmemek daima bıiyük 
bir ihtimam' ı göz önünde tutuluyordu. 
Merkez hü!~ümetinin, tekmil birleşik 
hükümetlerden vergi almak ve toplanan 
paralarla, muhtelif hükümetlerde yapı
lan içle:-<' " Jrc'. etmek h;' .kı ohluğur:

dan, verg; .ı.:mak ve muavenet etmek 
yolundan y.iri:.me;te karar verdi. 

Merkez hiiKümeti, bazı esaslar çiz
di ; bu esa.;l:ıı a riayet eden hükümet
ler, yardım ;:C'rebilecekıerdi ki, Ameri
ka sosyal poiitikasının Magna Charta·-

(*) sı sayılabilecek olan kanun da, işte bu 
tertibattan meydana gelmiştir. 

Bahsin buıadaki mevzuu, 1935 a

ğı.;stosunda h<ıbul edilmiş olan "Social 

Security Act'''. yani, sosyal emniyet ka

nunudur. Bu kanun, merkez hükümeti

nin sosyal p~lletik olarak çıkardığı ilk 

kanundur. Muhtelif hi.ikümetler bu ka

nunun kuvvetiyle merkez hükümetin

den yardım t;örecekler ve böylelikle de 

çocuk ve analara, malCıllere yardım e

decekler, sıhat işlerini isHih ve mükem

melleştirebileceklerdir. Bu hususta tah

Jis edilmiş olan para 50 milyon dolardı. 

İhtiyarlık ve işsizlik sigor~asm ın 

genişletilip ır.Jilh edilmesi için de ted· 

birler alındı. Bunun temini için, işçi ile 

patronu ayni nisbette yük altın.: so

kan bir gündelik vergisi konuldu. 
Bu kanunun manası sudur ki, bugün ar
tık, kollektif tedbirler alınmadan ve 

devlet yardımı olmadan sosyal ve eko
nomik re rah ile birlikte, ferdlerin em
niyetini de meydana getirmeğe imkan 
kalmaıştır. 

(') Ma~na Charta. fngilterede 1215 

yrlrn.1 kadar, krrallar keyifleri istediği 
gibi vergi t:ırhederlerdi. Asilzarlelerin 
tazyiki ile bu usul kaldırılarak, 1215 de 
bir kanun çrkarrldı ki, Magna Charta 
libertum adr verilen bu kanun, lngiltc· 
renin ilk ana yasası mesabesindedir. 

Mütercim 

Fölkişer 

Beobahter'den : 
Bugün İran, 

büyük hükümdarr 

Şehinşah Riza ha· 
nın azimkar ve 

kudretli şahsiyeti 

sayesinde muaz -
zam yenileşme ha· 

reketlerine giriş -

miş bulunuyor. 

Devleti idare etti
ği on yıl zarfında 
kervan izleri oto
mobil y_olh:rına 

çevrildiği gibi, as

rın bütün ihtiyaç
ları göz önünde 
tutulmak sureti
le techiz edilen 
bir d~miryolu da 
bitmek üzeredir. 

o 

-
Şimdiye kadar. Berlin'den 

Varşova, Kiyef. ve Baku üzerinden, Ha
zer denizi sahilinde bir İran limanı o -
lan Pehlevi'ye varıyor ve oradan da 
otomobil ile 400 kilometrelik bir yol 
katettikten sonra Tahrana geliyorduk. 
Halbulci 1937 yavndan itiba eı.ı., Baku'
dan kalkacak olan v3 -'l:r .)i ~ •. ~ eni bir 
liman olan Benderşaha götürecek ve o

radan da, yataklı ve yemek salonu olan 
bir sürat katarına yerleşerek etrafımı
zı seyrede ede yolumuza devam edece: 

ğiz. 
Bu limandan lranın içine hareket e-

den trenimiz, evveHi, gözümüzün göre
bildiği kadar geniş, at ve sığır sürüle • 
riyle dolu türkmen boz kırndan geç
mektedir. Şimdiye kadar göçebelerin ya. 
şa1ıkları eski siyah ve yuvarlak çadırla
rın yerinde, küçü1< İY.y1:r: evleriyle y~ 
ni köyler peyda ->lmuştur. 

Yolumuzun küçük bir kısmı, gayet 
verimli pirinç tarlaları ile, son zaman
larda ekilen pancar tarlalan arasından 
geçerek. Hazer denizinin cenup kıyı • 
Jarr civarında dar bir vadiye düşmekte
dir. Trenin durduğu bazı istasyonlar -
da, kompartimanlarımızm pneçereleri 
önüne portakal ve fıstık satrcılarr biri

kiyorlar. 
Tren, yavaş yavaş vadiyi bırakarak, 

gayet dik bir yoldan Elburs dağının şi
male düşen yamaçlarına tırmanmakta -
dır. 2000 metrelik bir irtifa, 140 kilo • 
metrelik bir mesafede ezilip yedirili -
yor. Hatla birlikte her iki tarafta koca
mış ormanlar da geliyor. Çakallar, kurt
lar, geyikler, leopard'lar, ayılar ve hat
ta kaplanlar, bu asırdide ormanları teş
kil eden, meşe, çinar, çam, gürgen ağaç
ları arasında yaşamaktadırlar. 

Şubat ayı basar basmaz, buralarda 

misk gibi kokan menekşeler açmakta -
dır. Her halde bu yerler, avcıları çeke
bilecek kadar güzel ve cazibelidir . 

Fakat, gene bu yerler, demiryolu 
yapacak olan teknikçiler için o nisbette 
de müşkülatla doludur. Yolun bu dik 
kısmını aşmak için, 50 ye yakın tünel 
açmak Iazımgeliyor. Dağ geçidlerini 
aşmak için de hüyük köprüler kurmak 
zarureti var. Hattın geçtiği en dik kı • 
sımda, dağın karşılıklı iki yamacına bi
ribiri üzerine asılmış üç köprü inşa e
dilmiştir; çünkü hattın bu kısmı, sadık 
geçidinin icab eden irtifaına varabil -
mesi için, geçidin içinde zik • zak bir 
istikamette tırmanmak mecburiyetinde
dir, ki nhayet son tünelle dağı delerek 
Firusgüh'a varmaktadır. Şimdi, buradan 
Elburs dağlarından fışkıran yükselen 
ve karla kaplı Demavend'in tepesi gö -
rünmektedir. 

lı an'ı katt!IIM cfemiryo1unu.ıt cenub kısmr nda in~a edilmekte olan köprülerden biri 

s. $ , 1( 

Fölkişer 

Malümdur ki, Demavend, Tahranın 
sembolüdür. Güzel bir mahrut olan şek
li, Japonyadaki Fujiyama'yı hatırlat -
maktadır. Demavendi, hükümet merke • 
zinni bulunduğu yüksek yaylaya hakim 
bir vaziyette sonsuz uzaklıklardan gör
mek kabildir. Firusgüh'den başlıyarak 
bu yüksek yayladan hükümet merkezi -
ne varan ve hemen hemen bitmiş sayı • 
lacak bir dereceye gelmiş olan hattın 

bu kısmı yüz kırk kilometredir. 
Hazer denizinden gelecek yolcuları 

1937 yılı yazında karşılayabilmesi için 

lran demiryolunun 
itibaren Tahran'a 
açılması icab eden 

H azerdenizinden 
giden kısmında 

tünellerden biri 

Tahran istasyonunun inşaatına var 
kuvvetle çalışılıyor. 400.000 nüfusu olan 

hükümet merkezi modern bir şehir ha

lini almaktadır. Daracık ve çamurlu so

kakların yerine, asfalt caddeler yapıl

mıştır. Resmi büyük binalar, ve bu ara

da parlamento, belediye, posta, muhtelif 

bakanlıkların binaları şehri süslemek
tedir. Bu binaların aralarında, güzel 
kubbeli camiler, zümrüd gibi yeşil bah
çeler, şehre ayrı bir güzellik veriyor. 
Şehrin her tarafından görülebilen kar
lı dağların manzarası insanın üzerinde 
çok heybetli bir tesir yapıyor 

Memleketin yeni dene uygun inki

şafına halk da kendini uydurmuştur. 

Nitekim kadınlar, çarşafla kara peçeyi 
atarak, garb kıyafetine girmişlerdir. 

Erkekler sarığı çıkarmışlar, başlarına 

şapkayı geçirmişlerdir. 

İran mecburi askerlik hizmetini tat
bik etmekte olduğundan, ask'!ri ünifor
malara çok ratslanmaktadır. Ara ~ıra, 

izci üniformalı kız ve erkek oçcuklara 

rastlıyoruz. • 
Yukarda kaydedildiği gibi, hattın 

Hazer denizinden T;:ıhrana kadar olan 
kısmı bitmek üzeredir; ancak bura • 
dan, Basra körfezine kadar giden ce • 
nup kısmının ikmali, takriben daha üç 
yıl sürecektir. 

1 

Cenuptaki kısmın da inşaatına baş
lanmış olup, Basra körfezinden itiba • 
ren, çok münbit bir toprağı olan Kusis
tan mıntakasından geçilerek, büyük bir 
sıra dağına kadar varılmıştır 

Hattın bu kısmı Kusistan'da, eski 
bir şehir olan Susa civarından geçmek • 
tedir. Fakat bugün bu şehir yalnız Ka
zılara ashne olmakta, ve dolayısiyle bü
yük Dara devrinin yad edilmesine vesi
sile teşkil etmektedir Vaktiyle bu vila
yette milyonlarca insan yaşamış olup, 

yalnız Susa şehrinin bir buçuk milyon 
nüfusu varmış. 

Buralarda ziraat modern teknik va· 
sıtalarla yapılıyor; bu hususta bu saha
dan ge;:mekte olan İngiliz - İran petrol 
kumpanyası petrol bürosunun da büyüli 
faydası dokunuyor Bir müddet sonra, 
ekonominin kan damarı mesabesinde O• 

lan demiryolu da memleketin bu kıs

mındaki inkişaf ve tekamülü kuvve~ • 
lendireccktir. 

İranı baştan başa kateden demiryo• 
!unun bu kısmında, en müşkülatlı in • 
şaat, yukarda zikredilmiş loan Kusistan 
vilayetin şimalinde başlıyor. Burada 
inşaata girişmiş olanların karşılarına, 
adeta geçilmesine, yenilmesine imkan 
yokmuş tesirini yapan muazzam ve yı • 
ğın halinde dağlar dikilmiştir. Vaktiy• 
le bu yerlerden deve kervanı bile geçi· 
rilmemiştir. 

