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9 BIRINCIKANUN 1936 ÇARŞAMBA 

Bugün gazetemiz 
on iki sayfadır 

HER YERDE S KURUŞ 

ancak Meselesi Milletler Cemiyeti 
Normal toplantıda görüşülecek Halcil~ati gören fransızlar 

Murahhas heyetimiz bugün gidiyor 
"SANCAK TURKLERlNlN ŞAM SURlYELlLERlNE TER
KEDlLECEKLERINl SA N;)lAK ATATÜRK TURKLERt. 
Nl TANI~1Ai\IAK OLUR.,, 

Fransa basvekili _, 

PARTİGURUPUNDA 

Dış bakanımız 

sancak meselesinin 
son safhasını 

izah etti 
Cumhuriyet Halk Partisi Gu

nıpu bugün (8-12-936) öğlede 
sonra Trabzon saylavı B. Hasan 
Saka'nın bQfkanlığında toplan 
dı. 

1 - Dıf l§leri Bakanı Dr. 
Aras, Sancak meselesinin son 
sa/hasını izah etti ve bugünlere/ 
toplanacak olan Milletler Cemi
yeti Konseyinde Sancak mesele
sinin konuşulacağrnı ve bu mak
•adla Cenevreye hareket eJece
iini bildirdi. Hükümetin hath 
hareketini gurup alkıılarla 
itti/akla tasvib etti. 

2 - Fırka gurupu idare 
yetinde miinhal olan azalığa Er 
zuruM saylavı B. Şükrü Koça 
•erildi. ( A.A.) 

Giindelik 

BALIKÇILIK 
Necibali KÜÇÜKA 

Cumuriyet hükümeti her gün 
memleketin nihayetsiz tabii zengin
liklerine dikkatle tanzim edilmi11 bir 
programla temas etmekte ve şimdi
ye kadar ihmal edilen bu tabii ser
vet kaynaklanna kudretli bir irade 
ile hakim olmaktadır. Geçen on bet 
günün takvimi içinde bu bakımdan 
çok esaslı ve büyük işlerin yapıldığı 
ve teşebbüs edildiği görülür. 

Yurdda ağır endüstrinin kurul • 
maaı mukavelesinin yapılması, kü
çük sanatlar kongresinde onun yaşa
ması ve konınmuı hakkında karar. 
lar almmau gibi i'1er iktısadi hayatı
İnızm inkişafında her halde önemle_ 
telakki edilecek hadiselerdir. Balıkçı
lık i§lerini konuş.mali üzere topla
nan konırenin verdiği kararlar da 
bu i,ler arasına girecek hadiselerden 
biridir. 

Yurdum uzun üç tarafı denizle 
çevrilmiş bir yanmada olduğu ma
IUnıdur. Biz bütün imparatorluk 
devrinde sahillerimizin müstesna 
servet kaynaktarmdan icab ettiği ka
dar istifade edemedik. Karadeniz ve 
Ege sahillerinde yapılan teşebbüsler 
yüksek teknikli bir bilgiye dayan
maktan ziyade cılız ferdi tesebbüs
lerdeo ötesini geçememişti. Balıkçı
lığın ne kadar önemli bir servet kay
nağı olduğunu takdir eden cumuri
yet hükümeti bundan birkaç yıl ev • 
vel fenni bir balıkçılık mektebi aç
mak suretiyle İşe başladı. Bu kere de 
bütün balıkçdan kongre halinde 
toplıyarak balıkçılık işine ne gibi bir 
yöndem verilmesi lizmıgeldiği hak
kmda konusmalar yaoıldı. lşittiğjmi-
2e göre verilen kararlar çok ehemi
yeiJidir. Hakikaten böyle bir top. 
lanmağa ve işe bir yöndem verme
ie zaruret vardı. Kom,u memleket
lerde balık fazla istihlak edildiğin
den sahillerinde balık kaynağı tükene-

1 
·cek derecede azalmışbr. Buna mu
kabil sahillerimiz kelimenin tam ma

(Sonu 4. ilncü sayfada) 

ve Tiirk - Fransız 
Ankara, 8 ( A.

A.) - Türkiye ile 
Fransa arasında ih
tilaf mevzuu olup 

milletler cemiyeti 
konseyine verilme-

si kararlaşmış olan 
Sancak meselesi -
nin Fransa hükü
metinin n o r m a 1 

konsey içtimaında 

konuşulması tekli· 
fini, Sancak'ta hal

kın hüriyet ve em
niyetinin korun

ması kaydiyle, ka
bul etmiş olan Tür

kiye hükümeti ge
ne Fransa hükü-

münasebetleri 

metinin ıo birinci Milletler Cemiy~tinde Sancak davasını müzakere edecek 
kanunda toplana- delegelerimiz: Dış Bakanımız Dr. Tevfik Rü§tÜ Aras, 
cak fevkalade kon- Cumhur Reisliği Umumi K§tibi Hasan Rıza Soyak, Dış 
sey içtimaı ruzna- Bakanlık Umumi Katibi Numan Menemencioğlu 

mesine ithali telkırıi ti.zerine bu teklifi bir karar alınmamış olduğunu tasrih et-
de kabule müsaraat etmiş ve milletler 
cemiyeti umumi katibliğine misakın 11 
inci maddesi mucibince bu fevkaHide iç
~ima ruznamesine ithalini istemiştir. · 

Türkiye Hariciye vekili Dr. Tevfik 
Rüştü Arasın 14 birinci kanunda Ce
nevrede bulunacağı haber alınmıştır. 

mektedir. Bununla beraber Fransa hü

kümeti, türk kabinesi tarafından bu yol

da bir arzu ızhar edilecek olursa bu su
retle hareket edilmesinde hiç bir mah
zur görmemektedir. 

La Tribune des N ations gazP.tesinde 
] can - Pierre Gerard yazıyor: 

"Suriyedeki mandamızda bugün za
hiren birbirine zıd görünen, fakat esa
sında her ikisi de aynı meseleden, aynı 
ihtilaftan doğan iki ayrı teheyyüce şa
hid oluyoruz. 

Umumiyetle Suriye adı verilen yer 
hakikatte iki devletten terekküp eder: 
asıl Suriye devleti ki merkezi Şamdır; 

bir de merkezi Berut olan Lübnan dev· 
le ti. 

Suriye devleti büyük ekseriyeti iti-

bariyle etnik bakrmdan arab, din itiba

riyle müslümandır, fakat, birleri etnik, 
diğerleri müslüman, kah dağınık ve kah 

toplu bulunan muhtelif azlıkları ihtiva 
eder. Bu azlıklardan bizi bugün en faz· 
la meşgul edenler, sayıca en kabarık ol-

(Sonu S. inci sayfada) 

HATAY HABERLERİ 
Haleb'de erkanıharbiye toplantısı - Sancakta ka
dınların bile Üzerlerini arıyorlar - Vazifesini yapa
rak türkleri kimlerin öldürdüğünü soran Antakya 

miiddeiumumisi İskenderun'a sürüldü. 

Fransız kaynaklarından gelen haberlerin hakikati örtbcu 
etmek istemuine rağmen Sancakta tazyik devam etmektedir. 
lstanbul'daki gazetelere gelen ve oradaki arkadCJ§ımız tara. 
lından bize tele/onla bildirilen CJ§ağıki haberler bunu 11öe

termekteclir : 

Berut, 8 (Hususi) - Seçim dolayı
ıiylc Şam'a gitmiş olan yü'.ek komiser 

Şam'da bulunduğu müddet zarfında ba
zı ~ürzt reisleriyle görüşmüştür. Bu 
görüşmenin gayesi Cebeliduruzun Suri-

yeye ilhakını temin olduğu üç gün evvel 
Cebelidüruzun Suriyeye ilhakıru ve ida
resini bildiren nizamnamenin neşrcdil· 

mesi ile anlaşılmıştır. 

Murahhas heyetimiz bugün 
gidiyor Adana sudan kurtuluyor 

Yüksek komiser Berut'a döndükten 
sonra alevilerle, dürzilerle yaptığı cins
ten müzakerelere girişmiştir. Maksat 
malfundur. Milletler Cemiyetindeki türk 
te;ine -kar§ı mukabil bir çevirme hareketi 
yapmaktır. 

Ankara, 8 (A.A.) - İskenderun ve 
Antakya meselesini Milletler Cemiyeti 
konseyindeki müzakerelerine iştirak et· 

mek üzere Hariciye Vekili Dr. Tevfik 

Rüştü Aras'ın reisliğindeki türk murah

has heyeti yann (bugün) akşamki eks
presle ve İstanbul tarikiyle Cenevı-eye 

hareket edecektir. Murahhas heyeti ri
yaseti Cümhur Umumi Katibi B. Hasan 
Rıza Soyak ve Hariciye Vekfileti Umu
mi Katibi B. Numan Menemencioğlu'n.. 
dan mürekkeb olup refakatinde müşa

virler, mütehassıslar ve katibler bulun
maktadır. 

B. Blum'wı türk - fransız 

dostluğu hakkında parla
mentoda söyledikleri· 
Paris, 8 (A.A.) - Ar.adolu Ajansı

nın hususi muhabiri bildiriyor: 

B. Blum meclisteki nutkunda bizim 
için demiştir ki: 

"- Türkiye ile münasebetlerimiz arızi 

bir müşküle rağmen hiç bir vakit bu

günkü kadar dostlukla mütemayiz olma-
mıştır." ~ 

Antakya meselesinde Fransa Dıf 
Rakanı konuşacak 

Paris, 8 (A. A.) - Milletler Cemi

yeti konseyinde Fransayı müsteşar B. 

Vienot temsil edecektir. Yalnız İsken

derun ve Antakya sancağı meselesinin 

ruznameye alınması takdirinde, dış iş
leri bakanı B. Delbos bizzat Cenevreye 
gidecektir. 

Paris salahiyetli mahfillerinin 
kanatine göre ••• 

Faris, 8 (A.A.) - Havas Ajansı bil· 
diriyor: 

Salahiyetli mahfiller Sancağın statü
sü hakkındaki türk - fransız ihtilafının 

Milletler Cemiyeti konseyinin 10 birin
cikanunda toplanacak olan fevkalade iç
timaı ruznamesine ithali hakkında hiç 

Şehirde normal hayat avdet etti 
• 

Ölenler 30, Açıkta kalanlar 3420 kişidir. 

Atatürk 
ADANA FELAKETiNDE ACIYA 

UCRAYAN VATANDAŞLAR 
iÇiN KIZii.AYA 10 BlN 

LiRA VERDi 
Ankara, 8 (A.A.) -
Cumhur Reisi Atatürk Adana 

(eliketi münasebetiyle Sıhat ve . 
içtimai Muavenet Vekili ve Kızı
lay Cemiyeti Reisi Doktor Refik 
Sayclam'a qağıdaki mektubu gön
demıiftir : 

"Seyhan Nehrinin tCJ§nwuiyle 
AJcına ve havaliıinde vukua gelen 
büyük lelaketten çok derin teeı
sür duymaktayım. Acıya uğrayan 
vatandCJ§lara her zaman olduğu 
gibi bu ıeler de cemiyetinizce ya-

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Adana, 7 (Hususi muhabirimiz bil

diriyor) - Seyhanm taşması yüzünden 

(30) kişi ölmüş ve (3420) ki§i muhtaç 

bir vaziyette ve açıkta kalmıştır. Bun• 

lar camilere, mescitlere ve evi elverişli 
olan komşularının evlerine yerleştiril

mişler ve bunlardan muavenete ihtiyaç

ları olanlara yiyecek ve giyecek temin 

edilmiştir. Köylerden (4000) kifi yiye

ceksiz kalmış ve bu köylülere ekmek ve 

buğday yet§itirilmiftir. Adananın ha· 

miyetli Bayanları kızılay adına vazife

ler alarak mahallelerde dolaşmakta ft 

kıztlaya elbise ve çamaşır teberruunu 
temin etmektedirler. Bu sabah fırka bi· 
nasında vali B. Tevfik Hadinin reisli
ğinde bir toplantı yapan Adana zengin
leri aralarında derhal (4500) lira top
laınışlar ve kızılaya vermişlerdir. Hal
kın para teberruu devam etmektedir. 
Bu toplantıda hazır bulunan eczacılar 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Güzel toroslarda . eriyen karların suları-

Llzkiye, 8 (Hususi) - Suriycnin ti. 
mal ordusu ve Cezire kumandanı, cenub 

(Sonu 2. inci sayfada) 

Fıkra 

Mesud sanatkarlaı 
Hükümet Devlet tiyatrosu kurma

ğa karar verdi: opera ve temsil sahne
lerinde çalışacak olanlar, şimdiden, An
karada, me§hur bir alman mütehassısı
mn pl§nına göre yetiştirilmeğe başlaa
mııtır. 

Mesud sanatkarlar/ Çünkü bunlar, 
~eli, türle sanat ve edebiyat kültilrD· 
nil en büyük noksanından kurtarmak 
gibi, bir şerele namzeddirler. Sonra, ha
y.ı ve refahları devlt!t tarafından teab
hüd altına alınan ilk sanatldrlar, onlar• 
dır. 

Bir şair, bir başka mesleğin yardı

mı ile yaşayabilir; bir romancı, aynı 

zamanda, edebiyat hocalığı veya kültür 

bakanlığı müfettişliği gibi bir vazife 

almalc zorundadır. Sahne sanatklrları 

böyle olmıyacaktır: onlar, olanca za• 

manlarını, var kuvvetlerini ve şevkleri

ni yalnız kendi sanatlarına vakfedecek· 

/er, kendi zevk ve kabiliyet §lem/erin

de hür çalışmanın eşsiz saadetini du· 
yacaklardır. 

Sahne için başka türlüsü mümkan 

değildi: sahnede muvaffak olabilmek l· 

çin, ona hayat vakfı lazımdır. Bunu ya 
bir memleketin sahne müşterileri, ya. 
hud devlet temin edebilir. Yüksek sa• 
nat sahnelerinin, Fransa gibi ıleri mem• 
leketlerde bile, devlet yardımından i> 
tifade etmekte olduklarını biliyoruz. 
Kaldı ki yüksek sahne sanatı, bilhassa 
musiki sahnesi, bizde henüz kurulacak· 
tır: onu ancak bir parça kazanç veren 
ş a n o kalabalığının zevklerini tat• 
mine memur etmek şüphesiz doğru de• 
ğildi ve biç bir genç, maddi manevi ıs• 

- Sayfayı çeviriniz -



SAYFA 2 

HA 1'A:Y HABERLERİ 

Haleb'de erkanıharbiye toplantısı - Sancakta ka
dınların bile Üzerlerini arıyorlar - Vazifesini yapa
rak türkleri kimlerin ölrlnrdüğünü soran Antakya 

müddeiumumisi İskenderun' a sürüldü. 
(Başı 1. inci sayfada) 

ordusu kumandam ve kurmayları ile 
birlikte Kınkhan. Hacılar ve Belin mm
taka.ların da ve türk hududlan civarın
da bir tetkik seyahati yaptıktan sonra 
1-Ialab'de toplanmışlardır. Haleb'deki 
kurmay dairesinde dört gündür içtima 
yapılmaktadır. Bir haftadanberi kurmay 
ciaıresinin bulunduğu sokaktan kimse
nin geçmesine müsaade edilmemektedir. 
Qamdan gönderilen iki böfük süvari şi
:nal hududuna Reyhaniye ve Hacılar 

yoliyle sevkolunmuşlardır. 
Bu bölükler başıbozuklardan mürek

l;chtir. Bôliiklerin başında yüz ellilik
lerr1en Reccb Kaptan vardır. 

*** 
Hama, 8 (Hususi) - Binbasr Kole 

kumarH1asınt.laki Samdan gönderilen bö. 
lük.ierin İskemlerun'a sevkedildikleri 

Evle me 
muanıeleleri 
1\ı1asrafsız olacak 

D;ıhileye vekaleti birinci ve ikinci 
Mnrf evlenme cüzdanlarından başka ev
lenme ~vıakının vekaletce b:ıstrrılarak 
j•aras:z ol~r::.k halka verilmesi ve evlen
uıe muamelelerinin masrafsız yapılma
smın temin edilebilmesi için bir ka
:ıun projesi hazırlamaktadır. Bu suret
le gizli evlenmelerin önü alınacaktır. 

Parti co gr~leri 
A:ıkara vilayetine bağlı kazalarda 

Parti kongreleri bitmiştir. Yeniden teş
kil edilen Çankaya ve merkez kaza kon
greleri 12 birinci kanun cumartesi günü 
toplanacaktır. Çankaya kongresi Yeni
şehirde ilyönkurul binasında ve mer
kez kaza kongresi ise belediye salonun
da ve saat 15 de başlıyacaktır. 

Orman kanunu projesinin 
tetkiki 

Orman kanunu projesini tetkik et
mekte olan muhtelit encümen bugün 
toplanarak projenin teşkilata aid mad
delerini gözden geçirmiştir. 

Karsın anayurda 
kavuştuğu gün 

Ankarada bulunan karslı gençler, 
Karsın anayurda kavuşmasının 17 inci 
yıldönümünü önümüzdeki perşembe ak
şamı Halkevinde bir müsamere ile kut

layacaklardır. 

Izmir fuvarma hazırlık 
Milletlcrarası İzmir fuvan önümiiz

deki yaz 20 ağustosta açılacak ve bir ay 
sUrecektir. Fuvarın geçen senelerden 
daha fazla muvaffak olabilmesi için 
şimdiden hazırlıklara başlanmıştır. 

Prof. Magnos'uıı ölüsü lstanhula 
gidiyor 

Ankara Nümune hastanesi dahiliye 
mütehassısı ölü profesör Magnos'un 
cenazesi bugün saat on beşte Nümune 
hastanesinden merasimle kaldırılarak 

fstanbula gönderilecektir. 

tırap ve sıkıntı yolu olan sahne yolunu 
tutmryacaktı. 

Birçok külfet ve ihtiyaçlar içinde 
çırpınan belediyelerin en zenginlerinin 
bile sahneye ne kadar yardım edebil
diklerini görmüyor muyuz? f stanbul, 
kendi sar.atkarlarrna, kendi masrafla
rından büyük bir kısmını bizzat kazan
mak mecburiyetini vermiştir. imdi, bu 
b ü d c e t e m s i 1 l e r i ' nin ne hal· 
de olduklarını biliyoruz. 

Mesud sa11atk!ırlar! fakat bir mille
tin kültür seviyesinde en yüksek rol
lerden birini oymyacak olanlara, bizim 
devletimiz. çalı ma ve refah imlcfmlarr 
h zıriamalı tan o •. ~ka ne düşiifıcbilir

di? - Fatay 

söylenmektedir. Beş kamyon fransız kü
çük zabiti ile top ve tankın da sevko
lunduğu haber almmrştrr. 

Binbaşı Kole Suriye isyaru esnasında 

Şamda arabları mitralyözle biçen adam

dır. 

••• 
Lazikiye, 8 (J-Iususi) - Sancakta 

tazyik durmamıştır. Antakya caddele
rinde kadınlar bile devriyeler tarafından 
çevrilmekte, üstleri aranmaktadır. 

Sancak'taki türk olan memurlar ve 

jandarmalar yerlerinden kaldırılmakta

dır. Antakya müddeiumumisi Cemil Ba

hadrrh 30 sonte~rin ve 1 İlkkanunda öl

dürülen türklerin kimler tarafından öl

dürüldüğü hakkında askeri makamlar. 
dan sual sorması üzerine vazifesinden 
alınarak İskenderuna sevkedilmşitir. 

Yedinei arhrma ve 
yerli malı haftasına 

hazır ıli. 
Ulusal ekonomi ve artrrma kurumu 

tarafından "yedinci artırma ve yerli 

malr h:ı.ftası'• hazırlıklarına hararetle 

devam edil'llektedir. Bu yıl, bu yolda 

alınmış yenı hamleler vardır. 12 birinci 

kanun cumartesi günü 15 buçukta baş

bakan İsmet !nönünün vereceği bir söy· 

!evle hafta açılacaktır. 

