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BiTARAF HABERLEŞME 
Falih Rıfkı ATAY 

fürk inkılabçılarmm ve cumuriyet 
hükümetinin muhtelif memleketler
den tasdik olunan rejimler ve umu
miyetle bans nizamı hakkındaki fi
kir ve görüşİerinin ne olduğunu izah 
etmeye lüzum yoktur. Biz, hic kim-

. senin kendi iç işlerimize karıŞması

. ru istemediğimiz kadar, hiç bir mem
leketin yalnız kendi milletinin tali ve 
idare~ini ilgilendiren iç işlerine ka
nşmaktan çekiniriz. 

Tekrar edilmeve değer ikinci bir 
nokta daha var: Türkiye'de her tür
lü disiplinler yalnız Kamutay kanun
ları ile kunılmustur. Atatürk hasmı, 
bu kanunlann hükümlerine bağlı 
kalm:ık şartiyle, serbesttirler. Bizde 
neşriyat hakkında bir takım kanun 
takyidleri bulunduğu doğru ise d~ 
gazetelerimiz diktatorya reiimJerinin 
güdümlü basın sistemiyle sevke
dilmekten u7aktırlar. 

Mesela niçin reaksiyonerlere da
hi, tam bir hürrivet verilmediği hu
susundaki liberallerin tenkidi bizim 
prensip ve içinde bulunduğumuz 

· tartlara aykın olduğu gibi, gazetele
rin neşriyabna her hangi müşterek 
bir ilham kaynağı tasavvur ederek 

. bütün haber ve yazılan o bakımdan 
tetkik etmek dahi o derece yanbJ 
olur. 

Bir misal olarak ispanya hadisele
rini alınız: türk basmmm mühim bir 
kısmındaki haber ve yazılardan, meş
ru hükümet hangisidir? Madrid ve· 
ya herhangi bir merkezde oturanla • 
ra ne isim; isyan edenlere ne 11fat 
verilmek Jazımgelir? Bu isim ve sı -
fallar, İspanya hadiselerinin olduğu 
gibi mütalaa edilmek, yahud onların 
hususi bir kasd ile arzu olunan her· 
hangi bir tekle aolrulmak meyline 
göre mi burada tayin 'ediliyor? 

Bunda tereddü.d edenler buluna
bilir. Halbuki türk gazetelerinin ve 
'Anadolu Ajansının ~bizim pek yakm
C.lan bildiğimiz meyli, hadiseleri ken
di okurlarına olduğu gibi bildirmek
ten, yani bitaraflıktan ibarettir. O 
halde muhtelif politika cereyanlan 
arasında hazan bizim neşriyatnnızda 
tarafgirlik veya iltizam muhakemesi 
nereden çıkıyor? 

Çünkü biz, ajansmı12fa muhabe-
. re eden ajanslardan, bir de masala • 
mnrzm üstündeki radyolardan dün· 
ya işlerini takib ediyoruz. güdümlü 
neşriyat maatteessüf bu kaynaklar
C:ladır. Avrupa'da rejim davalan ve 
politikalan cepheleştiği gibi haberler 
dahi cepheleşti. Nasıl Matin veya 
Humanite aynı haberi kendi davası
na göre edebiyatladrkta."1 sonra sü
tunhnna koyarsa, ücretli ücretsiz 
birçok havadis merkezleri dahi aynı 
usulde hareket ebnektedirler. bizim 
ajansmuzm ve gazetelerimizin bita
raflığı, yalnız bu noktada, yani her 
\Terilen haberi olduğu gibi naklet
mekte ve nal<lederken onları herhan
gi hususi bir maksaclla tadil ebne
mekte tecelli ediyor. Aym mesele 
üzerindelô neşriyatta bugün gazete
lerimizi şu maksadda zannedenler, 
ertesi günü kolaylıkla hükümlerinin 
aksini iddia edebilirler. 

Bizim haberleşme sistemimizde 
bir sakatlık vardll'. Onu Türkiye'ye 
mümkün olduğu kadar bitaraf, müm
kün olduğu kRdar doğru havadis gel
mesi tarzına doğru ıslah ebnek uzun 
senelerdenberi zaruri olmakta devam 
ediyor. Her yerden kendimiz için 
haber almak teşkilatını yapmaya 
büdcemiz elverişli değilse de bizim 
için en yakın ve mühim merkezler
Cle bu teşkilatı yapabiliriz. Ve bunun 
çok külfetli olduğu yerlerde de bize 
havadis veren kaynakların yollıya • 
cağı telgraAan daha evvel mürakabe 
"tmek imkinlannı araştırabiliriz. 

Havadisleri istediğimz şekle sok
mamak titizliğinde bulunduğumuz 
kadar, onların başkalarınca istenilen 
tekle sokulmuş olanlannm neşir ve 
telkin vasıtası olmak derdinden de 
kurtulmalıyız. 
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Bugün gazetemi.z 12 
sayfadır 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR HER YERDE 5 KURUŞ 

·· .. ·· Sıyasal Bilgiler Okulu 4 • .. • Filomuz Maltaya gidiyor 
Ankara'ya geldiği gün yapılan tezahür sıra

~ında büyüklerimize çekilen tazim telgrafları
na Atatürk'ün, Başbakanımız ve bakanları
mızın cevabları: 

IIarel~et ve ziyaret programı lıazırlandı 

B. Ahmed İhsan Tokgöz 

Ankaradaki Sıyasal Bilgiler Okulunun en eski çıkanı 

Ordu Saylavı 

T elgralınızı aldım. Sıyasal Bilgiler Okulunun bundan sonra 
da memleket için verimi daima artan bir irfan ve feyiz kaynağı 
olmakta devam edt!ceğine §Üphe yoktur. Hakkımda gösterilen 
samimi duygulara tetekkür ederim. Hepinize ıelam ve sevgiler. 

K. Atatürk 

Sıyasal Bilgiler Okulu müntesiblerinin bildirdiğiniz ince 
duygularına yürekten teıekkür eder• mekteb muallim ve talebe 
heyetine ho§geldiniz der, muvaffakiyet dileklerimi tekrarlarun. 

ismet İnönü 

Duygularınıza teşekkür ederim. Eski müntesiblere sevgi ve 
saygılarımı sunar, mektebin yeni yetiştireceği gençlerden yur
da hizmetler temenni ederken hepinizin gözlerinizden öperim. 

İstanbul, 10 - Filomuz; ingiliz filo
sunun ziyaretini iade etmek üure ayın 
on altısında Maltaya hareket cöecoktir. 

Hareket ve ziyaretin programları ha
zırlanmıştır. Seyahate Yavuzla Adate• 
pe, Tınaztepe, Kocatepe, Zafer torpido
ları ve dört denizaltı gemisi iştirak e. 

decektir. 
Filomuz dört gün Maltada lialacaıl. 

sonra Faler'de iki sene önce Türkiyeye 

gelen yunan filosuna ziyaretini iade e· 
decek, oradan Selanlğe gidecek, filo er
kan ve mürettebatı Atatürkün doğduğu 
evi ziyaret edeceklerdir. 

Dahiliye Vekili, C.H.P. Genel 
Sekreteri Şükrü Kaya LONDRA BELEDİYE REİSİNİN ZİYAFETİNDE 

Sizler gibi kıymetli uzuvlar yetiştiren Sıyasal Bilgiler Oku
lunu inkılab merkezinde saygı ile selamlamakla bahtiyarız. 
Derin hürmetler sunarım. 

M aaril Bakanı 
S. Arıkan 
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B. Baldvin siyasi bir 
nutuk söyledi 

Sovyet bayramı dolayı3iyle 

B. T. R . . Arasla B. 
Litvinof arasında 

Teati olunan telgraflar 
Teşrinievvel inkilabınm 19 uncu 

yılclönünıü münasebetiyle Dış lşleri 

Bakanr Doktor Tevfik Rüştü Aras ile 
sovyetler birliği ciış işleri halk komi
seri B. J,,itviııof arasrnda aşağıdaki tel
graflar teati olunmuştur:, 

Teşrinievvel inkilabının 19 uncu 
yıldönümü münasebetiyle en hararetli 
tebriklerimi ve dost birlik milletleri
nin saadet ve refahı hakkındaki llalis 

temennilerimi takdimi kendime çok bü
yük bir zevk telakki ederim. 

Tebrikatımzı muhtevi nazik telg· 
rafınızdan ziyadesiyle mütehassis ola
rak en samimi teşekkürlerimi ve aynı 

zamanda dost cumhuriyetin refah ve 
saadeti hakkındaki kalbi temennileri· 
min. kabulünü rica ederim. (A.A.) 

AIUERİKADA DENİZCİLER 

GREVi YÜZÜNDEN: 

Bazı yerlerde yiye
celc lutlığı başladı 

Nevyork, 10 (A.A.) - Grevler yü
zünden gemi seferlerinin kesilmesi, 
Havay ve Alaska'da hayat pahalılığını 
son derece artırmıştır. 

Havay valisi, mesai nazırı B. 
Mak Grady'ye Havay'da kalmış olan 

1729 yolcu ile yedi gemi mürette
batının karada yemek yemekte ve bu su
retle mahalli ihtiyacatı tatmine tahsis 
edilmiş olan zahirelerin tüken~ekte ol 

duğunu bildirmiştir. B. Mak Grady, bu 
gün vapur kumpanyalarının bir top
lantı yapmalarım istemiştir. 

President harding vapuru, evvelce 
İngiltereye yarın yapması kararlaşmış o· 
lan seferine _çıkmıyacaktır. cumartesi 
günü büyük okyanos kıyılarına yapıl· 
ması karalaşmış olan seyahat de yapı• 
lmıyacaktı.r. 

Madriddeki ··kanlı harb 
Kati bir netice verıneden devam ediyor 

ihtilalciler, Manzanares nehrini ge
çerk ilerlemiye başladıklarını 

haber veriyorlar 
Hükümetçiler ise ihtilalcilerin ilerlediklerini tekzib 

ediyorlar ve bunların hücumlarının her ta
rafta püskürtüldüğünü sciylüyorlar 

Madriddeki vaziyet hakkında hüki1. 
metçiler ve ihtilalciler tarafrndan biri
birini nakzeden haberler verilmektedir. 
Muhakkak olan bir şey varsa o da Mad-

• riddeki kanlı çarpışmanın henüz iki ta· 
raftan biri lehine kati bir şekil almak
sızın bütün hızıyle devam etmekte ol
duğudur. 

•** 
ihtilalciler, bükümetçi kuvvetlere 

birçok ölü ve yaralr verdirdiklerini, e

sirler aldıklarını, milislerin Madridi ü
midsizce müdafaaya çalrştıklarınr bil
dirmektedirler. 

Hava. bombardımanları, karşılıklı 

topçu düellosu, iki tarafa da ağır zayi
at verdirerek devam etmektedir. Keza 
ihtilalciler, Madrid müdafaa komitesi-

'" nin ve belediye reisinin şehirden kaç. 
trklarrnı ve anarşistlerin, şehrin işgali 
sırasrnda başlıca resmi binaları berha-

va etme_k 'niyetinde ~lduklarınr, hükü
metçilerin son günlerde iki binden faz • 

· la ölü verdiklerini bildirmektedirler. : 

• *. 
Hükümetçiler ise ihtilalci lcuvretle

rin ilerlediklerini yalanlamakta, ve ya. 
pılan taarruzlarrn püskürtüldüğünü bil. 
dirmektedirler. Bundan dolayı yüksele 
kumanda heyeti kutlanmiştır. General 

Miaji, milislere ,takviye kıtaları gelin
ceye kadar nevmidane mukavemet et· 
melerini emretmiştir. Hükümetçiler 
Villavarde istikametinde mukabil taar
~uzlar yapmışlar ve Kaza del Kampodl 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

lhtilalcilerin Madride asker ve cephane taşıyan kamyonları (radyotörler, 
üzerinde ha~ ve Meryem heykelcikleri ~örünmektedir.). 

. 
Londra, 10 (A.A.) - Royter bildiri-

yor: 
Londra belediye reisinin senelik zi· 

yafetinde, B. Eden, kadehini elçiler he. 
yetinin ~erefinc kaldırarak ezcümle AJ,. 

manya büyük elçisi 'B. Fon Ribbentrop•ı 
"hoş gcldini.Z" demiş ve Polonya dış İ,f" 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Ziya/ette siyasi bir nutuk veren 
B. Baldvin 

Dr. Şaht 
14 sonteşrinde 

( 

Anka~aya ha"reket 
ediyor·. 

Berlin, 10 (A. 
A.) - Milli ban

ka ge1!el direktö• 

rü ve milıt elco· 

nomi bakan veki

li Dr. Ş a h t 14 

ikinci t e ş r i n
d e tayyare ile 
Ankaraya gide
cek ve Cumhu-
riyet Merkez ban· Dr. Şaht 
kası genel direktörünün Berline yaptı• 
ğı ziyareti iane edecektir. Dr. Şah~ 

Ankarada iki ila üç gün kalacak ve btı 

esnada alakadar makamlarla, iki mem• 
leket arasındaki ticaret münasebetle• 

rinin bugünkü hali ve müstakbel inki• 
şafı hakkında, konuşmalarda buluna• 
caktu, • 
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Ulus'un niiktc sc,·er yazmanına: 

Türk dili alanında (Ulus) un gösterdiği haklı titizlik, bence grameri
mize, kültürümüze ve zevkimize karşı çoktanberi pek ihmal ettiğimiz ince 
bir ödevi yerine getirdiği için gerçekten takdirlere değer bir harekettir. 

Pek iyi bilirsiniz; dillerinin üzerine titrcmeği en lüzumlu bir zeka uyanık
lığı sayan bazr Avrupa gazeteleri sayfalarında böyle köşeler açmışlardır. 
Şu sebeble mesela (Temps) da fransrz dilinin müdafaasına tahsis edilmiş 

bir sütun bile görürüz. Gene bu sebebledir ki benim Akşamda çıkan bazı 

yazılarımda kalan bazı tashih yanlışlarına soktuğunuz iğneleri, hem ince, 
Lem pek yerinde buldum .. Fakat itiraf edeyim ki eğer o iğneleri (dosya) 

yı yazan katibe değil de, musahhih arkadaşlarımıza uzatsaydınrz hücumu

nuz yalnız zerafete değil adalete de uygun olacaktı/ ... Bu musahhih arka. 

daşlarımızın nasrl ağır ve sıluntrlı bir i§ gördüklerini bilmez değilim ... Fa
kat kendilerinin a/bna güvenerek itiraf edeceğim: 

Ben şayed bir gün hayatımda nazım yazmağa ve şiir okumağa tövbe e
dersem sebebi yalnız kendileri olacaktır. Bilmem vezinden anlamak pek 

büyük bir marifet mil •. Ancak bir hakikat var ki onu hemen teslim edeyim: 

Bugün en büyük i§lerde bile kainatın birçok tartısızlık ve ölçüsüzlük yap
vğını görüp dururken yazrlarımızın veznindeki eksikler için fazla tela~ 

göstermemiz belki biraz tuhaf olur .. Bununla beraber biz vezinciler biraz 
tiryaki adamlarız. Hatta zilıinlerimiz bazı defa eski şehremanetinin (ev

zan ve ekyal) idaresine benzer. isteriz ki önümüzdeki her mısra üzerinde 

o idarenin damgası bulunsun. Fakat ne yapalrm? Bazen de masum tağ-
§işçiler çıkıyor/. • 

Siz yazınızda bezmi mükMatın bizim mükafat oluşuna takılıyorsunuz. 

Pek de haklzsımz. Halbuki ben bugün çıkan bir yazımda birçok özenerek 
koyduğum bir kelimenin tama;;iyle (namevcud!) olduğunu gördüm!. 

Yalnız izin verirseniz size bir ağabey tavsiyesinde bulunacağım. Ma. 
dem ki muharrirsiniz,· bu kazaya sizin de sıksık uğramanız pek mümkün

dür. Onun ifin ataların sözünü unutmayın: gülme komşuna gelir başına! 

Nişnnlılar 

FazılAhmetAykaç 

Hayat kırk beşte haşlar. 

Amerikalılar, dünyanın en acaı'p 
olmağa nami!et bir kulüp tesis et
mi!jlerdı'r: "Hayat kır beş yaşında 

ba!jlar." 
Kulubün merkezi Nevyork dev

leti içinde Cortland ~ehrindedir. 
Kırk beş yaşına basmamış hiç bir 

k:ıdrn kulübe az§ olarak alınmıyacak
tır. Bundan başka, işin en ehcmiyet. 
Ji tarafr da, kulübe girmek istiyen 
k adrnlarrn yaşlarını resmi surette be
yana mecbur tutulmalarıdır. 

Hayatın kırk beşte başladığına 

nasılsa inanmış olanların kurdukları 

bu cemiyetten bahsedilirken bir ar
kadaş: 

-Sevgilim, bahtiyar olma'E için her 
.,eye malikiz: bizi birbirimize düşürec 
~ek istikbal ümidimiz yok/ 

-Bu kulübe, lıiç bir kadın ad 
olmak istemiyeceğine göre, sadece 
''hayatın ne vakit başladığını bilemi• 
yen bekar erkekler kulübü,, adını ver. 
selerdi, kendilerini kırk be1inden 
sonra olsun aldatmamış olurlardı, 

dedi. 

Kırk be§e yakla§anlarımız gülüm
sediler! 

Y cn1 keş1e(lilen bir 1elaket. . 
"Bizde kitab yazmak ve bastırmak, lirı 1öyle dursun, bir ev 'için adeta 

yıkım sayılacak bir külfettir': Dr. Mazhar Osman, bunu bir gazete mu· 
h:ırririne söylemiş. Bu hale göre kitab yazmak ve bastırmak, kumar gibi, 
'içki gibi bir aileyi mahva sebeb olan, sakınrlması ve önüne geçilmesi icab 
eden bir felaket şeklini almış demektir: Bari muhterem doktor ve arkadaş
ları, içki aleyhtarları gibi bit de kitab yazma ve basma aleyhtarları adıyle 
'bir bayır cemiyeti kursalar. 
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25 Şal>an "1355 

29 llktetrin. 1352 

Kaamı 4 

Gtlneıin ifoğmasr 6,43 

GUneıln batması 16,55 

- Kamutay, ŞOrayı devlet kanununu Jiabul etti (925) 

- Amerika İktısad Müsteşan Mister Klayn Anka-
ya geldi. (930) 

- Dördüncü Balkan konferansı aon toplantısını 

yaptı (933) 

- Yeni nikel paraların basılmaaına başlandı (935) 

IST AN BUL TELEFONLARI: 

Bazı ilk mekteblerin 
lağvedildiği asılsız 

İstanbul, 10 - lstanbulda bazı ilk 
mekteblerin lağvedildikleri hakkında 
gazeteJerde çıkan haberler asılsızdır. 

Uç ilk mekteb sadece binalarının harab 
olmalarından dolayı diğer mekteblere 
nakledilmişlerdir. 

Mmtaka sanat mekteblerinin kadro
ları genişletildi ve faaliyetleri artırıldı. 
Bu yıl mektebler hariçten sipariş a
labileceklerdir. 