Hat, burada Diz ırmağının vadisine 
varıyor. Fakat, inşaata devam edebil • 
mek için, evvela, dağların arasından in· 
şaat mahalline kadar bir kamyon yolu 
yapmak icab etmiştir. Bu dağ, bir çok 
yerlerind~ o kadar dik ki, bu yolun ır
mak yatağından itibaren baş döndürücü 
bir yükseklikte ve yarım yahud üç çey .. 
rek tünel halinde foşa edilmesi lazım • 
gelmiştir. Bu ihzari işler bittikten son• 
ra, hat sayısız tünellerden geçirilecek· 
tir. 

150 kilometrelik bir mesafede 2000 

metreye yükselen hat için, laakal 

tünele ihtiyaç olacaktır. 
150 

Bu itibarla, bu hat, dünyanın en 

kuvvetli intibalar bırakan demiryolu in· 

şaatından sayılması lazımgel<liği iddia

sında bulunabilir. 

Bu muazzam eserin meydana geti .. 

rilmesi için tecrübeli mühendislerin ne· 

zareti altında 40,000 işçi çalı~maktadır. 

Bu muazzam demiryolunun boyu, Ha

zer denizinden Basra körfezine kadar 
1300 kilometreyi bulacaktır ki, memle • 
keti trenler katetmeğe başlayınca bu • 
ralardan geçecek olanlar kuvvetini bü
yük mazisinden alan bir milletin yeni
den doğuşunun canlı şahidleri olacak
lardır. 

Ankara Radyosu 
ÖÔLE NEŞRİYATI 

Saat : 

12.30 Plak: Halk şarkıları. 

12.50 Dahili ~e harici haberler. 
13.00 Plak: Hafif musiki. 
13.30 Son 

AKŞAM NEŞRİYATI 

Saat : 

19.00 Türk musikisi ve halk şarkıları 

(Ferit Tan ve arkadaşları). 

19.30 Türk mueiki;;i ve halk şarkıları 

H. Rıza Sesgör v! arkadaşkrı). 

20.00 Konferans: Baha Arıkan (Mcş· 

hud cürümler kanununun tatbi• 

kat ve netayici) 

20.20 Plak: Dans musikisi, 

20.40 Ajans haberleri. 

21.00 Stüdyo orkestraları. 
22.00 Son. 

İstanbul Radyosu . 
ÖOLE NEŞRİYATI : 

Saat : 
12.30 Plakla türk musikisi. 

12.50 Havadis. 
13.05 Plakla hafif müzik. 
13.25-14.00 Muhtelif plak neşriyatı~ 

AKŞAM NEŞRİYATI 

Saat : 
18.30 Plakla dans musikisi. 
19.30 Gavin ka~deşler tarafından muli 

telif şan. 

20.00 Müzeyyen ve arkadaşları tara• 
fından türk musikiii ve halk ş<.r• 

kılan. 

20.30 Cemal Kamil ve arkadaşları •11l 

fından türk musikisi ve halk , pr 
kıları. 