Bunun arkasından bu yıl türkiyede 

iki binden fazla mektebde ayni zaman

da tören yapılarak ulusal ekonomi ve 

artırma kurumu tarafından hazırlanmış 

olan, küçük paralar, haftamızı oynuyo• 

ruz ve yeni ağustos böcekleri,, piyesleri 

oynanacaktrr. 

Ankarada bu piyesler başbakanın nut 
kunu müteakib ikinci orta okul talebele

ri tarafından temsil edileceklerdir. 

"Yeni ağustos böcekleri" 90 kişilik 

bir miniminiler "balesi" halinde sah· 

neye koıtacaktır. 

Gerek başbakannnızın nutku, gerek 

bu piyesler istanbul ve ankara radyola

rınca neşredilecektir. 

Asker ve muhacir 
Taşıyan gemiler talimatnamesine 

eklenen madde 
Muntazam posta seferleri yapan va

purlarla veya yalnızca toplu asker ve 

muhacir nakleden gemilerde yapılacak: 

nakliyata dair olan talimatnameye aşa

ğıdaki maddenin eklenmesi İcra Ve

killeri heyetince kabul edilmiştir: 

"Havzai fahmiyeden veya muhtelif 

li~anlardan havzai fahmiyeye toplu bir 

halde nakledilecek ameleler için de iş

bu talimatname hükümlerine tevfikan 

muamele ifa c,lunur.'' 

Çağn 

* Memurin kanunu muvakkat encÜ· 
meni bugün umumi heyet içtimamdan 

sonra toplanacaktır. 

* Kamutay Dahiliye encümeni 9.12. 

1936 çarşamba günü saat 10 da topla

nacaktır. 

•Kamutay Arzuhal encümeni bugün 
umumi heyet içtimaından sonra topla
nacaktır. . 

* Belediyeler kanunu muvakkat en-
cümeni bugün saat 2 de toplanacaktır. 

·-····· .. ····-·····--·····-··-................. .. . . : : 
i inlulah der~i i . . 
t : 
i BUGÜN i . . 
! Profesör M. Esad Bozkurt i 
i tarafından i . . . . 
i Halkevinde i . . . . . . 
i -s at 17.30 da -verilecektir. i ........................................ ~··-············· . 

ULUS 

l.ST ANBUL TELEFONLARI : 

Ekonomi ve artmna 
Haf tasına hazır Irk 

İstanbul, 8 - Ekonomi ve artırma 

haftasının kutlanma programı hazırlan
dı. Hava müsaid olursa, haftanın ilk 
günü İstanbul mektepleYi bir geçid ya
pacaklardır • 

İstanbul şekercilerinin 
kararı 

Istanbul, e - tstanbul şekercileri 

toplanarak şekerli mamulattan alına
cak muame.e vergisinin şeklini görüş. 
tüler. Bu mütaiealar alakalı makamla
ra bildirilecektir. 

Donanmamız 

İstanbula 
hareket etti 

İzmir, 8 (A. A.) - Cuma günün
denberi limanımızda bulunan donan
marmz bugür. öğleden sonra hareket 
etmiştir. Donanma bir gün Geliboluda 
kaldıktan sonra 1stanbula dönecektir. 

ümet e şirl~etler 

arasındaki 

imtiyaz mukavelelerinde giim
rük re:Sminden muaf eşya mcm· 

Jckctc nası1 sokiıJacak? 
Hüküme•Je şirketler arasında akd 

olunan imtiyaz mukavelelerinde gümrük 
resminden muaf tutulması kabul edil
len eşyaların memleketimize girme şek
li hakkmda gümrükler umum müdür
lüğü alakalılara yeni bir tebliğde bulun
muştur. Bu tebliğe göre: 

İmtiyazlı şırketlercc imtiyaz mukavele
lerine dayanarak bir kısım eşyanın mu
aflığı iddia edildiği ve tasdikli muafi
yet faturalarının ibraz edileceği bildi· 
rilidiği takdirde şirketin hükümetle akd 
ettiği mukavele tetkik olunacak ve id
dia varid görülürse eşya banka temina
tına ):>ağlanarak memlekte sokulacak
tır. muafiyet faturalarının tasdik mua
melesi için şirkete 6 aylık bir mühlet 
verilecektir. 

Tayin olunan 6 aylık mühlet içinde 

muafiyet işi bir neticeye bağlanamaz 

sa şirkete bir ihtar mektubu gönderile
c.ek ve tas'.iıkli muafiyet evrakının ib
razı veya tasdik işinin Nafia vekaletin

ce tetkik edilmekte olduğunun yazı ile 
isbat edilm"ai istenecektir. İhtaı:. mektu
bunun tebliğinden 15 gün içinde ev-

rak ibraz edilemez veya nafia vekaletin

ce tetkik edilmekte olduğu isbat olun

maz sa teminat mektubu irat kaydolu

nacaktır. Tasdik muamelesinin nafia 
vekaletince yapilan tetkik sebebiyle ye-

tiştirelemediği anlaşılırsa 6 ayı geçme
mek üzere şırkete yenidee bir ikinci 
mühlet verilecek ve bu müddet içinde 
muafiyeti tasdik olunmıyan eşyanın güm 
rük resmi .:ıhnarak geri kalan teminat 

iade olunacaktır. 

Zekat ve fitre hakkında 
Dahi1iyenin bir tamimi . 

Dahiliye Vekaleti vilayetlere hır 
tamim yaparak her sene olduğu gibi 
bu sene de zekat ve fitrenin J-Iava Ku
rumuna verilmesinin daha hayırlı ola
cağının halka bildirilmesini istemiştir. 

İstanbul Belediyesinin 
bir temennisi 

İstanbul valiliği tedavi edilmek ve
ya iş bulmak için vilayetlerden İstan-

bula giden yoksul ve kimsesizlerin İs
tanbulda çok fena bir vaziyette kaldık
larını göz önüne alarak bu hususu Da

hiliye Vekaletine bildirmiş ve İstan
bula gitmek üzere, bulundukları villi
yet veya belediyeden yardım görenle
re yalnız g~diş masrafı verilmiyerek 
dönüş masrz.fının da verilmesinin vila· 
yetlere tebliğini istemiştir~ 
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Atatürkün ve Başvekilimizin 
Balıkçıhk kongresine cevablan 

Ankara, 8 (A.A.) -
İktısad vekaletinde toplanan ve tk

tısad vekili Celal Bayarzn nutkuyle ka
panan balıkçılar kongresi azası, Reisi
cumhur Atatürk'e ve Başvekil İsmet İ· 
nönüne kongrenin tazimlerini bildir
mişlerdi. Reisicumhur ve Başvekil ta
rafından verilen cevablan yazıyoruz: 

B. r.ELAL BAY AR, 
İktısad vekili ve Bahkçılar 
Knogresi Başkam 

Ankara 
lktisad hayatımızda yeni bir 

hamle teşkil eden deniz mahsul
lerimizin i§letilmesini tetkik et
mek üzere toplanan kongrede ba-

na gösterilen yiik•ek hislerden 
mütehas.i11 oldum. T e1ekkiir eder 
ve muıJaUakiyetler dilerim. 

K. ATATÜRK 

B. CELAL BAYAR, 
İktısad vekili ve Balıkçılar 
Knı>gresi Başkanı 

Ankara 

Yüksek başkanlığrnrzda topla
nan Balıkçılık Kongresnİe mem~ 
leket ekonomisi ve genliği için ö .. 
nemli olan çalışmasında muvafla
kiyet diler, kongrenin hakkım· · 
daki güzel hislerine teşekkür ede. 
rim. 

BAŞVEKİL İSMET İNÖNÜ" 

Beş Yıllık Su Programı 

56 Sehrin Su İsleri 940 Senesine , J 

I\.adar Bitirilmis Olacaktır , 

Bu tesisat 7 milyon liraya malolacak ve 1.200.000 
vatandaş temiz ve sihi suya kavuşacaktır. 

Cümhuriyet repjiminin ebemiyetle 
yürüttüğü davalardan biri de memleke
tin kısa bir zamanda imandır. Bu imar 
işleri arasında şehirlerin içme suyu, plan. 
spor alanlan ve lağım işlerinin vücuda 
getirilmesi için hususi kanunla Dahiliye 
Vekaletine mezuniyet verilmiş ve bu
nun için de Dahiliye Vekilinin reisliği 

altında belediyeler imar heyeti namiyle 
bir heyet teşkil olunmuştu. Bu heyet 
yapacağı işleri sıraya koyarak en ön 
planda ve kısa bir zamanda şehirlerde 
sıhi ve fenni su tesisleri vücuda getiril· 
mesi işini ele alınr:ş ve yapmış olduğu 

birçok toplantılarda beş senelik bir su 
programı hazırlamış bulunmaktadır. 

Bu programın tanzimi için şehirle

rin su vaziyetleri üzerinde tetkikler ya
pılmış ve bugün memleketimizde on bin
den fazla nufuslu 80 şehir ve kasaba bu
lunduğu tesbit olunmuştur. Bu şehir ve 
kasabalardan 24 ünde fenn1 su tesisatı 
mevcud bulunmakta, geri kalan 56 şehir 
ve kasaba<la ise hiç su tesisi bulunmadı
ğı ve yahut srhi olmıyan eski kanallar 
ve künk1er bulunduğu anlaşılmıştır. 

Belediyeler imar heyeti bu neticeyi al· 

Umumi müf ettisler 
' toplantısı 

Dünkü toplantıda B. Tahsin Uzer 
ve General AJpdoğan kendi mın

takaları hakkında izahlarda 
hu1unrlnlar 

Umumi: _ müfettişler dün sabah saat 
10 da Dahiliye Vekili ve Parti Genel 

sekreteri B. Şükrü Kaya'run reisliğin· 
de çalışmalarına devam etmişlerdir. 

Toplantı sa<ıt 13.30 za kadar devam et
miş' ve bu toplantıda 3. üncü umumi 
müfettiş B. Tahsin tJzer ve 4. üncü umu
mi müfettiş general Abdullah Alpdoğa
nın keneli mıntakalan hakkında Dahiliye 
Vekaletine vermiş oldukları raporlar o
kur.muş ve umumi müfettişlerin bu hu
susta verdikleri izahat dinlenmiştir. 

Bugün saat 10 da yapılacak toplantı

da ikinci umumt müfettiş General Ka- ı 
zrm Diriğin raporu okunacak ve bu hu
susta verile:.ek izahat dinlenecektir. 

dıktan sonra tetkiklerine başlamış ve bu 
şehirlerde temiz, sıhi ve fenni su tesis
leri yapılmasını zaruri görerek su pro
gramını bu 56 şehir ve kasaba için tes
bit ve ihzar etmiştir. 

Hazırlanan programa göre 1936 da 
başlanacak olan su işleri bu 56 şehir ve 
kasabada aza.ml 1940 senesinde yani beş 
senede bitirilmiş olacaktır. Beş senelik 
program şöyle tesbit olunmuştur. 

1936 senesinde: 7 şehirde, 1937 se
nesinde: 24 şehirde su tesisine başlana
cak ve 3 şehirde su ikmal edilmiş ola· 
caktır. 

1938 senesinde: 25 şehirde su tesisi
ne başlanacak ve 14 şehirde ikmal edil
miş olacaktır; 1939 senesinde: 23 şehir
de; 1940 senesinde ise 16 şehirde su te
sisleri ikmal edilmiş bulunacaktır. 

Bu suretle 193 7 de 3, 1938 de 14, 
1939 da 23 ve 1940 da 16 şehrin su İ,!ii 
bitirilmiş olacaktır. 

Bu 56 şehir ve kasabada yapı~cak 

su tesisleri takribi surette, 7 .000.000 li. 
raya malolacak ve böylelikle bu şehir· 
lerde oturan 1.200.000 nufus temiz, sı;
hl, fenni ve bol suya kavuşacaktır. 

tzmite 4061 
nüf~ıs göçmen geldi 

İzmit, 8 (A.A.) -

Şimdiye kadar vilayetimize 4061. nü· 

fus göçmen gelmiştir. Bu göçmenlerin 

1783 adecli merkez 416 sı kandıra, 560 

adapazarı, 493 gebze, 800 nüfusu da ka

ramürsele yerleştirilmiş ve kendilerine 

toprak verilmiştir. Göçmenlerin yerleş• 

meleri için teşkil edilen yeni köylerde 

1002 tane ev yaptırılmıştır. Evler iki 

oda bir sofa hala ve ahırdan ibarettir. 

Muntazam bir plan üzerine yapılmış oL 

duğundan modern köyler meydana gel

miştir. Göçmenlere bir senelik yiyecek

leri verilmiştir. Bu defa da tohumluk· 

larınm dağıtılmasına başlanmıştır. ya

kında muhtaç olan göçmenlere hayvan 

ve pulluk verilecek bu aileler de müs

tahsil bir hale gelmiş olacaklardr. 

SAYIN HALKA 
Ankara Belediye Reisliğinden: 
Kışrn artması dolayısiyle şe

hirde bazı odun ve mangal kömü
rü satrcılarmm son günlerde fiat
lan arttırdıkları görülmektedir. 
Belediyemizce yapılan tetkikler 
kış dolayısiyle Hatların yükseltil
mesi için herhangi bir sebeb ol
madığım meydana koymuştur. 

Bunu !(Öz önünde bulundurmak ~· 
sızm fiatları yükselten odun ve 
mangal kömürü satıcılarr hakkın
da şiddetli tedbirler alınacaktır. 
Halkımzzm ihtiliar hakkın'"d:ıki şi
kayetlerini derhal Belediyemiz lk
tısad Müdürlüğüne"(Telefon 27-13) 
bildirmeleri rica olunur. 



Adana sudan kurtuluyor 
Sehirde 
' 

normal hayat avdet etti 
• 

Ölenler 30, Açıkta kalanlar 3420 kişidir. 

Giizel A danamızr, zaman z:ıman , böyle sulara, fakat bu defa so;,. 
olarak boğmuştur. 

(Başı 1. inci sayfada) 
da kazaya uğrayanlara bir yardım ol
mak üzere parasız (1000) reçete yap
mayı teahhüd etmişlerdir. Kemerleri su 
içinde kalmış olan ticaret mektebinde 
çökme tehlikesi hissedildiği için bo
taltrlmıştır. Nehir yavaş yavaş iruneğe 
devam etmektedir. Taşmadan dolayı 

heyecan ic:inde bulunan halkın bu heye
canı dinmiş ve şehirde vaziyet normal 
hale gelmi~tir. 

Suların çekildiği yerlerdeki 
vaziyet 

Adana, 8 ( A.A.) - Sular bugün bir· 
az daha çekildiği için yakın bazı k<'y· 
lerc gitmek imkanı bulunmuttur. Gidi
lebilen cenub mıntakasındaki bu köy· 
lerde 930 evin yıkıldığı ve 3210 kişinin 

yersiz yurt11uz kaldığı anlaşılmaktadır. 
Kızılay tarafından bu zavallılara sürat
le ekmek yetiştirilmi~tir. Daha aşağı 
köylere henüz gidilememektedir. Bura
larda birçok evlerin yıkıldığı anlaşılı· 
Yor. İnsanca zayiata gelince, ölenler 
yoksa da 50 kişi kaybolmuş ve hayatla
rından hiçbir haber alınamamıştır. An· 
karadan sıhiye müsteşarı B. Hüsamet· 
tin ve Kızılay umumi müfettişlerinden 
Sait bugünkü rtenle Adanaya varacak
lardır. Kızılay ilk para yardunı olarak 
beş bin lira göndermiştir. Bundan baş
ka aynca da üç bin çadırı bin battaniye, 
bin gömlek, bin don, bin yatak, bin yas· 
tık göndermiştir. 

Osmaniye Halk Partisi felaketzede
lere dağttılmak üzere on bin kilo kömür, 
30.000 kilo odun göndermiştir. Adana. 
da teberrülcr devam etmektedir. Şu sa
ate kadar bu mikdar dokuz bin liradır. 
Şehirde evler yıkılmakta devam ediyor. 
Nehir kenarındaki birçok binalar çatla
nıış ve yıkılmak tehlikesine maruz kal
tnıştır. Bu çeşit binaları belediye heye
ti muayene edip lüzum gördüklerini yık
maktadır. Sel sırasında şehirde bulunan 
bine yakın koyun, suların cereyanına 

kapılarak boğulmuştur. Felakete uğn

yantara vardım devam ediyor. İki gün-

denberi Kızılay'a mensub bayanlar ev
lerden birçok çamaşır ve elbise topla
mışlardır. Halk, hükümetin ve Kızılaym 
gösterdiği alakadan çok mütehassis ol

muştur. 

Atatürk 
ADANA FELAKETİNDE ACIYA 
U~RAYAN VATANDAŞLAR 
İÇİN KIZILAYA 10 BiN 

LiRA VERDi 
(B~z 1. inci sayfada) 

pılmakta olduğunu memnuniyet
le gördüğüm yardım ara.aında sar
/edilmek üzere namınıza onbin li
ra gönd eriyonun.,, 

Ankara, 8 (A.A.) -
Kızılay Cemiyeti Genel Merkez Re· 

isliğinden : 
" Reisi Cumhur Atatürk, Adana 

seylabından teessürler duyarak yardı
ma muhtaç olanlara muavenet için on
bin lira tahsis etmişler ve bunun tev· 
ziine kızılayı memur etmişlerdir. 

Kızılay büyük şefin bu teessürleri· 
ni ve yardmılarmı türk milletine ~ük
unla haber verirken kendisinin tavsit 
edilmesinden mütevellid minnetlerini 
de büyük şefe arzeder." 

YUGOSLA VY ADA: 

Yugoslavyada mahkum edilen 
komüni~tler 

Belgrad, 8 (A. A.) - Yakınlarda bu
rada birçok komünist tertibatı keşfedil
miştir. Komünist propagandasına dair 
iki kollektif dava, dün sona ermiştir. 

Devletin müdafaas[ mahkemesi, dört de
likanlıyı on sekizer ay hapse ve bir de
likanlıyı da iki buçuk sene ağır hizmet
lere mahkfun etmiştir. 

Ossiç mahkemesi, on dört delikanlıyı 
üç a1 ile iki buçuk sene arasında deği
şen cezalara mahkum etmiş ve on kişi
nin beraatine karar vermiştir. 

l Dr. GeneraJ 
Ziya Nuri Birgi nin 
cenazesi dün törenle 

, ~ İstanhula gönder;ldi •• 
J 

Ölümünü teessiirle haber verdiğimiz 

Kocaeli mebusu Prof. Dr. Ziya Nuri ...... 
Birginin cenazesi dün akşam lstanbu· 

~"- • la gönderilmiştir. 
Törende Kamutay başkam B. Ab

dülhalik Renda, vekillerimiz, mebusla

rımızt bütün doktorlar, Kızılay ve ço

cuk esirgeme kurumu cemiyetleri rü

künleriyle merhumu seven büyük ve 

seçkin bir kalabalık bulunmuştur. 

Cenaze 19.45 katarına bağlanan ve 
gönderilen çelenklerle dolmuş bulunan 
huJusi bir vagona yerleştirilmiştir. 

ULUS 

CEVAB TELGRAFLARI 

DOLA YISİYLE 

Elen ga7~telerinin 
türli - vanan dostln!hı 
hal<lundaki değerli 

vazıları 
Atina, 8 (A.A.) - Atina Ajansı bil

diriyor: Gazeteler, Reisicümhur Atatürk 

ve Başbakan İsmet İnönii'nün ve Dış 

t~Ieri Bakanı Dr. Tevfik Rüştü Aras'ın 

: len gazeteciler birliği reisi B. Zarifis' e 

yolladıkları cevabi telgrafla rı biiyük bir 

memnuniyetle tefsir etmektedirler. 