Emden kuruvazörü gitti 
İstanbul, 1 O - Limanımızda bulunan 

alman Emden kruvazörü bu sabah git
ti. Gemi seyahatine Akdenizde,' Hind 
denizinde ve şarkta daha altı ay devam 
edecektir. 

Mütarekenin yıldönüİnü 
İstanbul, 10 - Mütarekenin yıldö

nümü münasebetiyle yarın Sen - Antu
van kilisesinde dini bir ayin yapılacak, 
saat on birde de fransız elçisi Feriköy 
katolik mezarlığında umurni harbta ölen 
fransız askerlerinin hatıralarını tebcil 
için dikilen abidenin açılış törenini ya. 
pacaktır. 

Avrupaya gidecek 
talebelerin imtihanı 
İstanbul, 10 - Ziraat, iktrsad, mali

ye vekaletleriyle harita umum müdür
lüğü hesabına Avrupaya tahsile gönde
rilecek 13 talebenin imtihanları İstan

bulda ayın 25 .şinde Vefa lisesinde yapı. 
Jacaktır. 

NOT: A}'nı İmtihan, aynı günde ıeh
rimizde erkek lisesinde yapılacaktır. 

Lokantaları tanzim ve 
ıslah için 

İstanbul. 10 - Belccli;vE> tıırl.zm mn. 
dürlüğü, İstanbuldaki otel ve lokanta-

ları tanzim ve ıslah için hazırlanan pro
jeyi, birinci kanun başında otel ve lo
kan tacrların ve ıehir işlerinden anlıyan. 
lann iıtirak edeceği bir toplantıda tet
kik edecek, sonra işin tatbikine başlrya
caktır. 

• İstanbul, 10 - İstanbul belediyesi, 
ıaeyrisefer talimatnamesini ihtiyaca göre 
tadil ve yollann korunması hakkındaki 
hükümleri ihtiva etmek üzere Dahiliye 
Vckaleinitn bazırlıyacağI kanun proje
sine aid noktai nazarını b;Jdirdi. 

• İstanbul, 10 - Üniver5itede halka 
mahsus konferanslardan ikincisini bugün 
profesör Prozat verdi. K.t.ınferansın mev
zuu "muasır doktrinlerde devlet fikri"
dir • 

Çankrrrda yol faaliyeti 
Çankın, 10 (A.A.) - 11 içerisinde 

yol faaliyeti artmıştır. Bütün nahiye ve 
ilçe yolları yapılmakla beraber, Kasta
mon.i - İskilip • Tosya - Bolu yoli:ırıncla 
ve Ankara yollan üzerinde mühim mik
darda mükellef amele çalıştırılmaktadır. 

İzmirde tütün satışları 
İzmir, 10 (A.A.) - Tütün satışları 

memnuniyet verici bir sekilde devam et-.,_ 
mektedir. Ege bölgesinde bugün akşa-
ma kadar satış mikdarı ıs milyon kilo. 
ya yaklaınıııtır. Bu mikdann dört mil
yonu Akhisar, üç mil:ronu Ödemi§, iki 
buçuk milyon kilosu Muğla ve bir bu
çuk milyon kiloya yakın Bergama, bir 
inilyona yalan da Tire'de satılmııtır. 

H 
Türkiye -İrlanda 
ticaret anlaşması 

Vekiller Heyetindeıı 
1 

çıti.lı 
Memleketimizle İrlanda arasındaki 

ticari münasebet ve mübadeleleri ko· 
laylaştırmak ve inkişaf ettirmek maksa
dı gözetilerek iki hükümet arasında bir 
anlaşmaya varılmış ve bu ticaret ve te
diyeye müteallik anlaşmalar Vekiller 
Heyetince tetkikten sonra onanmıştır. 

Anlaşmanın esaslan şunlardır: 

Hükümetimiz, Türkiyeye ithal edi. 
lecek İrlanda serbest devleti menşeli 

mallara, gümrük resimleri ve ithalfita 
aid diğer resimler hususunda en ziyade 
müsaadeye mazhar millet muamelesi 
tatbik etmeği kabul etmiştir. Buna uy
gun olarak İrlanda hükümeti de aJnı 
muameleyi mallarımıza tatbik edecektir. 
Yalncz deq~iş olunan en ziyade miisaa
deye mazhar millet muamelesi, İrlanda 

serbest hükümetinin ingiliz imparator

luğuna dahil devletlerden herhangi biri

sine bahşettiği imtiyazlı muamelelere 

şamil olımyacaktır. Eğer İrlanda hükü

meti ithalat üzerine istikbalde mikdar 

itibariyle takyidat koyduğu takdirde 

Türkiyede yetişen veya imal edilen emtia 

hakkında muhik bir muamele tatbik ede

cektir. Şimdiye kadar İrlanda gümrük

lerince incirlerimizin her "yüz ağırlık'' 
başına alınan para mikdan indirilerek 7 

filin alınmağa karar verilmiştir. Tilccar

larımızca dikkate alınacak nokta, bu an
laşmanın meriyet mevkiine girmesinden 
sonra İrlandaya ithfil olunacak türk 

menşeli malların behemehal Türkiyede 
bir ticaret odası veya bir türk konsolos

luğu tarafından verilmiş ve nümunesine 

tevfikan iki nüsha olarak tanzim edil. 

miş bir menşe şehadetnamesinin mallara 
terfik edilmesi keyfiyetidir. 

Kars - Hopa yolu 
Artvin, 10 (A.A.) - Kars - Hopa 

yolu güzergahı devlet yolları arasına 

alınmıştır. Bu yoJlarm yapılması Çoruh 

vilayetinin ekonomik kalkınmasında 

mühim bir rol oyruyacaktır. 

Artvinde bir halkevi binası i~in tah

sisat verilmiştir. 

Çağrı 

Arzuhal Encümeni bugün saat 1 S de 

toplanacaktır. 

r\1laliye tayinleri 
Açıkta bulunan Hami ziraat vekfılcti 

muhasebesi memurluğuna; Ankara d~f
terdarhğı tahsil müfredat k.1tibi Scyid 
Maliye Vekaleti zat işle rine ; Sıhiye V e
k aleti muhasebesinde ikinci mümeyyiz 
Osman Nuri terfian aynı muhasebe bi
rinci mümeyyizliğine; Bingöl hazine a. 
vukatlığına mahalli avukatlardan Mü
nir; devlet demiryolları muha::ıebesi şe
fi Şevket Haydarpaşa muhasebesi vez
ncdarlığına; maliye muhasebesi birinci 
mümeyylıi Hayrullah dahiliye muhase
besine; sryasal bilgiler okulu mezunu 
Nail Kadri hazine muhasibliği muavinli
ğine; muntazam borçlar umum müdür. 
lüğü dakti~oluğuna açıkta bulunan İs· 

mail; Kalecik tahsilat memuru Zeki da
hiliye muhasebe memurluğuna; Mim 
Müdafaa Vekaleti muhasebe memuru 
Mahmud terfian aynı muhasebeye; Mil
li Müdafaa Vekaleti muhasebe tetkik 
memurluğundan açıkta İbrahim Hakkı 

aynı muhasebe memurluğuna; Diyanet 
İşleri muhasebe müdürlüğünden açıkta 
Reşid Akif Dahiliye muhasebesi memur
luğuna; kazanç yoklama memuru Mch. 
med Ali tahsilat birinci mümeyyizliğine, 
merkez tahsilat yoklama mümeyyizi 
Remzi terfian birinci mümeyyizliğe, Ne· 
cib Ergun Mersin kazanç tetkiki itiraz 
komisyonu azalığına; iktısad müme:r
yizlerinden Şem'inur bir derece terfi ile 
büdce ve mali kontrol şubesi birinci 
mümeyyizliğine; maliye zat işleri me

murlarından Suphi terfian mUmeyyizli
ğe; Arabkir ınalmüdürü Ricai Bolu tah. 

silat şefliğine; Ankara yüksek ziraat 

enstitüsü muhasibliği memurlarından 

Ragıb 150 lira ücretle aynı muhasebe 

vekaletine, jandarma muhasebeciliğin 

l 
den açıkta Mehmed askeri fabrikalar 

muhasebe memurluğuna; askeri fahri· 

kalardan açıkta Celal aynı muhasebeye; 

yüzbaşılıktan mütekaid İhsan Mersin 

tetkiki itiraz komisyonu azalığına; gir. 

keti hayriye muhasebe amirlerinden 

Yusuf İstanbul kazanç hesab mütehas

sısbğına; merkez tahsil müdürlüğü me

murluğuna açıkta bulunan Nevzad; sı. 

yasal bilgiler mezunu Said Nakid i~lcri 

birinci miimeyyizliğine; Diyanet İşleri 
muhasebe memurluğundan a~kta Celal 
adliye muhasebe memurluğuna; posta 
muhasebecisi Muhiddin bir derece terfi 

ile aynı muhasebeye; muhasebatr umu

miye memurlarından Ferid Sinob" tnhsil 
kontrol memurluğuna; Eğirdir hazine 

avukatlığına ora avukatlarından Hüsa
meddin; Gönen hazine avukatlığına ora 
avukatlarından Naci, Bergama hazine 
avukatlığına ora avukatlarından Abbas 
tayin edilmişler ve tayinleri tasdikten 
geçmiştir. 

Hususi sanayicilerimiz ve milli şuııı 
Piyasamızın bu yaz

danberi devam eden müz
min bir derdi var: pa· 
muk ipliği buhranı. lk
tısad vekaleti, milli pa
zarda bir yandan pamuk: 
ham madde fiatları dü
şerken bir yandan da 
iplik imalatçıları arasın
daki bir menfaat anlaş
masına istinad eden ve 
küçük sanayi ile müsteh· 
liki zarara sokan bu a
normal vaziyete bir ni
hayet vermek için muh
telif numaralarda iplik 
fiatları için azamt haddi 
teşkil eden fiatlar tesbit 
ve ilan ettti. Bı.; çok ye
rinde hareketin piyasa
daki reaksiyonu bir ip
lik buhranı oldu. 

İfratlı kazançlann
dan küçük bir isk6ntoya 
razı olmayan iplik fab· 
rikalarr, piyasaya boy • 
kot yapmak cihetini i&-
tiJzam ettiler. Bu hare
ketin, milli iktısad bakı
mınd;ın zararr anormal 

olmaları da muhtemel
dir. 

Piyasayı tanzim için 
alacağı tedbirlerde tek 
ölçüsü milli menfaatle
re hizmet olan İkttsad 
vekaletiyle bu tekilde 
mücadelenin yersiz ol
duğu kadar kendileri i
çin zararlı bulunduğunu 
anlamak zamanı hususf 
teşebbüs sahibleri için 
gelmiş olsa gerektir. 

Son günlerde iplik 
buhranmın suni bir su· 
rette fazlalaştırılmış ol
masından doğan şikayet
ler karşısında İktıaad 
vekili sarih bir ihtarda 
bulundu: fabrikatörler 
lbu anormal vaziyeti i
dame etmekte ısrar e
derlerse, mamulleri için 
konulmuş olan himaye 
tedbirlerinin kaldırıla

rak, piyasanın ihtiyacı 
olan ipliklerin haricten 
ithaline mtisaade edile
ceğini bildirdi. 

meydan vermiyece1deri
ni ummak isteriz. 

Te~ebbüslerinin in· 
kişafmı ve randımanlr 
bir şekilde çahşmasınr 
hükümetimizin almış ol
duğu himaye tedbirleri
ne borçlu olan hususi 
sanayicilerimizin, milli 
menfaatlerin gerektirdi
ği tedbirlere karşı baş 
ka1dınnalarını, mi1Ji şu
urla telif etmeye imkan 
yoktur. Başıboş prensi~ 
terle idare edilen bir 
memlekette başıboş ka
zancın artık bir hayal 
olduğu herkesçe anlaşıl· 
ması lazım gelen bir key 
fiyettir. Her himaye bir 
va.zire doğurur. 1ktısad 
vekaletinin, temin ettiği 
bu hayati himaye için 
hususi teşebbüs sahiblc
rinden beklediği dürüst
lük biç de büyük ve kat· 
lanılmaz fedakarlıkları 
istilzam ettirecek mahi
Y<"tte değildir. 

Milli tuur ölçüsil· 

1 

bir fü:t yübekliğinden 
fazla C'lduğu muhakkak

... ~---;._;;;;;, ..... _.__J ""------------'.ı.-----------' '-------------n-ı....,:~.._..;:ıı __ __. _ __, tır, ve fabrikatörlerin, 
hareketlerinde bu dü • 
ıünceden ilham almış Profesör Nimbus'ün maceraları: Korku, bazen insanı doğruca korbırwı m.nmı içine g6türi1r. (L• ]ourrufden). 

~iz, milli sanayi mü
esscaelerimizin, arala
rında gerekli olan milli 
disiplini temin için bu 
neviden zecrt tedbirle • 
re müracat edilmesine 

nü, sosyal hayatml'zın 

hiç bir !JUbcsinde gör• 
den kaçırmamaklığu:nı:r: 
lüzumu üzerinde ısrar 
etmeye bile hacet yok· 

tar. YAŞAR NABi 

' 
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Varı - S.ya!'al 

Madrid 
lspanya faciası, bütün §iddetiy.'e de. 

vam ediyor. Romalıların gladyatör, biz
zat İspanyolların boğa, şark memleket
lerinin horoz yahud deve dövüştürme
leri gibi, modern ve medeni dünya, iki
ye böldüğü bir milleti kendi ev/adları
na p:ırçalattırıyor. 

Kim, bugün, kiminle beraberdir? 
Bu da artık anlaşılmıştır ve, saymak 

kabildir, şu, şu ve şu devletler ve ga
zeteler asilerle şu şu ve bu devletler
le gazeteler de hükümtçiler iledir di
ye .. 

!ki tarafa yap1lan yardım meselr.si 
'de, bugün azçok anlaşılmıştır. Her iki 
taraf da yardım görmüştür ve yardım 
görmektedir. Ve biz, diyeceğiz ki hat
tı, bu yardımları yapanlar, yalnız iki 
taraftan birinin kazanmasını candan is
teyen resmi ve yarı.resmi teşekküller 
değil, aynr zamanda eski tip silah ve 
mühimmatı elden çıkarmaya memur e
dilmiş olan silah tüccarlarıdır. Bunlar, 
bu gibi silahları. asilere veresiye hükü
met tarafrna ise peşin tediyeler muka
bilinde satsalar gerektir. Londrada top
lanan "ademi müdahale komitesi., bu işe 
müessir bir surette karrşıncaya kadar, 
bu hal böyle devam edecektir. 

" " ,, 
Asilerin emrinde ilk gündenberi, §. 

si İspanyol sömürge kıta/arını, munta. 
zam memleket ordusunun en mühim 
parçasını, yabancı lejyonerleri ve fa. 
lanjistleri yani faşist kıta/arını görü
yoruz. 

Hükümet tarafrnda ise, ordunun hü
kümetc sadık kalan ehemiyetsiz bir par
çası ile milisyenler yani amele ve halk 
kıta/arı bulunmaktadır. 

Demek oluyor ki, ilk gününden beri 
İlaha, ~si cenerallerin talim görmüş kı. 
talarrna karşı hükümetin çıkarabildiği 
'kuvvetler, bir başıbozuk kalabalrğrndan 

ibarettir. 

Şu var ki, ası' ceneraller taralrndaki 
kuvvetlerin yalnız askerlik bakımrndan 
talim ve terbiye görmüş olmalarrna kar
şılık, hükümet tarafında dövüşen insan
lar, fikir ve mefkure bakımrndan talim 
ve terbı'ye görmüşlerdı'r. 

ispanya hadiseleri, bu itibarla. bı'ze, 
kendi tarihimizin iki büyük hadisesini 
hatırlatıyor. Bunlardan birı'si 31 mart 
vakasıdır. 31 mart, lstanbuldaki kıta
larrn irtica tarafını tutmalarını ifade e
der. Eğer o sıralarda, Selanikteki 3 ün
cü yani "Hareket,, ordusu olmasaydı, 
'lstanbul üzerine halk kuvvetleri yürü. 
yecekti. 

!kinci hadise, istiklal savaşımı7.dır. 
Bu savaşa başladığımrı gür.lerde, iler· 
liyen yerli ve yabancı orduları ancak 
çetelerimı'zle durdurmaya çalrşıyorduk. 
Fakat bizim bu en büyük savaşımızı i
aare eden şeflerimiz aynı zamanda en 
büyük kumandanlarımız olduğundan 
ordulara kar."jı ancak bir millet ve halk 
ordusu ile laar§ı konabileceğini anla· 
'lılakta gccikmiyerek bu orduyu yarat· 
'tılar ve bu ordunun yardımı'yle, bildi. 
gimiz büyük ve eşsiz zafer destanrnr 
yazdılar. (1) 

ispanyada, ''Madrı'd hükümetı'., de· 
aiğimiz hükümetin ispanyol halkını 
temsil ettiğine §Üphe yoktur. Karşısın
'da katolik kilisesini, yabancı sermaye 
menfaatlerini, büyük toprak derebeyle
rini, İspanyol asilzadelerini ve prens
lerini ve, Don Carlos'a kadar değil de 
Katolik Ferdinand'a ve engizisyon dev
rine kadar uzanan karanlık bir irtica 
aünyasrnı güden bu ispanyol halkının, 
canını dişine takarak ileri insan hakla· 

(1) Türk inkılab hareketlerinin ilk 
~üntindenberi mazhariyeti şu olmuştur 
aci. türk ordusu, daima, ileri fikirlerin 
ve halk ve memleket menfaatlerinin ko· 
ruyucusu kalmıştır. Bu. nadir memle
ketlerin kaydedebilecekleri bir mazha
tiyettir. 

•• •• J onunae .. 
rrnı müdafaa etmesi kadar tabii bir şey 
tasavvur edilemez. 

Yalnrz bu halk ile onun hükümeti, 
kendilerini, uzun zamandanberi hazır
lanmış bir ordu isyanı karş1s1nda gö
rünce, derhal, kendi millet ve halk or. 
dularmı te!ikil edeceklerdi. lspanyol 
inkılab hareketinin rehberleri, bunu ya 
pamamı§lar yahud bunu yapmakta ge
cikmişlerdir. Bugün, düşmanı Madrid 
kapılarına kadar sokmuş olmaları, bu 
yüzden olsa gerektir. 

" " ,, 
Madrid önünde, ispanyol halk ~ocu

ğ:ı, yanı başında belki anası yahud ka. 
rısı ve çocukları dövüşüyor. Hergün 
yağan telgraflardan, Madrid'in henüz 
düşmediğini, her sokak ve her ev için 
ayrı bir boğazlaşma olacağını öğreni
yoruz. Madrı'd'in hatta sokakları bile 
lağım/anmış. Bu şartlara göre, Mtıdrid, 
onu çevirı'p almak istiyen !isi ceneral
ler için "fare kapanr,, gibi bir şeydir. 
Bunu zaten kendi telgraflarrnrn ifade
sinden de anlıyoruz. Belki, !ladrid'i al
mıyarak sadece çevirmek ve beklemek 
lazım gelecektir. Fakat bu, büyük bir 
kuvvetin Madrid muhasarasrna tahsis 
edilmesi demektir. Halbuki, öteden, 
Katalonyada yeni ve muntazam bir or. 
dunun hazırlandığmı işitiyoruz. Madri
din çelmesine bu suretle düşmüş olan 
asi ceneraller ordusu. bakalım ne yapa
cak. Daha ziyade askerlik bakımrndan 
mühim olan bu detaylarrn tahlilini bu 
işin ehli olanlara bırakırsak, ispanyada 
ne görürüz? 