21.00 Orkestra. 
22.00 Plakla sololar. 
22.30 Ajans ve borsa haberleri. 

23.00 Son 
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ıw·ııı gelir tesb·t ediliyor 
~~~~~--------------------~~~-

Genç ziraat müh.endisleri.mizin memleketin türlü mı.n
takalarındaki köyler üzeri.nde yaptığı sondajların neti

cesi, köy kalkınma planlarına esas olmak 
üzere, tetkik ve tasnif edilmektedir 

Köy kalkınma planma ve köy mev
zuu üzerinde alınacak tedbirlere esas 
olmak üzere Ziraat ve İktısad Vekalet
lerinin beraberce hazrrladıklarr prog
rama göre memleketin beş muhtelif 
mıntakası üzerinde sundajlar yapan 
genç ziraat mühendislerimiz tetkikleri
ni bitirmişler ve raporlarını İktısad 

. Vekaletine vermişlerdir. Ziraat ve İk
tısad Vekaleti mütehassıslarından bir 
komisyon bu raporlar üzerinde çahşa
rak "milli gelir" i tesbit edecektir. 

\ 

Milli gelirin tesbiti : 
Yüksek Ziraat Enstitüsünü geçen 

yıl bitiren ve bir yıl da seminer mesa
ilerinde tatbikat gören 15 Ziraat mü -

~ !il ~ !'I ~ ~ ~ 
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mı: Burada tip şehir olarak Konya ve 
Kayseri; üçüncü kısım olan şimal şarkı 
için de Sivas şehri üzerinde çalışxlmış~ 
txr. 

Bu yıl yapılan sondajlarda şark mın· 
takası hariç tutulmuştur. Bunun sebebi 
her şeyden evvel vaktin darlığı olmuş
tur. Önümüzdeki sene, işe daha erken 
başlanacak, Erzurumdan başlıyarak, 

üzerinde en az bilgi sahibi olduğumuz 
şark vilayetlerimizin hepsinde sondaj
lar yapılacaktır. 

Sondajlar nastl yapıldı ? 
Sondajlar, şu şekilde yapılmrştrr: 

Mmtakalar dahilinde, seçilen vilayet • 
}erden her birinde, intihabında amil o • 
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Köylerin evvela idari ve coğrafi va
ziyetleri ile yıllık yağış, suhunet dere • 
celeri yol ve taşın vasıtaları tesbit edil· 
miştir. 

Köylünün mahsulünü sattığı pazar, 
köyün genişliği ve bu genişlik içerisin· 

de bulunan başlıca arazi nevileri, 936 
mahsul senesi için işlediği tarla ara.ti
sinin genişliği ve bundan ekilen kısım, 

köyün yekun nüfusu ve bunun içerisin· 
deki çiftçi aileleri, köyün geçen yılda 

vermeğe borçlu olduğu ve ödediği hay
van, arazi, yol vergilı::ri, hayvan sayım 
listesine göre hayvan adedi, köyün u· 
mumi borçluluk vaziyeti ve son Uç s;: • 
neye aid vergi borçları vaziyeti de bu 
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Sundajrn bize bildirdiği köye aid bütün ihtiyaçlar yerine getirildikten sonra kırk bin türk köyü, devletin göçmenler 
için kurduğu bu ideal köylere benziyecektir. 

hendisimizin üçer kişilik gruplar ha • 
linde ve başlarında Ziraat ve İktısad 

Vekaletlerinin mütehassısları olduğu 
halde memleket içinde yaptığı bu tet· 
kikin ana gayesi milli gelirin tesbiti • 
dir. 

Ziraat kanaliyle devlet hazinesine 
giren ve çiftçinin eline geçen paranın 

hesabı gibi büyük masraf ve uzun za • 
illan meselesi olarak bütün memlekete 
şamil ziraat istatistiklerinin hazırlan • 
masına kadar bu sahada en doğru ve 

.~n rakamları ve neticeleri verecek o
lan bu iş için alakalı vekaletler çok e
saslı bir program hazırlamışlar, ziraat 
mühendisleri evvela üç devreli bfr kurs 
ta nazari ve ameli olmak üzere staj gör
müşler, Ankara köylerinde tecrübe son
dajları yapmışlar ve sonra seyahate çık· 
mışlardır. 

Beş mmtaka üzerinde : 
Araştırmalar ve sondajlar; her bi

ri başka başka hususiyetler ve şartlar 
ıtaşıyan beş muhtelif mıntaka üzerinde 
yapılmıştır. 

Birinci mmtaka Karadeniz sahilini 
ltakib eden, doğu ve batı adıyle ikiye ay
n.lan mıntakadır. Bu mrntakada, karak
teristik vasıflar taşıması itibariyle do
ğuda Rize ve batıda Samsun ve Kasta· 
monu, Marmara bölgesinde de İzmit 
ilzerinde çalışılmıştır. 

İkinci mm taka: Trakyadır. Burada 
ıondajlar, Kırklareli ve Tekirdağ vila
yetlerinde üçüncü mıntaka olan Ege de 
Manisa, İzmir ve Aydın vilayetlerinde; 
Öördüncü mrntaka olan cenub Anadolu· 
au için Seyhan, Mersin, İçel ve Antat. 
'a vilayetlerinde yapılmrııtır. 

Beşinci mıntaka olan orta Anadolu: 
Xctkikatı kolaylaştırmak için Uç kısma 
ayrılmıştır: I · garb parçası: burada 
tip şehir olarak Afyon. II • Merke.z kıs· 

lan düşünceye bağlı kalmarak, o şeb • 
rin mahalli ziraat bünyesini" temsil eden 
üç köy seçilmiştir. Bu köyleri mahallin 
salahiyetli memurlariyle grupların şef
leri seçmişlerdir. 

Uç tip ai1c : 
Köyler seçildikten sonr2., "935 - 36 

mahsul yılı içerisinde Tüı:-kiyede çiftçi 
ailesinin durumu" nu tayin ve tesbi t e
decek olan bu köylerden her üçünde al. 
tı köylü işletmesi (ekonomisi) seçil -
miştir. Bunlardan ikisi büyük ve zen -
gin çiftçi aileleri; ikincisi orta halli 
çiftçi ailesi; üçüncüsü de fakir ve kü • 
çük çiftçi ailesi üzerinde olmuştur ve 
köyün içindeki yaşayanların bütünü o -
lan bu üç aile tipinden her birinin te • 
mellük ettiği arazi mikdarr, serveti ve 
umumi nüfusa göre nisbeti tesbit edil
miştir. Bu kadar geniş ve büyük olan 
mevzu, biribiriyle münasebetli, biribiri
ni tamamlıyan üç grupta 194 suale sı~ -
dırılmıştır. 

Bütün köy hayatı : 
Bu sual1erin cevabı bir araya topla

nınca, türk köylüsünün iç.inde bulun
duğu hayat şartları, yaşayışı, bu yaşayı
~m iyi ve eksik tarafları, köylerde ku
rulması lazımgelen yeni işletmeler, gö
ze çarpan alınması gerekli başlıca tedbir
ler meydana çıknuştxr. Bütün köy hayatı
nın tasnifli ve ilmi bir tetkiki olan lıu 
çalışmalar köy ve çiftçi davasında ali -
kahları aydınlatıcı bir hüviyet taşımak· 
ta ve köy kalkınma programının esası
nı teşkil etmektedir. 

194 sualden hazılan : 
Genç ziraat mühendisleri tetkikleri

nin eksiksiz ve sıhatli olması için köy 
lerde iki aya yakın süren çalışmalann
da tam bir köylü hayatı yapmııJardır~ 

ilk kısım sualleri arasında tesbit edil· 
miştir. 

ikinci kısım : Çiftçinin ailesi : 
İkinci kısım çiftçinin a!lesinin u

mumi vaziyetini tesbit etmektedir: zen
gin, fakir, orta halli olduğu, erkek ve 
kadın nüfusu, ailece okur yazarı var mı, 
senenin ne kadar zamanında ziraat işl~· 
riyle uğraşmaktadır, aile işletme işlen 
için amele çalıştırır mr? 

Üçüncü kısım çiftçinin mahsul se • 
nesi başmda ve so.:l .ı.ıdak: servetini be
lirtmiştir: Çiftçi a·lc::.inin oizzat temel
lük ettiği toprak il~ kira veya ortakçı· 
hk ile kullandığ!I arazi toprağın cinsi
ne, dönüm adedine, umumi kıymetine 
göre hesablarunıştır. Bu kısımda çiftçi 
arazisinin köy merasından, miri mer
alardan ve devlet ormanlarından fayda • 
lanma şekil ve dereceleri de vardır. 

Uçüncü kısım: Toprak ıslahatı: 
Üçüncü kısım; çiftçinin arazisinde 

yaptığı ıslahatı; bağ bahçe ve orman 
mevcudunu tesbit etmiştir: 

Çiftçi ailesi toprağında ıslahat, su 
yolları, su basmalarını önlemek için ne-
ler yapmıştır. Ta~ ayıklamış mıdır? 
Çiftçi ailesinin meyvalı ve meyvasuı 
ağaçları, bağı, ormanı var mıdır, bun • 
ların mikdarı, nevileri ve değeri nedir? 

Dördüncü kısım: binalar 
ve vasıtalar : 

Sondajın dördüncü kısmı; çiftçi ai· 
lesinin bina ve vasıtalarının cevablarıru 
vermiştir: evi kaç odalı, kaç katlıdır, 
yapısı nedendir, ahırı, ambarı, hangarı, 
ağrlı, kümesi ve diğer temellük ettiği 

binaların vasıflan nelerdir; ne gi.bi ma· ı 
kineleri vardır, toprak işleyici, ekim. 
timar ve bakım, basad ve harman ta~ı

ma vası~rı ve aletleri ile i9letme mer• 

. SAYFAD 

kezinde kullandrğıl aletler nelerdir, ne-1 
vileri, adedleri, değerleri nedir. 

Beşinci kısım: çiftçinin hayvan 
ve eşya mevcudu. 

Ask~erliğin 

psikolojisi 
Beşinci kısım çiftçinin hayvan mev· 

cudunu, yardımcı maddelerini, ve evin
deki eşyasını belirtmetkedir: iş ve irad 
hayvanlarının nevileri ve değeri; 935 • 

36 mahsul yxlmda satın aldığı, sattığı, 
kestiği ve kiraladrğı hayvanlar: amba
rında mevcud zahire, hayvan yemliği 

ilaç maddeleri, gübre mikdarr, işletme
sinde kullanacağı diğer yardımcı ham
maddeler, çiftlik istihsalinden ve h.:ıriç
ten aldığı ve evinde kullandrğı ham ve 
mamUl maddeler. 

Bundan sonra çiftçinin evinde kul
landığı mefruşatı, mutbah eşyası, el sa
natları işlerinde kul1andığı aletler ve 
vasıtaları birer birer yazxlmrştır • 

Altıncı kısım: çiftçinin alacak
ları ve borçları; Ayni hesabı • 

Çiftçinin anketi yapıldığı zaruanki 
para mevcudiyle ayni veya para olarak 
alacakları; çiftçi ailesinin çiftlik işle· 
rinden baş.ka gelir getiren veya getir • 
meyen tesisatı; çiftçinin devlete, Zira
at Bankasına, diğer bankalara, şahısla
ra olan borçları tesbit edilmiş ve köy· 
lünün servet bilinçosu yapılmıştır. Ak
tif kıymetler yekunu olarak; arazi, ara
zi ıslahatı, bağ, bahçe ve orman mevcu· 
du, binalar varlığı, makine ve alet mev· 
cudu, hayvan mevcudu, yardxmc• mad
deler ve levazım, eşya, para mevcudla • 
riyle çiftçi alacakları ve diğer servetler 
kıymetlendirilmiş bunların yekunun • 
dan borçlar yekunu tenzil edilerek çift
çinin safi serveti meydana çıkarılmak
tadır. 

Bundan sonra çiftçinin aynı hesabı 
tesbit edilmiştir: Çiftçi ailesinin türlü 