Elefteron Vima ezcümle diyor ki: 

"Türkiye ile Yunanis tam biribirine 

bağlayan dostluk ve ittifakrn kıymeti· 

ni şuurlu bir surette bilmekte olan elen 

kamoyu, türk büyüklerinin sözlerini çok 

büyük bir memnuniyetle telakki eyle
miştir. Elen matbuatı. bu derece büyük 
bir şerefe mazhar olduğundan ve iki 
memleket arasrndaki bağlarrn kuvvet
lendirilmesi halrkrndaki tarihi esere yar
dımının bu derece tanınmış bulunıııa
sından . dolayı büyük bir heyecan duy. 
maktadır. Elen matbuatl, her halde iki 
hükümet tarafından kurulmuş bulunan 
bu büyük esere olan imanını, bu vesile 
ile, bir kere daha ilanı kendisine bir 
vazife bilmektedir.', 

Bütün diğer gazeteler de aynı tarz
da hararetli makaleler neşretmektedir
ler. 

ADEMi MÜDAHALE 

KOMİTESİNDE 

Doğrudan doğruya veya 
vasıtalı müdahalelere 
bir nihayet verilmesi 

isteniyor 
Londra, 8 (A.A.) - Dün İspanya

ya gönüllü gönderilmesi meselesini tet
kik için toplanmış olan ademi müdaha
le komitesinin yarın ademi müdahale 
tali ko~itesine vereceği raporda şu iki 
esas bulunmaktadır: 

ı - Doğrudan doğruya veya vasıta 
ile müdahalelere bir nihayet verilmesi 
üzerinde ittifak hasıl olmuştur. 

2 - Tali komite, bu yolda ilk tedbi· 
rin, İspanyaya gönüllü yollanması ve· 
yahud bu gönüllülerin İspanyaya git
mek üzere bir memleketten transiti key
fiyetlerinin menedilmesi olduğunu ka

bul etmektedir. 
Bu ikinci nokta üzerinde şurası kay

dedilmektedir kit hükümetlerinden tali
mat almamış bulunan Almanya, İtalya 
ve Portekiz delegeleri, bu sebebtcn fi
kirlerini bildirmemişlerdir. 

Tali komite, asıl komitenin, komite
de temsil edilmekte olan bütün bükü· 
metlerden yarın gönüllü toplanması ve 
yollanmasının önüne geçmek üzere ne 
gibi tedbir almak niyetinde olduklaruu 
sormasını talcb eylemektedir. 

MiLLETLER CEM1YET1NDE 

B. Eden <.:enevreye gitmiyor 

Londra, 8 (A.A.) - B. Eden, Mil
letler Cemiyeti konseyinin toplantısına 

iştirakten kati olarak vaz geçmiş oldu
ğundan ingiliz heyetine müsteşar Kran· 
bom başkanlık edecektir . 

BB. Litvinof \·e Oelbos da 
gitmiyorlar 

Paris, 8 (A.A.) - İyi malumat alan · 
siyasi mahfiller, B. Litvinof'un Millet
lerCemiyeti konseyi toplantısına iştirak 
etmiyeceğini öğreniyorlar. 

Övr gazetesi, B. Edt"n'le mutabık 

kalan B. Delbos'un da iştirak etmiyece
ğini bildirmektedir. 

Figaro gazetesi, B. Bek ile B. Anto
nesko'nun da Cenevre'ye gitmiyecekle

rini ve konseyin İspanyol delegesini din

ledikten sonra bütün işi ademi müdaha
le komitesine havale edeceğini zannet. 
mektedir. 

SAYFA 3 

HABERLE 
tSPANYADAKi iSYAN 

Madrid gene bombalandı - Fenlandiya elçisi mem· 
leketine iade ediliyor - İspanyaya 

gönüllü sevki meselesi. 
Madrid, 8 (A.A.) - Cephelerde sü

kUnet vardır, fakat saat 23 ile gece ya
nsı arasında asilerin bataryalan şehri 

tekrar bombardıman etmişlerdir. Başlı
ca caddelerde pek kuvvetli mermiler pat
lamıştır. Bunlardan bir tanesi, Fernan
do - en - Santo caddesinde kfün ingiliz 
sefarethanesi yaknıında patlamıştır. Te
lefat mikdarı malCım değildir. 

Hiikiimetçi tayyarelerin 
bir taarruzu 

Sevilla, 8 (A.A.) - Dün üç tayyare 
filosunun Talevera de la Rena üzerine 
yapmaya teşebbüs ettiğ i hava taarruzu 
neticesiz kalmış ve fransız mamulatın
dan üç tayyare yere düşürülmüştür. Bu 
tayyarelerden birinin pilotu rus öte~ 
çekoslovaktı. Rus Taleveratda hapsedi
lirken muhafızlarına karşı geldiğinden 

öldürülmüştür. 

ispanyaya göniillü sevki meselesi 
Londra, 8 (A.A.) - Ademi müdaha.. 

le tali komitesi, dün öğleden sonra yap
mış olduğu içtimada İspanyaya g.5nü1-
lü sevki meselesinin tetkikini, umumi 
komitenin çarşamba günü saat 17 de 
yapacağı toplantıya göndermeğe karar 
vermiştir. 

A~man, İtalyan ve Portekiz murahhas

ları, bu meselenin tetkikinin tehirini is
temişlerdir. Halbuki ingiliz murahhasla-

Kısa dış haberler 
"' Kiel - B. Hitlcr bu sabah 26.000 

tonluk gemiler serisine dahil Gneseno 
kruvazörünü suya indirmiştir. 

* Buenos Ayres, - Merkezi Ameri

ka delegasyonlan grupu, konferansa 932 
de imzalanmış olan paktın tatbikatına 

geçmek üzere uzlaşma çareleri teklif et
mişlerdir. Paktı imza edenler, zorla ya
pılmış herhangi bir toprak ilhakını ta
nımamayı teahhüt edeceklerdir. 

* Bal, - Federal meclisit devletin 
muhafazası hakkında yeni bir kanun 

projesini asambleye göndermiştir. 

* Paris, - Mebusan meclisi bugün 
matbuat kanunu projesini tetkike de
vam etmiştir. 

* Sofya, - Bugün, milli tiyatroda, 
üniversite bayranu şenliklerine başlan
mıştır. Bu merasimde kıral Boris de bu· 
lunmuştur. 

* Pekint - 1stingtaodan bildirildiği
ne göre Çin - Japon hadisesi kapanmış.. 
tır. 

* Berlin - Hükümet tarafından çı· 
karılan 400 milyon marklık dahili istik
raz tahvilleri, 500 milyonluk alıcı bul· 
muştur. 

* Prag - 186 komünün belediye se
çiminde k<'münistler birçok azalık kay
betmişlerdir. Alman dostu Henlen par
tisi şehirlerde rey almış, fakat birçok 
kasabalarda kaybetmiştir. 

* Pekin - Mongol prenslerinin Çin
den ayrılmak istemedikleri, ancak Çinin 
ıslahı teşebbüsleri neticesiz kalırsa 

kuvvete müracaat edeceklerini, Mongol 
şeflerinin radyo istasyonu bildiriyor. 

* Riyodö Janeyro - Sabahın dör
dünde tayyareci Mermozdan hiç bir ha
ber alınamamıştı. Tayyareye mahvol
muş gözüyle bakılıyor. 

:t- Vatikan - Doktoru, papada dün
denberi bir sernh müşahede etmiştir. 

* Berlin - Çankayşek'in yirmi ya
şındaki oğlu askeri akademide tahsil 
etmek üzere Beri ine gelmiştir. 

* Manilla - Filipinde müthiş bir 
kasırga olmuştur. 54 ~ehir su altında
dır. Binlerce adamın öldüğü söyleniyor. 

"' Londra - İngiltere ile Fransa A· 
disababadaki sefarethanelerinin konso
losluğa tahvili meselesi hakkında temas 
halindedirler. 

* Varşova - Romanya genel kur
may başkanı general Samsonoviçi Var
şovaya gelecektir. 

•Vaşington - Dünyanın en büyük 
ve modern tayyaresi olmağa namzed 

rr, fransız ve sovyet murahhaslan birlilc
olmuşlar ve meselenin hemen müzakere 
edilmesini istemişler ve sermaye gön
dermek, propaganda yapmak: ilah. gibi 
bilvasıta müdahale şekillerinin hep bir 
arada müzakeresi lazım olduğunu ileri 
sürmüşlerdir. 

İşçilerin i"'panyol lıükiimcthıe 
yardım hakları 

Paris, 8 (A.A.) - Umumi mesai kon. 
fe:lerasyonu umum1 katibi B. Juhu, dün 
akşam bir nutuk söylemiştir. Kendisi 
İspanyol meselesinde amele sınıfının bi
t araf kalmamak hakkına malik olduğu
nu ve asilerin Fransadan mühimmat te. 
darik etmelerine mani olmağa devam 
etmesi Iazımgelmekte bulunduğunu söy
lemiştir. 

lUadrid. Finlandiya clçi..;inin geri 
~ağırılmasını i~tedi 

Valansiyat 8 (A.A.) - Hariciye na

zırı B. Delvayo, dün Helsingfors'a bir 

telgraf çekerek İspanyadaki Fenlandi

ya sefirinin geri çağmlmasını istemiş

tir. Bu talebin sebebi, geçenlerde Fen

landiya sefarethanesinde vukua gclmiı 

olan hadiselerdir. Malfun olduğu veç

hile mezkQr sefarethanede geçenlerde 

ekserisi falanjist olmak üzere 525 ki9i 
tevkif edil.mitti. 

FRANSA-YUGOSLAVYA 

TİCARET ANLAŞMASI 

B. Bastid Belgradda 
Belgrad, 8 (A.A.) - B. Bastid, bu 

aabah'. buraya gelmiş ve ticaret nazırı 
B. Urboniç ile hariciye nezareti hususl 
kalem müdürü B. Fortiç tarafından kar
şılanmıştır. B. Bastid, bugün B. Sto
yadinoviç tarafmdan kobul edilecektir. 

Yarı res:ni mahfiller, B. Delbos'un 
Fransa hükümeti namına Fransa ile kü· 
çük itilaf arasında mübadelelerin isli
hı vadini mutazammın olan son beya
natının zeyii olan bu ziyaretin Fran
sız • Yugoslav ticaret münasebetlerin
de mesud bir dönemeç olacağını bildir
mektedir. 

Yarı resmi Vreme gazetesile Politi
ka gazetesi B. Bastidtin birkaç defalar 
Belgradda kalmış olduğunu ve B. Sto
yadinoviçle aralarında şahsi dostluk 
bulunduğunu yazmaktadırlar. 

FRANSA'DA: 

Bir askeri fabrika işçi1erin 
işgali altında 

Paris, 8 (A.A.) - Sentetien silah 
ve bisiklet fabrikasının atelyeleri dün 
işçi tarafından işgal edilmiştir. Mü· 
dürler ve memurlar sabahtan akşama ka
dar bürolarında kapalı kalmışlardır. 

Kavgalı bir niimayiş 
Paris, 8 (A.A.) - Eski müsteşar

lardan ve patronlar federasyonu başka. 
nr B. Giynu, dö Sevrde kain Niort ka· 
sabasında hazırladığı bir toplantıda 

''fransız koloni imparatorluğu ve buh· 
ranta mücadele,. mevzuu üzerinde bir 
nutuk söyliyecekti. Bu toplantı yarım 
saat müddetçe enternasyonal marşını 

söyliyerek küfür ve tehdit savuran ko· 
münistlerle sosyalistlerin nümayişleri 

yüzünden yapılamamıştır . 

dört motorlu bir bombardıman tayyare
si, bir tecrübe uçuşu sırasında yere i• 
nerken düşmüştür. 

• Tokyo - Harbiye bakanı, Çinde
ki japon menfaatleri tehlikeye dilşeree 
derhal icab eden tedbirleri almaya ha· 
zır olduğunu söylemiştir. 

• Varşova - İşsizliğe mani olmak i
çin milli müdafaa müfrezeleri kurul
muştur. Bu müfrezelere gönüllü olarak 
ihtiyatlarla 916 ila 919 sınıflarından 

henüz hizmete çağırılmamI§ olanlar a· 
lınacaklardır. 



SAYFA 4 

Londradan gelen 
haberler 

ve akisleri 

anayasayı alakadar eylemekte ol-

\ 

duğunu hatırlatmak istiyebilir mi
yiın ? eğer anayasa meselesinin 
kendisine arzedileceği hakkında 
Avam Kamcırasına teminat veril-

Londra, 8 ( A.A.) - Kıralla temasta 
bulunan şahsiyetler, Madam Simpson'· 
un Ksn'daki beyanatrndan Röyterin 
telgrafından sonra haberdar olmuşlar
dır. 

Saray mahfillerinde bu beyanata ks
tiyen intizar edilmemekte idi. 

Mevcud kanaat, beyantıtrn buhrana 
nihayet vermediği ve bunun Madam 
Simpsonun şahsi görüşü olduğu mer
kezindedir. 

Beyanattaki "böyle bir hareket me
seleyi hallettiği takdirde,, cümlesinin 
manalr olduğu kaydedilmektedir. Sal§· 
hiyetli kimseler, beyadtın Madam 
Simpson tarafından tamamen kendi fi. 
kir ve arzusu dairesinde yapıldığını ve 
şimdiki vaziyete ancak kıralrn nihayet 
verebileceğini ve ehemiyeti ne olursa 
olsun b:ı.;ka taraftan yapılacak her tür
lü hareketin ancak mahdııd bir tesiri o· 
labileceğini söylüyorlar. 

* 
Kan, 8 (A.A.) - Madam Simpson'

un, kıralın kati karan malUm oluncaya 
kadar Luvici köşkünde kala~ağı mu
hal:J:ak addedilmektedir. 

* 
Londra, 8 (A.A.) - Avam ka-

maraamın dün öğleden sonra yap
mış olduğu içtima, B. Baldvin i
çin büyük bir muvaf fakiyete sah
ne olmuştur. B.Lambertin başve
kil hakkındaki sempati sözleri, 
başvekilin şimdiye kadar görme
mi§ olduğu şiddetli alkışlar uyan
dırmıştır. 

Bilakis, salahiyeti kamara tara
fından fevkalade takdir edilmek
te o1an B. Çörçil, soğuk bir taız
da karşılanmıştır. 

Dün şu noktalar müşahede e
dilmiştir : 

1 - B. Baldvin, Avam Kama
rasının hemen hemen ittifak ile 
müzaharetine nail bulunmakta
dır. 

2 - Avam Kamarası, kati ka
rarını bildirmesi için hükümdara 
yeni bM- mühlet verilmesini tasvib 
etmektedir. 

Avam Kamarası koridorların

da kıralın birleşik kırallık ve im
paratorluğun istikrarı için pek 
nazik ve tehlikeli olan bir vaziye
te nihayet vermek maksadiyle ka
rarım hafta nihayetinden evvel 
bildireceği söylenmekte idi. 

Vaziyet, değişmemiş addolu
nabilir. Maanıaf ih B. Çörçil'in 
icraatı ve faşist grupların nüma
Jitleri, bazı mahafilde bir takım 
ıiyasi unsurların karalın davasını 
parlamento ve anayasa usulleri a
leyhine istismar etmeleri enditeti
ni uyandırmıştır. 

Dün Avam Kamarıumdaki al
kışlar, Başvekilin şahsından ziya
de onun temsil etmekte olduğu 

anayasa prensiplerine müteveccih 
idi. 

* 
Londra, 8 CA.A.) - Dün A-

vam Kamarasının öğleden sonra 
akdetmiş olduğu celsede B. Çör
çil'in B. Baldvin'e sormuş oldu
ğu şu ''Başvekil den Avam Kama
rası yalnız şahsi meseleler hak
kında değil aynı zamanda bu şah
ıi meselelerin istilzam etmekte 
olduğu anayasa meseleleri hak
kında tam bir beyanat vermesin
den evvel geri dönülmiyecek bir 
karar verilmiyeceği hakkında te
minat vermesini isterim,, sözü ü
zerine "ayıptır, oturunuz, ıuau
nuz,, sealeri yükselmiştir. 

Sapsarı kesilmit olan B. Çör
çil, söylediği sözü kati olarak bir 
daha söylemiı ve fU sözleri ilave 
eylemiıtir ; 

"- B. Baldvinden bu mesele
lerin halli bugün tahtını itıal et
mekte olan zattan ziyade bütün 

miş olsa idi endişe ve huzursuzluk 
ortadan kalkacak idi.,, 

* 
Londra, 8 (A.A.) - Dün Fort-

Bclveder şatosUıDun en yüksek ku
lesine hükümdarın ikametgahı ü
zerine çekilmesi mutad olan kıral
lılc bayrağı yerine, Kornval düka
lığının bayrağı çekilmişti. 

Kıratlık bayrağı, valide kırali
çe Mari'nin bulunmakta olduğu 
Marlburg - Hom'un üzerinde dal
galaniyordu. 

Gazeteler, kıralm kendi şahsi 
bayrağını çektirmemesi hakkın
da bir sürü mütalealar yürütüyor
lardı. 

Londra, 8 (A.A.) - B. Çurçil'in 
dün Fort - Belvedere giderek kıral ile 
görüşmüş olduğu söylenmektedir. 

B. Çörçil, dün akşam Londra'daki 
ingiliz - fransız kulübünde bir nutuk 
söyliyerek hükümdann hiç bir veçhile 
anayasaya aykın bir harekette bulun
mamış olduğunu söylemiştir. 

* 
Londraı 8 (A.A.) - Taymis gazete

si, B. Baldvinle kabinesinin avam ka
mar-asında mühim bir müzaharet bul
duklarını, buna mukabil Çörçil"in de a
şik~r bir hezimete uğradığını tespit et
mektedir. 

Deyli Telgraf ve Deyli Ekspres ga
zeteleri kıralm çarşamba veya perşem
be gününden evel bir kararına intizar 
etmemektedirler. 

Niyuz Kronikl gazetesi, kabinenin 
bugün konsey halinde toplanmasını ih
tiınal dahilinde görmektedir. 

* 
Londra, 8 (A.A.) - Avam ka-

marasr koridorlarında bilhassa 
kıralm tahtından feragati tarihin
den bahsedilmekte ve kıralın Ma
dam Simpson ile evlenmekten vaz
ge~mediğ"i takdirde bu hafta niha
yetinde feragat edeceği beyan er 
lunmaktadır. 

Sarayın ba.zr mahfillerinde kr
ralın henüz feragatnameyi imza 
etmemi~ olduğu teyid olunmakta
dır. 

Parlamento mahfilleri kıralm 
son bir karar vermeden önce Kan
da Madam Simpson ile görüşebi
leceğini beyan etmektedirler. 

Kıralm tayyaresi Fort - Bel
vederdeki hususi tayyare meyda
nında havalanmağa amade bulun
maktadır. 

Bazı muhafazakar mebuslar tah
ta York dükasının kızı Prenses E
lizabetin çıkmasına ve bir niyabet 
meclisi..teşkil edilmesine taraftar 
bulunmaktadırlar. 

Bu mebuslar bu formülün halk 
tarafından iyi karşılanacağını söy
lemektedirler. 

Maamafih henüz kati surette hiç 
bir şeye karar verilmemiştir. Ve 
feragat takdirinde kıralın vaziye
ti ne olacağını tayin maksadiyle 
kabine ile Komuay dukahö-ı müd-
d 

. b 

eı umumisi arasında müzakere-
ler cereyan etmektedir. Parlamen 
todaki amele fırkası grupunun a
nayasa meselesi hakkında müza
kerelerde bulunmak üzere bugün 
toplanacağı beyan olunmaktadır. 

* 
Londra, 8 (A.A.) - B. Baldvin'in 

Avam kamarasındaki muvaffakıyeti ve 

Madam Simpson'un beyanatı buhranın 
istihalesini gösteren ve bugünkü gazete 
mütalealarına mevzu teşkil eden iki ba
riz hadisedir. 