Cumhuriyet nizamı ve meşru bir su
rette elde edilmiş haklar namma vuru· 
şan ve karşıdaki kuvvetlerin üstün ol
malarına rağmen, davalarını müdafaa 
etmekten yılmayan şuurlu bir halk ha. 
re keti. 

Biz türkler, cumhuriyet ve halk için 
çarpışmanın ne olduğunu bilirı'z. Mu
kabil propagandanrn da ne olduğunu 

biliriz. Bir zamanlar, bizim kuvvetleri
mize ":ıakiler, bağiler,, dedikleri gibi ba
şımıza, A vrupanın aynı propaganda 
merkezleri ''haydud başı., adını takmış
lardı, lnkılablarrnı bir halk hareketine 
borçlu olan bir miJJetin bir başka mil1e· 
tin halk hareketi karşısrnda duyacağı 

şey, ancak müsbet ve lehde bir heye. 
canla sevgi olabilir. 

Madrid sokaklarındakl barikadları 

başında ölen özbeöz halk çocuklarının 
destanlara geçecek kahramanlıkları 

karşısrnda bizlerin başka türlü hislerle 
dolu olmamıza, bizzat tarihimiz mani
olsa gerektir. Kaldı ki, bu hususta, men
faat bakımrndan da söylenecek sözler 
az değildir, 

durhan BELGE 

lRAN'DA: 

Şah 1\fahmud Han Kahile 
hareket elti 

Tahran, 10 (A.A.) - Afgan harbiye 
veziri Mahmud han, Mazenderan - Meş
hed yolu ile Kabile hareket etmiştir • . 

Türk heyeti parlamentoyu 
ziyaret etti 

Tahran, 10 (A. A.) - Türk heyeti 
dün parlamentoyu ziyaret ederek mec
lisin bir toplantısında hazır bulunmuş
tur. Heyet, sonra şehir kütüphanesini 

gezmiştir. 

ARNAVUTLUK'TA: 

Yeni kahine kuruldu 
Tiran, 10 (A.A.) - Yeni kabine şu 

suretle kurulmuştur: 
Başbakan ve ekonomi bakanı B. Ko

ço Kotta, 
Dış işleri bakanı B. Ekrem Libo-

hovo, 
Dahiliye bakanı B. Musa Juka, 
Adliye bakanı B. Torna Orolloga, 

Finans bakam B. Kol Thacl, 
Bayındırlık bakam B. Haik Shatku. 

U L U S -

HABERLER-. 
G·eneral Eidemann 

Moskovaya döndü 
Tass ajansına 1leyanatta bulunan 

general diyor lci: 
« Türkiyeyi ziyaretimiz, türk- sovyet dostluğu

nun canlı bir tezahürü halini almıştır» 
Moskova, 10 (A.A.) - Assoaviakiın 

kurulu başkanı general Eidemann l\fo;;. 
kovaya dönmüş ve Tass ajansı.:u aşa
ğıdaki beyanatta bulunmuştur : 

"- 1 ürk topraklarına vardığımtz 
dakikadan itibaren, kendimizi yalnız, 
"Türkkuşu,. tarafından değil, fakat ay
nı zamanda hükümet ve ordu tarafın. 

dan da vücudc getirilen hassatan dos
tane bir hava içinde hissettik. Türki· 
yeyi ziyaretimiz, türk - sovyet dost;u. 

ğunun canlı bir te,ahürü halini almış

trr. 

Bu ziyaretimiz esnasında Türkiye
de ha\•acılık sporunun inkişafı yolun-

daki büyük muvaffakiyetleri de gör
mek fırsatını bulduk. 29 ilkteşrinde 

"Türkkuşu,, başarılarını tam surette 
göstermiştir. On binlerce ki~iden mü

rekkeb bir halk kütlesi, tayyareci Ba
yan Sabihanın yüksek ve mükenunel 

hava hareketlerini bı.iyük bir heyecan

la seyretmiştir. Havaıırn elverişli ol

mamasına rağmen praşütçüler, parlak 

bir grup atlayışı yapmışlardır. Planör

cüler, de kendi sanatlarındaki yüksek 

maharetlerini göstermişlerdir. O gün 

aynı zamanda türk ordusunun havacı

lık alanındaki büyük muvaffakiyetlerini 

de gyrdük. Eskişehir hava üssüne men

sub pilotlar, bir seri yüksek ve mükem

mel hareketler yapmışlardır. 

Türk ordusunun gittikçe daha zi

yade tekamüle doğru muvaffakiyet ve 

General Eidemann 

sebatla çalışmakta olduğunu, Türkiye· 
yi bu kısa ziyaretimize rağmen, anla

mış bulunuyoruz. Bunu, bilhassa İstan-

. bul garnizonu manevralarında müşahe

de eyledim. 

Şurasını da bilhassa tebarüz ettir

mek lazım eglir ki türk hükümeti, vak

tiyle Türkiyede hemen hemen hiç mev· 

cud olmıyan endüstrinin inkişafı sa

hasında çok büyük bir gayret sarfet

mektedir. ,, 

Karabük demir ve ~elik 
fabrikaları • 

Fabrikaları kuracak şirl{etin delcgeleıi 
dün Anl<araya geldiler 

Karabük'te kurulacak demir ve çelik 

fabrikalarının inşasını üzerine almak i
çin Londrada mali mukaveleler imzala
mış olan Brassert şirketi delegeleri o. 
lan şirket umum müdürü Mr. Macken
zie ve iki mühendis dün şehrimize gel
mişlerdir. 'Gene şirket tarafından gön
derilmiş sekiz kişilik bir mühendis he. 
yeti de daha önce gelmiş ve bu işe aid 
temaslara ve teknik tetkiklere başlamış

lardır. 

Dün 1ktrsad Vekili B. Celal Bayar 
tarafından kabul edilen Mr. Mackenzie 

projeleri izah etmiştir. 
Kendisini otelinde gören arkadaŞ:I

mızın suallerine Mr. Mackenzie aşağı
daki cevabları vermiştir: 

- Ankaraya altı ay evel gelmiştim. 
Bu müddet zarfında şehrin yeniden ne 
kadar güzelleşmiş olduğunu görmekle 
hayret ettim. Böyle giderse, şüphe yok 
ki, Ankara doğu A vrupasmın en şirin 
ve en modern şehri olacaktır. 

Burada hava çok saf ve güzeldir: İs
viçre iklimini andırmaktadır. Onun i-

çin bir kere bu kadar temiz ve güzel 
bir şehre tekrar geldiğim için, ve son
ra Türkiye endüstrileşme planında ve 
Türkiye politikası esasları dahilinde 
ilk ingiliz iş birliğini tahakkuk ettire. 
ceğirn için hususi bir bahtyarlık duyu
yorum. Şehrinizin ve memleketinizin 
müstesna güzelliğine, bu defa benimle 
gelmiş olan karım da hayrandır. 

lngiltere cephesinde 
lıerşey tamam: 

İngiltere cephesinden her şey ta
mamdır. İşin Ankaraya tealluk eden ci

heti kalmıştır. 

Jngjli2 ıeklifinin ~m3ı: 

Bu babda tafsilat vermekte mazu
rum. Yalnız diyebilirim ki Karabük 

Corby şeklinde bir şeydir. Corby'nin fo
tograf mı tetkik ederseniz, yapmak is
tediğimiz şey hakkında bir fikir edin
miş olursunuz. Şunu ilave edebilirim 
ki, teknik itibarile bu, dünyanın en mü

tekamil modelidir. 

HlNDlSTAN'DA: 

Bomhay<la karga~ahklar 

yenidt•n başladı 
Londra, 10 (A.A.) - Bombaydan 

haber verildiğine göre, karışıklıklar bu 
sabah yeniden başgöstcrmiştir. Kama~ 
tipura mıntakasında kanlı çarpışmalar 
vukubulmuş, biı kişi öimüş ve yirmi 
kadar kişi yaralanmıfitrr. Karışıklık .. 
lann bidayetindenberi Bombay da 71 
kişi ylmüş, 600 kişi de yaralanmıştır. 

1\.ısa dıs haberler 
' * Londra, - Lord Kranborn avam 

kamarasında, hükümetin kendisini Çi

nin toprak bütünlüğünü tekeffül eden 
1922 andlaşmasiyle bağlı telakki ettiği. 
ni bildirmiştir. 

* Londra, - Meşhur tenisçi Per• 
ri profesiyonel olmuştur. İlk ma· 
çmı Nevyork'ta Madison Square Gar
den'de önümüzdeki son kanunda yapa. 

caktır. 

• Atina, - Gaıeteler, başbakan B. 
Metaksas'a Giridliler tarafından göste

rilen heyecanlı hüsnü kabul hakkında 

uzun tafsilat vermekte ve başbakanın 

verdiği nutkun ehemiyetini tebarüz et
tirmektedirler. 

* Paris, - Muhaliflerden yüz kadar 
mebus. Aksiyon Fransez muharriri B. 
Şarl Morra'nın tevkifini protesto etmiş
lerdir. 

• Sen Deni (Fransa) - Fransız ha1~ 

çrlar partisinin kongresinde bir nutuli 
veren B. Dorio fransız - sovyet paktının 
bozulmasını, komünist partisinin ka.. 
nun dışı sayılmasını, general Franko 
hükümetinin tanınmasını ve Almanya 
ile doğrudan doğruya konuşmalara gi
rişilmesini istemiştir. Hadise çıkmama
sı için polis ehemyietli tedbirler al11ış· 
tır. Sokaklarda halk Dorio'yu hapse tık· 
malı 1 diye bağırmakta idi. 

INGILTERE'DE: 

B. Van ZcJan(J Londrayo ~idiyr>r 
Londra. 10 ( A. 

A.) Belçika 

başbakanı 

B. Van Zeeland 
27 son teşrinde 
7/. o n d r a y a 
gidecek ve orada 
milletlerarası ti

caret odası ingi-
liz komitesinin B. Van Zeeland 
misafiri olacaktır. 

AVUSTURY A'DA: 

B. Fon Papen'in ~Öriişrnelcrİ 
Viyana, 10 (A. 

A.) - Dün bu
raya dönen Al
manyanın Viya
na büyük elçisi 
B. Fon Papen, 
söylendi
ğ i n e göre cu

martesi g ü n ü 
Berlinde B. Fon 
Neyrath ile ve 

pazar günü de B. Fon Papen 
Berhtesgaden'de B. Hitler ile uzun gö
rüşmelerde bulunmuştur. Sanıldığına 

göre bu konuşmalarda, Viyana konfe

ransı işi mevzuu bah.ls edilmi~tir. 

~ 



SAYFA 4 

LONDRA BELEDİYE REİSİNİN ZİYAFETİNDE 

B. Baldvin siyasi bir 
nutuk söyledi 

(Başı 1. incj sayfada) 

teri bakanı B. Bek'in ziyafette hazır bu. 
lunuşuna işaret ederek şunları söylemiş
tir: 

''- Aramızda B. Bek ile çalışmak 
zevkini tatmış olanlar, kendisinin mem
leketine ve Avrupa sulhu eserine yap
tığı hizmetin ne derece kıymetli ve ne 
derece ivazsız olduğunu öğrenmişle_r ve 
takdir etmişlerdir.'' 

B. Baldvin'in nutku 
Bundan sonra başbakan B. Baldvin 

söz alarak büyük bir nutuk söylemiş ve 
ezcümle demiştir ki: 

"- Bugün İtalya ile vücuda getiril
miş olan ticaret anlaşmasının, ingiliz -
İtalyan ticaretinin, yavaş yavaş normal 
şartlara dönmesini kolaylaştıracak bir 
esas üzerinde memnuniyet verici bir 
tarzda yeniden kurulacağrru ümid eyle. 
rim İngilterenin Akdenizde İtalya ile 
olan münasebetleri biribirinin zıddı de
ğil, fakat biribirinin mütemmimidir. Bu 
bir hakikattir ve bu hakikatin, gerek 
burada gerek İtalya'da bilinmesinden 
çok şey kazanılacaktır. 

İspanya işlerine gelince, İngiliz hü
kümeti, İspanya anlaşmazlığının bu 
memleket hududlan haricine sirayet et
mesinin önüne geçmek için, ademi mü
dahale üzerindeki müspet müzahereti 
ile elinden gelen hiç bir şeyi deriğ et
memiştir.,. 

B. Ramsey Mak Donald 
ziyafeııe bayıldı. 

Londra, 10 (A. 
A.) - B. Ramsey 
Makdonal, beledi
ye reisi tarafrn. 
dan verilmiş olan 

ziyafette bayıl

mıştır. Hasta, he
men yakın bir ye
re nakledilmiş ve 
lmalın doktoru 

B. Makdonald Lord Danson Pin 
tarafından tedavisine ihtimam edilmiş

tir. 
Birkaç dakika sonra B. Makdonald 

lazr ile birlikte evine dönmüştür. 

Bir ingiliz - italyan anlaşmasına 
doğru 

Londra, 10 (A.A.) - Morning Post 
gazetesinin bildirdiğine göre, İngiltere 
ile İtalya arasmdaki karşılıklı gerginli-
ği gidermek için iki memleket arasında 
bir anlaşma vücuda getirilecektir. İki 

hükümet, Akdenizdeki karşılıklı menfa.. 
atleri tanıyacak olan notalar teati ede
ceklerdir. Her iki bükümet, belki de, 
başka devletlerle, büyük Britanyanın 

vaktiyle zecri tedbirler zamanında yap

tıklarına müşabih iki taraflı deniz an- 1 
laşmalarr yapmamayı da teahhüd eyli
yecektir. 

ULUS 

Bela Bartokun 
dünkü konferansı 

Ankara Halkevinin değerli misafi. 
ri, beynelmilel musiki şöhreti, sanatkar 
Bela Bartok üçüncü konferansım da, 
dün, "halk musikisi nasd toplanır?,, 
mevzuu etrafında, büyük ve ilgili bir 
kalabalık önünde, vermiştir. 

Macarca verilen ve B. Hamid Zübeyr 
tarafından türkçeye çevrilen bu konfe
rans da ötekileri gibi büyük bir göre
nek ve bilgiye dayanıyor ve musiki ile 
uğraşanlar için hayati bir kıymet ve e
hemiyet taşıyordu. 

Sanatındaki muvaffakiyetinin sırrı
nı bize nakleden: halk musikisinin na. 
srl toplanacağına dair edindiği kanaat

leri ve vardığı neticeleri etraflı misal
lerle göz önüne koyan değerli üstad, 
bu hususta müsbet rolü olan her çareye, 
hasd başvurulabileceğini de açıkça izah 

ederek , ortaya attı. Konferansının so
nunda türk musikişinaslarına ve türk 
musiki öğretmenlerine düşen milli ve 
insani bir vazifeyi belirtti: Türk halk 
musikisinin modern metodlar ve vasıta· 
tarla tesbiti. ' 

Bu uğurda türk ve macar bilginleri. 
nin ve meraklılarının elbirliği etmekle 

daha çabuk ve daha verimli neticeler 
alınacağını da tebarüz ettirdikten sonra 
şu kati hakikati tekrarladr, 

''Türk milli karakterini taşıyan mu
sikinin yaratılması için ilk ve tek çare, 
türk köylü musikisini bilmek ve ondan 
mülhem olabilmektir." 

Konferans derin bir alakayla dinlen
miş ve konferansçı uzun uzun alkışlan
mıştır. 

B. Bekin seyahati 
B. Baldvin, bundan sonra B. Bek'in 

burada bulunuşuna işaret ederek de. 
miştir ki: 

Madriddeki kanlı harb 
.. _Dünya sulhu eserine kalbten bağ

lı bulunan büyük Britanya ile Polonya 
arasındaki sıkx işbirliğinin inkişafı kar
lısmda, İngiltere hükümeti §imdiden 
memnuniyet duymaktadır.'' 

B. Baldvin, bundan sonra, B. Eden
in ingiliz dış sıyasasmı pek yakında u
zun uzadıya anlatmış olduğunu hatırlat
tıktan sonra şunları ilave eylemiştir: 

}' erıi bir lokarno 
"- Benim de birkaç söz söylemek 

istedığim bir mesele vardır ve 
bu mesele, ingiliz hükümetinin bilhassa 
dikkate aldığı bir işe aiddir. Bu, Lokar. 
no anlaşmalarının, yerini tutacak olan 
yeni bir andlaşmanın vücuda getirilme
si için beş garb devleti arasında bir 
toplantı yapılmasını istihdaf eyliyen ve 
halen devam etmekte olan ihzari faali
yettir. Ümid edelim ki bu yeni andlaş
ma, Avrupa meselelerinin tanzımıne 

doğru ilk merhaleyi teşkil eylesin. Ben, 
burada bulunan herkesin, halen yapıl

makta olan görüş teatilerinin müsbet 
ve mutlu neticeler vermesi hakkındaki 

arzumuza iştirak eylemekte oldukların
dan eminim." 

B. Baldvio, İngiltere • Mısır muahe
desi hakkında şöyle demiştir: 

"- Bu muahede, Akdeniz:in ~rkın
daki beynelmilel vaziyette devamlı bir 
istikrar unsurudur. Mısın, müttefikimiz 
sıfatiyle selamlarım.'' 

Boğazlar mukavelesi 
Başbakan, Montrö'de imzalanan bo

ğazlar mukavelesinden de bahsetmiş ve 
demiştir ki: 

''- İngiltere hükümeti, Montrö kon
feransının muvaffakiyetle neticelenme
sine mühim surette yardım edebilmiş ol
duğundan dolayı büyük bir memnuniyet 
duymaktadır. Montrö konferansı, mil. 
letlerarası meselelerin, tetkik ve .müna
kaşa yolu ile halli hususunda mutlu bir 
örnek teşkil eylemektedir." 

B. Baldvint nihayet, bütün Avrupa
ıun silahlanmasına işaret ederek ve bu 
keyfiyetin akla sığmaz bir delilik oldu
ğunu bildirerek demiştir ki: 

"- Eğer bu ailahlaruna devam eder
•e muhakkak harb olur demiyorum. Fa
kat bu silahlanmalar harbı herhalde da. 
ha mümkün kılmaktadır." 

B. Baldvin, nutkunun sonunda, har
bın, nihayet anarşiye ve dünya ihtilaline 
müncer olacağını bildirmiş ve herkesi, 
beynelmilel anlaşmalarla silahların azal
tılması ve tahdidi lehine davet eylemiş

tir. 