tarla işlerinden istihsalleri ,ektiği saha 
ve istihsal edilen mikdarla, bahçe ve 
bahçe işlerinden istihsal ettiği mikdar, 
meyva hasılatı, sebze ve sair hasdat, a
ğaçlxk ve orman istihsalleri, süt, yu• 
murta, yün, deri ve hayvan kirasından, 
935 - 926 mahsul yılı içinde olan gelir 
ve mevcudu. 

Yedinci kısım: çütçiııin müba
dele ve iş hacmi : 

Alacağı, borcu, geliri tesbit edilmiş 
olan köylünün bundan sonra iş ve mü
badele hacmi belirtilmiştir: köylü mah
sul yekUnundan tohumluk için ne ka -
dar ayırtmış, aile ihtiyacı için ne ka • 
dar kullanmış, hayvan yemi olarak ne 
kadar sarfetmiş, iş ücreti olarak ne öde
miştir? Son yıl içinde borç verme, al • 
ma ve ödeme vaziyeti nedir. 

Bu tetkikler de çiftçinin safi olmı • 
yan istihsalini meydana çıkramıştır. 

Sekizinci kısım: çiftçinin para 
hesabı : 

Sondajın son iki lasmı çiftçinin pa
ra vaziyeti ile, nakdi gelirini besabla • 
mrştır. Bu kısmıda çii~çi ailesinin işçi 

masrafları aylıkçı, gündelikçi, götürü 
amelelere verilen nakid ücret yekunu 
ile giyecek ve başka satın alınan eşyaya 
verilen paranın yekunu alınmıştır. 

Bu kısmın ikinci bölümü, çiftçi aile
sinin iç pazara her yıl verdiği para mik· 
darım tesbit etmiştir; çiftçi ailesinin 
aldığı tohum, hayvan yemi, yardımcı 

olarak satın aldığı muhtelif maddeler • 
le çiftçi ailesinin evine olan masrafları, 
türlü yiyecekler, yaş ve kuru meyva. 
tuz, şeker, gaz, yakacak m'iddeieri, ha 
zır elbise, pamuklu kumaş, yünlü ku
maş, ayak kabı, çarık, çorap, şapka ça
ma§Jr için ödenen para. 

Bundan sonra çiftçinin devletle \e 
köyle olan para münasebetleri hesab -
lanmıştır: arazi, yol, maarif vergileri, 
köye nakden ödediği mükellefiyetler, 
imam, muhtar, köy katibi, köy hocası, 
cami, işletmedeki tamirat ınasraf1afı 

diğer işletme masrafları olan cari ara
zi ıslahı masrafları, bina ve tamırı 

masrafları, alet ve makine tamiri mas · 
rafları ile yeni teşkilat borçlarına vt:r• 
diği faiz bu kısmın içinde hesablan 
mıştır. 

Son kısım: çiftçinin nakdi ~efiri 
Son kısım, çiftçinin nakdi gelirini 

hesablamaktadıt: tarla işlerinden yap • 
tığı istihsallerden sattığı mikdar, satış 
fiatı, kıymeti, bağ ve bahçe, orman. hay
van istihsallerinden kazancı, evde el sa
natlariyle yaptığı mamfilleri satmakla 
eline geçen para, işletme haricinde olan 
geliri, mülklerinden aldığı para, tarla 
veya diğer menkul ve gayri menkul 
malların satışmdan aldığı paraların ye• 
kG.nU nedir? 

Netice : 
Hepsi biribirinl tamamhyan ve köy· 

lilnüıı iç hayatına girerek onun memle-

Her mevzuun yavaş yavaş ilim sa
basrna sokulduğu, standardizasyon, tab 
lorizasyon ve saire isimleri altında u
sulleştirildiği asrrrmzda askerliğin psi
koloji tarafrnrn da laboratuvarlarda, 
araştırma bürolarında inceden inceye 
müşahede ve tetkik altrna alınması 

zaruri idi. Almanyada kurulmuş olan 
böyle bir teşekkül hakkında bir dergi
de çrkmrş .olan yazıyı, aşağıya kısalta- . 

rak a!ryoruz: 

Muharebe zamanlarında milletin üs-
tünde esen hava tamamiyle başkadır. 

Milletleri idare edenler, bu havayı göz 
önünde tutar, ona göre tedbir alrrlar. 
Harb esnasındaki içtimai duygu, içti M 

mai iman cephelerdeki maddi silahlar 
kadar mühimdir. Bununla uğraşan 

"kütle ruhiyatı" veya "içtimai ruhiyat" 
tır. :Sunu herkes bilir. 

Fakat psikolojinin her zaman ıçın 

askerliğe hizmet edici bir hale kon:lu· 
ğunu yeni öğreniyoruz. Gelen mecmua
larda görüyoruz ki, Berlinde milli mü
dafaa vekaletinde bir psikoloji labor.\• 
tuvarr açılmıştır. Buradaki kurslarda, 
alman ordusu için, askerlik psikolojisi · 
mütehassısı yetiştirilmektedir. Bu sene 
131 zabit yetiştirilmiştir. 

Askerlik psikolojisinin şubeleri şun· 
tardır: İçtimai psikoloji, askerlikte ça
lışma ve çalışma vasıtalarının psik.>:'> • 
jisi, seciye bilgisi, insan seciyesınt~ 
psikolojisi, tahsil ve terbiyenin psiko • 
lojisi, propagandanın psikolojisi, mil .. 
letler psikolojisi, harbm ve harb idare
sinin psikolojisi. 

1936 senesinin martında bu labora • 

tuvarda şu konferanslar verilmiş: As • 

kerlerde korku. Korku mefhumu. Kor

kunun tez"ahüratı ve seyri. Korkuyu teş

vik edici ve menedici amiller. Korku 

için istidad. Korkunun manasI. Korku· 
ya karşı galebe. 

Harb esnasında ve çarprşrrken görü· 

nen insan seciyeleri. Meslek seciyesi, 

milli seciye ve ferdi seciye. Askerlik 

psikolojisini göz önünde tutarak millet 

ruhu hakkında araştırma. Askerlik psi· 

kolojisi ile ırk psikolojisi arasındaki 

irtibat ve tetkik tarzı, şahsi düşünme te

şekkülü. Zabit namzedleri, ve kont • 
rolları. 

Telsiz Telgraf için istidad. Tayya• 

reci seçerken hatıra gelen seciye ve ka

biliyet meseleleri. Ordu talimname
sinde terbiye ve psikolojiye aid mese -
leler. Z. T. Ç 

..,._-ııoı:o o o o~ 

Prof. K. KÖMÜRCANIN 

Modem ve herke&e elzem kitaplan 
Krş. 

Ameli ve tatbiki kambiyo 
Yeni muhasebe usulii 
Ticari malumat ve bankacılık 
İktisad ilmi 
İhtisas muhasebeleri (Şirket, 
sanayi, ziraat, banka) 
Ticari ve mall hesap 1.ci kısım 

Zihnt hesap kaideleri 
Logaritma cetvelleri 
(yeni rakam) 

Yeni hesabı ticari (mufassal 

35 
122,50 
105 
87,st' 

175 
70 

20 

56 

• 

eser) 200 
Mali cebir (istikraz ve 
sigorta hesapları.) 100 

Başlıca satış yeri: İkbal Kitapevi 
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ket ve cemiyet içindeki yerini tayin e· 
den bu 194 sualin cevabı bize köy eko .. 
nomisinde müsbet, menfi tesirleri ya • 
pan hadiseleri, bir iktısad devresi için• 
de istihlak ve istihsalini, gelirin azlr • 
ğında veya çokluğunda amil olan fak
törleri anlatmış; geri ve iptidai telkin
lerin yerine ileri ve müsbet düşünüşle· 
rin yer bulması, iyi istihsal, bol istihsal 
çeşidli istihsal için alınacak pratik ted· 
bir ve çareler serisini vermiştir, 

Okuma heyecam : 
Aylarca köylerde kalıp tam bir köy· 

lii hayatı yaşayan ziraat mühendisleri· 
miz köylerde gördükleri okuma heye • 
canının üzerinde bilhassa durmaktadır· 
lar: türk köylüsü, cumuriyet hükürne • 
tinin halkçı politikasının kendisine ge• 
tireceği yakın refahtan emin ve huzur 
içinde çalışırken ileri hayatm ıscmbolil 
olduğuna inandığı mekteb ve muallime 
kavuşmak ıçın sabırsızlanmaktadır. 
Köy bünyesindeki bu inkılap da kal • 
kınmanın en büyük temeli olacaktır. 



iktisad VekaJeti iç ti earet 
müdürlüğünden: 

umum 
' 11 

1 6 1 

ANKARA BELEDiYE RFJSIJCJ ILANLARI 
İLAN 

Tilrkiyede yangın, bayat, nakliyat ve kaza sigorta işleriyle çalıt
mak 6zere kanunt hükümler dairesinde tescil edilerek bugün faali
yet halinde bulunan Anadolu Anonim Tlrk Siuorta Şirketi bu ker
ft müracaatla yenitehir (Ankara) da açacağı Acenteliğe prket na· 
auna y&1ı2m, havat. nakliyat ve kaza ail7orta işleriyle meuul olmak 
ve bu işlerden dobcak davalarda bütün mlhkemclerde mUcMei, 
mUddei aleyh ve üçtlnctl şahıs sıfatlarlyle hanr bulanmak: ti.reR 
Tilrtdve it Bankasmın Yenişehir Ajaasmı tayin eylediğini bildir• 
mittir. 

Keyfiyet sigorta şirketlerinin tef tit ·.e mürakabest bakkmdaki 
25 haziran 1927 tarihli kanun hükümlerine muvafık P'nrlllmtlt olmak-
la fltn olunur. 2-5802 -
Adliye Vekiletinden: 
Velı:tlet ve temyiz mahkemesi odacı ve mtıatahdemlerlne ~ • 

mmeaiade yasılı ~rait içinde yalnu lıcumatt Vekllettıen venlmek 
ve diler bütün masraf ve mahemeai müteahhide ait buluımak il.ze
re 97 takım elbise ve kasketin diktirilme'i eksiltmeye konulmuttur. 

Muhammen bedel beher takım elbise 9 liradan mecmuu 874 li· 
ndrr -

Jıl~akkat teminat miktan 65 lira 45 kuruştur. Bu ite ait prtna
me le.uma müdüriyetindedir. İsteklilerin prtnameyi g6rmek üze
re her 2Un levazım müdilrlüiüne müracaattan ve eksiltmeye ittirak 
için de 2490 aayıh kanunun ı 7 inci maddesi mucibince teminat mek• 
tap veya makbuzlariyle birlikte 18-12-936 pazartesi saat 15 de Vek&
Jet binaeında miitqekkU Levanm MUdürlüğil Odasındaki komia • 
yona miiracaatlan. (19'13) 2-5815 

Marmara Vssübahri Sahn Alma 
Komisvonundan: 

rl 

Tahmin tutan 
Cinsi Kilota Lira Kur. 
Ekmek 475.000 47500 00 
Komutanlık ihtiyacı için yukarda cinsi, miktan ve tahmint tu

tarı yazılı ekmek 23-11-936 tarihindeki eksiltmesinde talip çıkma
dıfmdan aynı şerait dahilinde 21 • 1. k!nun • 936 gününde saat 15 te 
lzmitte Tersane kapısındaki Komisyonda kapalı zarf uıuliyle ek • 
alltmesi yapılacaktır. Şartnamesi 2 lira bedel mukabilinde verile • 
lalllr. hteklileriıı (3562) lira (25) kurıq ilk teminat ve kanuni bel • 
pleri havi mektuplanru muayyen saatten bir saat evveline kadar 
komisyona vemıeleri. (1966) 2-5808 

Açık eksiltme ilam 
afıa Bakanlığından: 

t - İstekli çıkmamıt olan Ankara Sıyasal Bilgiler okulu yemek 
asansörü inşaatı ve tesisatı açık ebUtmc müddeti 10 gün uzatıl -
mıştır. 
ltqif bedeli 1265 liradır. 

2 - Bu i,e ait evrak şunlardır. 
A - Eksiltme tartn&mesi. 
B - Mukavele pıojesi, 
C - Keşifname 
D - Hususi şartname 
1stiyenler bu evrakı yapı işleri umum mtldtırttığtlnden alabilirler. 