Deyli Telgraf diyor ki: 
Parlamento dün nazırlarm hattı ha

reketini tasvib etmekte olduğunu gös
termiştir. Filhakika Başvekilin beyana
tının pek ziyade hararetle karşılanrna
ıiyle B. Çörçil'ir. sözlerinin son derece 
hoşnudsuzlukla dinlenmesi arasındaki 

tczad dikkate değer. 1 
Morning Post, aynı mütaleayı serdet.. 

mekte ve kıralı evlenme projesini terket- ı 
meğe te,vik eylemektedir. Hatta bu ga
zete diyor ki: 

ULUS 

'"Hatta büyük bir aşk bile kendisini 
vicdan azabından kurtarmağa kafi gelir 
mi?" 

Lord Rotermer ve Lord Biverbruk
un gazeteleri dikkati Kan'da yapılmış 

olan beyanat üzerine celbetmeğe çalış

maktadır. 

Deyli Ekspres diyor ki: . 
''Kan telgrafı ancak şu manayı ifade 

eder: 
"Madam Simpson vaz geçiyor." 

Deyli Mittor, Madam Simpson'un kı
ralı terketmeğe hazır olduğunu yazmak

tadır. 

* 
Londra, 8 (A.A.) - York dükasının 

dün akşam lural ile birlikte yemek ye
miş olduğu haber verilmektedir. Dük'· 
ün otomobili Fort - Belvedcr'den saat 
1 de ayrılmıştır. 

Bu sırada B. Baldvin, başvekfilet cfa
iresinde Komuay dükalığı müddeiumu. 
misi B. Monkton ite bu dUlrahğm dcf
terdarİ Sir Edvartpicosk'ı kabul etmiş

tir. 

* 
Ottava, 8 (A.A.) - İngilterenin iç

hadiselcri hakkındaki suallere cevaıl> 

veren başuakan demiştir ki : 
"- Her memleket, bu hususta mü

nakaşa etmenin doğru olup olmadığına 
karar vermelidir. Bana kalırsa bu hu
susta hiç bir şey söylememeyi tercih e

derim.,, 

* 
Londra, 8 (A.A.} - Kıralın 

otomobili saat 9 da Fort Belve
derden çıkarak Londraya doğru 
yollanmıştır. Sanıldığına gi.ire 
otomobilde Sir Edvard Pecok ve 
Nukdon bulunmakta idiler. 

Nukdon dün Londrada B. Bal
dvin ile görüşmüş ve gece Fort 
Belvedere dönmüştür • 

* 
Londra, 8 (A.A.) - B. Baldvin 

saat 10.45 de Sir Samuel Hor ve 
Sir Con Seymeni kabul etmiştir. 

* 
Londra, 8 (A.A.) - ·Bugün A-

vam Kamarasında B. Baldvin na
mına B. Attli'nin bir sualine cevab 
veren Con Seymen : 

"- B. Baldvin, dünkü beya
natına bugün bir şey ilave edecek 
değildir.,, cevabını vermiştir. 

* 
Londra, 8 ( A.A.) - Kim oldukları 

gizli tutulan Üf zat, bu sabah Gatvik
dcn Kroydana gelen ve havanın fenalı
ğına rağmen Fransaya doğru yola çı

kan hususi bir tayyareye binmişlerdir. 
Kraydona gelen haberlere göre, bu 

tayyare Burje'de yere irıı:ııiş ve yarım 
sa:ıt soara Kana doğru yeniden hava
lanmı~tır. 

=F 

Londra, 8 (A.A.) - Öğleden 
biraz sonra Dük dö Kent' e aid bu
lunan kapalı bir otomobil F ort 
Belvederden hareket ebniştir. O
tomobilin bütün perdeleri inik bu
lunuyordu. 

Bir askeri motosiklet, bu sa
bah Londradan Fort Belvedere 
gelmi,, kırahn katiblerine bir çok 
evrak vermit ve başka bir takım 
evrak ile Londraya dönmüştür. 

* 
Londra, 8 (A.A.) - B. Baldvin'in 

Fert • Belvedcre muvasalatın<lanberi, kı.. 
ralm şatosunda büyük bır faaliyet hü
kum surmektedir. LJaha evel, kıral ile 

Dük dö Kent ve daha birkaç mühim zatlar 
arasında görüşmeler olduğu anlaşılmak

tadır. Muvasalatındanberi iki buçuk sa
at geçtiği halde, B. Baldvin hala Fort
Belveclere'de bulunmaktadır. Sanıldığı

na göre, B. Baldvin ile Fort - Belvedere 
gelen iki zattan biri Dük dö York"un 
hususi katibidir. Biraz sonra Dük dö 
York'un otomobili de Fert - Belvedere 
gelmiştir. Sanıldığına göre, Dük dö 
York otomobilde bulunmakta idi. 

Fert - Belveder'in bütün pencereleri 
aydınlıktır. Bütün ziyaretçilerin akşam 

yemeğine alıkonulduğuna ihtimal veril
mektedir. 

* 
Londra, 8 (A.A.) 

akşam gazeteleri, Madam 
Bütün 1 
Simp-

~AMBA 

W~fp_oR~ 
Dünkü f udbol maçı 
Güneş 3 Çeki Karlin 3 

İstanbul, 8 (A.A.) - Şehrimizde bu
lunmakta olan Çekoslovakyarun profes. 
yonel Çeki Karlin takımı üçüncü maçı
nı bugün Taksim stadında Güneş'le oy· 

nadı. 

Hakem Nuri Bosut. 
Çekler oyuna, bundan evelki iki kar

şılaşmada da olduğu gibi sert bir sis.. 
temle başladılar. Fakat hakem buna im
kan vermedi ve en basit hareketleri bile 
ceza karcı 9 riyle, ihtarlarla karşılayarak 
oyunun tatsız bir cereyana sürüklenme-
6ine mani oldu. 

Maam.'lfih çeklerin daha ağır bastık· 
lan görülüyor. Sekizinci dakikada Safa 
tehlikeli bir vaziyetten güçlükle kurtu
labildi. Soliçin yakından attığı sert bir 
şüt, Safa'run eline çarparak kornere git
ti. Çekler bu fırsattan istifade edemedi
ler. 

İlk on beşinci dakikadan sonra oyu
nun muvazeneli bir şekle girdiği ve çek 
kalesinin zaman zaman sıkıştığı görülü
yor. 

25 inci -dakika: Soldan bir çek hü
cumu. Reşad 30 metreden bir firikike 
sebebiyet verdi. Çeklerin sol muavini 
sert, sıkı bir şutla topu Güneş"in ağları
na taktı. Bu şut güzel olmakla beraber 
çok uzaktandı ve kaleci topun seyrini 
takib edemediği için bir sayıya mani o.. 
lamadı. 

Çekler oyuna artan bir maneviyatla 
başladılar. Oyun Günc~in yarı sahasına 
tamamen intikal etti. 

30 uncu dakika: Gene bir çek hücu
mu ve onu takiben kalenin önünde bir 
karışıklık. Safa, isabetsiz bir çıkış yaptı 
ve kale boş kaldı. Çeklerin sağiçi bu fır
sattan istifade ederek topu kaleye hava
le etti. Güneşli Faruk, şutu göğsüyle 

karşılamak isterken eline dokundu ve 
hakem de bu hareketi penaltı cezasiyle 

karşıladı. 1 
Gene sol hafın slkı bir şutu topu 

ikinci defa olarak Güneşin ağlarına taktı. 

son'nun bir mektubunu neşrebnek
tcdirler. Madam Simpson, bu mek
tubunda, cenubi Fransada kalaca
ğını ve Amerikaya dönmek niye
tinde olmadığını bildirmektedir. 

* Londra, 8 (A. A.) - B. Baldvin 
ve Cornuay dukalığı umumi attorney'yi 
B. Monkton, saat 16 da Ford Belveder,e 
hareket etmişlerdir. 

* Marsilya, 8 (A.A.) - Kroydon'dan 
gelen hususi tayyare, Marignan tayya
re meydanına inmiştir. Sanıldığına gö
re bu tayyarede 1' :adam Simpson'un a
vukatı ite ayrıca başka iki zat bulun
makta idi. Bu üç kişi derhal otomobil

le Marsilya'ya doğru hareket etmişler
dir. 

* Londra, 8 ( A.A.) Hoyter 
büdiriyor : 

Parlamento azasından bir çok 
kiıi, anayasa buhranının ça
buk inkişaflar göstermesini bekle
mekte ve buhranın 24 saata kadar 
halledilebileceği kanaatini besle
mektedirler. Bazıları, hatta bu hu
susta tam bir emniyet gütmekte
dirler. Bar.darı, B. Baldvin'in ya
rın Avam Kamarasında mühim 
beyanatta bulunacağını bildirmek
tedir. 

Madam Simpson'un aldığı tav
ra rağmen, önümüzdeki teşebbüs 
kıral tarafından yapılacaktır. 

B. Baldvin'in fikri, müşkül va
ziyetin devamı keyfiyetinin va
him neticeler doğurabileceği mer
kezindedir. Kabine azası da aynı 
fikirdedirler. Kabine QZ(U11 çabuk 
bir hal sureti bulunmasının bir 
çok noktainazard an iyi olacağı 
kanaatindedirler. 

Fort-Befoedere yapılan bazı 
ziyaretlerin ve başbakanlıkta vu
kua gelen bazı mülakatların çok 
büyük bir ehemiyeti olduğu kay
dedilmektedir. 

* Londra, 8 (A.A.) - Başbakan B. 
Baldvin, yirmi ikiyi birkaç dakika geçe 
Fort • lklveder'i terketmiştir. 

Top ortaya geldi. Güneşliter atla bir 
inişle oyunu hemen çek kalesinin önüne 
naklettiler. Rasihin beklenmiyen bir şü
tü Güneşe güzel bir gol kazandırdı. İki 
dakika sonra bu sefer de İbrahim sıla 

bir ~ütle ikinci Güneş golünü kaydedi
yor ve mağlUb takımını beraberliğe çr
kanyordu. Devre bu suretle 2 - 2 bera
berlikle bitti. 

İkinci devre, hemen baştan nihayete 
kadar Güneşin tazyiki ve üstünlüğü al-

tında geçti. Enerji ve teknik bakımın

dan Çeklere daha yüksek bir oyunla 

karşı koyan güneşliler birinci ve ikinci 
maçlarında yüksek bir varlık gösteren 

misafir oyuncuları sahada adeta silik bir 

vaziyete soktular. Çeklerin sert oyna

mak sistemleri güneşlilerin seri, sey
yal ve kaçıcı oyunları karşısında neti
ce vermedi. 

Bu devrenin en şayanı dikkat hare
keti olan kaydedilecek vakalar şunlar
dır: 

21 inci dakikada Rasih kuvvetti bir 
eşape ile çek müdafilerini atlattıktan 

sonra yakın mesafeden takımına bir ga· 
libiyet golü kazandırdı. Biraz sonra 
Mleih bir dördüncü Güneş golü atıyor, 
fakat hakem evvela düdük çalmadığı i
çin de bu gölü ofsayd addediyordu. 

Dakika 32, çekler şüpheli bir gol 
yaptılar. Hakem yan h'akemlerine mü
racaat etti. Yan hakemlerinden biri go
lü kabul ediyor, diğer ofsayd diyordu. 
Çekler karar üzerinde müessir olmak' 
için hakemin etrafına toplandılar. Bu 
hareket semeresiz kalmadı. Hakem go
lü kabul etti. 

Güneşliler maç bittiği zaman bu su
retle sahadan 3 • 3 berabere çıkıyor

lardı. Fakat çek takımından daha üs
tün, daha enerjik bir oyun oynamak' 
suretiyle seyircilerin takdirini haket· 
mislerdi ve alkışlar arasında teşyi e
dildiler. 

Gün delil.. 

BALIKÇILIK'. 
(Başı 1. inci sayfada) 

nasiyle bakirdir. Bundan başka Tür
kiye balıklan gerek nevi ve gerek 
nefaset bakımından kom,u memle
ketlere kıyas kabul etmiyecek dere
cede zengin ve yüksektir. Bu kıymet
li kaynaktan istifade edebilmek için 
konu~ulan şeyler arasında bir balık
çılar bankası kurulması ve balık is
tihsal ve sabş koopera\i_fleri te,kili 
gibi noktalar bütün davanın en ruh
lu cihetleridir. Kongre, meselenin en 
can alıcı noktalan üzerinde durmut 
ve müsbet kararlara varmıştrr. 

Balıkçılık işi maden işi gibi bü
yük hacim ifade eden bir iştir. Bu
nu işletmek için bir krediye ihtiyaç 
vardır. Ancak bu 1aediy1edir ki de
ni:ıı:lere hakim olmak imkanı elde 
edilebilir. Bu olmadıkça ferdlerin 
küçük sermayeleri dalgaların içinde 
akıp kaybolmak tehlikesine mah
kfundur. Ve sonra ıennayenin ve 
enerjinin tekasüf ettirilmesi lazım • 
dır. Bunun en müsbet hal çaresi ko
operatiftir. Sırası düştükce ıeflerin 
ifade ettikleri gibi Kemaliıt rejimin 
iktisadi sistemi kooperatiftir. Ancak 
bununladrr ki siy ve sermayenin 
karşdıklı hakkı ödenebilir. iki kuv • 
vetten biri diğerine hakim olamaz. 
Türkiye istikbalde. halkmm kendi 
gönül ve arzularivle iktısadi mana -
ıiyle yekpare bir kooperatif memle
keti olacaktır. Ancak bununladır ki 
içtimai varlığımız sosyalist ve kapi
talist cereyan.lamı zararlarından ken
disini koruyan ve iktisadi müsavab 
temin eden müreffeh iktuadi bir 
bünye olacaktır. Balıkçılığa yeni ve 
esaslı bir istikamet verilirken bu ci -
helin de bilhassa düşünülmesi çok 
takdir edilecek bir harekettir. Kon -
gre mukarreratmm az zamanda ta
hakkuk ettirileceğinde fÜphe yoktur. 
Memleket, cumuriyet hükümetinin 
böyle tedbirleriyle yeni ve birçok 
milyonlar getirecek kaynaklara ma -
bk olduğunu görmekle bir daha sevi
necektir. 

Necibali KÜÇÜKA 
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1 Poı·tika 
ve Fikir Hare 

Antak,,. - skenderun 
Mese esi 

Arkadşımrz Burhan Belge Mısırda çıkan uEiehram" gazete
sinin 2. 12. 1936 tarihli sayısrnda Antakya ve lskenderun hak
kında bir yazı ne§retmİştir. Bu yazının türkçesini aşağıya dere 
ediyoruz: 

Mısrr gazetelerinin temas etmiş ol
dukları bu mühim mesele hakkında 
tiirk/erin ne düşündüğünü bilmek fai -
deı; olsa gerektir. 

Meselenin alıdl ciheti maUimdur: 
Türkiye ile Fran sa arasında 1921 de ak
doJunan Ankara itilafnamcsine göre, 
tiirk/erle mesl:iın olan bu sahanın k endi 
kendisini idare etmesini Fransa hükü
rneti tammıc:trr. B ugün, S 11riye ve Lüb· 
rıarı'a bir ist i klal verdiğine göre, bura • 
hrr henüz manda ile idare edilirken bir 
"lı ususi rejim'' dahilinde idare olun-
rn:ısı tamnmı.c; olan Antaky a ve lsken
dcırun icın, müstakil idare hakkı, evle
viyetle tanrnmalrdır. Fa lcat biz, bu me
seleyi bir başka zaviyeden tetkik ede
ceğiz: 

Eski osmanlı impaartorluğunun ilç 
krtaya şamil olmak üzere kapladığı sa
hayı gözden geçirecek olursak bugün 
Orada bir çok müstakil ve yarı müstakil 
llıilletlerin yaşamakta olduklarını gö • 
riirüz. Bunların arasında Mrsrr , Hicaz 
Ve Arnavutluk gibi müslüman devletler 
Olduğu F?ibi Bul~aristan ve Macaristan 
gibi hıristiyan devletler de vardrr. 

Bir yandan imparatorluğun zaafa. 
llğrıyarak inhidamı ve bir yandan da 
'Yeni devletlerin zuhuru, üç asrı müte • 
caviz bir tarih devresinde cereyan et • 
rniştir. En son inhidam 1918 de olmuş
tur. Şu var ki, bu en son inhidam, biz
zat, türk milleti için. ağır bir yükü ar· 
kasrndan tamamen atmağa muvaffak oJ. 
dıılctan sonra, gerinerek ayağa kalkan 
ve kendini tazeıeşmiş ve zinde hisse • 
den bir ;damın hali gibi olmuştur. 

Tam o tarihlerde türk milletinin mu
kaddcra trnr eline alan Atatürk "MiJJi 
tııisak" r il5n eylemekle i ki noktayı tes· 
bit etmiştir: 

1. - Tü rk milleti, imparatorluğun 
tii.rk/erle meskfın olan sahalar dahilin
de kendini müstakil :zan edecek ve bu 
istiklali. silah ve kanla istihsal edecek· 
tir. 

2. - Türk milleti, bütün milletlerin 
llıiistakil olmalarına taraftardır. Onun 
bu görü.şü evleviyetle, imparatorluktan 
:&opan parçalara şamildir. 

Halbuki o sırada . lstanbulda oturan 
Padişah 1 Jkiimeti. sanki l.114. 18 hrabı 
01nıamış gibi, 11 - .. n Arabistan'ın im
Paratorluğa ver. ıı,esinde ısrar eyle· 
lııekte idi. 

Türk milleti, 0 Milli misak" ı Av .. 
l't1pa emperyalizmine tanıtmağa muval
~alc olmuştur. Ve o günden beri bir çok 
ltıkılaplar ve rslahat da yapmağa mu • 
"affak olarak bütün garbın ve şark.rn 
takdirlerıni kazanmakta gecikmemiştir. 
~ııgün, Türkiye cumuriyeti, Ôn Asya • 
llın en kuvvetli devleti olmak itibariy • 
le, Afganistan' dan Orta Avrupa içleri· 
ile kadar ve ayrrca da şarki Akdenizde 
llıüstakar bir barış politikasının en kuv
'-'etli amillerinden biri olmuştur. Ayrı· 
ca Sovyet R11sya • Almanya - Fransa 
gibi büyük devletlere dostltığunun kıy· 
lı:ıetini tanıtmış olması. kayda şayan· 
dır. lngiltere ile yapılan en son yak -
la§ma ise bütün bu devamlı, musırrane 
lre inatçı sulh arzusunun giizel ve tat
lı:ıinkar bir tetevvücüdür. Böyle bir dev
letin ne barışseverliğinden ne de kuv
~etinden bugün hiç kimse şüphe etme. 
lııektedir. Bundan başka. böyle bir dev
letin, komşuluğundan herkes memnun • 
dıır. Çünkü komşunun bu kadar iyisini, 
bııgünkü karışrk cihanrn pek mahdud 
l!oktalarrnda görmekteyiz. Bir üçüncü 
lııısusiyet de şudur ki, böyle bir devle
tin dostluğu, Sovyet Rusya yahut ln -
filtere gibi muazzam varlıklar için bi
le büyüle bir kıymet ifade eylemekte .. 
dir. 

Surlye'deki arab mmeti ile diğer a
l'ab milletlerinin bilmeleri lazım olan bu 
iiç hususiyeti böylece işaret ettikten 
.Sonra, bir az da önümüzdeki tarih dev
l'ind~n bahsedelim. Çünkü tarih demek 

sade arkada k alan zaman ve hadiseler 
değil bilakis ve daha ziyade önümüz
d ebizlerı bekliyen zamanlar ve hadi
seler demektir. Tarih, kendi kendisini 
yazmaz, tarihi milletler yazar ve; iyi 
yahut fena yazar. Politika, bu kitabet 
davasrnrn kalemidir. Suriye için de Ja-
7.Im gelir ki. bu kalem, iyi ve dirayetli 
bir kalem olsun. 