Kati bir netice vermeden devam ediyor 
(Başı 1. inci sayfada) 

faslı askerleri kuşatmışlardır. Gene hü. 
kümctçi kaynaklara göre ihtilalciler 
Manzanares nehrini geçememişler, ne 
Mdarid üniversitesini, ne de herhangi 
bir istasyonu zaptetmişlerdir. lsp!ln
ya bankasının mahzenlerinde bulunan 
son altın stoku da Kartajene gönderil
miştir. 

ilıtilaleilere •• gore: 
Salamank, 10 ( A.A.) - Nasyonalist 

kuvevtlcr, haJen Manzanares nehrinin 
sağ kıyısını ve köprüleri işgal etmiş 

bulunmaktadırlar. Nasyonalist kuman
da heyeti bütün pusu korkularını ta
mamen giderdikten sonradır ki ilerle· 
me hareketine müsaade eyliyecektir. 
Hükümetciler, çekilmeden ö~e l}el:ı.rin 
cenub taraflarında bulunan bütün ehe· 
miyetli askeri ve teknik tesisatı tahrib 
etmişlerdir. Lağımlar konmuş olması 

dolayısiyle bütün tayyare meydanları 
kullanılmaz bir haldedir. Sanıldığına 

göre, Madridin içinde de her tarafa 
lağımlar konulmuştur. 

V arela kolu ilerlemeğe başladı. 
• Sevil, 10 (A.A.) - Bu sabah saat 

8.30 da neşredilmiş olan bir tebliğde 

Varela kolunun dün Kaza del Kampo
dan Madrid'e doğru ilerlemeğe başla
mış olduğu beyan edilmektedir. 

Bu kol, 3 subay ve 120 nefer esir al
..nıştır. Nasyonalistlerin kuvvetleri Man. 
zanares nehrinin sol sahili boyunca iler
lemekte olup şimdiye kadar ciddi bir 
mukavemete rastlamamışlar dır. 

Nasyonalistler, daha şiıı1diden şehrin 
merkezine giden yollardaki bütün mah
reçleri ve umumi binaları işgal etmiş· 
lerdir. 

Nasyonalistlerin tayyareleri, Mad
rid'in Toledo ismindeki mahallesi ya
kinindeki mahallede bulunan siperleri 
bombardıman etmiştir. Manzanares so. 
kaklarında şiddetli muharebeler olmuş
tur. Fakat hükümetçilerin bütün muka
bil taarruzları püskürtülmüştür. Milis 
efradından 100 kişi ölmüş, 11 subay ve 
80 nefer esir edilmiştir. 

Bombardımanlar devam edecek 
Madrid'in dünkü bombardımanı çok 

tesirli olmuştur. Bu bombardımana bu
gün de devam edilecektir. 

Tella kolu, milis efradından birçoğu
nu öldürmüş ve 150 ki~i esir almıştır. 
Barron kolu, milislerden 150 kişiyi A
sencia kolu da 20 kişiyi öldürmüştür. 

Nasyonalistlerin mevzilerini bombar. 

dıman etmek istiyen iki hükümet tayya
resi düşürülmüştür. 

Nasyonalistler, Guadalajarat Sigu
enza ve Aragon cephelerinde de muvaf
fakıyet kazanmışlardır. 

Kasa del Kampo mıntakasında 
Madrid cephesi, 10 (A.A.) - Mad· 

rid'in garbir.de bulunan Kasa del Kam
po mıntakasmdaki Havas muhabiri bil
diriyor: 

Nasyonalistler Kasa del Kampo'yu 
müdafaa eden milisleri kuşatmışlardır. 

Milislerin teslim olması beklenmek
tedir. Bundan baıfka Madrid'deki Tole
do mahallesinde kazılmış olan ön siper· 
ler nasyonalist tanklar ve kuvvetler gö
rünce teslim bayrağını çekmişlerdir. 

Çünkü nasyonalist umumi karargahı 

Madrid'in birçok dış mahallelerinde la
ğımlar kazılmış oldul!unu sanmaktadır
lar. 

Hükümetçilere gore: 
Madrid, 10 (A.A.) - Havas muha

birinden: Dün aksam saat yirmide umu
mi intiba, şu merkezde idi: 

••Asiler hedeflerini elde edememişler • 
dir. Hükiin:ıet kuvvetleri, Karabançel'de 
müthiş bir mukavemet göstermişler ve 
Frankonun muntazam askerlerile faslı

lan biraz geri çekilıneğe mecbur etmiş
lerdir. Tayyarelere karşı yapılan atış

lar neticesinde dün asilerin bir tayyare
si bir caddeye düşmüş isede nüfusça te
lefat yoktur. Tayyaredeki iki pilot te. 
lef olmuştur.'' 

Hava~ muhabiri hükiimett,:ilerin 
siperlerinde 

Madrid, 10 (A.A.) - Havas ajansı

nın muhabiri dün öğleden sonra Kara
bançelalto karargahını gezmiş ve Mad

rid müdafilerinin kuvvetle mevzi al

dıkları ve hücumu bekledikleri siper
lerde bir müddet kalmıştır. 

Cumhuriyetciler topçusunun Lega

nes, Alkorkon ve Pozuelo köylerini şid

detle bombardıman ettiğini ve bu köy• 

lerin duman içinde kaybolduklarını 

görmüştür, 

Saat 14 ~e sekiz cumhuriyetçi tay• 

yare asi siperlerini bombardıman etmiş 

ve bu bombardıman çok muvaffakiyet
li olmuştur. 
Asi topcusu mukabele etmiş ve bizzat 
şehri de bombardıman ederek saray ci
varında bir kaç evi tahrib eylemiştir. 

11SONTEŞRIN1936 ÇARŞAMBA 

SON DAKiKA: 

l(ont Cianonun Viyanadaki konıışmaJan 
hakkında bir resmi tebliğ çıkarıldı 

Viyana, 10 {A.A.) - Kont Ciano ile 
Avusturya hükümet adamları arasında 

yapılan müzakereler hakkında bu akşam 
apğıdaki tebliğ neşrolunmuştur: 

Dünkü ve bugünkü günler içinde 

başbakan B. Şuşning ile dış işleri ha. 

kanlığı müsteşarı B. Şmith, Kont Ciano 
ile birkaç görüşme yapmışlardır. Dosta

ne bir hava içinde cereyan eden bu gö
rüşmeler esnasında Avusturya - İtalyan 

münasebetleri ve neticelenmiş olan eko
nomik müzakereler hakkındaki mesele-

ler mevzuu bahis olmuştur. 
Üç devlet adamı bundan başka Ro. 

ma protokollarma mensub devletler dış 
işleri bakanlarının yapacakları konfe
ranferansın hazırlığı ile meşgul olmu~

lardır. Bu konferans yarın başlıyacaktrr. 

M.acaT 'dış bakanı Viyanaya gitti 
Budapeşte, 10 (A.A.) - Dış işleri 

bakanı B. Kanya, üç taraflı konferansa 
iştirak için bugün Viyanaya hareket et
miştir. B_akan hareketinden c-vvel Naib 
ile uzun bir görüşme yapm~şur. 

Avam l(amarasında silahlanma 
meselesi haklunda lionuşmalar 

Londra, 10 (A.A.) - Avam kamara
sında silahlanma meselesi hakkında mü
zakereler ~ereyan etmiş, Sir Tomas İns. 
kip, bu tedbirin taarruz değil müdafaa 

için olduğunu, deniz, hava ve kara 1-uv
vetleri arasında sıkı bir işbirliği lüzu
munu kaydetmi~, yeni tayyarelerUı ec
nebi hükümetler tayyarelerinden hiç bir 
bakımdan aşağı olmadığım, tayyare in
şaatının 1937 den 1940 a kadar gene ar-

tacağını ve bava müdafaası içuı çok 
kuvvetli topların da inş_a edileceğini 

söylemiştir. 

Hava pilotlanrun adedi yüzde nis. 
betinde artınlrmştrr. Hava bakanltğı ile 
Lord N uppield arasrndaki anlaşmazhk 

bir uyuşma ile neticelenecektir. Fabrika 
atelyelerin harb zamanında yalnr~ ye
dek parça değı1, tam tayyare mr>törü 
yapabilmeleri için tedbir alıru:nıştrr. 

Londrada yaptığı ~onuşmalar hakkında 

B. Bek in gazetecilere heyanab 
Lo~dra, 10 (A.A.) - İngiliz ve ec

nebi matbuatı mümessillerini kabul e
den B. Bek, her iki memleket gazete
leri tarafından da tebarüz ettirildiği 

gibi İngiltere ile Polonyanm bir çok 
bağlarla birleşmiş bulunduklarını söy
lemiştir : 

B. Bek, Londraya yaptığı seyahat
lerin uzun müddetdenberi tasarılan.mak· 
tıa olduğunu söylemiş, ve şimdi İngil· 
tue hükümet adamları ile milletlera
rası meselelerini görüşmek fırsatını 

elde etmiş olduğundan ziyadesiyle 
memnun olduğunu kaydetmiştir, Po
lonya müzakere edilmekte dlan çapra-
91k meselelerin halli için ingiliz hükü
meti tarafından takib edilc!n tarzı ha
reketi takdir etmektedir. 

Gazetecilerin bir çok sualine cevab 
veren B. Bek, konuşmalar esnasında 

Danzig meselesinin de mevzuu bahis 
edildi ğini söylemiştir. Polonya • Çe
koslovakya meselesi, milletlerarası bir 
görüşmiye müsaid olmaması dolayısiy
le, mevzuu bahis edilmemiştir. 

Batı paktı ile Polonya - alınan paktı 

arasındaki münasebetlere gelince B. Bek 

Madrid'in müdafaası için 
halka talimat 

Madrid, 10 (A.A.) - Beşinci milis 
alayının halka hitaben neşrettiği emir· 
namede ezcümle deniliyor ki : 

"Eğer asiler Madride girerlerse 
Madrid halkının, evlerini birer kale ha
line sokarak faslılarla lejyonerlere kar
şı kanlr mücadelelerine buralardan de
vam etmeleri lazımdır. İhtiyarlar, ka
dınlar ve çocuklar da dahil olduğu hal
de h erkes Madridin mı.idafaası için se
ferber olınalıdu. Barikadlar vücude ge-

tirilmeli, bü tün mahallelerin sokak baş
larında mı<haıebeye devam için siper
ler kazılmalı, Madridde kalabilmiş or
ganize faşistler yok edilmeli, şehre gi · 
robilecek tanklar ve zırhlı otomobiller 
üzerine alev saçan şişe bombaları atıl· 
malıdır.,, 

T oledo nıahallesinde ve 
Karabançel' de 

Madrid, 10 (A.A.) - Havas Ajansı 
muhabirinden: N asyonalistJerin iki müf
rezesi, Madrid•in Toledo denilen ma
hallesini bombardıman etmişlerdir. O 

mahallede milisler, barikadlar vücuda 
getirmi§ler ve siperler .kazmışlardır. Bu 
mahallede birçok yangınlar çıkmıştır. 

Cumuriyetçiler, Karahan.çel mıntaka
sında asilerin taarruzlarını püskürtmüş
lerdir. Asiler, bu taarruzlannda tank ve 
tayyareler kullanmışlardır. 

Asilerin tayyareleri, Madrid üzerine 
Asilerin tayyareleri, Madrid üzerine 

birçok bombalar atmışlardır. Birçok ki
§i ölmüştür. Hükümetçilerin, altı tay. 
yaresi mukabil taarruza geçmiş, asile-

son paktın, ilk Lokarno muahedesi gibi 
sulhun istikrarı bakımından çok mühim 
bir unsur olduğunu söylemiştir. 

Garb paktı hakkındaki konuşmalarla 
aUkadar olan Polonya bu konuşmalann 
müsbet bir neticeye varmasını samimi• 
yetle temenni etmektedir 

B. Bek, garb devletlerinin Polonya• 
nm haklı menfaatlerini nazarı itibara a• 
laca.klarmdan emin olduğunu söylemiş• 
ve ilave etmiştir ki: 

''- Polonya ile Macaristan arasın. 
daki münasebetler çok müsaittir. Bu 
münasebetlerin Tuna havzası işin umu• 
mr bir anlaşmaya esas olacağını ümid 
ederim. Londradaki mü:zakerelerimden 
çok memnunum. B. Eden büyük bir uz• 
taşma ve anlayış fikri ile hareket ettni!i'" 
tir. 

B. Bek Faris ve Berlinden geçereli 
Varşovaya döneceğini söylemiştir. 

Kıralın B. Bek şerefine ziyafeti 
Londra, 10 (A.A.) - Kırat Sekizin· 

ci Edvard dün Bukingham sarayında 

B. Bek şerefine bir öğle yemeği ver• 

miştir. B. Eden ve Lord HaHfaks da· 
vetliler arasında bulunmakta idiler. 

rin üç motörlü bir tayyaresini dü~ürmüt 
ve diğerlerini mevcud bombalarını kö· 
rü körüne şuraya buraya atarak kaçma· 
ğa mecbur etmiştir. 

lspanyol işgüderinin Berlini 
I 

terki meselesi 
Pa.ris, 10 (A. A.) - Berlinden ay• 

rdan İspanya işgüderi B. Armengol 
burada Havas ajansma beyanatta bulu .. 
narak diplomatik masuniyeti kalmadı
ğr, alaman gizli polisi tarafından tazyilC 
edildiği ve bir defa da tevkife uğradığı 

için Almanyayı terke mecbur kaldığını 
söylemiştir. 

Alman ajansının tebliği 
Paris, 10 (A. A.) - İspanya işgü• 

derinin Paristeki beyanatı hakkında D. 
N. B. bir tebliğ neşretmiştir. Bundat B, 
Armengol'un verdiği maltı.matın yanhı 
olduğunu, kendisinin hükümetin iki si
vil polisinin muhafazası altında bulun• 
duğu ve Berlindeki ispanyol nasyona· 
Iistlerinin lbir taarruzundan korkarak 
kaçtığı ve kaçmrş olmak ithamından 

kurtulmak için Paristeki beyanatı ver
diği bildirilmektedir. 

**4 
* Paris - Eko dö Pari gazetesinin 

yazdığına göre, iki tren dolu yabancı 

gönüllü İspanya sınırına hareket et• 
miştir. 

• Londra, - Ademi müdahale kollb. 
tesinint İspanyol limanlanmn kontrolu 
hakkındaki teklifi dün tetkik ettiği ve 
perşembe günkü muhtemel toplantısın.. 
da da tetkik edeceği tebliğ olunmakta· 
dır. 
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anın Po itika 
ve Fi.kir Hareketleri 

Mısırlı bir kadın muharrir:~ 
bir 

... . . . 
goru§me 

Bayan Hüneyna Huri, türk kadınLğ:t ve j 
Tiirlciye hakkındal<l filtlr ve 
hislerini anlatıyor. 

Mısınn tanınmış muharrirlerinden ve "Elehram" gazetesiy
le "El musavver,, ınecmuasınm daimi yazıcılarından Bayan Hu
neyna Huri birkaç gündenberi şehrimizde bulunmaktadır. 

lstanbul yoluyle Ankaraya gelen ve ger-ek lstanbıılda, gerek 
Ankarada inkılciblarımız hakkında temaslar ve tetkikler yap
mak imkanını bulan Bayan Huneyna Huri, dün bir muharriri
mize, bu temas ve tethikleriyle §İmdiye kadar meşgul olduğu 
mevzu hakkında şu izahatı vermiıtir; 

''- 1928 sanesindenberi şark 
kadınlığının kalkınması hakkında 
tetkikler yapıyorum. Bu mevzu 
hakkındaki tetkiklerimi daha e
saslı bir şekilde yapabilmek için 
Ef ganistan, Hindistan, Irak, Suri
ye, Habeşistan ve Afrika cenup 
sahillerinde seyahatler yaptım. 

Irak, Kalküte ve !randa ini
kad eden birkaç kadın kalkınma 
kongresinde bulundum. Bu kon
grelerde mevzu etrafında nutuk
lar verdim. 

Bayan Hüneyna Huri 

Gö~ düklerimi ve fikirlerimi 
''P..::rde arkasında düşünceler,, ad 
lı h:r kitab haline koymağa ba~la
dım. Arabca olarak Mısırda bas
tıracağım bu kitabın İngilizcesi i
çin de Londraya giderek bir şir
ketle bir mukavele imzaladım. Bu 
konturata göre kitabın son kısmı 
türk kadmlığma tahsis edilecek
tir. 

işte kitabımın en mühim kıs
mını ikmal etmek üzere nihayet 
Türkiyeye de geldim. 

Türkiyeyi görmek benim için 
bir idealdi. Türkiye ve türk ka
dınlığının ilerleyişi ve bir inkılab
C:ıan diğerine süratle atlayışı hak
kında o kadar çok şeyler okudum 
ki burasını görmeğe can atı
yordum. lstanbuldaki beynelmi
lel kadınlar kongresine gelecek
ler arasında benim de ismim var
dı. Fakat· o zaman kitabımın kon
turatı için Londraya gitmekliğim 
lazım geldiğinden gelemedim ve 
diğer murahhas arkadaşım Bayan 
Huda Şaraviyi lstanbula yolcu e
derken en büyük acıyı duydum 
ve ona gı bta ettim. 

Bu kitabın en enteresan tara
fı türk kadınlığına aid olan kısmı 

olacaktır, demiştim. Bu hükmü, 
sizi pek yakından tanıdıktan ve 
türk kadmlığmrn ilerleyişini biz
zat gördükten sonra veriyorum. 

İşitmek ve okumak, görmek 
gibi olamıyor. Okurken çok ileri 
diye takdir ettiğim hamlelerini
zin, eserlerini yakından gördük
çe tasavvurumdan daha ileri bul
dum ve takdirden çok yüksek his
ler ve hayretler içinde kaldım. 

Muharrir, avukat, hakim, dok
tor bircok kadmlannızla temas 
ettim. Gördüm ki, bugünkü Tür
kiyenin her şeyi gibi kafaları da 
tamamen garblıdır. Kafalar böy
le olmasaydı, zaten yurdunuz hu 
yüksek medeni seviyeye nasıl e
rişirdi? 

Türkiyede kadın doktor, ka
dın hakim. kadın mebus, kadın 
baytar, kadın ziraatçi, velhasıl er· 
keğin çalıştığı her işte kadın var. 
Ben doğrusunu söyliyeyim ki bun-
1an birkaç kişi olarak düşünüyor
dum. Daha dün bir kadın haki
minizle görüşürken yalnız Anka
rada hakim olarak on bir kadı
nın bulunuşu heni hayretten üstün 
hallere düşürdü. 

Ankarada bir yeni sürpriz kar
şısında do.ha kaldım. Türk kadını 
asker de oluyormuş. Aman Alla
hım ben neye türk değilim. Hiç 
durmaz hemen asker olurdum. 
Bu, kadın için ne ulvibir iştir. 

Ankara şehri de sayısız harika
larmız arasından biri .•• Az za
manda tam manisiyle bir Avrupa 
şehri olmuş. 

İlmi hareketlerinizi, ilim mü
esseselerinizi pek yakından tetkik 
ederek ve müesseselerinizi geze
rek öğrendim. Dört yüz elli mev
cudlu ''Gazi Enstitüsü,, nde gözle
rimle gördüğüm elli kız talebe 
var. Hele "İsmetpaşa,, kız ensti
tüsünün müstakbel türk ev kadı
nını yaratan mesaisi hemen he
men misilsizdir. 

Görüyorum ki bütün bunlan 
Atatürk' e medyunsunuz. Atatürk, 
Türkiye icin ve şark için bir büyük 
nimettir. Onun yalnız düşünücü de
ğil, bizzat kurucu dehasıdır ki Tür
kiyeyi böyle az zamanda mucizevi 
bir kemale eriştirmiş onunla bütün 
insanlık iftihar eder." 