3 - Eksiltme 5-12-936 cumartesi ıfinU saat 11 de Nafıa Veklle-

tlnde yapı itleri eksiltme komisyonu odaanMla açdl eksiltme uaaliy
Je yapılacaktır. 

ı - Yenişehirde 1080 inci adada 18 panelde 25,75 metre murab
baı Belediye nli&lı ana on bet Kiln müddetle &Ç!k arttımıaya konul• 
mu,tur. 

2 - Muhammen bedeli (206) liradır. 
S - lıluvakkat teminatı (15.SO) liradır. 
4 - Şartnamt:sini görmek istiyenler her ıiin yazrişleri kalemine 

ve isteklilerin de 15 • kanunu evvel • 936 salı gilnu aat on buçukta 
Belediye Eııcümenin~ müracaatları (1971) 2- 5814 

İLAN 
ı - Yenl,ehircle 1155 inci adada 5 parselde 83 metre murabbaı 

belediye malı ana on bet gün müddetle açık arttırmaya konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (415) 1iTadır. 
3 - Muvakkat temiuatı (31,5) liradır. 
4 - Şartnamealııi 2ö.rmek iatiyenler her gün yur ı,ıerı kalemi • 

ne ve isteklilerin de 15 • kanunu evvel - 936 sah &i1nii aaat on bu• 
çukta belediye encümenine müracaatları (1970) 2-5813 

iLAN 
ı - Ege mahallestnde Kedison eokafmda 852 inci adanın S nu

maralı parselinde belediye ınalı 62,50 metre murabbaı ara on bet 
ilin müddetle açık arttırmaya konulmqtur. 

2 - Muhamınen bedeli 375 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (28,Z:S) liradır. 

4 - artnamesini görmek isteyenler hu gl1n yan itleri kalemine 
ve istketilerin de 15 - kanunu enel • 936 salı ıtlnil saat on buçukta 
belediye encümenine müracaattan. (1969) 2--5812 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1- idare ihtiyacı için (10) kalemde muhtelif tip ve miktarda 

kablo teni kutusu kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuttur. 
2- Bu malzemenin ınuhammen bedeli (15361) muvakkat temi· 

natn (1153) liradır. 
3- Eksiltme 18/ 1 937 tarihine müaadif Pazartesi günü saat 15 

de P. T. T. Umum müdürlüğünde toplanacak alını komisyonunda 
yapılacaktır. 

4- hteklilerin teminatlarmı idaremiz veznesine yatıracaklar ve 
alacakları makbuzu veya kanunen muteber teminat mektuplarını ve 
2490 sayılı kanunda yazıh vesikalarla beraber 3297 No. 7 /5/936 ta • 
rihli resmi gazetede neşrolunan talimatnameye tevfikan ~üteah?it· 
tik vesikası ile teklif m<.ktuplarınr mezkfir kanunun tarıfatı daıre· 
sinde hazırlayarak ihale günü saat (14) e kadar komisyona vere • 
cekterdir. 

5- Şartnameler Ankarada P. T. T. Lev~ım Müdü~lü~nden 
lstanbulda Beyoğlunda P. T. T. Levazım Aynıyat muavinlıguıden 
paruaz verilecektir. (1959) 2-5793 

HADİM SULH HUKUK HAKİMLİ O İNDEN: 

Davacı Taşkent Kamununun Hıra mahallesinden Lltif oğulla
rından Hasan oğlu Mustafa Satır tarafından Taşkent Kamunu mer
kezinde doğusu Koyak, kur.ayı yol ve ÇC!~ bamı ~~~ük A~i ve Ali 
çavufUn divarının dibinden geç~n yol. güneyi küçuk Ali . oğlu 
Huan'ın anası ile çevrili tahmınen (500) metre murabbaı mıkta • 
rmda ve (100) lira değerinde bir parça gayri menkul ananın namı· 
na tescili için sulh hukuk mahkemesine açılan ~vada mezk~r ar· 
saya milkiyet iddiasında bulunacak olanların tanhi ilindan itibaren 
onbet gün içinde Hadım aulh hukuk mahkemesine mUracaat ede· 
bilecekleri ilan olunur. (l9SS) 2-5792 

Ankara ikinci icra dairesinden 

2 lt.KKANUN 1938 ÇARŞAMBA 

Türk Hava Kurumu· 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

keşide 11 Birineikinun "936 dadır. 

Büyük ikramiye 

40 000 Liradır. 
Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye1er1e 

(10.000 ve 20.000) liarlık iki adet mükifat vardır ••• 

DiKKAT: 

Bilet atan herkes 7 Birinciklnun 936 günü akşamı· 
na kadar biletini değiştinniş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakla salat olur. 

Ziraat Vekileti Satın 
Komisyonundan: 

ı - Kayseri yonca denenıe ve yonca tohumu temizleme istasyo
nu için kapalı zarf usulü ile bir adet yonca tohumu temizleme ma-
kinesi satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel 6000 lira; teminat 450 lil'adır. 
3 - Eksiltme 14. 12. 936 pazartesi günü ıs de Vekalet binasında 

yapılacaktır. 
4 - Şartnameler Ziraat Vekileti satın alma komisyonundan ts

tanbul'da Ziraat Müdürlüğünden parasız olarak verilir. 
S - İsteklilerin teklif mektuplarını teminatlariyle birlikte mu • 

ayyen ~de 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerinde zik· 
redilen vesikalarla tksiltme saathlden bir saat önceye kadar komi&o 
yona vermeleri lizımdır. (1936) Z-5774 
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K::~ut U Y A N J Ş S:~~:; ::: 
44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga· 

zetenin Ankara'da satıı yeri A K B A Kitabevidir. Se-
nelik abone 10 lira. Sayısı 20 kuruş 

P. T. T. Levazım 
Müdürlüğünden: 

l - 24 1C/m uzunlufanda lrurpınlu kablo ve teferruatı kapalı 
nrila eksiltmeye konulmuıtur. • 

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

karada P. T. T. Umum MUdürlüfünde toplanacak alım satmı ko • 
misyonunda yapılacalrtır. 

4 - Talipler teminatlarını idaremiz vuneline teslim ve alacali• 
ları makbuz veya kanunen muteber teminat mektuplarını ve prtna• 
mede yazılı belKelerle teklif mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
ve mlihürlfl zarflar kanunun tarifatı dairesinde mezkGr tarihe mil
•dif perşembe 2Unil muayyen saatten bir saat evveline kadar komi .. 
yona teslim edilecektir. 

JUre"' .,.. _....,g dr için tıaı'1aleria M Un • nn. .. -
vakkat teminat vermeleri ve yapı itlerinden alınmış ehliyet vesikası 
göstermeleri lazımdır . 

.. 1 - 'ıalipler, remıt JfUetenln 7·5-936 tarihli ve (3297) aayılı 
nushasmda çıkan talimatnameye göre müteahhitlik ehliyet vesika· 

Rudi Kozlozki tarafına. unı hab olacaklardır. 
Ankarada Mermer fabrikaları sahibi Necati Finciye bir kıta em- t 6 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım MildilrlOğUnden, isteklilerin bu vesaiki havi zarfı 3 UncU maddede yazılı saatten 

bir uat eneline kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mu • re muharrer senet mucibince 3000 lira borcun tebliğ tarihinden iti· ltanbulda Beyoilunda Levumı Ayaiyat muavinliiiaden paarau 
baren 5 ~n içinde ödtnmeti ve bir itirumız vana ıene bet CÜD için· verilir. (1804) ı-5586 kabilinde vermeleri muktuidir. (1965) 2-5807 
de bildirmeniz hakkmda dairemizce tanzim ve adresinize teblii edil· l!'ml~~--1!1'1•••••• .. ~~----~~--.... 

(
•••••••••••••••••••••••mllıl mek üzere l[önderilen ödeme emrine mübafirin verdi&i mqnabata 

1 nazaran ikamtKihrnızın uıeçbul olduğu anl.,ıldıfmdan hukuk mal 
muhakemeleri kanununun 141 inci maddesine tevfikan müddetin bir 
ay olmak Usere tebliptm Wlnen yapılmuına karar .erilmipir. Bir llm•••••••••••••••••••••••• ay içinde bu borcu ödemer.lz ve bir itirazınız varsa blldirmeııis teb-
lil mabmına kaim olmak üzere ilin olunur. 2-5810 

'
7
eznedar 
aranıyor 

Aüerlikle alltruı olmayan .e 
~ kırktan yukarı bulunmayao 
(3000) lira kefalet nrebilccek 
bir veznedar istiyonas. 

Orman çiftliii mUdliriyetine 
mGracaat. Z-~ 

Kiralık Apartnnan 
Demir tepede Yeni gün 80-

lrağmda 7 odalı, biltün konforu 
bavi bir daire Uib mefruptiyle 
veya mefru,.taıa olarak kiraya 
verilecektir. 

Görmek için apartmuıa ve 
malitmat için 2581 No. ya te-
lefon edilmesL 2-5778 

ANKARA BİRİNCİ SULH HUKUK HAKİ.llLİOİNDEN. 

Anafartalar caddesinde Edirne puan sahibi Nuh vekili ttalcat 
Münir Zebunoglu tarafından Ziraoıt Enstitüsü autbanesinde müı • 
tahdem Şahap aleyhine ikame eyledigi rehnin paraya çevrilmesi da
vasının cari muhak~inde dava olunarr.n medarı tatbik imzası bu
lunamadığından davacıya borçlu olduğu 158 liralık 21;2/936 tarihli 
bir lata senet altındaki i~am ehli vukuf tarafmdan iatiktap ya· 
pılmas na mahk m ce karar verilmit ve iatiıktap için bu baptaki 
muhakeme 14/12 936 pazarteai saat !J.30 a talik kılmmıı oldutundan 
7evmi mezkurde berayi istiktap mahkemeye gelmediği takdirde gı
yaıben istiktap muamelesıi yapılacağı :ıanen tebliğ olunur. 

2-5798 

ANKARA ASLİYE BlRİNCt HUKUK MAHKEMESİNDEN: 
Ankaranm Boyacı Ali M. Halk Eıya Pazarı Sahibi Ömer Lütfi 

Ap. zemın katında otunnalrta iken balen nerede olduiu belli olmı· 
yan Sebahat. 

Kocanız Huan Nazmi Avunduk tarafından aleyhinize açılan bo
pmna davaauwı muhakem:ai için 30-11-936 pazarteü eünil aat 15 
için nammıa yukardaki yazılı olan adre1e davetiye gönderilmit ve 
llllbqir taraf mdan yapılan tahl ikatta ikametgthınızm meçbal h• 
l~du~ bilbül• bili teblii addedilmiftir. Davicı ftlrili avukat 
Arıf Hıkmetin talebi veçhile ilinen ifbu davetiyenin tebliiine mah
kemece karar verilmifdr. Bu .....,..ki muhakeme ıuno olalı 
14-12-936 pazartesi rUnii uat 14 e talik edilmft oldupndan mezkOr 
ein ve mtte Ankara Asliye Blrind Hukuk Kahılıemeline relme • • 
nis " yahut Bnlladdak bir vekil gf5ndermenis lllsmna d...eiye ...,. 
kmnma kaim oı..tr tbere keyfiyet lllnea teblii olunur. Z-S79t 

P. T. T. Levazım ~Iüdür1iiğiindeıı: 
1- Satın '' mcak olan lS860 kilo af ~ ebıiltmesine 

talip sahur etmediflıklen 28-11-930 tuildnc181t itlmen IJir ay IUıO 