Yukarda söylemiştik ki, Türkiye 
Cumuriyeti, milletlerin sitiklallerini 
arzu eden bir devlettir. Bunun içindir 
ki, civarımızdaki arab memleketlerinin 
müstakil olmalarım her defasında hem 
arzu ettik hem de büyük bir sevinçle 
karşıladık. Hatta garb devletleri ile Lo
zan'dan be::i yapmış olduğumuz mua • 
hedelerin hemen hepsinde arab memle· 
ketlerinin müstakil olmalarına taraftar 
olduğumuzu ifade ey/emeği ihmal et • 
medik. Irak'm istiklalini lngiltere ta· 
nrdığı günlerde nasrl sevindik ise, Su· 
riye'ye istiklal verilmesini de o kadar 
iyi karşıladık. Hele Mısır'ın son za
manlarda lngiltere ile yaptığı ittifak 
muahedesini ve bu muahedenin Mısır 
miJJeti için ihtiva eylediği ileri hakları 
hususi bir sevinç ile karşıladık. Bütün 
bunlar gösterir ki, arab devletleri ile 
arab mliletinin, türklerin kendilerine 
karşı olan dostluğundan şüphe ~tmeğe 
hakları yoktur. 

Eskiden bütün arab memleketleri, 
bizim birer vilayetimizdi. Bugün ora
larda müstakil devletler yaşıyor ve arab 
milleti şerefli bir atiye doğru ilk daım
larmı at ry or. Bizim bunu o/o 100 tasvip 
etmemize göre, türklük ile arablrk ara· 
sında başlıyan yeni münasebet şeklin • 
de, bize düşen vazifeyi yapmışız de • 
mektir. Aynı şeyi arab devletlerinin ve 
arab miJietinin yapması lazımdır. Çün
kü bu yeni münasebet şekli nasıl başlar
sa öyle Jevam edecektir. Politika, ana
neye dayanır. ilk münasebet nasıl baş· 
larsa, ilerideki münasebetler de öyle 
devam e<f er. 

"Sancak meselesi" nde, bizce en mü
him nokta budur. Eğer bu mesele, gü • 
zel yani hakka uygun bir şekilde, yani 
ekseriyeti türk olan Sancağın otonomi
ye kavuşm;ısı suretiyle hallolursa, türk
ler ile arablar arasmda her hangi bir 
pürüzlü meselenin zuhuruna imkan 
ykotur. Bazı yabancı menfaatler, bunu 
bildikleri içindir ki, araplrk ile türklü
ğün arasında bir 11pürüz,. yaratmak is
tiyorlar. Ve bu imkanı "Sancak mesele· 
si,, nde görüyorlar. Sureti haktan gö· 
rünerek genç Suriye hükümetini ve Su· 
riye milletini Türkiye Cumuriyeti ile 
sun1 ve uydurma bir ihtilafa doğru sü
rüklemek istiyorlar ki, Suriye - Türki
ye komşuluğu mevzuu bahsolunca, ken
dilerine terettüb edecek bir rol olsun. 
Çünkü bu meselenin bugün ortadan 
kalktığım göz önüne getirelim. Yarrn 
bu yabancı menfaatler için, türklerle 
arabları karşı karşıya getirmek ve ara • 
da kendileri istifade eylemek bahsinde, 
ellerinde hiç bir vasıta mevcud olmıya· 
caktır. S ade bu değil.. Genç Suriye dev
leti, arkasını türk dostluğuna dayaya
mıyacak ve.ileride, kendine daha büyük 
haklar ararken, kendini tam bir emni· 
yet içinde hissedemiyecektir. 

Mesele bu kadar basit iken bunu su
riyeli münevverlerin görememeleri ve 
mısırlı münevver arkadaşlarımızın da, 
suriyeli kardeşlere anlayış ve idrak tav· 
siye edecek yerde biz türklere müsa • 
maha tavsiyeslnde bulunmaları hatalı 

bir harekettir. Bu hatalı hareketin bir 
an evvel, hepimizin menfaatine tashihi 
lazımdır. 

Tekrar edelim, ''Sancak meselesi,, 
Suriye - Türkiye ve Arablrk - Türklük 
arasrnda suni bir surette ihdas olunmak 
isteyen bir ihtilaftır. Arab Suriyenin 
istiklalini bizler nasıl istedik ise türk 
Sancağın istiklalini de bütün arab mü • 
nevverliği yerinde ve tari)ı bakımından 

Hakikati gören fransızlar ne diyor? · 
«Sancak türklerinin Şam suriyelilerin.e terkedilecekle

türklerini sanmak, Atatürk • • 
rını tanımamak olur.» 

(Başı 1. inci sayfada) 
masalar bile. en fazla canlı olanlar Dür· 
zilerle türklerden müteşekkildir.,, 

Burada Dürziler hakkında mütalea· 
lar yürüten muharrir makalesine şöyle 
devam ediyor: 

''Türkler ise Suriyede üç dört yüz 
bin mikdarındadırlar. Bunlar, Antakya 
ınıntakasında ve İskenderun sancağı a· 
dı verilen körfezin sahil mmtakasında 

mütecanis bir kütle halinde toplanmış 
bulunmak mazhariyetine maliktirler. E
sasen bütün memleketin hakikaten ek
seriyetini teşkil ettikleri pek belli de
ğildir, fakat bu memlekete kendi tesir
lerini kuvvetle hakketmiş oldukları mu· 
hakkaktır. Bizzat "Sancak'' tabiri de vi
layet manasına gelen türkçe bir tabir
dir. Herhalde, kuvvetle birleşik bulu
nan bu türkler, Dürzilerle hemen aynı 
sebebler yüzünden, suriyelilerin iktida
rına t~bi olmayı reddetmektedirler. 

Onların protestoları bizim için hu
susi bir ehemiyet arzeder; şu dört mü
talea bu ehemiyeti tebarüz ettirebilir: 

1 - Dürziler gibi, türkler de, dai
ma Fransanın anan~vt dostu olmuşlar, 
işgalimizdenberi, bizim için dürüst yar· 
dımctlar olmaktan asla geri kalmamış

lardır. 

2 - Türkler bir nizam kuvveti ol
muşlardır. Merdliği derecesinde iyi 
kalpli olan türk. asayişsiz bir memle
kette sakin bir unsur teşkil etmiştir; 
tabiaten anarşik olan bir muhitte türk
ler bir istikrar unsurunu temsil ederler. 

3 - Türkler beş altı asır müddetle 
bu memleketin efendisi olmuşlardır; 

bunu unutmamışsalar ve bundan meşru 
bir iftihar duyuyorsalar mıızur görül
melidirler. Onlar eski fatih ve hakim 
ırkı temsil etmektedirler. Bundan böy
le eski tebaalarına tabi olmak istemi

yorlar. 
4 - Kudretli bir milli devlete, Ke

mal AtatUrkün askeri ve milliyetçi dev· 
letine dayanmakta oldukları içindir ki 
gösterdikleri imtina o derece saı ihtir. 

Ve hakikaten, Türkiye millettaşla
rmın davasını derhal benimsemekten 
geri kalmamrştır. Fransız • Suriye mu
ahedesi imzalanır imzalanmaz Ankara 
ve lstanbulda son derece şiddetli gaze-

te neşriyatı başJaınıştır. Bunu mutad ol
duğu veçhile, tezahürler takib etmiş
tir: halk tezahürleri ve milletlerin ön
cüleri olan talebe tezahürleri. Bu ha
reketler eski Sancak hakkında birden
bire irredaritizm talebleri ortaya çıkar
mıştır. Zengin tUrk Kilikyasının tabii 
mahreci, şarki Akdenizin enteresan li· 
ıı:ıanı tskenderunun hususi vaziyeti do. 
layısiyle bu talebler daha ciddileşmek
tedir. Ve bu civarda, Fransanın Türki
yeye bir toprak iade etmesi ilk defa va
ki olacak değildi; bir masebk vardır, bu 
aynı Kilikya Franklin • Bouillon'un 

muahedesidir. 

Bu İskenderun meselesinde Kemal 

--======== 
elzem bir tarzı bal telakki etmelidir. 
Aksi takdirde, arablık perdesi arkasın· 

da başkaları oyun oynamış olacaktır. 

Bütün milletlerin istiklaline taraf -
tar olan Türkiye, islam camiasının en 
kudretli devleti olan Türkiye keyfiyeti 
böyle görüyorsa, küçük kardeşlerin 

biiyük kardeşin bu görÜ§ıinü doğru bul
malarında ve Türkiyeyi acele tatmin 
etmelerinde her iki taraf için de ancak 
isabet ve ancak fayda vardır. 

Bütün arab münevverliğinin idraki
ni seferber etmesini ve yeni şartlar da· 
bilinde başlryan yeni Ôn Asya politi -
kasında yabancI parmakların ip oynat • 
malarına müsaade olunmamasını temen
ni ederiz. 

',Sancak,,, Alsas Loren değildir. Al
sas • Loren olmasına istidadı yoktur. Ve 
Alsas Loren olmasında bizler için teh
like ve ancak yabancılar için menfaat 
vardır. 

BURHAN BELGE 

Atatürkün hükümeti dürüst, nazik, dost
ça davranmıştır. Fransa aleyhdan tah
rikleri durdurmuş, fakat talebler izah 
edil.niş ve müzakerelere girişilmişti; 

şimdi bu müzakereler devam etmekte· 
dir. Mesele ortaya atılmıştır. Her şey 
bizi, bu meselelere tatmin edici bir hal 
şekli bulmaya sevkeder, her şey: yani 
asırlık ananelerimiz, minnet vazifemiz 
ve mahalli menfaatimiz .. 

Filhakika, eğer bu hususta dikkatli 
davranmazsak, bizi şaşırtacak şiddette 
milletlerarası hadiselerin çıkmasından 

korkulabilir. Sancak türklerinin, Şam 

suriyelilerine terkedilecek;erini san
mak, Atatürk türklerini tanımamak o-

lur. Memleketime sarih bir ihtarda bu
lunuyorum: bugünkü muhafazakar 
Fransa, Asya ve Avrupada, muhtelif 
irredantizmleri fazla ihmal etmektedir. 
Irredantism bir mücbir fikirdir. Ha
diseler vukuu istenmiyorsa, bunları ön
lemek lazımdır. yaziyeti bugünkü ~ek· 
liyle bırakmakla daha ağır talebler kar
şısrnda kalmaya maruzuz: Tiirkiye, ır
ki, tarihi, ve iktısadi sebeblerin kendi· 
ni İskenderun sancağına sevketmekte 
olduğuna inanabilir. Hükümet etmek, 
peşin görmekse yarın bir türk genera· 
linin, general Seligorskinin Vilna üze
ri~e vaki darbesini Antakyada tekrar• 
ladığmı pek ala görebiliriz.,, 

PANAMERIKA 
Yirmi bir tane Amerika cumuriyetinin iştirakı"yle bu ayın başmaa Bu

enos Aires'de açılmış olan konferans münasebetiyle Noye Zürher Saytung 
gazetesinde çıkan uzun bir yazıda deniliyor ki: 

Balısın mevzuunu, amerikan sulhu
nu muhafaza etmek, emniyet altına al .. 
mak teşkil ediyor. 30 son kmun 1936 da, 
Ruzvelt, Arjantin cuınur reisine müra· 
caat ederek: ''ya sulhun muhafazası için 
bugüne kadar yapılmış olan bütün and
laşmalarm süratle tasdiki, veya en son 
tecrübeler göz önünde tutularak, mev
cud andlaşmalara ilaveler yapılmak ve
yahut da yeni bir sulh cihazı kurmak 
suretiyle "Amerika cumuriyetleri ara
sında sulhun en iyi şartlar dahilinde 
muhafaza edilmesini görüşmek üzere bir 
konferansın toplanması teklifinde bu
lunmuştu. Ruzvelt bu teklifine ayrıca 
şunları da katmıştı: 

Böyle bir analaşma, milletler cemi
yetinin de gayelerini ve harbın önüne 
geçmek için yapılmış ve ilerde yapı
lacak olan andlaşmaları tamamlayıp 
takviye etmiş olacağından, bu hareket

le dünya sulhuna hizmet edilmiş ola -
caktır." 

Birleşik Amerika hükümetlerinin 
cumur reisi, Buenos Aires'e giderken, 
emel ve gayelerine aynca şu suretle 
vuzuh vermiştir. 

"Kürrenin batı tarafındaki yarısın
da, yalnız bugün sulhun hüküm sür
mesi kUi değildir: bu vaziyetin c!e -
vamlı olması. harbın önüne gerçekten 
geçemez ve sulhu hem kendimiz ve 
hem de bizden sonra gelecekler için 
emniyet altına almamız çok ehemiyet· 
li bir meseledir. 

Sulhun muhafazası emrindeki tek • 
mil vasıtalar, sağlam esaslar üzerinde 
tesbit ve takviye edilmelidir. Hangi ta
raftan gelirse gelsin, hiç bir taarruza 
tahammülümüz yoktur. " Şeklinde bu 
husustaki görüşünü bildirmişti. 

Üç hafta devam edecek olan bu kon
ferans, bu tarzdaki konferansların ilki 
değildir. Bu konferanstan evvel, bun -
dan ııo yıl önce Bolivar'ın teşebbüsiy· 
le Panama konferansı toplanmış ve 1886 
dan beri ayrıca yedi tane panameriken 
konferansı yapılmıştır. Fakat o tarih -
lerde yapıkn konferanslardanberi esa~ 
h değişiklikler olmuştur. 

Bugünkü görüşmeler, artık eskiden 
olduğu gibi, Birleşik Amerika hükü
metleri tarafından dikte edilerek değil, 
iyi geçinen komşularm ruh ve havası 
içinde cereyan etmektedir ki, bu ruh ve 
havayı Ruzvelt bundan üç yll evvel, 
Birleşik Am~rika hükümetlerinin Ba
kanı Hul delaletiyle Montevideo'daki 
yedinci panamerika konferansında ya • 
ratmıştır. 

O gündenberi 1atin Ameri1tasmda 
ki devletler arasmda itimadsızlrk da 
kalkmış oldu. Ancak Ruzvelt, yalnız 

söz vermekle kalmadı; vaidlerinin ar • 
kasından filiyata da geçti. 

Huver'de, latin Amerikada yaptığı 

seyahatlerle ~ imal !~e cenub arasında 

daha iyi münasebetler tesisine ve dolar 
diplomasisine doğru yol göstermeğe ça
lışmadı değil: fakat Nevyork'un ekono
mik mahfilleri, ondan daha kuvvetli 

çıktı ve her türlü yakınlaşma teşebbü
sünü gümrük tahdidlerinin şiddetlen
mesi takib etti. Fakat, Ruzvelt, yalnız 

Haiti'deki askeri kuvvetleri geri çek
mekle kalmadı, Küba ve Panama ile 
yaptığı yeni anlaşmalarla, onların hü
kümranlıkları üzerindeki tahdidleri de 
kaldırdı; Porto Riko'ya istiklal imkan· 
larınr hazırladı; ve latin Amerika için 
çok büyük bir ehemiyeti haiz olan ye
ni ticaret anlaşmasında diğer tarafın 

matlab ve menfaatlerini de tanıyarak, 

politikada elbirliğiyle hareket etmek 
için lazım gelen ekonomik şartları da 
meydana getirdi. 

Ruzvelt'in Buenos Aires konferan • 
sına gelmesi, Birleşik Amerika bükü • 
metlerinin Amerika kontimanındaki 

tahdidsiz emperyalist politikası devri
nin artık sona ermiş oldui!una alamet • 
tir 

Amerika kıtmı yeni bir harba 
ltarU]mıyacakıır. 

Doyçe Algcmayne Saytung gaze • 
tesi aynr mevzu etrafında yazdığı bıt 
yazıda diyor ki: 

Şim;ıl Amerika politikasının bu ye
ni istikameti, hakikaten latin Amerika 
nın Birleş.ik Amerika hükümetlerine 
karşı beslemekte olduğu itimadsrzlığın 
ortadan kalkması ve panamerika dil • 
şüncesinin gerçekleşmesi için icab eden 
şartları hazırlamıştır. Amerikanın her 
iki parçasında da, gerek biribirleri ara· 
sında gerekse dünyanın diğer kısımları 
ile barba tutuşmamak hususundaki arzu 
çok kuvvetlidir. Her iki Amerika'da da 
Avrupa ve Asyada mevcud gerginliğin 
yeni bir harba sebebiyet vereceği kana· 
ati hakimdir. Bu itibarla, eski dünyada 
çıkacak olan kargaşalrklardan yeni 
dünyanın tecrid edilmesi isteniyor. 

İhtimal ki, panamerika bir blok teş
kili hususunda en kuvvetli garantide, 

bu müşterek gayededir. Bundan 113 yıl 
evvel cumur reisi Monroe'nin beyanna
mesi ile, eski dünya ile yeni dünya a
rasındaki hududun kazıkları çakılmıştı. 

Geçenlerde Arjantin dış bakanı dok• 
tor Savedra Lamas'ın, ekonomik ve fi• 
kir bakımından müsavi şartlar dahilin
de birleşmiş milletlerden mürekkeb bi~ 
bütün olarak "Birleşik bir Amerikanın 

doğuşu" nu haber verişinde, eski dün· 
ya ile yeni dünya arasındaki hududla• 
rm daha ziyade kuvvetlendirilmesi A
merika kıtasının ekonomik ve politik o
larak tecrid edilmesi tehlikesi de dahil
dir. Bu itibarla, Buenos Aires'deki top• 
Jantı, ekonomi ve politika bakımından, 
üzerinde, azami ölç.:.i.Jc dikkatlerin top
lanması Jazımgehn büyük bir hadisedir. 

Not: 7 birinci kanun 1936 tarihli 
ULUS'ta, Amerika Birleşik Devletleri 
Dış Bakanı B.·Hull'ün dünya sulhunun 
kurulması hakkında ileri sürdüğü prog
ramı ve tuna dair olan nutku okurları
mız tabii görmüşlerdir. 



SAYFA 6 

Orta ve sar ki .i\v~upada 
~ 

• • 
zıraı borclar 

Revue d'Economie Politique Mec· 
muasrnda A. Bussot yazıyor: 

Orta ve şarki A vrupada zirai borç
lar meselesı hükumetler için ciddi bir 
meşğale mevzuudur. Çiftçi sınıfını 

iflastan kurtarmak için baş vurulmuş 
olan çare!eri daha ileride tetkik ede
ceğiz. İlk önce bu vaziyetin sebeple
rini gözd?n geçirelim. Bunlar bir çok· 
tur, ve dünyanın ekse~i zirai memle
ketlerinde buhranı doğurmuş olan u
mnumi sebepler, bir de mevzuubahs 
memleketle:e has hususi sebepler o· 
Iarak iki ayn grupta toplanabilir. 

İlk grupta, bilhassa zirai mahsulle· 
rin sürümsüzlüğünü ve dünya fiyatları
nın yıkılışını zikretmek lazımdır. Bu 
nokta, üzerınde ayrıca durulmaya Jü. 
zum göstermiyecek kadar malum bir 
keyfiyettir. 

İkinci gruptaki sebeplere gelince, 
burada siyasi sebeplerle iktisadi ve 
meıli sebepleri birbirinden tefrik et
mek Iazmdır. 

Avusturya Macaristan İmparatorlu. 

ğunun dağ,~ış' siyasi nizamı değiştirdi 
ve harbden önceki geniş orta Avrupa 
ülkesinin parçalanmasını intaç etti. 
İktisadi birliğin yerini bir çok milli 
ekonomiler aldı. Eskiden Habsburglar 
imparatorluğunda toplu bulunan top
raklar arsındaki ticari münasebetler 
gümrük duvarlariyle ve otarşik sis
temlerle yıkıldı. Milli esas üzerinde 
yeni iktisadi organizasyonlardan do· 
ğan mali yükler Avrupanın bu kısmı· 
nın borçlanmasına sebebiyet verdi. 