Kıtabına koyacağı yazılardan 
ayn olarak "Elehram" gazetesine 
Türkiye intibaları hakkında yazdığı 
bir makaleyi de bana okudu. Bunda 
bize anlattddannm bir hulasası var
dı ve son sabrlan; türkler ve tarkWar 
gibi kendisinin de Atatürke çok uzun 
ömür dileyen çok samimi ve candan 
ifadeleriyle bitiyordu. 

•w w•~ 

Franko, yeni bir ispanya hazırlıyor 
Vu mecmuasında Bertrand de ]ouvenel yazıyor: 

Franko İspanyasının nasd olacağını tahmin için elimizde he
men hiç bir delil mevcud değildir. Hitler ve Musolini iktrdar 
mevkiine geldikleri zaman, bir siyasi şef mazisine sahibtiler. 
1ktıdar mevkiinde ne şekilde hareket edeceklerine dair önce • 
den vermiş oldukları sayısız beyanatlar sayesindedir ki bu iki 
şef etraflarına milyonlarca taraftar toplamışlardL 

İspanyanın şefi ise esrarlı bir şahsiyettir. Yeni İspanya, 
hedef ve maksadları tamamiyle meçhul olan bir şefi başına ge
çirmiştir. Ve Franko, ne Duçenin, ne de Führer'in sahih ol • 
madıkları bir hareket serbestisine malik olacaktır. 

Musolini '9e Hitler, teşrii yoldan birer başvekil sıfatiyle 
iktıdar mevkiine gelmişler ve ancak sonradan eski faşistleri 
tasfiye ederek yerine yeni bir nizam kurmuşlardır. General 
Frankonun vaziyeti ise tamamiyle başkadır. Sivil harb her şe
yi silip süpürmüştür. Ortada ne cumuriyet, ne anayasa, hiç bir 
şey kalmamıştır. Ortada ancak muzaffer bir ordu ile, şefinin 
iradesi kalmıştır. 

Muhtelif parr.ileri birleştiren tek ordu. 

Bir tek ordu. Faakt bu ordu biribirinden ayrı unsurlardan 
müteşekkildir: muntazam askerler var, karlistler var, Falan -
jistler var. Karlist!er ve Falanjistler kendi hususi üniformala
rını taşırlar, hareket sahasında askeri şeflerin adı altındadır • 
lar, fakat geride "ananeci birlik" ile "ispanyol falanj" ları ta -
rafından toplanarak sevkedilmektedirler. 

Hep bir ağızdan: "Ben mi lspanyaya silah göndermişi 
ilk önce .şunu söyliyeyim ki ben bu memleketin nerede old 
ğunu bile bilmiyorum. Sonra, benim ötekine berikine verec 
silahım da yoktur.,, 

(Kopenbag'da çıkan Politiken'dea alınmıştır. 

Bu iki sivil teşkilatın yardrm ve müzahereti olmadan ordu.=========================::l 
nun zaferi kazanmasına imkan yoktu. Bunu anlamak için şu• 
rasmı hatırlamak yeter ki 47 garnizon üzerinden ancak 13 ü 
isyan etmiştir. Ve bu isyan hareketleri de ancak, halkın yar • 
drmrna istinad eden noktalarda tutunabilmiştir. 

İsyanın hazırlanmasında ve muvaffakiyet kazanmasmda 
karlistlerin lideri Fal Konde'nun ve Falanjistlerin lideri Primo 
de Rivera'run rolleri ehemiyetlidir. Bu iki politika adamı da 
yeni bir İspanya temsil ediyorlardı. Fakat bu yeni İspanyayı 
anlayış tarzları biribirinden ayrılıvordu. 

I şıirakten birliğe. 

Eğer isyan pJanlarr aynen tahakkuk etmiş, ayaklanma 
Madrid ve Barselona'da muvaffak olmuş olsaydı, eğer önce
den intihab edilmiş olan şef General Sanjurjo, kendisini Por
tekizden getiren tayyare ile birlikte düşüp ölmüş olm;\saydı 
çok muhtemeldir iri vaziyet şimdi şu merkezde olacaktı: İspan
ya muvakkat diktatör General Sanjurjo tarafından idare edile. 
cekti ve milli birliğin muhtelif unsurları, yeni İspanya re_ji -
minin şeklini tayin hususunda şimdiden biribirine girmiş bu
lunı>caktı. 

Yüz günden fazla devam eden harb, vaziyeti derin bir su. 
rette değiştirmiştir. İhtilal hareketinin akamete uğraınıyacağr 
sanılmış olan ilk günlerin iztırabı, muharebe tesanüdü, bütün 
bunlar siyasi düşünceleri biribirinden ayn insanlan birleştiren 
mi'ı~terek bir his doğurmuştur. 

Eski sağ-tarın siyasi mahfilleri, tasarladrkları rolü oynaya
mıyacaklardır. Üç buçuk ay devam eden harb esnasında bun• 
lar geri plana atrlmışlardır. Simdi tek ehemiyetli olan sözle. 
ri ve icraatları ile milJi orduya iki yüz bine yakm he~ecanlı 
adam kazandırmış olan Falanjistlerin ve karlistlerin sefleridir. 

G~n.eral Fra:ıkonunv~e?eral Sanjurjo'dan farkı da ~ejim me
selesını tamamıyle degıştırecek mahiyettedir. 'General Fran
ko milli partiler arasındaki münakaşalardan yeni bir rejimin 
doi!masma iml~an vermek için bir muvakkat diktatör rolünü 
o.ymyaca~ ad~m deği.~dir .. o. bilakis, kendilerini göstermek is
tıyecek sıyası temayulJerı susturacak yeni rejimi bizzat ku • 
racak olan adamdır. 

Ordu, bir1.eş!irici bi'. milliyetçi hissin doğduğu kab oldu. 
Franko, bu hıssın kendınde şahıs1and1ğı adamdrr, 

ispanya devletin şefi Franko 

Kanarya adalarının askeri valisi, fırka 1ı:umandanı Don 
Fransisco Franco Bahanode, nasıl oldu da İspanya devletinin 
şefi oldu, bu iktıdarı kimden aldı? 

Harbm ve miUiyetçilerin elindeki toprakların idaresini te
min için kurulmus olan Burgos'daki milli müdafaa meclisin. 
den (Junte) den. Bu Junte ise iktıdarını ancak kendinden al. 
mıştı ki, bir harb zamanında bu normal bir haldir. Bu meclisin 
teessüsü şu şekilde ilan edilmişti: 

JNUMARALIKARANAME 
Tek. madde - Bütün devlet iktıdarlarını üzerine alan ve 

General Franko ve dayandrlfr grupları te~sil 
edenlerden birkaçı 

yabancı devletler nezdinde memleketi meşru bit surette tem 
sil eden bir milli müdafaa meclisi teşekkül etmiştir. 

Bu meclisi tüml{eneral Don Mif{uel Cabanellas Ferrer (rei 
Don Andres Saliquet Zunneta, tuğgeneral Don Miguel Pont 
Don Emilio Mola Vida/ ve Don Fide} Davila Arrondo erk 
nr harb albayları Montaner Canet, Don Ferderico ve' Do 
Frnando Moreno Calderon,dan mürekkebtir. 

3 ağustosta, Tunte'nin 25 numaralı kararnamesiyle, "Fa 
ordusu ve cenubi İspanya ordusu kumandanı" diye tavsif edi 
len General Franko Junteye aza olarak kabul ediliyordu. 

Nihayet 30 eylillde, bugün iktıdarı tayin ettiği Gene 
Frankoya terkederek Junte kend.ini feshetti. 

Demek ki General Franko'nun diktatörlüğü başlıyalı yal 
nız bir ay olmuştur, Ve bu ay zarfında askeri hareketleri Ge 
neralin hemen bütün zamanrnr işgal etmiştir. 

İç siyaestinin, içtimai siyasetinin, dış siyasetinin ne olaca: 
ğını arkadaşları da bilmemektedir. 

Franko hükümetini nasıl organize eıtl. 

Salamank'da, eski Katedrahn yanında mini mini bir bina'da 
sefin bürosu ve "devlet şefi umumi katibliği'' kurulmuştur. 
Umumi katib generalin kardesi Kaymakam Nikola Franko'dur: 
ve yanında iki memurla bir daktilo çalışmaktadır. 

Nazırlara devlet şefinin emirlerini bildiren işte bu umumt 
katih1iktir. Nazırlar rm? Bu unvanı taşıyan kimse yoktur. 

Valladolid şehrinde umumi vali unvanını taşıyan General 
Francisco Fermoso Blanco vardır ki hemen hemen dahiliye na· 
zm vazifesini görmektedir. Milliyetçilerin elinde bulunan 
muhtelif vilayetlerdeki sivil valiler onun emrindedirler. 

Diğer "nazırlar" Burgos'dadırlar. Hatb ve dış münase • 
betler sekreterlikleri buradadır ki bunlardan birincisi Don 
German 'Gil Yuste ve ikincisi elçi Don Francisco Serrat tara• 
fmcfan görülmektedir. , 

İspanyanın normal hayatrnı temin vazifesiyle mükellef di· 
ğer ''nazırltklar" da burada bulunmaktadır. 

General Franko'nun fikrince muharebenin devamı müd. 
de tine üç şeyin hususi bir ehemiyeti vardır: harbın idaresi ve 
buna aid her husus: bu aid olduğu devlet sekreterinin vazife
sidir. Yeni devletin tanılması için yabancı devletlerle müza • 
kerelerde bulunmak: bu da aid olduğu devlet sekreterinin işi· 
dir. İşgal edilmiş arazide nizamın muhafazası: bu umumi va· 
linin işidir . 

Fakat bu istisnai meseleler dışında hükümetin gündelik iş
leri de hatıra gelir. General bu meselelerin politika dışı bir şe. 
kilde halledilmelerini istemiştir. 

Bu husns için bir "teknik meclis'' teşkil etmiştir ki başında 
tuğgeneral Don Fidel Davila Arrondo bulunmaktadır. Bu mec· 
lis yedi komisyondan mürekkebtir ki bunlardan her birinin re· 
isi bir nazır rolü görmektedir. Bu komisyonlar şunlardır: 

Maliye komisyonu, adliye komisyonu, ziraat ve zirat işçilik 
komisyonu, endüstri ve ticaret komisyonu, kültür ve tedris 
komisyonu, nafıa işleri komisyonu, münakaleler komisyonu, 
iş komisyonu. 

Teknik meclisin yedi bakam ve onların başbakanı general 
Davila, Burgos'da katolik kırallarm Kristof Kolomb'u kabul 
etmiş oldukları sarayda çalışmatkachr. 

İspanyol imparatorluğunun bu hareket rıoktasr hükümet 
azalarını barındrrmak için tesadüfen intihab edilmiş değildir. 
Her ş.eyde yeni İspanyayı eski büyükfüğünün hatırasına bağla· 
mak gayretleri göze çarpmaktadır . 

Dört metre murabbalık küçücük odalarda çalışan general .. 
ler ancak bir buçuk saat müddetle ziyaretçi kabul etmekte ve 
bu müddet geçtikten sonra kimseyle görüşmemektedirler. 
Franko hükümeti hakkında bir fikir edinmek için ou nazırlar
la yaptığımız görüşmelerin hiç biri beş dakikadan f:ızla sür • 
medi, hepsi bana sarih ve enteresan şeyler söylediler, fakat hiç 
biri bunların neşrine müsaade etmedi. Her yerde aynı formül 

- Ancak şef söyliyebilir. 

E.<ıJki ve yeni I spanya. 

Musolini gibi, Hitler gibi, Franko da, milli inkılabın en 
mühim esası bazı hususi kusurlarla malfıl olan bir kadroyu ba
zr hususi meziyetler arzeden yeni bir kadroyla değiştirmek 
olduğuna kanidir. Tıpkı Gil Blas zaamnında olduğu gibi, saat 
ikiden bes.e ve dokuzdan gece yarısına kadar kahvelerin tara.
salarında oturan ve tek bir şeyle, kendilerine Iayrk olmadıklarr 
bir saygı J{Österilmesini elde etmekle uğraşan asılzade ekabire 
olan nefretini General Franko gizlememektedir. 

Bu neviden ekabire Salamank ve Burgos'da gitgide daha 
çok rastianır olmaktadrr. Zafer katileştikçe bunlar Biarritz 
ve Saint-.J ean-de-Lutz'dan dönmektedirler. Bunlardan biri 
bir aperitif alırken bana bir gün, caddeden geçen gönüllüleri 
göstererek : 

- Terbiyesizler! beni selamlamıyorlar 1 
Demişti. 
General Franko'nun başlıca endisesi, bu lüzumsuz ekabiri 

bir kenaıa çekerek yerlerine canlı elemanlar geçirmektir. Bu 
- Sayfavı ceviriniz -
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hal milli ihtilalde hakları olduğu ze
habında bulunan bazılarının protesto· 
!arına sebebiyet vermektedir. 

Şu sözler Generale atfedilmektedir: 
- Solcu rejim zamanında İspanya· 

dan kaçmış olmak, bugün kıymet kazan
mak için kafi bir sebeb teşkil etmez. 

Yeni İspanyanın adamlarını general 
bulundukları yerden, yani bilhassa kar. 
list ve falanjist hareketler içinden bu
lup çıkaracaktır. 

Frankonun programı 
Frankonun en fazla yaklaşılır za

manı ön ~arakollarda bulunduğu za· 
manlardrr. Genç askerler arasında bu
lunmak onu neş.elendirmektedir. O za
man güçlük çekilmeden kendisiyle ko. 
nuşulabilir. Bu şartlar içinde bir gün 
kendisine soruyorum: 

- Geneıal, Madrid'i aldıktan sonra 
politikanız ne olacaktır? 

Kati bir ses cevab verdi: 
- Niyetlerimi herkesten önce ken· 

di insanlarıma, aynı miUt ideal uğrun• 
da emrim altında çarpışanlara bildir -
meli değil miyim? 

Franko muhariblerine hitaben söy • 
]ediği nir nutukta hükümet programı • 
nı izah etmiştir: 

Evvela mutlakiyetçi devlet: ••ts
panya mutlakiyetçi prensipe uygun o • 
Jarak organize edilecektir .. Hareketimiz 
otorite prensipinin teessilsünü amirdir. 
Tamamiyle askeri mahiyette bir dikta
törlük mevzuu bahis değildir. Bir hi 
yerarşi'ye istinad eden bir sosyete ya
ratmak lazımdır." 

Sonra mahalli hususiyetlere saygı: 
''İspanyol mıntakalarının hususiyetleri. 
ne hürmet edilecektir. İspanya en parlak 
devrini mıntaka ananelerine hürmet e
dildiği zamanlarda tanımıştır. Fakat 
milli birliğe halel verilmesine müsaade 
edilmiyecektir.'' 

Bir Katalonya istiklalinin imkanı 
hakkında kendisine sorulan sualleri ge· 
neralin istihkar edici bir tebessümle 
karşılamasına hayret etmemelidir. 

Fakat devam edelim. Generalin par. 
lamanter rejime karşı durumu nedir? 

''Profesyonel hedeflerinden ayrıla -
rak siyasi menfaatler elinde güden sen
dikaların ve partilerin komitarları 

bir karışıklık aleti haline gelen bozuk 
düzen rey verme usulü artık geri dön. 
miyecekt;r," 

Siyasi düşünceleri temsil eden Kor
tesler yerine, korporatif kortesler ku
rulacaktır. 

General, mahalli ve korporatif otori
telere ehemiyetli bir rol temin edecek 
bir ademi merkeziyet lehinde de fikir 
beyan etmiştir. Bu siyasi program Ma
uros vari-:lir: "otorite ve hürriyetler'' 

İspanyanın çarlık Rusyası gibi içti
mai şartların eşitsizliğinden muztarib 
olduğu kimsenin meçhulü değildir. Bu 
vazieti kuvvete müracaatla idame etmek 
Franko'nun hedefi değildir. Bilakis: 
"iş, himayesiz olarak sermayenin key. 
fine tabi kılınmamalıdır; bu, onu sınıf 
halinde organize olmaya ve milletin 
menfaatlerine aykırı bir mücadeleci. ta
vır takınmaya sevkeder. İşçinin emni
yeti makul bir ücretin garantisi ile te
min edilecek ve o, iktısadın ilerlemele
rinden kendi hissesini alacaktır. İspan
yol iktısadının yolunda gitmesiyle mü. 
tenasib bütün içtimai fetihlere riayet 
edilecektir. İşçilerin hakları, randıma
nı ve servet yaratıcı unsurlarla dürüst 
elbirliği hususunda kendilerine vazife
ler tahmil etmektedir." 

İspanyolları çalışmaya sevk ıçın 
alınmış olan tedbirlerden biri, birkaç 
hafta önce bankalar komisyonunun ver
miş olduğu bir kararıdır. Hiç kimse is
tihlak ihtiyaçları için bankadaki cari 
hesabından bin pezetadan fazla para 
çekmek hakkını haiz değildir. Zabıta 

tedbirleri de vardır. Nihayet manevi 
tazyik vardır. 

Zirai sahada. diktatör aile mülkünün 

B. A.:ıaua 

B.RUZVELT 
Tekrar Amerika Birlesik devletleri , 

reisliğine seçildikten sonra 
Bay Ruzvelt, önümüzdeki dört yıl için, yeniden cumur reisliğine seçil. 

miştir. B. Ruzvelt'in ilk intihabı, dünya buhranrmn en had devresine ras
almıştı. Bu buhranı önlemek için, yeni cumur reisinin, o zaman, aldığı 

tedbirler silsilesine ''New Dear• adı verilmişti. Bu tedbirlerin netfresi ne 
oldu? L' Information gazetesinden sütunlarımıza aldıi!ımız asabdaki tah
iil bunu hah etmektedir. 

L'Inlormation gazetesinden: 
Amerika halkı, ezici bir ekseri

yetle reylerinı Ruzvelte verirken, ev
vela kendisinin şahsi meziyetlerinde, ze. 
ka, cesaret ve insanlığına karşı saygısı
nı gösterdi. Sonra, programına iştira· 
kini tazeledi: "Tahlis hareketleri, kal
kınma, reformlar,,. Ve nihayet onun 
metodlarını açıkça tasvip etmiş oldu: 
devletin iktısadda ölçülü müdahalesi , 
enflasyon vasıtasiyle finanse edilen bü-
yük masraflar, ki her ikisi de paranın 
devalüasyonunu takib etmişlerdir. 

B. Ruzveltin şahsiyeti üzerinde bu
rada ısrar edecek değiliz. Yalnız şu 

kadarını söyliyelim ki cüretli müceddid 
ve mahir politikacı bu büyük münev
ver burjuvanın şahsında, Birleşik dev
letlerin, kendisini iktısadi bir yıkılış
tan ve sosyal bir karışıklıktan kurtar
makla beraber şahsi teşebbüs rejiminin 
inşacı kuvvetlerini ihlal etmemiş olan 
adamı bulmuş olduğu kanaati bugün 
pek yaygındır. 