fmda paarlıkta satın alınacaktır. 

2 - Vw• "'en bedeli *' mnakbt teminat286 liram 
s- İateldlleria bergla Anbrada P. T. T. Umum mndÜrlGkte 

.... '*il~ dmıeı~ (1957} ,........ 

Vakıflar lJmum Müdürliiğiinden: 
Akaratı vakfiyeden Şen«61 hmmmmm iç eeııelik icarı hakkın· 

da Ankarada Ulus htanbulda Cumuriyet pzetelerinde evelce yapı· 
lan ilinlar görWeu lüzum üzerine hükümaib addedilerek qağıdaki 
esaslar dairesinde yenicleıı ve kapalı zarf usuliyle arttırmaya konul· 
mu,tur. 

ı - Jtapah zarf usuliyle arttırmaya konulan Ankaradlı tilrk o
cafı mahallesinde ÇOC111r tarayı cinnnda mazbut vakıftan 67 uyı-
h kadm -ve erkeklere mahsus çifte Şenıtil hamamıdır. 

2 - Müddeti icar 6 • kbuna eYft1 - 9315 l(lhıUnden 5 • klnuaun·· 
Tel • 1939 ~nüne kadar .4iç 9eDelik olup a8 • tep'İniaanl • 1936 gil • 
nunden itibaren 20 2ün müddetle kapalı zarf usuliyle arttırmaya 
konu1mu,tur. 

3 - thalesi ıs • ktmınu evvet • 1936 gfintıne teaadtıf eden euma 
gilnü saat on beştedir. 

4 - İhale ikinci ttbf apartımanmda varidat ve tahsillt mUdUr· 
Uiiünde yapılar.aktır. Teklif aarflan muayyen aatinde ltbu müdür· 
lüğe verilın~ clacaktır. 

5 - Hamamm senelik muhammen kirası 12800 lira olup Uç sene
liği (38,400) liradır • 

6 - latekhlerden % 7,5 muvakkat teminat olarak 960 lira alına
caktır. 

7 - Tutmak ft tartlarmı tifrenmek istiyenler Ankara ikinci ev • 
Uf apartımanında varidat müdürlüğüne müracaatları. ·ı-5763 

inhisarlar Umum 
Müdürliiğiinden: 

1 - 8. 10. 1936 tarihinde ihalesi yapılmak tbere kapalı zarf 
maliyle eksiltmeye lı:onulmut olan (35022) lira (37) kurut ketif 
bedelli Bitlia At61ye infutı eksiltm., gilnil lltekli çıkmadrltndan 
yeniden pazarlık 1aretiyle ebiıtmeye konulmaftur. 

2 - Puarlrk 16. 11. 1936 tarihine ru~~ ıBntl mt 
u de Kabatr.t'ta 1evuma .. .Uba,... . alma Jromiayo-
ancla yapılacaktır. 

S - Jluftkbt teminat 2626 lira 67 kuruıtur. 
4 - ı.telı:liler ihaleden en u Uç gtlıı evvel fnhlaadar lDtUt 

fllbniae celerek ba gibi itleri mavaffalciyetle )'aptıklarma dair 
rami vaaik pdrdiktea llODl'll ehliyet ft9l°kan alllialıdırlar. 

5 - ihale eft9Ja 175 kunt maJathiJinde latanbafda tnhllarlar 
fntaat labnindea ft Aaırar.. Bitlit lhp8dtlrltilderinden alı
mılJl'Hr. 

6 - ı.tekli!edn puarlık için tayin edilesı ıUaı .... u. .,. 7,S 
Gllvenme ,..al7le bfrlibi adi geçen komll)'ODJ celmileri iJb 
.-.., " (3151) a-::57U 

" 

KREM BALSAMIN 

Kumral. Sanım. Emıer 1leT tene teftfulr eden-yeglne 9ibht 
kremlerdir. Cildi bealer, ÇiL Leke n livilceleri klmilen bale 
eder. Yanm uırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kulJaa,. 
dıkları sıhhi güzellik kr~mleridiı. 

KREM BALSAMIN 4 ŞEKiLDE TAKDİM ED~ 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için peııbe renkli 
2 - Krem balaamin yağsız gündüz için beyu renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkti 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için penbe nnkli. 

İNGlLİZ KANZUK ECZANESİ, 
Beyoğlu • tstanbu1 

••• ••• il nnı•ı mıı 

Elektrik Şirketi Abonele
rinin Nazarı Dikkatine: 

10 Ağuatos. 1933 tarih ve 14826 s&Jdı aıçWer mnmnme.l11fd 
25 inci maddai llilkUımle.rine göre mütterilerimis.. aactirvle mewcut 
elektrik ua~dc ayar müddet,i ıelmit o1an1arm muayeneye tabi 
tutulmau icab eyledifinden tirketimiz bu gibi saatleri miifterilerinde.sı 
bedelsiz oluak değittirmck mecburiyeti lranuoiyeliıııdedir • Bu it içiıı. 
m6ncut edecek ftailrayr bab tfrket mondSderine ko1ayh1r g&teril-
melini a,m milftedlerillıabıden rica edem. 2-5111 

ANJCARA BIRIHCI SULH HUkuk KAHkamslNDEH : 
llillt JılUdafaa Vekili nubt Recai tanfındn Ec!i1'lle S8nathr 

mektebi mGclUri ariitekait binblitı Halda Aleyhim lıkame eylecllll 
40 Ura 50 kurut alaca1r daYUllllll ~ muleNrıe-nellnde ~ 
mahalli İibmeti meçhul buhmduiu mühqir tarafmduı verilen mıet
rubatta nanJıplm'f " aaulün 141 inci maddesine tevfibıı 20 alka 
mOddetle illnen teblipt yapılmasına mahkemece karar verllınit ve 
ba bmptakl muhakeme 21·1Z.9H ,,.artHi saat on ba~ talik edil
mit oldalaadmı ynmi mealrOnla mahlııeme41e lılaat luıar bulun • 
~ı ~ pyabea mnha'rrmoeiae bakrlac:11i1 teblli melramr.o 
- -- olmlık lsve illll olaluu. ~. ŞIQI 



2 tLKKANUN 1936 ÇARŞAMBA 

Hariciye Vekaletin den : 
Hariciye Vekaletinde 11. inci dereceden mevcut münhal memu

riyetlere talimatnamesine tevfikan müsabaka ile memur alınacak • 
tn'. 

Müsabaka imtihanı 9 tranunu evvel 1936 çar~ba günü saat 10 da 
Hariciye Vekaletinde yapılacaktır. 

Müsabakaya iştirak için, taliplerin memurin kanununun 4. üncü 
:nadd'esindekilerden başka aşağıda yazılı evsafı da haiz olmaları liL 
wımdır: 

Hukuk, Millkiye, Ulumu Siyasiye, İktısadiye ve İçtimaiye ve 
Fakülte derecesindeki yüksek ticaret mektepleri veya Hariciye mes
leği ile alakası bulunan mümasil yüksek mekteplerdn birindn me· 
.sun olmak: 

Müsabaka imtihanı şöyledir. 
1. - Hukuku Medeniye, Hukuku Düvel. Hukuku hususiyei dü

vel, lktrsat, Maliye ve tarihi siyasi (1815 den zamanımıza kadar) 
hakkında tahriri ve şifahi sualler. 

2. Türkçe ve fransızcadan tahrir ve terceme. 
3. - Müsabakada üssü mizanı doldurmak şartile en fazla numa

ra alanlar kazanmış olacaktır. 
Müsavat halinde fransızcadan maada bir ecnebi lisanına vukuf 

sebebi rüçhandır. 
Taliplerin mektep şehadetnameleri askerlik vesikaları hüsnühal 

ve sıhhat şehadetnameleri ile hüviyet cüzdanı veya suretlerini isti. 
da ile 4.12.1936 akşamına kadar Vekalet Zat İşleri Dairesi Şefliğine 
tevdi eylemeleri ve 9.12.1936 çarşamba günü saat 10 da Ankarada 
Vekalette hazır bulunmaları ilan olunur. (1775) 2-5538 

Ankara V aliliğind en: 
1 -Onuncu yıl, Etimesut ve Kızılcahamam yatı okulu talebele

.'~i i-;in aşağıda. cinsi miktarı fiyatı yazılı on bir kalem eşya alına
caktır. 

2 - Bu eşyanın muhammen bedeli 814 lira 60 kuruş olduğu için 
açık eksiltme suretiyle mübayaa edilecektir. 

3 - Eksiltme işi 10 - ız - 936 perşembe günü saat on beşte vila
yet binasındaki Encümeni Daimi salonunda yapılacak ve şartname
de yazılı muhammen bedelin %7,5 nisbetindeki para, tahvilat ve ban
ka mektubunu ibraz edenler eksiltmeye iştirak ettirilecektir. Bu hu
sus hakkında daha etraflı malUmat almak ve şartnameyi görmek 
istiyenlerin Ankara kültür direktörlüğüne müracaatları. (1927) 

Cinsi Miktarı Beherinin fiatr Genel tutarı 

Bere ve kep 
Yüz havlusu 
Kısa çorap 
Uzun çorap 
Bel kayışı 
Mendil 
Fotin bağı ( grose) 

Fotin boyası 
Fotin cilası 
Dis macunu 
Diş fırçası 

2-5741 . 

190 
100 
460 
460 

85 
920 

15 
115 
105 

1150 
23 

K. L. K. 
50 95 
43 43 
20 92 
40 184 
50 42 
12 110 

4 3 
15 17 

20 21 

50 
40 
60 
25 

17,5 201 25 
20 4 60 

814 60 

Anl{ara Sehri İmar 
!) 

Müdürlüğünden : 
I. - İmar müdürlüğü için açık eksiltme suretiyle on ton yerli 

blalı kok kömürü ve on ton kesilmiş kuru sobalık meşe odunu alına· 
caktır. 

2. - Kömürün muhammen bedeli 300 lira ve teminatı muvakka· 
tesi 22 lira .50 kuruş, odunun muhammen bedeli 200 lira olup temi -
natı muvakkatesi 15 liradır. 

3. - Odun ve kömürün teslim yeri imar müdürlüğü dairesi olup 
i!öıt müsavi partide alınacaktır. 

4. - Eksiltme 8-12-936 salı günü saat 15 de imar müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

Taliplerin bu günde muvakkat teminatlariyle komisyona müra-
caatları. (1860) 2-5653 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden 
l - İdare ihtiyacı için alınacak (16390) kilo askılık 5 m/m de

mir tel ve (51500) metre çelik askılr.k tel halkası açık eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Muhammen bedel (3195) muvakkat teminat (240) liradır. 
3 - Eksiltme 14 birnici kanun 936 tarihinde Ankarada P. T. T. 

"Umumi Müdürlüğünde toplanacak alım satım komisyonunda yapı
lacaktır. 

4 - İstekliler teminatlarmr idaremiz veznesine teslim ve alacak· 
yıh kanunda yazılı belgelerle beraber mezkUr tarihe müsadif pa
lan makbuz veya kanınıen muteber teminat mektuplan ve 2490 sa• 
nrtesi günü saat 15 de o komisyona müracaat edeceklerdir. 

5 - Sartnameler Ankara.da P. T. T. Levazım Müdürlüğünden 
fstanbulda Levazım Ayniyat şubesinden parasız olarak verilir. 

(1526) 2-5198 

Adliye Vekaletinden : 
Vekalet elektrik, asansör, telefon santralı işlerinde l{ullanılmak 

llzerc alınacak memurluğa istida ile müracaat edenlerin evrakı Na
fta Vekaletine gönderilmiştir. 

İmtihan 2-12-936 çarşamba günü saat 15 te Nafıa Vekaleti yapı 
işleri umum müdürlü~ünde yapılacalctır. 

İstida sahiplerinin o gün ve o saatte mezkCir umum müdürlükte 
isbatı vücud etmeleri. (1945) 2-5758 -------

ULUS SAYFA 11 

Aktif 
l:ümhuriyet Merktz Bankasının 

28 İKİNCİ TEŞRİN 1936 VAZİYETİ •t Pasif 
Kasa: 

Altın safi kilogram l 7 .088,634 
Bank.not 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler: 
Türk lirası 

Hariçteki muhallirler: 
Altın safi kilogram 4.398,282 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu 