Daha az ehemiyetli olmıyan bir 
başka siyasi faktör de, büyük arazi 
mülkiyetinın parçalanması hususunda 
yapılmış olan zirai reformlardır. 

Küçük mülkiyetin inkişafına mil
ulieret etmek için ciddi sebepler var
sa bile, harbden sonra orta ve şarki 

Avrupada tahakkuk etmiş olduğu ge • 
nişlikte reformların ağır problemler 
ortaya koymaktan geri kalmamış ol
duğu da muhakkaktır. Mali bakım· 

ldan, bu reformlar devlet bütçesi için 
ağır bir yük oldu, çünkü hükllmet, a
razisi istimlak edilen eski toprak sa
hiblerine verilen tazminatın az çok 
mühim bir hissesini kendi üzerine al· 
dr. Diğer tarafdan, yeni teşekkül etmiş 
olan toprak mülkiyetleri, fakir sa
hihlerinin bu tazminata iştirakleri nis
betinde, daha başlanğıçta borç altına 

girmiş bulundular. Buna, kanuni tet
birlerden istıfade eden köylülerin top• 

rağr işletmek için gereken sermaye· 
leri istikraz etmek suretiyle borçlarını 

artırmış oldukları keyfiyeti de ilave 

edilmek lazımdır. toprak sahibi ro
lüne iyi haı:ırianmamış olan bu köylü· 
ler batalı istikrazlarla arazilerini uzun 
bir zaman için ağır borçların yükü al
tına koymuş oldular. 

Orta ve şarki Avrupada görülen 
depresiyon, bu memleketlerin uzun za
man iktisadi hayatlarım tanzim ede
memiş olmalarından daha ağırlaşmış· 

tır. 

Harbden önce Avrupa zirai istih· 

salatı için tabıi bir mahreç teşkil eden 

sınai devletler piyasalarının daral

ması yüzünden zahire fiatlarmm düş

mesi daha vahim bir şekil aldı. 

Mali sahc.da, mesela Almanya gibi, 

zirai mahsuller alıcısı devletlerden ge

len yabancı ıtredilerin, şimdi, bu mah· 

sullere müşted olmayan Fransa, İngil

tere, birleşik devletler gibi memleket
lerden geldiği keyfiyetini de müşahede 

etmek lazımdır. 

Dış borçların ödenmesi ancak emtia 

ihracatı vasıtasiyle yapıldığı için, serma

ye menşei olan me-nleketlerde mahreç

lerin ayrı ayrı olması bu borçların tas· 

fiyesini daha güçleştirmekte ve borç
lu memJeketlerin yüklerini ağırlaştır

maktadır. 

Kronik bir bütçe muvazenesizliği 

ve bunun bütün fena neticelerini, da
hili alacaklrlar tarafından istenilen fa. 
izlerin mübalağalı miktarını da kay· 
dedersek, orta ve şarki Avrupada zirai 
borçlanmanın başlıca sebeplerini say
mış olunur. 

* "ikrazlar ya devll't ve onun kredi mü-
esseseleri, yubud da bankalar, kredi-

··" 

kooperatifle.-i ve hususi şahıslar tara
fından yapıl~aktadır. 

Umumiyetle, devlet ikrazları, e· 
hemmiyet it:bariyle, hususi ekonomi 
tarafından yapılan ikrazlardan azdrr, 
ancak devlet ikrazlarmın yüzde 66 yı 

tıulduğu Bulgaristan bu hususta bir 
istisna teşkil eder. Banka ikrazları 

Çekoslovakya ve Polonyada hususi ik
razlardan fazladır; Bulgaristanla Yu· 
goslavya'da vaziyet tersinedir. 

Borçların nevileri mütalaa edilirse 
görülür ki, bilhassa Macaristan ve Yu
goslavya'da, kısa vadeli borçlar, zirai 
borçlanmanın ehemmiyetli bir kısmını 
teşkil eder. 

Borçlar hacminin tam bir bilanço
sunu çıkarmak güçtür, ciddi bir tet
kikte gözden kaçan bir çok doneler 
bulunacaktır. Bununla beraber, muhte
lif memleketlerin Fransız frangıyle 

hesab edilmiş borçları takribi olarak 
şöyle hesab edilebilir: Bulgaristan 1,7 
milyar, Macaristan 8,1 milyar, Polonya 
13,9 milyar, Yugoslavya 3,2 milyar, 
Romanya 5-6 milyar, Çekoslovakya 9,7 

milyar. 

Faiz rayici, ekseriya aşırı nisbet
lerdedir: vasati olarak yüzde 15 etra
fında temevvüç eder ve hazan yüzde 
kırkı bile bulur. 

Yugoslavya'da, zirai borçların ser· 
visi ı milya;;- dinar tahmin edilmek· 
tedir. 

* 
Yukarıda sayılan altı devlet, borç· 

Iarınr ödeyemeyen ziratçiler leh.ine 
müdahalede bulunmuşlardır. O zama
na kadar çiftçilere cömertce dağıtılan 
krediler ancak onun borçlarını artır• 

maya yaramı§ olduğu için, vazır kanun 
hulCuku amme bakımından ifratlr tet
birlere baş vurmak mecburiyetinde kal
mıştır: Borçlunun yüklerini hafiflet· 
mek maksadiyle, hususi şahıslar ara
sında gönül rizasiyle aktCdilmiş olan 
teahhütlere el konmuştur. 

Muhtelif milli lejislasyonların tet
kiki, her devletin hususi mali makaniz
masına ve tediye kabiliyetine göre bü
yük bir organizasyon tehalüfü göster· 
mektedir. 

Alınan himaye tetbirleri gerek faiz, 
grekse resülmale şamil mahiyetedir. 
Bunlar, ziratçilerin girişmiş olduktan 
taahhütleri tahdit edici ve icraatını 

talik edici tetbirlerdir. 

BULGARİSTAN'DA 

Bulgar kanunu, faiz rayicini azami 
yüzde beşe indirmiştir. Borcun resül· 
mali borçları tetkik eden komisyonun 
mütaleasma göre yüzde 30 ile yüzde 
elli arasında indirilebilir. Yüzde elli
den fazla indirme ıçın alacaklıların 

ekseriyetinin muvafakati lazımdır. 

Böylece tahdit edilmiş borcun amor
tismanı mezkur komisyon tarafından 

tesbit edilmiş taksitlerle yapılır. Tak
sitlerin yekunu merhun emlakin kıy

metini aşmadığı takdirde, ziraat ban
kası, umumi bir ipotek mukabilinde 
bunun tediyesini garanti etmektedir. 
tediyeler para olarak yapılacaktır ; 
vaktinden önce borcunu ödemek ıste· 

yen bir borçlu, tediye vasıtası olarak 
borcunun vüzde 25 i nisbetine kadar 
20 senecte amortise edilmek üzere tas
fiye sandığı tarafından çrkarılmış o
lan tahvilleri verebilir. Bu hükümler· 
den istifade eden zirai taahhütler ye
kunu bir milyon levayı geçmeyenler
dir. 

MACA RİSTAN'DA 

Faiz rayıcini umumi şekilde indir
meye (azami % 5,5), tediye mühletle· 
rini uzatmaya ve mahcuz emvalin sa
tJşını tehir etmeye matuf tetbirlerden 
mada, "korunulan mülk., esasının ihda
siyle devlet küçük arazinin yüklenmiş 
olduğu borçların mühim bir miktarını 
kendi üzerine aldı. 

"Korunulan mülk., ün temin ettiği 
faydal:-r şunlardır: yüzde dört olarak 
tahdit edilmiş olan faizlerin tediyesi 
hususunda kclaylrklar, ipotekli borçlar 

resülmalinin senede yüzde bir veya 
daha aşağı miktarda amortismanr, adli 
icra tetbirlerinde tahdidat, iflas ilanı
nın güçleşmesi, ve ipotek kayıtlarının 
taliki. 

Cüce arazi denilen küçük arazi için, 
borç miktarı, 30 la zarp edilen kadas-
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1· RUZVELTIN ZAFERiNDEN 
ÇIKAN DERS 

Le Populaire t!P"'"+,.~ine Tony Sender imzasiyle Nevy<Jrk
tan yazılıyor : 

Amerikan milleti galib geldi. Amerikan milleti, matbuatın 
beşte dördünü, Wallstreet'i, başlıca endüstriyellerle iş adam
larını Liberty League Du Pont kimya tröstünü, bütün dev· 
letlerin faşist ve kapitalist grupmanlarınr yendi. Bütün reak· 
siyon, endüstriyellerin bütün milyonları Amerika milletinin 
muazzam ekseriyeti karşısında duramadı. 116 senedenberi 
memleket böyle bir kütle dalgasr görmüş değildir. 

Mücadele New • Deal kanunlariyle memlekete ithal edil • 
miş olan yeni prensipler üzerinde olmuştur: iktısadi hayatta 
devlet müdahalesi, her ferdin akıbeti hakkında kolletkivitenin 
mesuliyeti, buhran kurbanl.ırma yardım; Tennessee vadisin -
deki muazzam bara im inşası gibi bizzat devletin iktısadi faa· 
liyetleri, işcilerin ·~ovalisyon hakları, içtimai sigorta ve kollek
tif mukaveleler. 

Onun içindir ki mücadele cephesinin bir tarafında Ameri
kanizm perdesi altında işçilerin gayri mahdud surette istis -
mar hakkını müdafaa edenler toplanmışlardı. Her yerde oldu
ğu gibi, büyük kapitalizmin en sıkı menfaatleri vatanperver
lik maksadiyle örtülmek isten1i. 

Seçimden önceki son günlerde dehşetli bir faaliyet inki • 
şaf etmişti. Milyonlarca ve milyarlarca dolar cumuri-
yctçiler tarafından propaganda uğruna sarfedildi. Demagoji
leri yemişlerini verecek gibi görünüyordu. 

Fakat bütün bunlar bir şeye yaramadı. Hür bir memleket, 
para iktıdarma, rcaksivonerlere ve eski partilere karşı reyleri· 
ni kullandı. Çünkü, bütün hücumlara itidal ve vakarla cevab 
vermesini bilmiş olan reisin etrafında bütün küçük insanlar, 
işçiler, memurlar, terakkici. unsurlar, reaksiyona dönüşün bu
günkü şartlar içinde bir fosist hakimiyetine başlangıçtan baş
ka bir şey ifade etmiyeceğini bilen bütün insanlar toplanmış • 
lardı. 

Para imtiyazlarına karşı halk. 

Sathi bir müsahid bile şu hakikatin farkına varırdı: müca
dele çalışkan nüfusun geniş kütleleriyle para imtiyazları ara
sında geçiyordu. Onun içindir ki bu intihabın neticeleri bir 
Avrupa intihabından sonra yapıldığı şekilde tahlil edilemez. 

Sosyalist namzedi Norman Thomas tarafından toplanmış 
olan reylerin mikdarı, Birleşik Devletlerde sosyalist veya te
rakkici fikirlerin genişliği hakkında bir miyar olamaz. Bu mik· 
dar, aynı namzed tarafından 1932 de elde edlmiş olan reyler 
yekunundan noksandır; fakat bu, daha ziyade sosyalist parti • 
sinin dağılışı ve yeni teşekkül eden sendikaların ekseriyet iti· 
bariyle Ruzvelt'in yeniden intihabı lehinde reylerini kullan • 
malan yüzünden olmuştur. 

Tecrübe göstermiştir ki Amerikanın siyasi hayatında yeni 
bir unsur zuhur etmiştir. Ruzvelt tarafından Nevyork'ta elde 

hadde indirilmiştir. 

edilmiş olan reylerin yüzde on beşi yeni teşekkül eden müsta• 
kil işçi partisi bültenleri üzerinde verilmiştir. 

Milleı reyini şuurla kullanmıştır. 

Ruzvelt'in zaferini demokrat partisinin zaferi olarak telak· 
ki etmek mümkün müdür? 

Tabiidir ki hayır. Kütleler bir siyaset için reylerini kullan• 
mışlardır, yoksa bir parti için değil. Nevyorkun seçim netice
leri bunu sarahatle isbat etmektedir. 

Mesela Nevyork belediyesi bugün demokrat partisine men
sup olmıyan bir organizasyona sahihtir. 

Diğe rdeveltlerde de buna benzer neticeler kaydedilmiştir. 
Mesela New • Hamsphire ve South - Dakota devletlerinde de
mokrat cumuriyeti için rey verilmesine rağmen, cumuriyetçi 
valiler seçilmiştir . 

Amerika seçicileri intihabta, büyük bir zeka ve kayda de
ğer bir siyasi olgunluk göstermişlerdir. 

Hemen her yerde otoriter devletin tahayyül edildiği bir sı· 
rada, Amerika seçic..ileri isbat etmişlerdir ki: 

1 - Büyük bir millet en müdhiş bir buhrandan tamamiyle 
demokratik vasıtalarla kendini kurtarabilir. 

2 - Hatta demokratik bir sistemde bile, istisnai surette 
kuvvetli bir şahsiyet miIIetin ekseriyeti tarafından takib edi
lecektir. Hür bir Millet, tamamiyle hür olarak, başına hakiki 
bir şef getirebilir. 

Ve §İmdi? 

Birleşik .Qevletler Cumur reisi aynı zamanda bu memleke· 
tin hükümet şefi olduğu için, derhal hatıra bir sual gelir: Ruz-
vel t'in ikinci reislik devresi esnasında takib edeceği siyaset ne 
olacaktır ? 

İntihab nutukları bu hususta oldukca müphem kalmıştır. 
Tabiidir ki Cu.nur Reisi New • Deal politikasını müdafaa et· 
miştir. Fakat yüksek şuranın hükmünden sonra bu politika -
dan geriye ne kalrmstır? Bazı hükümet kararları hala bu şura· 
nın reyine havale edilmek mecburiyetindedir. 

Ruzvelt halkı inkisarı hayale uğratmak istemiyorsa, yeni 
bir N. R. A. şekli bulması lazımdır. Aynı zamanda sosyal le
jiolasyonu ıslah etmesi ve bilhassa itçimai sigortalar kanunla· 
rını kuvvetlendirmesi icab eder. 

Fakat karşısına ana yasa manileri çıkarsa ne yapacaktır? 
Ruzvelt anayasanın tadili gibi çok mühim bir işe girişecek mi· 
dir? Mesele süratle bir aktüalite meselesi haline gelebilir. 

Ruzvelt'in dış siyaseti ne olacaktr? 
Cumur Re\si Amerika halkının zihniyetinin müsaadesi nis

betinde diğer devletlerle elbirliği hususunda ileri gidecektir. 
O, bu hususta, en büyük cürete sahih olanlardandır, fakat ame
rikalı zihniyetinin kendisine empoze ettiği çerçeve dahilinde 
kalmak mecburiyetindedir. Amerikan milleti yeni bir umumt 
barba sürüklenmekten korkmaktadır. 

tro gelirinden fazla ise, devlet bu bor
cun bir miktarım kendi üzerine alır. 

POLONYA'DA 

Polonya'da borçlular ıçın alınmış 

olan himaye tedbirleri işletilen topra
ğın mesahasına ve borçlanma derecesine 
göre tehalüf eder; küçük mülkleri daha 
fazla himayeye matuf sarih bir tama
yül hissedilmektedir. 

Borçlulara yapılan tavizler netice
ainde kredi müesseselerinin uğradıkları 
zararları kapatmak için devlet 450 mil
yon leylik bir garanti fondu tesis et
miştir. 

Üçüncü grupta borçları emlakleri 
kıymetinin yüzde ellisini aşan borçlu· 
lar bulunmaktadır. Borcun bu yüzde 
elliyi aşan kısmı ilga edilir; gerisi 
için borçlular diğer katagoriler için 
mevcud tetbirlerden istifade ederler. 

• 

24 ilk teşrin 1934 tarihli bir karar
name toprak işletmelerini üç gruba 
ayırdı. A grubunda 50 hektarı geçme
yenler, B grubunda 50 ile 500 hektar 
arasında olanlar ve C grubunda da 500 
hektardan fazla olanlar bulunuyordu. 

Birinci gruba dahil işletmeler, borç

larının miktarı ne olursa olsun, daima 

tediye kolaylıklarından ve borçların 

tecilinden istifade etmektedir. B ve C 

grubuna dahil işletmelerise, birincile

rin borç mıktan emlak kıymetinin % 
75 ini, ikirıcCerde ise arazinin geniş

liğine göre % 50, 40 veya 30 unu aş
tığı takdirde bunlar himaye tetbirle
rinden istifade edemezler ve kanuni 
yoldan, iflas ve tasfiyeye tabidirler. 

Hafifletme tetbirleri borcun tediye 
müddetinin 14 seneye kadar çıkarıl
masr, faiz rayicininyüzde dört buçuğu 
geçmeyecek surette indirilmesi, re1>ül
malden bazı ahvalde üçte bire kadar 
tenzilat yapılmasıdır. 

Bundan oaşka hakem ofisleri borç· 
lu aleyhine çok zararlı görülen muka
veleleri feshetmek selahiyetini haiz
dir. 

1 potekli borçlar için hususi bir re

jim tesis edilmiştir, bu nevi borçlar 

yüzde dört buçuk faizle 50 senede a
morti edilecek uzun vadeli borçlar ha
line kalbedilebilir. 

ROMANYA'DA 

Romanya· da kanun alacaklıyı ya 

resülmalin azaltılmasınr veya tediye

on beş seneye kadar varan bir mo
taryomunu kabule mecbur tutmakta. 
dır. Alacaklılar tarafından tercih edi
leceği sanılan ikinci şık birinciden da
ha zararlı bir şekildir. Çünkü devlet 
alacakları hakiki kıymetleri üzerinden 
satın almak hakkını mahfuz tutmaktadır 
ve satın aldığı bu alacakları da 50 se
nede ödnecek tahvillerin itibari kıy· 
metleri ile ödemek salahiyetini haiz
dir. 

Faiz rayiçleri de daha makul bir 

YUGOSLA VY A'DA 

Yugoslavya'da zirai borçlular, bor
cun merhun emval kıymetine., olan nis-

bete göre muhtelif katagorilere ayrıl
mıştır. 

Birinci ka~agoride borcu emlak kıy
metinin yüzde yirmisini aşmayan borç
lular vardır. Bu takdirde tediyeler 

yüzde dört buçuk faiz üzerinden 12 

seneye taksim edilmektedir; alacaklı 

borçlunun borcunu daha önce ödeye

bileceğini isbat ederse bu mühlet altı 
seneye indirilebilir. 

İkinci katogoride, borçları emval 

kıymetinin beşte biriyle yarısı arasın
da tehalüf eden borçlular bulunmak
tadır. 

Bunlar için kanun birinci grubda

kilerle ayni kayıdları muhtevi bulun

maktadır, şu farkla ki borçlular mah

kemeden, resülmalin azaltılmasını, yüz· 
de dört buçuk faizin yüzde ikiye indi
rilmesini, ve tediye müddetinin 20 se
neye kadar uzatılmasını istemek sali
hiyetini haizdır. 

Teknik büdce ilerledik~e 

Bu sıhatleştirme plarurun finanse 

edilmesi için devlet, yüzde bir ve bir 

buçuk faizii 100, 500, 1000 ve hatta 
5000 ve 10.000 dinarlık tahviller ibra· 
cını derpiş etmektedir. 

Netice : 

Kısaca gözden geçirdiğimiz muhte

lif devletlerin zirai siyasetleri, çiftçi sı.. 

nıfının iflasını açıkca meydana koy

maktadır, bu iflastaki 'hususiyet, tema

miyle borçlular lehine organize edil
miş olmasındadır. 

Ziraatçikrin başlıca kurbanı olduk
ları bir buhranın tesirlerini daha geniş 
miktarda vatandaşlara taksim etmek 
doğru olacağı kaydiyle bu tetbirler 
meşru gösterilmeye çalışıldı. 