1932 sonteşrininde seçilen ve 1933 
martında, bankalrın umumi iflasları sı
rasında, işçi ihtilali ve zirai inkılab teh
likeleri büyümekte iken iktidar mevki
ine gelen New Deal reisi, üzerine iki 
nevi vazife aldı: 

Birincisi muvakkat kalkınma ted
birleri, ikincisi devamlı organizasyon 
tedbirleri. 

Ruzvelt üç taraflı para uzlaşmasına 
imzasını koymuştur. 

Kendisinin son beyanatları da gös
teriyor ki o, harb ve diktatörlük kuv
vetlerine karşı sulhçu demokrasilerin 
el birliği yapmaları lüzumuna bilhassa 
kani bulunmaktadır. 

1. - Tahlis işi: 

İçerde alınmış olan muvakkat ted
birler şu gayeleri güdüyordu: 

Evvela vaziyetleri ümidsiz görü-

yaratılmasını tasarlıyor Şehirlerde zirai 
müstahsille müstehlik arasında rol gö
ren bürokratik ve ticari organizmanın 

basitleştirilmesini de düşünmektedir. 

Dış siyaset. 
Generalin gayeleri arasında bizi en 

fazla alakadar eden şey, takib etmek ni. 
yetinde olduğu dış siyasettir. İspanya 

topraklarından bir kısmım yabancı dev
letlere terkedip etmiyeceğini ona sor
mak doğru değildir. Açıkça cevab ver
mektedir ki bunu yapacak bir hükümet 
millii vastına layık olamaz. Bütün mil· 
Jetlerle iyi münasebetlerde bulunmak is
temekle beraber İspanyaya ırk, dil (ce. 
nubi Am1.:rika, Portekiz) yahud da ide· 
al bakımından yakın olan (İtalya ve 
Almanya) devletler lehinde bir tercih 
yapacağını saklamıyor. Her türlü ''Sov· 
yet temasları'' nı münasebetlerinden 
hariç tutmaktadır. 

'Göğüslerinde İspanyol bayrağını, 

Portekiz, iteılyan ve alman bayraklariy· 
le birleşiren bir rozet taşıyan askerle • 
rin çoğalması bizim için endişe verici 
bir haldir. Bu rozeti taşıyanlar, bunun 
yeni "bolşt"vik aleyhtarı haçlılar sefe -

ri" nin alameti olduğunu söylüyorlar. 
''Haçlı" devletlerden üçü Fransanın sı. 
nırdaşı bu~undukları için endişe etme· 
meye imkan yoktur. 

Bununla birlikte dış münasebetler 
sekreterliğinde, kendiliğinden doğan 

bir fikir ceı eyanını hükümetin tasar • 
lanmış bir politikası addetmek doğru 
olmadığı ileri sürülmektedir. 

Hakikat şudur ki İspanyanın yeni 
şefi politikasını, hiç şüphesiz büyük öl
çüde şimdiye kadar kendisine gösteril
miş olan sempatilere göre - ve bu Fran
sa için müessiftir • fakat gene büyük 
ölçüde İspanyol milletinin daimi men
faatlerini göz önünde tutarak tayin e • 
decektir.1 Bizi meşgul etmesi tazım ge • 

len taraf, rejim benzerliği dolayısiyle 

Almnaya tesanüdünden ziyade, Akde • 
nizdeki müşterek menfaatler dolayısiy
le italyan - İspanyol tesanüdüdür ki bu 
tesanüd İspanyayı İngiltereye karşı 

koydu racaktır. 

nen iktısadi branşların ve sosyal kate
gorilerin tahlisini temin etmek. Bun
lar, arasında bilhassa üçte iki veya üç
te dördü donmuş bir halde bulunan 
bankalar, gelirlerinin yüzde altmışını 

kaybetmiş ve c.ğır borçlar altına girmiş 
olan çiftçiler, mecburi borçlarının yü
kü altında ezilmiş olan demiryolları, 
gülünç bir surette gayri kafi olan hayır 

B. Ruzvelt 

müesseselerinin yardımına terkedilmiş 
olan işsizler vardı. 

2. - Kalkınma 

Bundan sonra, umumi bir iş kal
kınmasını ve fiatların yükselmesini te
min etmek işi geliyordu. Sermayeleri 
ve gelirleri mahveden tasarruf ve likid
lik yarış:nın doğurduğu fiat ımkutu, 

iflaslar ve işsizlik fasid dairesini dur· 
durmak, bu meşum prosesüs yerine bir 
kalkınma devresi açmak icab ediyordu. 

Bunun için müstehlik hususi iktı
sada muhtaç olduğu şeyleri, yani mü
badele circuitlerini ve kötürümleşmiş 

olan istihsal vasıtalarını yeniden tesise 
elverişli satın alma kabiliyetini ver
mek, mecmu geliri bir yandan çağ"ltır
ken, öte yandan buhran yüzünden vu
kua gelmiş fiat müsavatsızhğını tashih 
etmek suretiyle daha adil ve daha ak
tif bir gelir taksimi vücuda getirmek 
lfızımdı: işçi ücretleri bayat bahalılı
ğından, zirai fiatlar sınai fiatlardan 
<laha fazla yükselecekti. Nihayet haki
ki kıymeti buhran yüzüııden ölçüsüz 
surette artmış olan faizler inecekti. 

3. - Reformlar 
Nihayet, iktrsadi ve içtimai orga

nizasyon tedbirlerilc, müstahsilleri, iş
çileri, ve ta'>arnıf sahihlerini felaketin 
yenilenmesine brşı sigorta etmeliydi. 

Ticaret oda;;: tarafından ilham edi
len N.R.A. kanunları bir yandan işleri 
karlı bir hal~ koyacak bir rekabet ni
zamlanmasını, öte yandan da iş veren
le işçiler arasındaki münasebetler ve iş 
şartları hakkındaki içtimai bir nizam
lanmayı istihdaf ediyordu. 

Zirai nizamlanmada, 1926 nın köy 
satın alma kabiliyetini yeniden tesis i

çin transformasyonlardan alınan re
simlerle muvazelenen tahdid primleri-

ni ihtiva ediyordu. 

Banka kanunları tevdiatın sigorta
lanması ile, iş ve tevdiat müesseseleri
nin birbirinden ayrılması esasını güdü
yordu. Bu kanunlar, aynı zamanda, Fe

deral Banks nezdinde reeskontoyu ko· 

laylaştırdı. 

Nihayet ihtiyarlık sigortası, hasta
lık ve işsizlik sigortası tesis edildi. Bu 
sigorta işçilerin, iş verenlerin ve dev
letin üçüz yardımlariyle husul buluyor
du. 

B üdce, dolar ve milll gelir 
Reformlar federal büdceye ehemi

yetli meblağlara mal olacaktır. Büdce 
üç senedenberi yüzde 30 nisbetinde art· 
mıştır. Fakat onu bilhassa kabartmış O• 

LOYD CORC 
açık konuşuyo r 

ALMANYA, FRANSA'YA YAKIN BİR ORDU YAPABiLMEK 
lÇlN SENELERCE ÇALIŞMALIDIR - İTALYAN VE ALMAN 
FiLOLARINA BiR FİLOTiLLA KARŞI DURABiLiR - AV
RUP A'NIN EN KUVVETLİ HAVA FİLOSU RUSYA'DADIR 

SILAHLANACACIMIZA MiL LETLER CEIUİYETL~t 
KUVVETLE NDIRELll\1 •• 

Bay Loyd Corc son hafta içinde 
Mançester'de serbest ticaret cemiyeti
nin salonunda bir konferans vermiş ve 
bunda demiştir ki: 

- Her zaman yaptığım gibi, son 
günlerde düşündüğümü açıktan açığa 

söylemek yüzünden başım bir çok be
lalara girdi. 

Lenin, Ramzey Makdonald'dan da
ha büyük adamdır, dediğimi farzedin; 
yine farzedin ki Stalin'in Walter 
Elliot dan daha büyük bir organizas
yon adamı olduğunu söylemişim; bun
dan benim bolşevik olduğum manasımı 

lan masraflar tahlisiye ve kalkınma ça
lışmaları bilhssa nafia masrafları ol
muştur. 

Yekun olarak on iki milyar dolar 
sarfedilmiştir ki büyük bir kısmının 
ikraz ve teçhiazt olarak karşılığı mev
cuddur. 

Bu muazzam meblağlar, hemen ta
mamiyle bankalar tarafından, bir kre· 
di enflasyonu şeklinde verilmiştir. 

Paranın çekle ödendiği yerde bir 
kredi enflasyonu bir istihlak vasıtaları 
enflasyonu demektir. New Dealciler 
sürprodüksiyon devrinde bunun meşru 
olduğunu ve tehlikeli olduğu zaman is
tihsal kapasitesi tamamiyle kullanılmış 
olacağı için, lüzumsuz bir hale gele
ceğini söylemehtedirler. 

Mahreçlerin yeniden bollanması 

"teşkilatlı istihsal,, tedbirlerinin tah
didci karkterini tashih etmiştir. 

Devalüasyondan sonra sınai istih
sal iki misline çıkmıştı. Ancak birkaç 
aydanberidir ki, istihsal maddeleri sa
nayiinde geniş bir kalkınma sayesinde, 
o esnada elde edilmiş olan rakamları 

geçebilmi:?tir. 
1929 da 81 milyardan 1932 de 38 

milyara düşmüş olan ve ilk ayların ne
ticelerine göre 1933 de 30 milyarı ge
çemiyecek olan milli gelir, tedricen ar
tarak 1936 da 65 milyara yükseldi. Bü
tün içtimai kategoriler bundan istifade 
ettiler. 1933 denberi büyük şirketlerin 
karları dört misline çıkmıştır. 

Artan hazne varidatı adi masrafla
rı, şimdiden muvazenelemeye imkan 
vermiştir. B. Ruzvelt tam muvazenenin 
bir veya iki sene içinde tahakkuk ede
ceğini söylemişti c. 

Yüksek ;urcı ve ana yasa 

§üpheı..lz, yüksek şura, sınat ve zi. 
rai niza.J:r,lanmaları ana yasaya, muha
lii diye ijga etmiştir. Fakat kanunlar 
sanaviın heyeti umumiyesi için filen 
muhatdza edilmiştir ve zirai istihsal 
ı.o.ah~Cım edilen A.A.A. ile aynı tesir
leıe sahih olan "toprağın muhafazası,, 
kanununa tabidir. 

Yüksek şiira içtimai lejislasyon hak-

kında hükmünü henüz verecektir. 
Diğer taraftan, N.R.A. nın resmen 

yeniden tesisi meselesi tekrar ortaya 
çıkabilir. Nihayet amme hizmetleri ser
vislerinin kontrolu meselesi hata mü-

nakaşadadır. 

Bütün bunlar geniş münakaşalara 

yol açacaktır. Burada biz, sadece, Ame- \ 

1 
rika seçicilerinin memnuniyetlerini bil-

dirmiş oldukları mazideki çalışmaların 
bir tablosunıı çizmek istedik. 

çıkar (kahkahalar) farzcdinki Hi tlerle 
Mussolininin Stanley Baldvin'den da
ha sağlam milli liderler olduğunu· söy· 
lüyorum (uzun kahkaha ve alkışlar.) 

bundan benim faşist olduğumamı hük
medilmelidir ? 

Yine kabul edin ki ben Karlayl, Ma
keley, ve Ramzey Muir ile beraber 
gördüğü en büyük şefdir, diyorum. 
Kromvel bu memleketin bugüne kadar 
gördüğü en büyük ~efdir, diyorum. 
Bundan krallık aleyhdarı olduğum 

neticesine mi varılır ? Bunun üzerine 
şimdi siz, katoliklere, onların benim 
yahudi dostlarıma gittikleri gibi, gidip 
"Kromvel'in ne yaptığını biliyormu• 
sunuz ? O Drogeda'da binlerce kato
liği öldürmüştü ; halbuki bu adam şim· 
di ona en büyük şef unvanını veriyor" 
mu diyeceksiniz ? bu, olamaz. 

Sizin fikir ve kanaatleriniz ara
sında bir çok ayrılıklar olabilir, fakat 
bu bir adamın büyüklüğünü ve yük-

' sekliğini tanımaya mani olmamalıdır. 
Bu sözleri ortadaki yanlış anlayış

ları düzeltmek için söylüyorum. 
Yoksa ben bu memleketin ve dünya• 

nın ihtilaller ve hükfımet darbeleriyle 
değil, serbest nutuklarla kurtulacağına 
kanaat edenlerdenimdir. 

Ben, nereden gelirse gelsin, hangi 
saikle olursa oısun, tazyikin, zulmun 
aleyhinde bulunan bir adamım. 

EN KUVVETLİ ORDU : 
Şimdi bana sorsalar, deselerki 
- Bugünkü vaziyet, geniş bir öl

çüde silahlanmayı zaruri kılmıyormu? 
ben, üzerimize bu kadar yükler yük
lüyerek bu kadar geniş ölçüde silah
lanmağa tarafdar olmadığımı söyle
rim (Alkışlar) • Son iki seneye nis
betle bu sene silahların fiyatı bize iki , 
misli pahalıya gelecektir. 

Önümüzdeki sene bu, daha ziyade 
artacaktır. silahlanma vaziyeti nedir ? 
Buna tarafdar olanJarn gözlerinde can
lanan manzara şudur: Büyük ve kud· 
retli bir Alman ordusu vardır ki bu, Rus
ya'yı zabtedccek, Fransa'yı yenecek, 

bizim şehirlerimizi de kül edecekdir. 
Sonra Almanların büyük ve kudr.:tli 
bir orduya sahih olan ve yerlilerin 
verdiği verğilerle tutunabilen IIabe
şistanı mağlup ederek (kahkahalar) dö
nen İtalya ile müttefik olduğu ve şim
di Avrupa'nın mukadcratı bu müthiş 

kuvvetin atıfetine bağlı bulunduğu da 

söyleniyor. 
Bunun hakikate uygun olan tarafı ne· 

dir ? Bugün Avrupa'da en kuvvetli or· 
dular Rusya ile Fransa'nın elindedir. 
Talimi, terbiyesi, techizatı mükemmel 
olmak üzere bugün Fransanın 5,000,000 
asker ç•karabileceğini biliyorlarmı ? 

Almanların ıbunu bilmediğini mi 
zannediyorsunuz ? Almanlar, ordula
rını Fransızlarınkine yakın bir kuvvet 
ve mükemmeliyete getirebilmek ıçın 
daha bir çok seneler çalışmak mecbu· 

ri yetinded ir ler. 

YAPILACAK İŞ NEDİR? 

Ortada vaziyeti ıslah etmek için si• 

lahlanmaktan bo.şka ve daha iyi çnre· 

ler vardır. Eğer Almanya ile İtalya 
Rusya'yı, Fransayı ve bizi eziverecek 
kadar ku• vetli ise o zaman diycek bir 
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şey yok. Lakin vaziyet bunun tam zıd
dıdır. 

Hatırda tutmanız ve başkalarına da 
hatırlatmanız lazımgelen bir nokta da
ha var; bugün Avrupa'nın en kuvvetli 
donanmaSı İngiliz ve Fransız donan
malarıdır. 

Şunu da tereddütsüz söyliyebilirim: 
İngiliz donanması tek baş·na bütün 
Avrupa'ya karşı durabilecek bir kuv
vettedir. İtalyan ve Alman donanmaları 
teker teker toplu bir halde bahse mevzu 
olursa onlara karşı bir filotillamızı 

gönderebiliriz. Kaldıki müthiş Frnsız 
ve İngiliz donanmaları beraber olunca 
vaziyet ne Jlur, dü§ünebilirsiniz. 

Bir çok saçma sapan Hikırdılar söy
ıenip duruyor; fakat bunların içinde 
hiç birisi "Akdenizde bir tehlike bu
lunduğu" sözünden daha saçma de
ğildir. 

HAVA KUVVETİ : 
Havaya gelince, hiç bir memleket 

sade ·havaca faik olduğundan• dolayı 
bir harbde muzaffer olamaz. Bunu si
sivil harbde görüyorsunuz. Hiç bir 
nıemeleket deniz ve kara kuvvetleri 
bakımından üstün olmadıkça hava üs. 
tünlüğünden istifade edemez. Bu bi· 
rinci nokta. 

İkinci nokta, bugün Avrupa'da en 
kuvvetli hava filosu Rusyadadır. Bu 
filo, tayyareleri, pilotları ve kalitesi 

' bakımından pek kuvvetlidir. Rusya ile 
Fransa, İngiltere hariç olmak üzere, 
havada büyük bir üstünlüğü haizdirler. 

Eğer Avrupa diktatörlüklerinden bi
risi tarafından ani bir harb çıkarıla
cak olursa - bunu böyle söylüyorum : 
çünkü bir çokları ıböyle bir şeyin ih· 
timalinden bahsediyorlar - onların kar
şısına çıkacak hava kuvetleri onları, 
yaptıkları masraf ve fedakarlıklara 
pişman edecektir (Alkışlar). Almanya 
alacağı dersi almıştır. 

SİLAHLANMAK MI, EL BİR
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Denilebilir ki diktatörler, kendi 
üstünlükelrine değil, bizim aramızdaki 
ahenksizliğin devamına güveniyorlar. 
Asıl tehlike silahca aşağılıkta değil, 
bu noktadadır. Bundan dolayı biz, 11i
lablarunız1 değil, el birliğini kuvvet
Iendirmeğe gayret etmeliyiz. 

Biz asıl gediği gönneyib lüzumu 
olmayan yere yama yapıştırıyoruz. 

Şurasını düşünmeliyiz, silahlanma 
yarış ve rekabeti daima harb ile niha
yet bulur. 

Bunu yapacağımıza bir sulh teşek
külü olan milletler cemiyetinin etra
fında toplanıp onu kuvvetlendirmeli 
ve busilah yarışına bütün dünya millet
leriyle birlikde bir nihayet vermeliyiz. 
(Alk şlar) Kollektif emniyeti gerçek
lendinneliyiz (Alkışlar) • 

Bunun için en müsait bir zamanda 
bulunuyoruz. Bütün milletler ekono
mik buhran içindedirler ve böylece 
külfetsiz bir emniyet husule gelmesi 
hepsini memnun P-necektir. 

Bugiin üçüncü Napolyonun İngilte
reyi istila için bir donanma ve bir or
du hazırlandığı söylendiği zaman alı
nan tedbirler gibi yanlıg tedbirler a
lıyoruz. 

O zaman memeleketi korumak için 
cenup sahillerine bir çok istihkamlar 
yapılmış.u. Bütün bunlar, bugün orada 
duruyor. Ve bütün yarışlarına golfci
lere hedef ve hareket noktası olmaktan 
başka bir işe yaramıyor. 

Bugiln alınan tedbirler, Çin, Ja
pon, Habeşistan, Stresa ve silahsızlanma 
işlerinde gösterilen aczi örtbas etmek 1 
maksadiyle alınmaktadır. Biz, bu iş

lerde fazla faziletkarhk gösterdiği-

' :4"merilrn{Ja cumhur reisi 
seçiminden sonra 

·U L U S 
& 

A1r pa • • ss dışı 
• n yı 

Yaz.:ın : Sir Osten Çembcrleyn 

Dü11ya vaziyetini, Avr upada. rejimler miicadclesini ke ndi gifril§İine göre tahlil eclen 
ingiliz devlet adamının a§ ağıdahi yazısmı J>e§ter Loyd gaze lesinden tercüme ediyoruz: 

c Cihan demokrasisi muhafaza edil· ı 
melidir ı > Bu insani gayenin boş ol
duf:runu, ve hatta diyebilirim ki, harb 
eonrası tarihi ile bu cı.imle arasındaki 
tezad kadar bütün siyasi parolaların 

çılgınlığını izanda bundan daha istih
zalı bir mütalaa görülmüş müdür ? 