kliring bakiyeleri 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrala naktiye 
karşıhğr 

Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan hazine tara
fından vaki tediyat 

Senedat cüzdanı: 
Hazine bonoları 
Ticarl senedat 

LiRA 
24.036.531,26 

9.448.923,-
869.824,47 

580.413,36 

6.186.535,30 

33.256,30 

25.171.556,63 

158.748.563,-

12.064.611,-

430.281,67 
22.4 7 3.672,46 

URA 

34.355.278,73 

580.413,36 

31.391.348,23 

146.683.952,-

22.903.954,13 

Sermaye: 
İhtiyat akçesi: \ 

Tedavüldeki banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan hazine tara
fından vaki tediyat 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altıu ola
rak ilaveten tedavüle 
vazedilen 
Reeskont mukabili il.iveten 
ted. vazed. 

Türk lirası mevduab: 

DövU: teahhüdab: 
· Altına tahvili kabil dövizler 

Difer dövizler ve alacaklı 

LlRA 

158.748463,-

12.064.611,-

146.683.952,-

19.000.000,-

11.000.000,-

985,40 

URA 
1 ~.IJ00.000,-
1.551.182,53 

ı 76.683.952,-

15.869. 742,90 

Esham ve tahvilat cüzdann 
Deruhte edilen evrakı 

A-
naktive karşılığı esham 
ve tahvilat (itibari 
krymet1e) 

1 
kliring bakiyeleri 

Muhtelif: 

ıı .715.374,44 22.716.359,84 

7 3.726.653,41 

B - Serbest esham ve tahvilat 
Avanslar: 

Altın ve döviz ilzerine 
Tahvilat üzerine. 

Hissedarlar: 

Muhtelif: 

34.504.780,23 
4.044.049,87 

39.754,17 
16.741.852,35 

YekWı 

38.548.830,1 o 

16. 781.606,52 

4.500.000,-

9.802.507,61 

305.547 .890,68 YekUıı 305.547.890,68 1 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren· f~f:""'t-" ~ ... -;t~; % 5 1/• altın üzerine avans% 4 2
/2 

----- - - - --! 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1Gt 1 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

M!LLI MÜDAFAA VEKALETİ 
SATIN ALMA KOMİSYONU lLANLARl 

f LAN 1 LAN 
1 - Ankara harp okulu ihtiyacı için 830 metre yerli haki kabar

din kumaşı 7. 12. 936 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de aı,;ık 
eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Kumaşın tutarı 4980 lira olup muvakkat teminatı 373 lira 50 
kuruştur. 

3 - Şartnamesi eksiltmenin yapı1acağr Lv. amirliği satın alma 
komisyonunda parasız görülür. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzları ile belli gün ve saaatte komisyona müracaatları. 

(1835) 2-5614 

iLA N 
1 - Isparta garnizonunun ihtiyacı için 172000 kilo un kapalı 

zarfla eksiltmeye konulduğundan ihale 2ünü 10.12.936 perşembe 
günü saat 9 dadır. 

2 - Tahmin bedeli 12 kuruş muvakkat teminatı 1548 liradır. 
3 - İsteklilerin mezkur günde Isparta askeri satın alma komis-

yonuna kanuni vesikalariyle müracaatları. (1872) 2-5657 

İLAN 

1 - Ankara garnizonu eratınm ihtiyacı için kapalı zarfla müna. 
kasada bulunan 52000 kilo nohuda verilen fiat pahalı görüldüğünden 
pazarlıkla alınacaktır. 

2 - nk pazarlığı 5 biriıtci kanun 936 tarihine müsadif cumartesi 
günü saat on birde levazım amirliği satın alına komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Nohud tutarı 7800 lira olup muvakkat teminatı 585 liradır. 
Şartnamesi her gün parasız komisyonda görülür. 

4 - İsteklile!' belli gün ve saatte kanunun 2 ve 3 üncü maddele-
rindeki vesikalar ve teminatlariyle komisyona müracaatlan. (1819) 

2-5594 

B1LİT 
1 - Ankara Harbiye Okulu kaloriferleri için 121 kalem malze

me pazarlıkla satın almacaktır. 
2 - Bu malzemenin listesi satın alına komisyonunda görülebilir. 
3 - Pazarlığı 4 birinci kanun 936 tarihine müsadif cuma günü 

saat on be~te levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatte komisyona müracaatları. 
(1968) Z--5809 

!LAN 

23.11.935 pazartesi güt.ıü 3. üncü ~o~. ASattn alma komisyonunda 
ihalesi yapılacağı bildirilen iki gara]In ılanı ULUS gazetesiyle ilan 
edilmediğinden mezkur gaıajların ınünakasası 8. 12. 936 sah günü 
saat 15 e bıralulmrştır. 

Münakasaya girmek istiyeııin bizzat mühendis veya mimar ol -
maları ve y,ahut inşaatın hitamına kadar diplomalı mühendis veya 
mimar istihdam edeceklerine dair katip adillikçe musaddak bir se
net vermeleri şartiyle münakasaya iştirak edebilirler. 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale günü ve saatinde Çorlu-
da kor. satın alma komisyonuna gelmeleri. (1964) 2-5806 

1 ASKERi FABRİKALAR UMUM MODORLOCO 
SATIN ALMA KOMISYO NU İLANLARI 

16 KALEM MUHTELİF CİNS ÇELİK 
Tahmin edilen bedeli (15000) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 15-1-937 tarihinde cuma günü saat 15 de kapalx zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komsiyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat C>lan (1125) lirayı havi teklif mektupları
nı mezku• günde saat H e kadar komisyona vermeleri ve kendileri
nin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 iincü madıielerindeki "esaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları (18.62) 

----------------------------------~2~~5686 
ANTALYA ASLiYE HUKUK HAK1MLtötNDEN: 

Hüseyin kızı Nazmiye tarafından kocası ismail oğlu Urfah 
Müslim aleyhine ikame olunan terk sebebile boşanma davasmın mu
allak bulunduğu 6/1/937 tarihine müsadif Çarşamba günü merkun 
Müslimin Antalya asliye hukuk mahkemesinde harır ıbuJunmasr ve
yahut bir vekil göndermesi ve davaya karşı bir cevabr olduğu tak -
dirde tarihi ilandan itibaren on gün .zarfında c.evap ve.tmesi aksi 
takdirde mahkemenin gıyabında icra kılınacağı iliu olunur. 

(1958) 2-5795 

1 - Hava ihtiyacı için 20 metre mikabı diş budalt kalas kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 19.200 lira olup ilk teminat parası 1440 
liradır. - - ... 

3 - İhalesi 7 - ikinci kanun • 937 perşembe günü saat 15 dedir. 
4 - Şartnamesini M. M. V. Satın alma komisyonundan bizzat 

alabilirler. Muhabere ile şartname gönderil~mez. 
S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 1ı:anunun 2, 3 üncü nıad· 

delerindeki istenilen bilgelerile teminat ve teklif mektuplarını iha· 
le günü ve saatinden en geç bir saat evveline kadar M. M. V. satm 
alma komisyonuna vermeleri. ( 17 50) ı-5534 · 

BİLİT 

Yapı: Ankarada İnzibat karakolunun ilanali inşaatı açık ek• 
siltmeye konulmuştur. Keşif tutarı 4350 lira 6 kuruştur. Keşif pro
je ve şartnamesi parası karşılığında inşaat şubesince verilecektir. 
İhalesi 3-12-936 perşembe günü saat on birdedir. İlk teminatı 
326 lira 25 kuruştur. Eksiltmeye girecekleiJien ilgili bulunanlar 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncu maddelerinde istenen belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve \ aktinde M. M. v. !atın alma komisyonu
n~ gelsinle.t. {1797) 2-5562 

! •• 

fLAN 
1 - Hava ihtiyacı i~in 40 metre mikabı c~ir kalas ltapalı zarfla 

ekisltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 6 - ikinci kanun· 937 çar§amba günü saat 15 dedir. 
3 - Tahmin edilen bedeli 20.000 lira olup ilk teminat parası 

1500 liradır. 
4 - Şartnamesini M. M. V. ~atın alına komisyonunda bizzat ala .. "''"""'11

"
11 

bilirler. Muhabere ile şartname gönderilemez. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenılen bilgeleriyle teminat ve teklif mektuplarım ihale 
gün ve saatından en geç bil' saat evveline kadaı: M. M. V. Satın al· 
ma komisyonuna vermeleri. (1751) 2-5535 

İLAN 

1 - Pirinç, balar,· demir, çelik: boru, levha, çubuıt ve saç ma!ze· 
meleri kapalı zarfla eksiltmeye konmuştuI'. 

2 - Tahmin edilen bedeli 15450 lira olup ilk teminat parası 1158 
lira 7 5 kuruştu•. 

3 - İhalesi 4-12.936 cuma günü saat ıs dedir. 
4 - Şartnamesini almak istiyenler biz.tat 'M. M. V. satın alma 

komisyonundan alabilirler. Muhabere ile şartname gönderilemez. 
5 - Eksilt.meye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü mad

delerindeki belgeleriyle tekllf ve teminat t:İıe&tublarrnı ihale günün· 
den en az bir saat evveline kadar M. M. V.' satın alma komisyonuna 
vermeleri. (1289) 2-5034 

1 
1 

D. D. YOLLARI VE LiMANLARI UMUM -ı -
MUDURLUGU S. A. KOMISYOW iLANLARI: 

İLAN 
•.:ır 

Muhammen bedeli (11142.67) lira olan cam malzemesi 18-12-936 
cuma gü:ıü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ilt Ankarada idare bina• 
smda satın alınacaktır. • n . 

Bu işe girmek istiyenlerin (835.70) lirafıi muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği yesikalan, resmi gaZ"etenin 7-5-1936 gün ve 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan.talimatmı:me dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır .. 

Şartnameler parasız ularak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinda..dağ1tılmaktachr. (1859) 

2-5667 

1LA N 

Muhammen bedeli 2~7016.- lira olan lokomotif bakır ocakları 
ve sair bakır aksam 18/ 111937 Pazartesi günü saat 15.30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare binasrnda Satın almacaktrr. 

Bu işe girmek isteyenlerin 15.630 lira 64 kuruşluk muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalan, resmi gazetenin 7/5/936 