Biz, burada ancak fili bir vaziyeti 

izah etmek istemiş olduğumuz iç.in, 
sistemin tenkidine girişecek değiliz. 

Bu siyasetın verdiği neticelere ge
lince, ziraatin devamlı bir srhatleş
mesini mümkün kılmış olub olmadığı 
hususunda ş!mdiden bir fikir yürüt
mek acele etmek olur. 

1939 senesinde asker1 manevralarda, makinelı' malzemeden başka insanlar ve 
hayvanlar da birer makine .şeklini almı yacaklar mı? 

(Londrada çıkan Star gazetesinden) 
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İngiltere de Gençlik 
Terbiyesi 

Doyçe Algemayne Saytung'ıın_ Lo~dra muhabiri, ingili~ t~r
biyecilerince düşünülüp tatbi~ edılmege d.e baş_Ja!1ılan y7m sı~
temlerin nelerden ibaret oldugunu mahallınde ıyıce tetkik etmış 
ve uzun bir mektupla gazetesine bildirmi§tir. Dikkate layık bul
duğumuz bu mektubu aşağıya koyuyoruz : 

Halen Londra'da, gençlik terbiyesine hareket eden terbiye organizasyonları 
lid meselelerle çok meşgul olunmakta- yeni tarza istinad eden hususi mektep· 
dır. Bu münasebetle, tamamile yeni fi- terin muvaffakıyetlerini kam.oyun bil • 
kirler ortayil aWmıştır ve var kuvvetle mesi ve dolayısiyle bu muvaffakıyet -
llıüdafaa edilmekte bulunmuştur. lerin cemaatların idaresinde olan 

Hiç mübaleğasu denilebilir ki, ter - mektepler üzerinde verimli bir surette 
biye metodları kökünden değiştirilmek müessir olmasr için çalışmaktadırlar. 
Üzeredir. İngiliz terbiye ıslahına esas Mektep programlarının ıslahındaki 
olan fikirler şu suretle izah edilebilir: teferrüata geçmeden evvel, burada, 

Mektepler, gençlige, müstakbel ha • mekteplerin demokratlaştırılması tar -
Yat mücadelesmde lazım olabilecek mu- zında ifade edilebilecek başka bir in -
ayyen bir bilgi vermekten başka bir kişafı izah etmek isteriz. 

gaye t~amalıdır. Hususi mahiyeti haiz olan mektep • 
Tahsil mı.i.ddeti, istikbalin rüşde var- ler, bugünkü şekillerile, sırf zengin 

ll:ıış olanlarına değıl, şimdikı haliyle aylelerin çocuklarına tahsis edilmiş -
~<><:uğa tahsis edilmiş olmalıdır. Mek - lerdir. Bunlar, 8 yaşından 14 yaşma 
tep, çocuk ve gcn.çlige yaşlarına gôre, kadar olan çocukların devam etttkleri 
Ctı. ınukemmel bir hayat şekli vermeli - ihzari mektebler (Preparatory Schools) 
dir. Bu hayat şekli de, çocuğa, yaradıcı ile, 14 den 18 yaşına kadar olanların de-
bir kudret vererek bunu inkişaf ettir- vam ettikleri Public Schools (erkek ço-
lllcli; çocukta mesuliyet şuurunu, ini - cuklara mahsus) ve High Schools (kız 
lliyatifi, elbirligile çalışmak ve b~ka - çocuklara mahsus) mekteplerdir. Vinçes-
lariıe birlikte oynamak zevkini uyan • ter, ve en eskileri olan Eton, Harov, 

<l.ınnaiıdır. Vestminister ila gibi, Public Schoolslar 
Bu ıslahcılar, tahsil müddetini ha - İngilizlerin en meşhur mektepleridir. Bu 

Yatın en gü:.:el bir devresi olarak te - mekteplerin karşısında da, asıl halk 
la.kıı:i etmekte oluduklar.ndan, modern mektepleri sayılan ve yukarıda orta 
i.n.'l<llun, gündelik ekmeğini kazanmak mektebe benzettiğimiz d • let yahut ce-
\re vculıı:.m1 kurtarmak kaybular.nuan maat yardımını gören Secondüry Sclıols 
azade yegane devresini teşkil eden bu adındaki mektepler bulunmaktadır. Bu 
C-!l güzel zamanm, dizginli olduğun mektepler,seılıest mekteplerden değil -
tılüınkun mertebe hiscttırılıniyecek, fa- dirler; ancak, yoksul çocukları ücret -
kat her hususta zengin ve hoş geçecek siz olarak büyük ölçüde kabul etmek 
bir serbe~tiye mazhar olınası lazımgel- şartiyle devlet yardımını görüyorlar ve 
diği kanaatindedirler. bu takdirde de bu mektepler, halk mek-

Talısil dcvresı, yalnız profesiyonel teplerinden 14 yaşında ayrılan istidatlı 
işe dcgil, yaşlılıgın istiı"alıat günlerine talebeleri, ileride meccanen üniversite· 
de hizmet etmelidir. lerde okutup yetiştirmek maksadiyJe 

Profesiyonel iş. modern insanların 16 yaş•na kadar kendi tedris sahaları -
Çoğuna, asıl kendi kabiliyetlermi inki- na idhal ediyorlar. 

Şaf ettirmeğe asla imkan J>.rakmadxğrıı- Şimdi bu yoksul talebelere de yük -
dan, insan bu en gii.zel kabiliyet ve sek mektep sayılan Public Schools'ler 
"asıflannın ilk tahı:;il devresinde ge -
ı açılması tasavvur ediliyor. Buna mu -iştirilmesi lazrmgeldig~i düşüncesi ileri 

vaffak olunduğu takdirde, yoksul ta -sürülen fikirlerin hareket noktasını 
lebeler, metod itibarile daha şimdiden teşkil etmektedir. 

Bu ıslahcılar, tahsil devresinden hak

kile istifade etmek suretile, hayattan 

zevk almak, oynamak, ve oynayarak 

Yaratmak kabiliyetini kaybetmiş, ser -

best zamanlarını sinemada, sirkler.de 

tadiyo başında öldürmekten başka bir 

§ey bilmiyen, kendi spor yapmayıp ta 
8Por hareketlerinde sadece seyirci sı -

fatiyle hazır bulunan, elinde bir sanatı 
01.ınıyan yahut herhangi bir artistik 

işle nıeşgul eılmasxnı beceremeyip te, 

~dece sanat ve giı.zel sanatlar sergile

rini, müzeleri ziyaret eden, müzikle 

ttleşguı olmayan, seyahatname okumayı 
Seyahat etmeye tercih eden insan tipi -
2lin çoğalmaömın önüne geçmek isti -
l'oriar. 

Fikirlerini bütün memlekette tatbik 

Ct?nek üzere olan bu İngiliz ıslahcılan
nın esas gayeleri,endüstri ve; kapitalizm 
devrinin yaratıcı insan üzerinde yap • 
ll:ıakta olduğu yıkıcı tesirlere ve ruhun 
tılak:ina tarafından oyulup kof kalına • 
8
1na mani olmaktır. 
İngiltere'deki bütün ıslahlar gibi bu 

~lah da hususi inisiyatife clayaniyor. 
~u düşüncelere taraftar olup yayanlar 
organizasyonlar kurmuşlar, yabancı 
nıenıleketlerde ve hususile Almanyada 
tetkiklerde bulunmuşlar, mektep direk
tötlerile hocaları, toplayan konferans
larda yaptıkları tetkilerin netice
lerini görüşüp münakaşa etmişlerdir. 
~ğer sistem demek caizse, ingiiiz mek
tep sistemi, malUm olduğu üzere, hu -
'us1 inisiyatiflere hemen hemen SQll -

•uz bir faaiiyet sahası açmaktadır. 
lngilterede parası olan veya bu hu

lllls için para temin eden her şahıs bir 
ltıe.ktep açıp kendi kanaat ve fikirleri
ne göre çocuklara ders verebilir. Dev
let veya üniversite mümessilleri tara -
tından tanzim edilen imtihanlar, bu 
hiirnyeti esaslı bir surette tahdit etme
?1ektedir. Bu hürriyetin neticesi ise, 
1ll.giliz mekteplerinde eşi görülmemiş 
bir ayrılık meydana getirmiştir ki, kıs
tl:ıen bizdeki ilk, orta ve yüksek mek -
tebe tekabül eden üç esasa dayam:ilak -
~dır. Yukarıda zikredilen projelerile 

üniversite tahsilini çok andıran ve 
spesialize etmeyi, kütüphanelerde ser
bestçe çalışmayı derpiş eden Public 
Schools'da iki yıl talısil göreceklerdir. 

İngiltere'de mevcut 147 tane Public 
Schools'un hepsi de bu projeye katılıp 
katılmıyacakları belli değildir. Ne var ki 
zamala bunlardan hiçbiri bu projenin 
dışında kalamıryacaktır. Bundan dolayı, 

ya.km zamanda, işçi çocuklarının da, 
meccanen tedarik edilmiş caketaty ve 
silindir şapka ile, Eton yahut Harov'un 

asırlardanberi ananevi bir inhisar al -
tında bulunan hol'lerincle asilzade ve 
yüksek finans mahfellerinin çocukla -
rile yanyana dolaşmaları büyük bir ih· 
timal dahilindedir. Tabiidir ki, bu mer-

tebeye varmış bir işçi çocuğunun ha -
yattaki ınevkii böylelikle temin edilmiş 
olacağı gibi, diğer taraftan, ingiliz ileri 

gelenler tabakasının eski ananelerine, 
uzun müddet ayrı bir muameleye tabi 
tutulmalarına tahammül etmiyecek o -
lanlar da katılmış olacaklardır. 

Yeni terbiye hareketinin müessis!eri 
yukarda zikredilmiş olan projelerim 
ne suretle tatbik etmek istiyorlar ve 
bugün nasıl tatbik ediyorlar ? 

Bu ıslalıcrlar, herşeyclen evvel, mek -
teplerdeki gençlikte, vazife ile oyun 

ve oyun ile serbest zaI:-ıan arasmdaki 

farkı kaldırmak gayesiyle harket et -

mektedirJer. Gençlik, mektep vazife -

sinden o kadar büyük bir zevk duyma

lrdir ki, onu bir iş olarak hissetmemeli 

ve oyun ile tatbikat ta bilakis teşvik 

edici ve öğretici bir mahiyet olma

lıdır. Bütün bu projenin parolası ser • 

best zamanlarda meşgul olmaktır; çün

kü, yukarda da söylendiği gibi tahsil 

devresi insanın hayatında en güzel bir 

seri>est zaman olduğundan, insanın tek

mil serbest zamanının bir hazırlrğı ve 

bir parçası telakki edilmektedir. 
Bu itibarla, bu tarı:<laki terbiye, halk 

mekteplerindeki tahsil müddetinin so -

na ermesi ile de bitmiş olmayor. 

Bu tarzdaki terb~yeniu cıı başında 

beden hareketleri. spor ve oyunlarla 

ULUS 

l 
genişlemekte bulunmaktadır. Zeki bir ço 
cuğu sadece kafa işleri üzerinde dur -
durmak, bünyecc istidatlı olanı da at -

lct yetiştirmek yerine, her iki tip te 
alesseviye fafil olmalıdır; mektepten 
çıkan talebeler, ileride arzuları hilafına 
olarak cebd düşünecek kadar oyun 
mikdarmı tahdid edecek yerde, dansı, 
memlekette gezip dolaşmayı, bahçıvan
Jıığı, tabiat bilgisini de beden te~oiye • 
sinin sahası içine almak düşünülmek • 
tedir. Ferdi oyunlar, cem'i oyunlarla 
icab ettiği gibi tamamlanarak mükem
mclleştirilmelidir. Bu maksatla da, spo
run bu ana yurdunda tahminen bütün 
ihtiyacın henüz yüzde 25 ini karşılayan 
oyun ve oyun sahaları mikdarmın ço -
ğaltılmasına çalışılmaktadır. 

Şimali İngiltere'deki bir mektepte, 
ayni sınıfta bulunan iki erkek talebe 
grubu arasında enteresan bir tecruve 
yapılmrştır. Grubun biri haftada yal -
nız iki saat spor yapıyor, diğeri ise 
hergün 40 dakika sporla meşgul oluyor, 
fakat buna mukabil latince, hesab, fran
sızca ve ingilizce ile daha az iştigal 
ediyor. 

Bu tecriıbeye yedi ay ın:iiddetle de -
vam edildikten sonra, ikinci grubun 
her ders sahasında birinci grubdan kat 
kat üstün olduğu neticesine varılmıştır. 

Bu terbiye ile alakadar olmak üzere, 
bahç ıvanlık ve ağaççılık biribirine bağlı 
bir halde, birçok mekteplerin ders 
programlarına girmiştir. Bundan baş -
ka yine bu sahada, azasr bir miJyonu 
bulan amerikan örneğindeki « genç 
çıftçiler kulübiı " de genç ingilizleri 
teşvik etmektedir. Kızlara el işi dersi 
vermek, zaten uzun zamandenberi pek 
tabir görülen bir clersti. 

Tedrisatı, mümkün olduğu kadar sı
nıftan dışarı çıkarmak maksaJiyle, ta
lebeler, fizik tecrübeleriyle, tiyatro oy
namakla, edebi münakaşalarla ve buna 
benzer hususlada meşgul olacak hu • 
susi kulüpler ve cemiyetler kurmağa 

teşvik edilmektedirler. Bu kulüp ve 
cemiyetler, çocuklara, faaliyete geçmek 
istedikleri salıaları bizzat seçmek ı.ı:r -
bcstisini vermekte, tiyatro ve buna 
benzer toplantılarına muvaffak olması 
için kendilerine apaçık bir mesuJ.iyet 
yiıklemekte, gönül rizasiy le ell>irliği 

fikrini kuvvetlendirmektedir. Bugün, 
İngiltere"de mekteplerini bitirmiş genç
lere mahsus böyle yüzlerce kulüp var -
dır. Bunların başardıkalrı işler, insanı 
hayretten hayrete düşiırecek mahiyeti 
haizdir. Bu kulüpler azasını, aşrn de
recede sinemalara ve buna benzer yer -
!ere devam etmekten alıkoymak gibi 
bilhassa oüyük hizmetlerde bulunmuş· 
!ardır. 

Bu cemiyet ve organizasyonların ço
ğu, toplu bir surette gezintiler terti • 
biyle meşgul oluyorlar. Bu hareket te 
gittikçe büyümektedir. Bu türlü orga
nizasyonların en ehemiyetlileri, tabii, 
kız ve erkek izci grublarıdrr. Gençle • 
rin konuklayacaklan yerlerin sayısı da 
çoğalmaktadır. Daha şimdiden, genç 
seyyahların bir Şilinge geceleyebile -
cekleri 200 den fazla konak vardır. 

Güzel sanatlar ve diğer sanat şube • 

leri de ders programlarına sokulmuş -
tur. Talebeleri ufak tefek şeyler başa • 
ran birer sanatkar yapmak gayesiyle ha
reket ediliyor. 

!ngiltere'deki kız mekteplerinin ço
ğunda dans ve öritmi, esaslı bir derstır. 

SAYFA 7 

DöRT BiN 

Türk 
SENE EVVELKİ 

Tiyatrosu 
Belgrad radyosu, geçenlerde, 

eski türk tiyatrosu hakkında bir 
etüdü ne§retti ve bu etüdün bir 
nüshasını da bize gönderdi. Dik
kate layık gördüğümüz bu yazıyı 
okurlarımıza memnuniyetle sunu
yoruz: 

Türkler kadar yugoslavlar üzerinde 
bliyük ve uzun süren tesir yapmış hiç 
bir millet yoktur. Türklerin yugoslav
lar üzerinde bilhassa yugoslav dilinde 
yaptıklarr tesirlerin izleri pek büyük • 
tür. Yugoslav dilinde türkçeden ve ya
hud türkçenin delaletiyle diğer diller
den alınıp kökleşmiş bir sürü keliıneler 
vardır; türkler; yugoslavlar üzerine be
şeriyetin en büyük eseri sanatr, ve en 
muazzam mdenl sermayesi olan dil de -
!aletiyle azami rlerecede .tesir etmiş ol
malarına rağmen yugoslavlarm türk 
medeniyeti, türk harsı ve türk sanayii 
nefisesi hakkındaki bilgileri pek malı -
duttur. 

Büyük Türk oğlu Kama! Atatürk'ün 
idaresi altında ve gayet kısa bir müd • 
det zarfrnda türk milletinin istihsal et
tiği muazzam ve harikulade terakkinin 
bugün bütün cihanla beraber biz yu • 
goslavlar da hayranıyız. Atatürke te -
kaddüm eden medeniyet sahasın~aki 

Fakat ritmik dans dersi, müzik dersi -
nin bir temeli olmak üzere erkek ço • 
cuklarm mekteplerinde de tedris et
mek istiyorlar. Mesla, sınıflardan ıbi -
rinde hesab dersinden evvel on beş da .. 
kika öritmi yapılmış ve bunun netice
sinde, hafızaları zayıf olanların bariz 
bir surette kuvvetlenmiş oldu.klan tes
bit edilmiştir. Bu gaye uğrunda da 
azası Z0,000 kişi olan ingiliz halk dansı 
ve halk şarkıları cemiyeti ayrıca fa -
aliyettcdir. 

Meşhur terbiye mütehassıslarından 

Wyatt Rawson'un söyledıklerine göre, 

İngiltere'de son on yıl içinde müzik 
sahasında başarrlan işler, ondan önceki 
bir asır içinde başanlanlardan fazladır. 
Şimdi telanil mekteplerde, hergün bir 
çeyrek saat müzik ile meşgul olunma-

sına çalışılmakta, halk şarkıları söylen· 
mekte, basit melodi'ler bestelenmekte, 
aletlerle müzik yapılmakta ve lıu mü -
nasebetle mukavvadan piyanolarda pi -
yano çalmak için hazırlıklarda bulunul

maktadır; bundan başka, mektepten ayn
lan talcibelerin sonradan müzikle meş
gul olabilecekleri orkestralarda temin 
edilmektedir. 

Bu missallerden anlaşılıyor ki, ingi
liz mektep reformasrrun gayesi, bir me
toddan öbür metoda geçmek gibi bir 
defaya mahsus bir değişiklik yapmak 
değildir. İşin özünü, bazı mekteplerde 
yavaş yavaş, bazılarında hızla fakat 
adı:m adım bir inkişaf meydana getir • 
mek teşkil ediyor. Bu inkişaf ve teka
mül devresi bitince, ingiliz terbiye sis
teminde de büyük inkılap meydana gel
miş olacaktır. Bu suretle hareket edil· 

miş olmakla, bu mekteplerde yetişmiş 
olan genç ingilizlerin, günün birinde, 
zamanımızın meseleleri ile daha iyi bir 
mücadeleye girişebilecekleri ümid edil
mektedir. 

calr tedenninin dini müteassrplann a• 
nanevi irticalarr neticesinde vücud bul· 
muş muvakkat ve ani bir tevakkuf dev
resi olduğunu bilmek te türk ulusunun 
hars ve medeniyetinin takdiri bakımın• 
dan gayet mühimdir. 

Yugoslavlar türklerle ilk defa te • 
mas edip tanıştıkları vakit ortaçağ Sırp 
medeniyeti Bizans ve Garbi Roma me
deniyetlerine muvaffakiyetli rekabet 
devresinde bulunuyor, mezkilr milletle
rin medeniyetlerine meydan okuyordu. 
Türklerle yugoslavlar arasındaki illt 
müsademeler milli bir mahiyeti haiz ol
maktan fazla Padişahlarla Sırp Çarları 
arasında tevakkuf karakterini İslamiyet 
ile Hxristiyanlık arasında prestij mahi· 
yetini havi uzun müddet devam eden 
mücadelelerdir. 