Bugun demokratik ananelerine bağlı 
büyük devlet olarak Britanya İmpara
torluğu, Birleşik Amerika Hükumet • 
leri ve Fransa gösterilebilir. Buna bir 
de İskandina~a memleketleri, Betçi • 
ka, İsvi~re ve Felemenk ilave edil<lik· 
ten soma, bugünkü günde mevcud olan 
demokratik ana yru;alar listesi tamam • 
lanmış olur. Devrimiz diktatörlük dev· 
ridir. Müstakil, kendini hürriyet ve 
sulh içinde idare eden milletlerden 
teşkil edilmiş bir Avrupa kurulması 
hakkında vaktiyle hepimizin bes1'edi • 
ğimiz ümidin, ne sebcble boşa gittiği

ni eyice araştırmak, parlemantarizm 
ideaJini, lil>cral ve demokratik ana ya
sayı henüz yüksek tutan bizler için 

mizden, pek çabuk silahsızlandığımız
dan dolayı acz gösterdik; onun için 
hemen silahlanahm, deniyor. Bu söz
lere basit insanlar kapılır. Korkarım. 
ki bir takım işci liderleri de bunların 
arasındadır. 

Artık lıir diplomatik gözden düş
mekdense böylece kanaat değiştirmesi 
moda halini almağa başlamıştır. 

SALDIRGANA KARŞI : 
Milletleri bir araya getirib Milletler 

Cemiyetini kuvvetlendirerek ealdırga
na karşı duralım. Vinston Çurçil ile 
ben her zaman anlaşamayız; fakat ben 
onu daima takdir ederim. O, zan. 
nederim, dün bir şey söylediki söylen
mesi çok lüzumlu idi, 

O, saldırganlığı önleyebilmek için 
bütün milletlerin el birliğiyle Milletler 
Cemiyetinin etrafına toplanması ve onu 
kuvvetlendirmesi lazım geldiğini ve 
hatta kendisi Almanlardan hoşlanma
dığı halde eğer Almanya'da tecavüze 
uğrayacak olursa onun korunmasını is
tediğini söylemiştir. 

İSPANYA MESELESİ : 
İspanyadan da bahsedelim. Eğer l.ıu

radaki girift vaziyete bir hal şekli ve
rilmiyecek olursa o zaman orası bir 
cinayetle dünyayı ateşe yakmış olan 
bir Saray Bosna olacaktır. 

Habeşistana karşı yapmış olduğu

muz hatayı yine tekrar ediyoruz. Za· 
hirde bir bitaraflık siyaseti gütmek 
suretiyle saldırganlara yüz vermiş olu
yoruz. 

Bir tarafın istediğini alacağını, öte
tarafın hiç bir şey elde edemiyeceğini 
bile bile bir ambargo koyduk. Habeşis· 
tan için de ayni şeyi yapmııitık. 

Avrupa'daki demokrasiler, kim is
terse istesin, herhangi bir harbin çık
masına mani olacak kadar kuvvetlidir
ler; yeter ki aralarında sıkı bir birlik 
ve korkusuzluk bulunsun (Alkışlar) 

·siyasetimiz tereddütsilz ve kat'i lbir 
istikamet almalıdır. Her hangi beklen
meyen bir hadise karşısında korkak
lık ve çekingenlik göstermek felftkete 
çıkan yolun ta kendisidir. 

Kuvvetli bir şefe ihtiy&cımız var
dır: Eğer bugünkü hükümet bunu temin 
edemiyecekse millet kendibaşının ça
resine bakmalıdır. 

B. Ruzveltin tek
rar reisliğe gelme

si neleri yıkıp 
yuvarladri' 

(Bir fransrz 

karikatürü) 

ehemmiyeti inkar edilemiyecek bir l 
keyfi yettir. 

İngilterede istikbalin parlemanter sis
teme bağlı olduğunda biran bile tered
düd etmiyorum, İngilteredeki anane 
ve adetler sagdan •veya soldan gele -
cek herhangi bir diktatöı-lüğün kolay
ca ortadan kaidıramıyacağı kadar sağ
lam surette kökleşmiştir. Fakat, yine 
kendi emniyetimiz bakımm<lan, umu • 
mi vaziyet hakkında biran evvel vazih 
bir fikir sahibi olmamız da fena olma
yacaktır. Çünkü, vuıuh temin etmek, 
korunmak demektir. Ve dış politika 
hakkında l1akiki Lir fikir edinebilmek 
için de, herşeyden evvel eyice tenev -
vür etmek lazımdır; asıl l.ıundan son • 
radrr ki, başka nıemlel::etlcrde olanı ve 
ilerde olacağı anlayabilmek ve ona göre 
doğru bir hi.ıküm yürütmek mümkün
dür. 

Londracla henür. neşredilmiş olan 

küçük bir kitabı bugünlerde okuyup 

bitırdim.. Kitabın müellifi, Livrepul 

Üniversitesi, ispanyolca profesörü Al

lson Pcers'clir. Kitalım adı c 1930 dan 

1936 ya kadar İspanya faciası > dır. 

Ve müellifin anlattığı ~eyler hakika -

ten bir faciadır. Bundan başka, eser 

sahibinin tahkiye tarzı, bugünkü hfi. 

diselcrin izahında ender görülen bir 

objektivite taşımaktadır. Bu objekti -

vite gerçekten o kadar büyük ki, mü

ellifin kendi siyasi vaziyetini tayin 

etmek zor oluyor. Bu böyle olmakla 
beraber, eğer bir tek kitaba dayanarak 
bir hüküni yürütüiınesi caizse, İspan -
yadaki ihtilali lıu kadar tesirli' bir su
rette hazırJayan ve monarşinin meza
rını kazanların, hür fikirli bir grup 
olduğuna inanmak lazım geliyor. 

Profesör Pccrs, İspanyol milletinin, 
Primo de Rivera'nın diktatörlüğünü 

başlangıçta hoş karşılamış ol<luğunu 

kabul ve tasdik ettiği gibi, kırahn tah
tından indirilmesi anında gösterdiği 

cesaret, vatans"'verlik ve takmJığı tav
rı da ta kdirle karşılıyor. Ancak, r.e 
monarşiye ve ne de diktalÖrlüğe karşı 

sempati beslemiyor; onun beı,leciiğ-i 

sempati c ..cumuriyete hi ... ınet birliği > 

ni kuran üç kişinin 1931 şubatm<la 

neşrettikleri L.yannamedeki fikredir. 
Bu beyannamede deniliyor ki : 
c Monarşi, izmilılalin en had devre

sinde bulunmaktadır. Monarşinin ye • 
rini, İspanyayı tarihi mertebesinde ye
niden kurmak için, dinamik kuvveti 
disiplinle birleştirerek, bütün ispan • 
yolları iş başına çağıracak hakiki bir 
milli hükUmet ~ekli olan cumuriyet 
almalıdır. > 

Fakat bu çok heyecanlı ümid ve 

emellerin neticesi ne ol<lu ? Bunun ce
vabını, Profesör Peers'in kitabındaki 
son fasılda ve « Kaos > başlığı altında 

. buluyoruz. 

Müellif, bu felakette herhangi bir 
kimseyi suçlu gösteımeğe kalkışmak • 
tan tevakki edilmesini söylüyor, Lakin 
bizzat kendisi, hadiseyi aşağıdaki cüm
lelerde §U suretle terltib ediyor : 

"Bir inkrlab çersevesi içinde biribirine 
bağlı olmayan birkaç ayaklanma ve ih
tilalin, sivil harblerin en kanlısı ve ca
navarcası haline sokulması suretiyle, 
ikinci İspanyol cumuriyet tarihi bir 
facia olarak bitmektedir ... İkinci cumu
riyet, kelimenin tam manasiyle, öl
müştür:• 

Yine eserin bir yerinde deniliyor ki: 
"Her iki tarafda da, gözün aılabildiğı 

kadar yığınlar bıçaktan geçiriliyor. 
Alınan intiba i~te budur. Reaksiyon, 
harb kargaşalığının patırdı ve gürültü. 
lcri arasında gaip olup gidinceye kadar 
şiddetli bir hal aldı. İnsanlar birbir
lerinin gırtlaklarına sarıldılar. Kültü
rün yerine Kaos geçti. V c bunların ara
sında hepsinden büyük hakiki bir cu
muriyet martiri vardır ki, o da, bizzat 
"İspanya" dır. 

Bunlar, Peers'in anlattığı facianın 

bir kaç cümle içine sıkışdırılmış şek
lidir. 

Bugünkü Madrid hükumetini, hürri
yet ve demokrasinin pi~dan olduğunu 

zannedenler • işci partisinin Edinburg 
daki toplantısındaki bazı hatibler gibi-

Sovyet Rusya rejimini demokrasi sanan
lar kadar hakikati bilmeyenlerdir. Her 
iki devlet sisteminde de bizim taklid 
edeceğimiz bir taraf yoktur. İki taraf
dan hangisi muzaffer çıkarsa ~ıksın 

İspanyadaki sivil harbin neticesi, an
cak bir diktatörlük olabilir. Bir prole
tarya diktatörlüğü ise, şah.si ve siyasi 
hürriyete hiç bir suretle sağ taraf dik· 
tatörlüğünden fazla bir değer izate et
miyor. Britanya işcilerinin liderleri 
her ikisini de bilmek bile istemiyorlar. 

Tarihin her vesile ile ve her şey

den ziyade daima teyid ettiği bir haki· 
kat varsa, o da, vaktiyle Saturn'un ço
cuklarını yemesi gibi, ihtilallerin de 
kendi ana babalarım yemeleridir. İh· 

tilal çıkaran bir kimse, bu ihtilalin 
ilk kurbanı olacağını hesabına katma
ga mecburdur. 

İspanyol demokrasisinin yıkılışı üze
rinde kasden böyle uzun tafı>illere gi· 
riştim. Çünki, İspanya, Avrupa'nın bü
yük bir kısmında demokrasi sistemini 
mahv ve harab eden kanlı felaketlerden 
biri olmak bakımından, bize terü ta
ze bir örnek olmaktadır. Fakat hür mil -
!etler için, İspanya'daki mücadelenin 
ceryanından çok daha e~mmiyetli o
lan bir şey vardır ki, bu da İspanya'da 
olduğu kadar İtalya, Almanya ve diğer 
küçük devletler de demokrasinin yı
kılmasına saik olan dahili sebeplerdir. 
Eğer bu meseleyi esaslı bir surette a
raştıracak oh~rsak, kendilerine kolay· 

ca ısına bileceğimiz bazı hakikatlere 
erişmiş oluruz. 

Bir hi.ikümet, bir devleti icab ettiği 
gibi idare edemeyince devrilir. Bütün 
kontinandaki demokrasinin zafı, ev. 
vela, icra kuvveti için mutlak su
rette lazım olan kudret ve istikrarla 
demokratik - parlemanter bir kontro
lün tatbik edilmesi lüzumunu birleştire
memiş olmasındadır. Mussolini'den 
önce İtalya'daki ve Hitlerden önce de 
Almanyadaki parlemanter rejimlerde 
vaziyet işte bu merkezde idi. 

Ayru hüküm Portekiz ve İspanyaya da 
şamildir ve ayrıca misaller de göste
rile.bilir. 

Bahse mevzu olan memleketlerdeki 
devlet şekillerinin karekterleri bir çok 
hallerde böyle biır inkişafa çığır açmış
lardır. 

Nazari _ bir tekamüle varlık emeliyle 

hareket ederek bu devlet şekillerini ku· 

ranlar, hiç kimsenin pratik bir iş gö

remiyceği şeyler meydana getirdiler. 

Netekim Mis Headlen - Morley'de bu 
maksadla "Avrupa'nın yeni demokratik 
ana yasaları" adındaki etüdilnde, nisbi 
seçim hakkının tatbik edilişindeki fe· 
rnketli akıbetlere işaret etmiştir. 

Bu müellif diyor ki: "bütün memle
ketlerde, partiler arasındaki mücadele 
işidilmemiş ölçüde şiddetli ve sürekli
dir. Bu takdirde, hükfunet bir çok müs
takil partilerden teşkil edilmiş bir ko
alisyondan ibarettir. Bu koalisyon şü
mullü bir mahiyet taşıyor. Birbirine 
düşman olan muhtelif grupları bir 

araya getirince devamlı bir surette 
içten bir ayrılma ve dagrlmanın teh.li
k~si baş gösteriyor. Bundan sonra da 
artık yaratıcı ve yapıcı bir politikanın 
güdülmesi hemen hemen imkansız bir 
hal alıyor; hükümetin her tedbiri, her 

• 
Çin yuvasmda kukumav kuşu 
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hareketi, muvnfakat ve tasvibleri alm
mak için koalisyon partilerine ayrı ayn 

arzedilmek ~ecburiyeti vardır. Buna 

mukabil, koalisyon mahdut ise, kabi

nede ayrılık tehlikesi o kadar tehdit 

edici değildir ve hükumet de politika

sında yeknesak bir hareket hattı ta· 

kib etmek hususunda daha ziyade mu
vaffak olur. Fakat, bu vaziyette de, 
hükümetin arkasında bir parlamanetr 
ekseriyetin bulunmadığı için, politi
kasına genişce bi.r temel bulmak ihti
mali yoktur." . 

Büyük Britanya'da liberal parti en 

kudretli devresinde bulunduğu müd· 

detçe, ufak tefek istisnalarla daima bu 

yeniliğin aleyhinde idi. "büyük bir parti 

olmaktan çıkdıktan sonradır ki, eski 

partiden artmış olanlar birdenbire se

lameti nesbi seçimlerde aramağa koyul
dular. Bana ör.le geliyorki, bunun tat· 
bik edilmesi, paılamentoyu takviyeden 
ziyade ana yasanın mezara gömülme
sine yardım edcektir. 

Bir nokta daha var : manzarası nasıl 

olursa olsun, bir milletin adetleriyle 

tabii oluşuna derinden derine kök sal4 
mamış olan hiç bir hükümet şekli de
vamlı olamaz. "Hürriyetin bedeli mü
temadi bir teyakkuzdur.,, 

Yalnız bir kaç dane politikacının 

değil, seçime iştirak eden büyük yı· 

ğınlarm, devlet hayatına karşı faal, 
canlı ve her gün yakın bir aıak, göster-

meleri, demokratik hükümetin bayat 
soluğudur. Bu soluğu alamıyan demok
rasi az zamanüa dağılarak ölür. 

Üçüncüsü de, bugün İspanya tarihi· 
nin bu hususda bilhassa canlı bir örnek 
teşkil ettiği' noktadır : 

Halen ekseriyetin istediği gibi, ni

hayet politikaya itimadı olması Jazım

gelen, tekmil halk birliğinin umumi ve 

muslihane tasvibine dayanan bir hükQ

met şekli iç.in bir zaferin istismarında 

akilane bir temkinle hareket etmek ha· 

yati bir ehemmiyeti haizdir. Bu hülcıi· 

met şekline devam ve istikrar temin 

etmek için de akalliyetin duyğu ve 

vicdanlarına karşı belli ba§lı bir saygı 

beslenmesi, a~alliyetin ekseriyetin ar· 

zusuna tabi tutulması kadar lüzum· 
ludur. Politikada yapılacak her türlü 

acele ve cebirli değişiklik sulh içindeki 
bir terakki için reaksiyon kadar tehli· 
keli olabilir ; çünki, böyle bir sarsıntı 
sivil haı be kadar varmazsa, bunun neti• 
cesi tabiatiyle reaksiyon olmuş olur. 

Prof. K. KÖMÜR CANIN 

Modem ve herkese elzem kitaplan 

Ameli ve tatbiki kambiyo 
Yeni muhasebe usulü 
Ticari malumat ve bankacılık 
İktisad ilmi 
İhtisas muhasebeleri (Şirket, 
sanayi, riraat, bankar 
Ticari ve mali hesap 1.ci kısım 
Zihnt hesap kaideleri 
Logaritma cetvelleri 
(yeni rakam) 
Yeni hesabı ticari (mufassal 
eser) 
Mali cebir (istikraz ve 

Krş. 

35 
122,50 
·ıos 

87,5() 

175 
70 
20 

56 

200 

sigorta hesaplan.) 100 

Başlıca satış yeri: İkbal Kitapevi 
İstanbul. 

• 

( Glasgow Record'dan alınmıştır) 
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Fransa hakkında bir anket 

O"Öre Fransanın 
~ 

Vç fı·ansız fırkacısına 
hugüol{ü • • 

vazıvetı 

Noye Fraye Prese gazetesinin Pa
ris muhabiri fransız politika hayatında 
üç muhtelif istikametin tanınmış §ah
siyetleri olan llanri dö Kerillis, Fol 
Reyno ve Leon Arşimbo j}e görüşerek, 
Fransamn bugünkü vaziyeti hakkında 
fikirlerini alır.ıştır. 

"Eko dö Pari,, gazetesinin milli 
propaganda şefi ve uzun yıllar<lanberi 
iç politikanın işlerini idare eden dö 
Kerillis, Fransan n en tanınmış püb
lisistlerindendiı. Bu zat, bu yılın ma
yısından beri parlamento azasıdır. 

Fransan n çok takdir edilen hu
kukçu ve fıwınsçılarrndan biri olan 
Pol Reyno, birçok defalar bakanlık 

mevkilerinde bulı.:nmuı bir şahsiyettir. 
Dünya karrıoyu kendisini, paranın de
ğerinden düşürülme işinde en evel ön 
ayak olanlardan biri diye tanır. Sağ ce
nahın merkezinde çok büyük bir nü
fuz sahibi olmas·na rağmen, fikir sa
hasındaki istiklali, onu, parti işleri üs
tünde büyük çapta bir devlet adamı 
yapmaktadır. 

Daladiye ile birlikte jakobiniımin 
en tanınmış mümcsilleriaden olan Ar
fimbo, radikal partisi içinde halk cep-

• hesi fi~rinin en ateşli mücadelecisidir. 
Parlamentodaki mevkiinin ehemiycti, 
kendisinin uzun müddet ordu encüme
ninde raportörlük etmiş olması, ve ha
len de dış işleri encümeninde aynı va
zifeyi yapmakta bulunmasiyle tebarüz 
etmektedir. 

Hanri dö Kerillis: 
- Ben, Fransadalri nziyeti belli

başh bir pesimizm ile telakki edenle
rin fikrine iştirak etmiyorum. Her ne 
kadar memleket içindeki vaziyet pek 
hoş bir görünüşte değilse de, ya
bancı memleketlerin bu hususta ken
dilerini çok yanlış bir düşünceye kap
tırmış olduklarmı müphede ediyorum. 