g.3297 No. Iı nüshasında intişac etmiş olan talimatname dairesinde · 
afrnmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reis!iğine vermeleri lüımdır. 

§aı:tnameler (14r85} kuruıa. Ankara ve Ha~aşa vunelerinde 
satılmak.tada. (1885) . Z-5'191 
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Günlük kasa mevcudunuz kıymetli eşya ve evrakınız için 

MN • E 
Her boyda kiralık kasalar - senelik 3 liradan - 16 liraya kadar - Mahrem daireler. 

Adliye V el{aletinden: 
Temyiz mahkemesi için yaptırılacak on bin küsur liralık mefru· 

şatın iki defa kapalı zarf usulivle açılan eksiltmesine talip zuhur et· 
memesinden dolayı eksiltmenin bitimi olan 5-11-936 tarihinden iti • 
baren bir ay içinde pazarlıkla ihalesi kararlaştırılmıştır. 

. Bu işi! ait olan sartname ve teferruatı Adliye Vekaleti Levazım 
Müdürlüğündedir. Talpilerin her gün şartname ve evrakı sairesinı 
görmek üzere mezkur Müdüriyete n;ür.~a~atları. .. 

Pazarlık için de 5-12-936 cumartesı gunu saat 10 da Levazım Mu-
Öürlüğü odasında müteşekkil komisyona başvurmaları. (1944) 

2-5762 

Şarhaylığından: 
1 - Eskişehir Kaplanlı suyunun Ankarada satxşı iki sene müd

detle münhasıran bir müteahhide verilmek üzere yirmi gün müddet
le açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - 10/ K. Evvel/ 1936 perşembe günü saat on dörtte Eskişehir 
Belediyesi encümenince ihalesi yapılacaktxr. 

3 - Arttırmaya istekliler iki yüz lira muvakkat teminat verme· 
ğe ve ihaleyi müteakip bunu dört yüz liraya iblağa mecburdurlar. 

ı 4 - Buna aid şeraiti öğrenmek istiyenler Eskişehir Belediyesi· 
ne her zaman müracaatla şartnameyi görebilirler. 

(1931) 2-5747 

Nafıa Velciletinden : 
Pazarlıkla Eksiltme İlanı 

1 - Eksiltmeye konulan !ş: Ankara merkez ziraat mücadele ens
titüsü fitopatoloji laboratuvarı inşaatıdır. 

Keşü bedeli 14497 lira 63 kuruştur. 
2. - Bu işe aid evral:. şunlardır. 
A. - Eksiltme şartnamesi. 
B. - Mukavele µrojesi.ı 
C •• Baymdırhlı. işleri genel şartnamesi. 
D. - Fenni sar--ame 
E. - Fenni şıartname lahikası. 
F. - Keşif cetveli. 
G .• Proje. 

İstiyenl~r bu evrakı 72 kuruş mukabilinde yapı işleri U. müdürlü
iünden alabilirler. 

3. - Eksiltme 7.12.936 pazartesi günü saat 16 da nafıa vekale· 
tinde yapı işleri eksiltme komisyonu odasında pazarlıkla yaprlacak
tır. 

4. - Ekslitmeye girebilınek için talihlerin 1087 lira 32 kuruş mu. 
vakkat teminat vermesi ve yapı müteahhidlik vesikası ibraz etmesi ve 
kendisi mühendis veya mimar olmadığt takdirde işin fenru mesuliye
tini alacak bir mimar veya mühendisi inşaat müddetince istihdam e
deceğini kabul etmesi lanmdır. 

İsteklilerin bu vesikaları saat 15 şe kadar komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri mu.ktazidir. (1803) 2-5585 

IGralıl{ oda 
Bir Bayan için hal civarında 

elektrik dahil (12) lira. İlan me
murluğuna müracaat. 2-5797 

ZAYİ 
Merzifondan aldığım nüfus 

tezkeremi kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Ali oğlu Adil Selçuk 
Merzifon 327 

2-5796 

Kiralıl{ Daire 
( 

İsmetpaşa mahallesinde U -
zunyolda Kahveler civarında 104 
numaralı ev kiralıktır. 

Suyu, banyosu, havagazı mev· 
cuttur. Arıvanlar anahtarı ya • 
nındaki bakkaldan aramalıdır -
lar. 2-5804 

Kiralık Ev 
Çankayada Asfalt üzerin~e 

Mısır Eldliği karşrsmda sekız 
odalı pan iorlu köşk mob~lyalr 
veya mobilyasız olarak kıraya 
verilecektir. 

1stiyenlerin 1115 numaraya 
telefon etmeleri. 2-5805 

ZAYİ 
Ankara Gazi Çiftliği ile Ye • 

nişehir arasında çalışmakta olan 
kamyonumun 2051 numaralı pla
kası kaybolmuşutr. Bulanların 
lütfen Adliye Sarayı yanında 
Gençağa yazyhanesine getirdiği 
takdirde memnun edilecektir, 
Adres: Adliye Sarayı yanında 

Gen~ağa Apt. No. 1 yazı
hanede Müteahhit Dur-
sun Er urt. 2-5811 

İmtiyaz sahii>i ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı İdare 
eden Yazı işleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çanları caddesi civarmda 
Ulw Basımevinde basılmıştır. 

arayın HALİL NACİ Anafartalar caddesi No: 111 Telef. 1230 
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_c_ad_._...,,B E RLI T Z ANKARA 

Ali Nazmi Apartımanı .. 

1 -12 - 36 tarihinden 
itibaren yeni kurslar 

açılıyor 
OKULU 

Hususi dersler 
Evinizde veya 

mektebte 

Her lisanı öğretir 
Tecrübe dersi parasızdır 

Anl~ara Valiliğinden: 
Mahalle sokağ"ı Cinsi Müştemilatı Kapu Tahrir Metrfike Aylık Depozit 

veya veya No. No. No. İcarı Miktarı 
Me\•kii Caddesi Lira Kr. L. K. 
Vattarin Foçin oğ Ev ( 4 oda 1 hela 6 245 128 50 00 45 00 

( 1 mutbah, 1 odunluk 
( 1 kömürlük 

Boyacı Ali, 
( 2 oda 1 sofa 

Boyacı Ali Ev ( ·1 mutbah, 1 heHi 6 39 247 10 00 9 00 

İçhisar 
( 2 oda, 1 mutbah 

Alaettin mektep Ev ( 1 hela, 1 sofa 22 33 311 20 00 18 00 

İçkale Kaledibi genç Ev ( 1 oda, 1 bel! 3 ı;s 365 2 50 2 25 
ka.,· 

İstasyon Depolar Karğir mağaza 8/1 299 49 16 67 15 00 
mevkiinde 

İstasyon Arka ~rgir ma.l{aza 20 440 40 20 00 18 00 
sokağında 

İstasyon Arka Kar gir mağaza 22 441 41 20 00 18 00 
sokağında 

MEVKtt Senelik icarı Depozito mik-
darı 

lira Kr. Lira. Kr. 

Kalaba köyünün Yanıklar mevkii'lde Ali Toygar zadeler Halim ve 
Hark ile rrıahdut 62052,75 metre murabbaından ibaret Kiyork Pavlı 
ve hemşirelerinden metruk tarlanın senelik icarı.. 40 00 3 O 

Yukarda mahalle sokak kapu ve metruke No. lariyle müştemilatı ve aylık bedeli icarı muham· 
menleri yazrlı gayri menkuller 3/mayı/937 sine kadar icarı açık arttırma suretiyle 4 • 12 - 936 cuma 
günü saat 14 de Defterdarlık satış komisyonunda ihalesi yapdacağmdan isteklilerin şeraiti öğren
mek ve pey sürmek üzere sözü geçen gün ve saatta hizalarında gösterilen depozito makbuzlariyle 
Defterdarlıkta kurulan komisyona müracaatları. (1784) 2-5553 

Maliye Vekaletinden: 
el 

C ! N S 1 

Yazrldıktan sonra siyah olan 
mürekkep 

olmak Uzere 
Dolma kalem mürekkebi 

Miktarı 

10,000 Kilosu bir 
litrelik 

2,500 Kilosu varım 
litrelik 

750 Kilosu çeyrek 
litrelik 

"13,250'' Kilo 
3,000 Şişe 

10,000 " 

) 

) 

) 

Tahmin olunan 
bedel 

Lira Ku. 
5600 00 

Muvakkat te• 
minat 

Lira Ku. 
420 00 

Istampa mürekkebi 35 gramlık 
Kola 10,000 Kutusu 150 gramlık ) 

6,000 Kutusu 75 gramlık ) 
olmak üzere "16,000" Kutu 

360 
700 

4500 

00 
00 
00 

28 
52 

337 

oO 
50 
50 

Ist?JDpa 12,000 Adet 2 No. ) 2190 00 164 25 
3,000 ,. 3 No. ) 

olmak üzere .. 15,000'' adet 
Ağaç yazı takımı 500 Adet 1300 00 97 50 

., tampon 1,500 ,, 225 00 16 88 
1 - Yukarda cinsleri yazılı yedi kalem kırtasiye levazımı kapalı zarf usuliyle eksiltrniye konul

muştur. Bunlara ait şartnameler Ankarada Kırtasiye Müdürlüğünden, İstanbuld;ı Dolmabahçe Kır· 
tasiye deposundan alınacaktır • 

2 - Eksiltme 4 • 12 • 1936 tarihine müsadif cuma günü saat 14 de Ankarada Yenişehir Lo.ı:an 
meydanında Kırtasiye müdürlüğünde müteeskkil komisyonaa yap.lacaktır. 

3 - Eksiltmiye ayrı, ayr, veya hepsine birden iş tirak edecek isteklilerin hizalarında gösterilen 
kıymette teminat mektupları ile birlikte komisyona mtiracaat etmeleri. 

4 - Teklif mektuplarının yukarda 2 inci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Kırtasiye 
Müdürlüğüne getirilcc.cK, eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. P osta ile 
gönderilecek mektupların nihayet2 inci maddede yazılı saate kadar gelmis olması ve dış zarfın mUtıür 
mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gedknıeler kabul edilmez. 

Kiralık daire 
Havuzbaşmda Kazım

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

Telefon: 1350 kapıcıya 
müracaat. 2~5684 

PiYANO 
Kiralık veya satxlık aranıyor. 

P. K. 308 C. N, rumuzuna müra-
caat. 2-5790 

(1774) 2-5551 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti: 

Ankara Merl{ez Hıfzıssıhha Mü
esses.es! Müdürlüğünden 

1 - Eksiltmeye konulan iş : Bioloji şubesine satın alınacak mu
hammen bedeli 9582 lira 40 kuruşluk alat ve malzeme. 

2 - İsteyenler şartname ve listesini müessese muhasip mutemet
liğinden alabilirler, 

3 - Eksiltme 5-12-936 cumartesi günü saat 11 de yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - İstekli eksiltmeye girebilmek için 718 lira 68 kuruşluk mu

vakkat teminat vermesi ve ayrıca en az bir parçada bu nevi atat ve 
malzeme üzerine 10000 liralık iş yaptığına dair vesika ibraz etmesi 
şarttıı. 

6 - Teklif mektubları 2490 sayılı kanun ahkamı dairesinde vak-
ti zamanı ile gönderilmesi lazımdır. (1796) 2-5561 

Yeni SİNEMALAR Halk 
BUGÜN BU GECE 

ViYANA SENi SEViYORUM 
Avrupanın hatta büttin dünyanın 
takdirle alkışladığı büyük tene>r 

RİCHARD TAUBER'in 
temsil ettiği emsalsiz bir aşk ve müzik 
lJaveten: Muhtelif seanslarda Meclisin 

açılma töreni ve ATA TÜRK'ün 
mühim nutku ·· -

BUGÜN GÜNDÜZ 

iNSAN A VCULARI 
BU GECE 

ÇAPKIN MÜLAZIM 
Gustav Fröhlich - Lida Barrova 

İlaveten: Muhtelif seanslarda Meclisiq 

açıılma töreni ve ATA TORK'ün 
mühim nutku 

Halk matinesmde: Mulen Ruj 