Salip ve Hil§.1 yekdiğeriyle gayet 
uzun süren bir mücadeleye girmiş olup 
bu mücadele hakikati halde her iki mu• 
arız müttehit kuvvetlerin medeniyeti 
beşeriye aleyhinde muharebelerinden 
başka bir şey değildi. Mezkur harpler 
bütün insanlığr zulmete ilka etmiştir. 

Ancak asırların mürurundan sonra Av
rupa eski ve büyük bir medeniyetin va· 
kıa hıristiyanlık karakterini haiz ol .. 
makla beraber muazzam bir medeniye • 
tin mevcudiyetini duymağa başlamış • 
tır. Teceddüt hakikaten başlamıştır. Ta• 
rih bu teceddüde rönesans adını ver • 
miştir. 

Avrupa rönesansından sonra tUrlC 
rönesansına asırlarca intizar etmek la· 
zımdı. Türkler; kendi mim rönesans .. 
larına Kamal Atatürk devrinde kavuş • 
muşlardır. 

Şimdiki Türkiye bir vakitki eski 
Türkiye değildir. Türkiye de kendi ku· 
runu vustasından çıkmış, ondan kur .. 
tulmuştur. 

Türk ve yugoslav milletleri arasında 
bugün hiç bir ihtilaf ve tezad mevcud 
değildir. Bilakis, iki millet arasmda sa• 

r 
mimi bir sevgi mevcuddur. Türk ve 
yuyC'slav milletle;i arasındaki eski ih ... 
tilaflann yerine tü~d: ve yugoslav mil • 
Jetlerinin müştefe3.'. siya<;i ve b?rsi va
zifeleri kalın olmuştur. Türk ve yugos• 
lav milletleri niez ~r-1.- muka hes vazife
lerinin ifasına salnimiyet ve sadakatle 
çalışıyorlar. 

Onun için tUrk1erin İslamiyeti ka " 
bul etmezden ve l3alkan1arda bizimle 
rekabet devresine girmezden evvel kim 
olduklarını ve ı:ıasıl bir miJlet bulun • 
:foklarım biraz derince tetkik ve teteb
bu etmemiz pek faydalıdır. Pek dar o· 
lan vaktimiz maa1esef burada türk tari• 
hini, eski türk tarihi medenisini teteb· 
bua müsait olmadığı gibi bu seferlik va· 
zifemiz de mezkUr sahada tetkikatta bu 
lunmak değildir. Biz bu münasebetle 
türk medeniyeti tarihinin yalnız bir 
devresini bir parçasını tetebbü edece • 
ğiz. Türk tarihinin şimdi gözden geçir
diğimiz işbu ufak parçası bize eski türk· 
]erin kim olduklarım ve nasıl bir mil

let olduklarını kafi derecede göstere· 
cektir. Burada en eski türk tiyatrosun· 
dan bahsedeceğiz, 

Tiyatro, yüksek medeni seviyede bu
lunan milletlerin hayatı içtimaiyeleri • 
nin bir nişanesidir. Bir memlekette ti• 
yatronun vücudu ? memlekette şairle • 

--ı. Sayfayı geviriniz -

==:=================================== ================:;::::::::=========== 

"BİRER MAN
TAR GİBİ TÜ
REYEN YENİ 
SİYASİ 
KULÜPLER 

KARŞISINDA,. 

Dünya - Aca
ip şey, bu sabah 
buradan geçtiğim 
vakit bu kulüp 
burada yoktu/ 
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rin, ediblerin, muharrirlerin, mütefek
kirlerin, aktör ve aktrislerin vücuduna 
ve bütün buıı;ar da tiyatro hayatından 
edebi zevk duyacak dinleyicilerin vü -
cuduna vabestedir. Teessüfe şayan bir 
hakikattir ki, bir çok memleketlerin e
dibleri, muharrirleri, şairleri, mütefek
kirleri ve tiyatroları gayet az olduğu 

gibi mezkur nefis sanatlardan mütehas
sis ol;l.n ehli zevk halkı da pek azdır. 

Halbuki tiyatro tirkün daha dört bin 
yıl önce pek yakından tanıdığı ve zev
ki edebisine lilet edinmiş olduğu nefis 
unatlardan biridir. Türkler, dört bin 
yıl önce büyük milli medeniyete malik 
Orta Asyamn kocaman bir milleti idi
ler Türk milleti o vakitlerde savaşçı hir 
milletti. Amir ve bey olan türkler kuv
vetli ve zengin bir kütle olduklarından 
muhitlerinde sanayii nefise tevessü ve 
inkişaf etmiş ve böylece bütün cihanın 
en eski tiyatrosu türkler arasında zu -
!tur etmiştir. 

En eski türk tiyatro eseri zamanı -

mıza ancak kısmen intikal etmiştir. 

Asrımıza kadar kısmen muhafaza edi -

lchilen bu esere göre en eski türk 

tiyatro eseri bir barba, kırk asır evvel 

Orta A.aya'da vukubulup türklerin za -

!er v_e galcbeleri-,r.e hitam bulan bir 

!ıarba aiddir. Ese.·c!t: mevzuu bahs olan 

~ kahramanın diğer kahramanlara 

t.ef4:vvuk ve ı üçhaniyeti sarahaten an • 

Jaştlıyor. Mezkur eserin Miladdan iki 

bin at-ne önce son defa olarak oynan • 
ciığır.ı unutmamalıdır. 

&ıki tiirk tiyatro eserlerinden diğe

ri birincisine nisbeten biraz daha ye • 

nidir. Bu ikinci tiyatro eseri türk

lerin Çin'e akınları devrei tarihiyesi • 

ne aiddir. Mezkur eser bir kahramanlık 

dramıdır. Eserde üç şahıs esas rolü oy

namaktadır. Eserin mevzuu şudur: 

•"Türk barba gidiyor. Evinde sadık ka

rısiyle sevgili küçük yavrusunu bıra -

kıyor. Türkün evinden ayrılmasını mü

teakip bir çinli ortaya çıkıyor ve tür • 

kün evinde kalan sadık karısını kaçırıp 

kötü yola saptırmak istiyor. Sadık türk 

kadını çinli ile arslan_ gibi kahramanca 

boğuşuyor. Emeline nail olamıyacağını 

gören hain çinli türk kadınından inti

kam almağı düşünüyor ve uzun tırnak

lariyle kadının yüzünü tırmalıyarak 

güzelliğini bozuyor. Türk şairlerinin ta

birince kadının güzelliğini çalıyor. Harp 

meydanına doğru yola koyulan türk bir

denbire evde muskasını unuttuğunu ha

tırlıyor; muskasız bir yere kımddama

yarı tılrk evine dönüyor. Karısının yü -

zUnUn tırnak yarası içinde olduğunu 

&örüyor derhal ortalığı kana boğuyor" 

dram böylece kan deryası içinde sona 
eriyor. 

Türk tiyatrosundan bahsederken 

bu tiyatronun türk ~illetinin ken

di cevherinden ve türk hars ve medeni

yeti dahilinde türk dehasından hali ta
biisiyle çıkıp hariçten getirilme ve ec

iıebi dimağının eseri olmadığını bilhas

sa zikretmek fevklaade şayanı ebemi • 

yettir. Miladı lsadan iki bin sene evvel 

'inliler müstesna olmak üzere türklerin 

miltemeddin komşuları yoktu. Türkle

rin tiyatroyu ve tiyatroculuk saantını 

çinlilerden almış olmaları ihtimali ka • 
tiyen varidi hatır olamaz. Zira Çinliler 
arasında ilk tiyatro hayatı ancak miladın 
18 inci asrında başlıyor. Çocukcasına 

muhayyel ve müzeyyen olarak ilk defa 
Miladın on sekizinci asrında mevcudi
yeti hissedilen çin tiyatrosu, teknik ba
kımından şimdiki Avrupa ve Amerika 
tiyatrolarından hiç te geri kalmıyan ve 

şerefi milliye dair etik bir piyese sah- ı 
ne olan kırk asır evvelki türk tiyatro
siyle hiç bir vakit ve hiç bir suretle mu

kayese edilemez. 
Demek oluyor ki, türk milli dramı 

bundan dört bin yıl evvel türk harsın
da tamamen müstakil bir halde doğmuş 
ve şayanı gıbta bir surette yiikselerek 
tevessü ve inkişaf etmiştir. Bu hal ise, 
tiyatro ile hayal ve hayat temsilinin 
bestenin ve raksın ruhu bee§rde mek
nuz olan tabii ve esaslı duygulardan bi
ri olduğu hakkındaki nazariyeyi takvi
ye etmekte ve dört bin sene evvelki 
türklerin zevki beşerin en ince sanat -
!arından haz duymuş olduklarını isbat 
etmektedir. 

Konferansımızın sonunda dört bin 

yıl evvelki eski türk tiyatrosunun şa • 

yanı dikkat bir cihetine atfı nazar ede

ceğiz. Nazarı dikkati eclbetmek istedi

ğimiz işbu şayanı dikkat ı::ihet türk ti

yatrosunun zerre kadar din ve din duy

ğusu tesiri altında bulunmaması key

fiyetidir. Eserde ilahlardan, ruhlardan 

tabiatın fevkinde ahval ve avamilden 

iz bile yoktur. Halbuki bütün bunlar 

zikredilebilirdi. Savaş yolun1an mus

kasını almak için evine dönen kahra

manın dramını göz önüne alacak olur • 

sak türkün o vakitlerde de bir din ile 

mütedeyyin olduğu kanaatini hasıl e

deriz. Bu keyfiyet ise eski türklerin 

yüksek medeniyetkrine, yüksek haleti 

ruhıyelerine ve pek yüksek insani duy

gularına sarstlmaz bir şahit ve delildir. 

Bundan anlaşılıyor ki, o vakitki türk -

lerde mistikten zulmetten eser yoktu. 

Dört bin yıl evvelki türk dramında in

sanın üzgür, büyül ve ulu olduğunu, 

U L U S 

Ankara Radyosu 
Öğle neşriyatı: 

Saat 
12.30 Plak: halk şarkıları 
12.50 Dahili ve harici haberler 
13.00 Plak: hafif musiki 
13.30 Son 
17.30 İnkıHib dersi (Halkevinden nakil) 
Akşam neşriyatı: 

19.00 Türk musikisi ve halk şarkıları 
(Ferit Tan ve arkadaşları) 

19.30 Türk musikisi ve halk şarkıları 
(H. Rıza Sesgör) 

20.00 Konferans: avukat Nejat Sav. 
(Nişanlanma, evlenme, boşanma) 

20.20 PHlk: dans musikisi 
20.40 Ajans haberleri 
21.00 Stüdyo salon orkestrası 
22.00 Son 

Istanbul Radyosu 
Ögle neşriyat: 

12.30 Plakla türk musikisi. 
12.50 Havadis 
13.05 Plakla hafif müzik. 

13.25 - 14.00 Muhtelıf plak neşriyatı 
Akşam neşriyatı: 

18.30 Plakla dans musikisi 
19.30 Gitar: Maryo tarafından. 
20.00 Müzeyyen ve arkadaşları tara-

fından türk musikisi ve halk _şar
kıları. 

20.30 Türk musiki heyeti 
21.00 Orkestra. 

22.00 Ajans ve borsa haberleri. 
23.30 Plakla sololar - ertesi günün 

programı. 

23.00 SON. 
4 bin sene evvelki türkün insanlık duy

gulariyle, ideallerle, sevgi hisleriyle mü

tehassis olduğunu görüyoruz. Eski 

türk dramının diğer şayanı dikkat cihe

ti de manzum olması ve beliğ bir aşk ve 

edeb lisaniyle yaı.ı.mış bulunmasıdır. 

Türk dilinde olduğu gibi aşk, 'lezahet, 

Bibliyograf ya 

hasret ve incelik duyguları dünya dil -

terinden hiç birinde o kadar güzel ve 

beliğ bir tarzda ifade ve tasvir edilemez. 

Türk dili aşk ve sevda, edebiyat ve mu

siki için yaratılmış bir dildir. Türk di

li geniş ve muazzam şarlr basretliğin

den türkün büyük ruh ve dimağında 

vücud bulup tekemmül ve in!cişaf etmiş

tir. Türk dilinin zev~ H inceliğine di

ni tesirler bile nakise getirmemiştir. 

Güzel türk dilinde müslümanlık menfi 

bir tesirden uzak kalmıştır. İskenderi

ye kütüphanesini ateşe verenlerin zul

meti güzel türk diline elim nüfuzunu 

sirayet ettirmemiştir. Müslümanlık ve 

hıristiyanlık günün birinde yalnız bir 

hatıra olarak anılıp milletler müslü

manlıktan ve hıristiyanlıktan evvel ve 

ı.onra olduğu gibi yaşayışlarına devam 

. edecekler, müstakil türk şairi o vakit

ler de binlerce yıl evvelki selefi gibi 

aynı aşk ve sevda duygusiyle ve aynı 

hararetle şiirler söyleyerek, manzume

ler inşad edecek, eserler yazacak, ti -

yatrolar dramlar ve piyesler teberrü e
decektir. 

Maruzatrmızı dikkatle gözden geçi
renler türkün her sahada çabuk ilerle
yişinin sebeb ve hikmetini anlamakta 
müşkülat çekmezler ve bugün Kama! 
Atatürk tarafından uyandırlıp medeni
yete doğru sevkedilen şimdiki türkle -
rin eski ve yüksek bir medeniyete sahih 
on bin sene evvelki türklerin çocukları 
ve halefleri olduklanru derhal hatır

larlar. 

ÜLKÜ 
Halkcvleri Dergisi 

Son nüshalarında münderecat itiba
riyle büyük bir tekamül gösteren Ülkü
nün birinci kanun tarihli 46 ıncı sayısı 
kuvvetli yazılarla çıkmıştır. Başbaka

nın şehid paraşütçü Eribe için yazdığı 
müessir satırlardan sonra, bu sayıda 
profesör H. Sadi Selen'in "İstrabon'a., 
göre Antakya'' yazısı günün en mühim 
meselesi üzerinde büyük bir tarihçinin 
mülahazalarını nakletmek bakımından 

çok ehemiyetlidir. Bundan başka şu ya
zıları göı üyoruz: Profesör A. Metz: 
"Orta zaman türk - islam dünyasında 

nehir yolları" Köy öğretmen ve eğit
men yetiştirme ışı, Said Aydoslu: 
"Merkantilizm il", Behçet Kemal Çağ
lar "Toprak hasreti" Doktor Münib 
Hayri Ürgüblü "medeni kanun tetkik
leri'', Reşid Rahmi Arat "Kutadako 
Bilig", Fevziye Abdullah "şiir'', Geor
ges Hastelet "İbni Haldun'', Akdes Ni
met "Türkiye • Lehistan münasebetle
ri". Bibliyoğrafya kısmında Fuad Köp
rülü, Kemal Ünal, Arif Müfid, Ş. Kan
su'nun muhtelif neşriyat hakkında tah
lil ve tenkidleri vardır. 

Bu çok kıymetli fikir mecmuasını 
bütün türk aydınlarına hararetle tavsi
ye ederiz. 

Nöbetci eczaneler 
~ 

1-11-936 dan 31-12-936 akşamına kadar 
eczaneler gece nöbet cetveli 

l - Pazar Merkez eczanesi 
2 - Pazartesi Ankara eczanesi 
3 - Salı Yeni ve Cebeci eczaneleri 
4 - Çarşamba Halk ve Sakarya 

eczaneleri 

5 - Perşembe Ege eczanesi 
6 - Cuma Sebat ve Yenişehir 

eczaneleri 

7 - Cumartesi İstanbul eczanesi 

IHER 
1 ŞIEVDIEIN 
------~ö~AZ 

1 il 

, .•.• an pcnplc ottoman,, 

Milletimh hakkında bu osmanlı milleti sözü parisli Vu mecmuasının 

son nüshasında çıktı. Garibtir ki türkler kendilerine zorla o s m a n 1 ı 

aedirtildiği zamaIJ, Frenkler bize t ü r k demekte ısrar ettiler. Şimdi de 

onların çoğuna o s nı a n l ı sözünü bir türlü değiştirtemiyoruz. 

Halbuki osmanlı sözü bütün bir nesle, cumhuriyet nesline yalnız iki şe· 

yı, baz,a4frans1Z vilayetlerin:ie oturan matrud hanedanla, büyük kısım 

~ermayesi fransrz olan bir ecnebi bankasını hatıra getirır. 

işte bir türlü anlaşamadığrmıu söylediğimiz Fransızlar bizi böyle ıanı
}ıorlar. 

Geri dönen manda. 

Yalova'dan bir motörle !stanbula götürülen bir manda, yarı yolda deni
ze atlıyarak yüze yüze çıktığı yere dönmüş. IJir gazete, hadiseyi hayrete 
~ayan görüyor. 

Halbuki mandaIJm yarı yoldan geri dönmesi ilk defa vukua gelmiş de
ğildir. 

Gene dilenciler! 

"On yedi kişilik bir dilenci şirketi hep beraber Anodoluda turneye çık
mışlar; şehir şehir dolaşıyorlarmış.'' 

insan yüreğindeki zaaftan, yufkalıktan ıstifade eden bu türlü mahlük
ların alelade, dolandırıcılardan daha kötü insanlar olduğunda şüphe var mıl 

Bu serseriler, beşer cemiyetinin ayağı çarıklı ve yahud çıplak psikolog· 
/arıdır. içinizde keclerli, yüreğinizin üzgün, gönlünüzün matemli olduğu 
uımanları kurnaz bir avcı melıaretiyle sezer ve o psikolojik andan hemen 
istifade edebilirler. 

Bazı .şehirlerimizde dilencilerle mücadele edildiğini haber alıyoruz. Bu 
u~dbirler memleket ölçüsünde genişletilmelidir: gerçekten sakat olanları bit 
araya toplayarak bakmak "büyük merhamet" in vazifesidir,· fakat sapa sağ
lam adamlara ve yhud bir kötürüm rolü yaparak düzenbazlara kazanç vasr· 
tası olanlara karşı "küçük merhamet/erimiz'' sömürülmemelidir. 

Çene ve kalem gülcşi 

Arkadaşlardan birisi bir Paris gazetesini okuyordu: 

- Yahu, dedi, Paris'te Arif isminde bir pehlivanla Con Malmberg is

minde bir pehlivan güleş yapacakmış,· lstanbul gazetelerinin spor muhar· 
rirleri bunun hakkında bir şey yazmıyor mu? 

Bir başkası cevab verdi: 

- lstanbufdaki spor muharrirleri çene çeneye, kalem kaleme yeni bit 
güleşe girmişler; herhalde böyle şeyleri yazmağa vakitleri olıDasa gerek. 

Madrid muhasarası 

Bir istanbul gazetesi, Madrid'in çevrilmesi için asiler tarafından te
şebbüsler yapıldığını haber veriyordu. 

Bu mevzuun da bazı mütefekkir! yazıcılar eline düşünce şöyle bir mü• 
nakaşaya zemin olacağını tahmin edebiliriz: 

- Şehri sağdan mı, yoksa soldan mı çevirecekler?. 

Otomobilin tarifi 

lstanbul'da Bahçekapısrnda bir şoförün yanlışlıkla işlettiği kendi oto
mobili, sahibini çiğneyivermiş. Halbuki bilirsiniz, otomobil, şoföründen 

başka insanları çiğnemeğe mahsus bir nesnedir. 

Bayramın birinci gunu göğsünuzu 
KIZILAY Rozetiyle siisleyiniz .. 

Kızılay karagün dostudur 

9 İLKKANUN 1936 ÇARŞAMBA 

24 Ramazan 1355 

·--~ 

26 Sonte§J'in 

Kasım 

1352 

32 

- Berlinde bir türk - alman dostluk cemiyeti ku

ruldu (925). 

Güneşin doğması 7,13 
Ayasofya camii, müze haline getirilmek üzere 

Güneşin batması 16,40 
kapatıldı. (934) 
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Bir saklamba~ 

oyunu 
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