Fransızlar:n, karakteri icabı, disip
linsizliğe meyletmiş olduğuna şüphe 

yoktur. Ancak, yedek .subay bulurıdu
ğum sıralarda, askerlik ve patriotizm 
aleyhinde yapılan ta§kanlıkları göz ö

nünde tutarak, bunların; ana yurdun 

müdafaa kabiliyetinde doğuracakları 

tehlikeli akibetlerden korktuğum 1914 

Ü hatırlıyorum. Bu kayguların hiç biri 

gerçekle!!medi. Komünizm de, son ay
lar zarfında, milli terbiye jşlerin::leki 
bütün gayretlerimize rağmen, muvaf
fak olamadığımız bir ölçüde patrio
tizmi kuvvetlendirdi. 

Halk cephesinin, önümüzdeki gün
lerde dağılmas:nı bekliyorum. Şotanm 
büyük bir ehemiyet tapyan nutkundan 
sonra, muhakkak gözüyle bakılan yeni 
aeçi!111erdc, sosyalistlerle komünistlerin 
hezimete uğramaları ihtimali vardır. 

Böyle olmayıp da partiler aynı namzed 
aayısıyle parlmanter mücadele meyda
nına atılmış olsalar bile, seçimlerden 

sonraki umumi manzara, §imdik; bağ
lantılarını bir tarafa bırakarak muhte
lif karakterler arzedecek ve dolayısiy
le, bükümet koalisionwıdaki grupların 
deği§mcsine imkan verecektir. 

Fransız kabinesinin ekseriyetini teş

kil eden terkibinde herhangi bir değişik.. 

liğin, parlamento tarafından yapılması

na karar verilmiş olan reformaların il· 

gasını mucib olacağını sanmıyorum. Bu 

kanunların büyük bir kısmına miliyet
çi mebusların da rey vermiş oldukları
nı hatırlatmakla iktifa ediyorwn. 

Pol Reyno: 

- Şimdi biz, birçok yıllar süren 
hatalı bir tıı. "'ns politikasının acı mey• 

valarını toplamak•cı meşgulüz. Bu po
litika, halk cephesinin kl'rulmasını in
taç eden şartları hazırlamış\.. ,.; bugün 
parlamentoda 72 komünistin bultL.,ma
sı, Sen departmanında 62 mebustar~ 
32 sini kazanmak suretiyle bir komü
nist ekseriyetinin çıkımaı hep o poli
tikanın eseridir. Bunu söylemekle be
raber, şunu da kaydetmek lazımdır ki, 
bugünkü komünistler, önceki teşrii 
devrelerde bazı dil§Üncelcre saik olan 
komünistler değildirler. 

O devirlerdeki komünistler patri
otizm aleyhindeki hareketin mümessil· 
leri idiler; o komünistler, ordu için ya
pılan her mar.rafın, prenıip itibariyle 
aleyhtarı olarak mücackle ediyorlar, 

devlet içinde ayrıl.k mümessili diye ya
şıyorlardı. Bugün kuvvetli bir ordu is
tiyen onlardır; kendilerinin ağızların
dan, "büyük,. ve "kuvvetli Fransa., söz
leri kadar sık çıkan başka bir söz işitil
miyor; bugünkü komünistler, vaktiyle 
Puankarenin t:n sevimli düşüncesi o
lan bütün fransızlarm birleşmelerini is
tiy.nlar ve fransız yurdu ile fransız 
ailesi için mücadele ediyorlar. 

Programlarının yalnız bir talebi dc
ğişmemi~tir: o da, faire payer /es riches 
(zen:;inler ödemelidirler)! parolasıdır. 

Fakat, zenginliğin başladığı sının 
bir milyonla layin ettikten sonra, bu 
taleblerile de halkı pek ürkütmüş ol
madıkhrı besbellidir. Son seçimlerde, 
küçük esnaf ve tüccarın reylerini ko
münist namzedlere vermiş olmaları ne
den ileri geldiği bu surtle pek iyi an
iaşılmış olur. 

Böyle olmakla beraber, şimdiki 

halde FranScl fa bir sükunsuzluk hüküm 
sürmektedir. Almanya, asayişsizliğe 'kar
şı, asayiş, batı medeniyetini bolşevikliğc 
karşı müdafaa işini üzerine almak iste
diğini söyledi. Bu teminat Fransadaki 
halk üzerinde tesirsiz kalmad:. .h·an
aanın. Rusyanın hatırı için derisini pa
~arcı çıkarmasına hiç bir scbcb yoktur 
diye, söylenen sözlere ender olarak rast
lanılmamaktadır. 

Ancak, vaziyet ıoğuk kanlılıkla tet
kik edilecek olursa, Rayhşın Rusya ta
rafından gerçekten tehdid edildiğine i
nanmanın imkanı yoktur. İki millet a
rasında, kendisinin kurtanc.sı olanlar
dan bir daha kurtulamıyacağmı bildiği 
için, her iki komşusunun geçmek teşeb
büslerine karş, kendini müdafaa etme
ye azmetmiş olan Lehistanın geniş ova
ları vardır. 

Önümüzdeki günlerde Fransanın 
iç durumunda bir değişiklik olup olmı
yacağını söylemek güçtür. Uzun yıllar 
süren deflasiyondan ileri gelmiş olan 
ekonomik güçlüklerle, demokrasi hüri
yetinin birlikler tarafından tehdid edil
mesi karşısında hissedilen korku çok 
büyüktür; fikrimce, bu güçlük ve en
dişeler, halk cephesine, önümüzdeki 
aylar içinde politikanın bünyeıinde 
herhangi bir değişiklik yaptmnıyacak 
kadar metin bir birlik yaratmaktadır. 

Halk cephesi hükümeti, bugün, 
fransı:: halkı çoğunluğunun en derin 
duygularına uygun olarak teşekkül et
miştir. Herhangi bir değişikliğin ola
bilmesi için evvela, halk cephesinin 
yaptığı tecrübenin akim kaldığı, wnu
mun telakkisine hulfıl etmesi lazımdır. 
Halbuki, bugünkü günde böyle bir şey 
yoktur. 

Herhalde, yabancı memleketlerde, 
Fransada hüküm süren tezadların tarz 
ve büyüklüğü hakk:nda tamamiyle yan
lış bir düşünce taşınmaktadır; burada 
rır bir kaos ve ne de ihtilal hüküm sü-

Leon A r~imbo: 

Radikallerin vilayet federasyonla
rından ge.len kararlar, partinin büyük 
bir kısmı halk cephesi hükümetinin mu
hafazasına taraftar olduğunu göster
mektedir. 

Radikal birlikler talebleri fab.ı1ka-
' laıın işgaline ve hususi mesleklerle şah-

si hüriyetlere taarruz edilmesinin ar
kası alınması lazım geldiği gibi, hepsi 
de bir noktada toplanmaktdır. 

Halk cephesinin dağılacağını he

sablarına katan mahfiller, hayal inkisa

rına uğrıyacaklardır. Şotan'ın Anjede 

söylediği nutuk yanlış bir tefsire uğ

radı. Devlet bakanınııı beyanatı, fik

rimce, hükümet yeni güçlüklerle kar

fılaşacak olursa, kendisi, halk cephesi 

tectilbesi için sokak gösterileri yerine, 

halkın isteğini gösterecek olan yeni se
çimlerin yapılmasını tercih etmekte 
olduğu şeklinde anlaşılıyor. 

J<"rangm korkulan değerden düşü

rülıneıi faydalı neticeler verdi. Rey ve

renlerin ekseriyetini teşkil eden köylü

ye fiat inkişafı yaradı. Ben, şahs1tn 

itibariyle bugünkünden başka ne bir 

hükUınete ve ne de bir ekseriyete im
kin görmüyorum. Halk cephesi hükü
metinin devam ve faaliyeti hakkında 

benden ancak tuvib sesi çıkabilir, 
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1 Eıiidler: 

TURKLER ve MADENCiLiK 
(Maden Arama Enstitüsü yayınının 

be~.ıı.. .. ı ve fevkalade nüshasında bu baş
lıkla neşredilmiş olan uzun ve mükem
mel tarihi etüdü hulasa ederek alaca
ğ .mızı mecmuaya aid fikirlerimizi ya
zarken kaydeLmiştik. Türklerin ma
denciıikte ılk ve usta çalr~malarını sı

rasiyle kaydeden ve garb mehaı:lerine 
istina<l eden bu makaıeyi ihtisar ederek 
naklediyoruz:) 

Dünyanın en eski mazi&inde jeoloji 
ve tarın bir~irine karış.r. 'i eryüzunde
ki tabakaların biribiri üzerine yığılma
sı, bugünl•Ü hayatın belirmesi, namüte
nahi yıllara bağlanıyor. Bu zamanlan, 
teknik, rakamlarla değil devirlerle öl
çer. Üçüncü devrin başlang er olan "E 
osen., adı verilen devird-!ki iptidai mah
luklardan mütekamil insana rastgelin
ceye kadar bıı çok asırlar, ama pekçok 
asırlar geçm!~tir. Mütekamil insanın 

yer yüzünde görünmeye başladığı za
manlar tabiatin en vahşi zamanlaııdır. 

' İşte insan, tabiatin bütün vahşetleri ve 
' dehşetleri ile cedleşc cedleşe hayata 

karışıyor. 

Zeka denen cevherin hayvanda teka
mülü insanı doğurdu. İlk insan da ilk 
medeniyeti yarattı. En eski taş devri 
medeniyetini de Orta Asyarun sırlı top
rakları saklaı. 

Tarihte en mühim medeniyet mer
halesi, hiç ~üphesiz, madenin keşfidir; 
bugüne kadar bulunan delillere gfue 
ilk keşfedilc::n maden de bakırdır. La
roussc de !el metallurigic,, bakırın la
tincc adı oları "cuprum,, un Kıbrıs a
dasının ismmaen: "cipris,, den geldi
ğini kaydediyor. B~ iamin ise bakır ma
nasına gelen asurca "lı:ipar,, kelimesin
den al.ndığı da diğer bir ilim kitabın
da zikredilm1~tir. Asurlar madcncılik
te • diğer sahalarda olduğu gibi - Su
merlilerin talebesidir. 

Atalarımız Etilerin ve cedlcrimiz 
Sumcrlcrin bu hususta ve Küçük Asya
da oynadıkl;ı.rı mühim rolü tebarüz et
tiren tarihi "·esikalara bir göz atalım: 

Dr. G. Contenau, eserlerin,;e Eti 
medeniyetine ait vesikaya istinad eden 
kıymetli malUmatı vermektedir (1). İş
te maden aanc;yiine aid satırları aynen 
alıyoruz: 

"Madencilik: Küçükasyanrn büyük 
serveti madeıı ve sanayii idi. Eti hü
kümdarlarının daimi surette firavinler
den altın istı:melerinin sebebi onları 

manıül eşya haline koymaktı. Bu altın
lar Mısırdan geldiği mikdarda Mısıra 
iade edilmezdi. Altına verdikleri şekil 
dolayısiyle ''imal hakkı,, elemeği ola
rak bir kısmı Eti kırallarının anbarla
rında alıkonurdu. Fakat altınrn büyük 
kısmı mücevherat ve ziynet eşyası ha
linde Mısıra gönderilirdi. 

Diğer bir sayıfada: 
n Etiler barb ganimetleriyle yaşı

yan bir millet değildi. Anadoludaki 
madenler sayesinde vasi mikdarda ma
den ve bilhassa demir müstahsili idi
ler. At yetiştirirler, ihtiyaçlarını temin 
etmek için püra kullamrlardı.,, 

Şu iki yazı bize milattan 4-5 bin yıl 
önce Mısırın bakır madeni işlemesine 

rağmen Etilerin madencilik ve maden 
aanayiinde daha büyük meleke sahibi 
yani daha eski olduklarını anlatır. Ay· 
nı kitabın sahifelerini çevirirsek şu sa
tırlara rastgcliriz: 

"Etilerin ticaret emtiaları arasın
da madenler mühim yer tutardı. Ma
denler ve diğer ticaret malları merkep 
sırtında götürülürdü, yolda satılarak 

geçtikleri memleketlerin metaları alı-, 
nrr, avdette l;u mallar satıludı.,. 

....... ············································ ··········· 
"Demir, - Büyük Eti imparator

luğunun mütemadiyen artan ve diğer 
bir gelir membaı da demir sanayiidir. 
Küçükasya demir hususunda çok zen
gin olup pek eski zamanlarda bunu 
kıymetli bir madde gibi piyasalara çı
karıyordu.,. 

"Boğazköy kitabelerinde bir Eti 
kıralınrn kendisinden demir istiyen ve 
ismi bilinmiyen diğer bir kırala Asu! 
veya Babilon hükümdarı olsa kerek • 
yazdığı cevabı dercediyoruz: 

"Kizuvanada/ci ambarlarım41 bu
lunan iyi demire aittir. iyi demir ima
li feraiti fena idi. Emrim üzerine iyi 

(1) Clvilisatlon des Hittites et de$ 
llitaımle• 1'117.ı. Parla 1934 

demir yapllıyor. Daha bitmiş değildir. 
Bittiği zaman sana göndereceğim. 

Sabırsızlığını gidermek için de ona 
demirden bir hançer yolluyor.,, 
............................................................... 

Şurada kısaca ilave edelim ki, Av
rupanın aşağı yukarı bakır devri yaşa
dığı bu tarihlerde Etiler tunç devrini 
aşmış, demfrciliğin de ince zanaatleri
ne girmiş bulunuyor. Bu vekayi göste
riyor ki, maden ve onun sanayiinde şark 
garbın önündedir. 

Şimdi Küçükasyada maden ticareti
nin inkişafını gösteren -;,ki mektup su
retini gene Chilisation dcs Hittites'den 
alıyoruz: 

Kanes - Kültepede Pusukin'e bü
yük bir ticaret firmas:na; Asur • Sami 
ve ortakların"ın mektubundan: 

"Puzur-Sami sana Su-Anum'un ka
sasından gelen ve mührümüzle damga
lı yirmi üç buçuk maden gümüş getir
melaedir.,, diyor. 

Asur-İmitti gene Pusukine yazı
yor: 

"Emirlerini aldım. Tabletlerine 
muttali olduğum gün mümessillerine 
kurşun almaları için üç maden gümüş 
verdim. Benim için bir kardeş değil mi
sin? Ôyle ise parf'mı bir postacı ile 
yolla •.• ilah'' 

Eti kıralmın şark karakolu vazife
sini gören Komuklar;n bakır ocak
larında Asurlular menfaatine çalıştığı
nı Honunel zikretmektedir. Komuklar, 
Asur kıralına vergi yerine bakır ver • 
mcktc idiler .. Kıralları Kabiteşop ve Ki
litcşop zamanlarında madencilik büyük 
bir inkişaf göstermişti. Hatta Asur ki
tabelerinde Ergani "Damdamuza,, diye 
anılırdı. (Masperaya nazaran 1280 yıl 

lsadan evci). Esasen iki ırmak "Dicle -
Fırat" arası memleketinin medeni tari
hini kuran - lsada.n 5-6 bin yıl evci • 
Sumcrle.r olmuştu. Bilhassa Fırat ır

mağının Basra "Eski Sümer., körfezi
ne yüz kilometre kadar mesafedeki 
"Ursitcsi,, (milattan 3500 yıl önce) me
deniyette en parlak devirlerine yetişti
ğini son keşiflerden anlıyoruz. Babcl
lilcr Asurlar, Girit ve Hint medeniye-, 
ti tamamen Sumerlcrin tesiri altında 

kaldıkları görülmektedir. Sumerlerin 
alelade sanat eserleri bile Mısırlıların 
ilerlemiş tarih devirlerindeki işçiliği

nin üstündedir. Binaenaleyh: şu haki
katlerle elde ettiğimiz netice: Bakır 

devrini garpta M:sır yolu ile Türkler 
açmıştır. 

Bütün eski tarihin seyri içinde, bü
tün medeniyet safhalarında olduğu gi
bi, madencilikte de ön safta yer alan, 
öğretici ve yc;y ıcı olan türk milletinin 
bütün bu hassaları, türk kabiliyeti ve 
türk emeği ile kurulan Osmanlı salta
natının ilk zamanlarında gene inkişaf 
devirleri kaydetmiştir: 

Padişah ~ülcymanm kanunnamesi
nin madenciliğe müteallik maddesinde: 

" ..• ve demür kürelerini ve Kara
deniz kenarında kum cem edip yuyub 
emekleri geçüb demir basıl edeler. Bir 
yük demürden altı akça alına amma 
maden mesalihi için gelen demürden 
nesne alınmaz.'' 

Bu emirde de dikkati çeken demir 
sanayiini teşvik mahiyetinde hareket 
vardır. 

Bilecikte işletilen bir demir made
ni için gönderilen emir de dikkate de
ğer: 

"Bilecik kadısına hüküm ki Bile
cik madeninde şimdiye değin ne kadar 
Top yulağı işlenmiştir malum olmak 
mühim ve lazım olmağıı:z buyurdum ki 
ne mikdar yulak ve her yulak ne mik
dardır defter idüb yazub bildüresin ve 
min baad işll:necek yulak onaltrşar ve 

on dörder ve on birer ve yirmişeı ve 
yirmi ikişer kiye olup on birden aşağı 

olursa kabulüm olmıya bu hususta 
ziyade sayedüb eğer odun çeken davar
ların zahiresi tedarik.idir eğer gayridir 
tedarik edib ve mademki ocaklardan su 

çıkub ilemden kalmıya küreyi işle

düb kış erişti deyü ihmal ve müsahele
den hazer eyliyesin otuz bin mikdarı 
top başı tedarik etmek babında envai 
mesai cemilen vücude getüresin ve 
§İmdiye değin ne mikdar ihzar olmuş
dır yazub bildüresia Fi 25 rebiülevvel 
973., 

Ahmet Cavusla Bilecik kadııına .rön-

derilen şu vesika gösteriyor ki, ka~rt 
973 yılrnda Bilecik civarında bir demir 
madeni işletilmekte ve mahallinde iza· 
be edilmekte, istihsal olunan demit ve 
harb malzemesi olarak kullanılmakta 

imiş. Serhatlerde binbir kahramanlık 

yaratan Türk ordusunun top gülleleri 
türk eliyle türk san~tile ihzar ve temin 
olunuyormuş. Tarihin kısa vesikası bir 
hakikati tekrarlıyor: Yurd refahı ve 
ordu muvaffakiyetinin özü iç sanayie 
dayanır. Bugün Cumuriyet Hükümeti
miz tarafından kurulması ve ihyası te• 
karrür eden demir sanayiinde evclce 
ne kadar ileride bulunduğumuzu Evli
ya Çelebi seyahatnamelerinden de anlı
yoruz: Evliya Çelebi Samakov'daki 
demir izabehancmizi şöyle tasvir edi-

• yor: 
"Ateşi Nemrud yakan körüğünü on 

adem çekemez. Su değirmeni körüğü 
çekerek ateşi yakar. Fil gövdesi kadar 
demir örsler üzre akiki Yemeni gibi 
kırmızr demirleri sendan üzre koyub 
camus kellesi kadar çekiçleri ile ve 
yine san'atli su dolapları vasıtasile k!r
mızı demire vurduklarında zemin ve a• 
sümanr titredirler. Serikarda ancak iki 

# 
üstad ürsü üzre dolab ile birer ikişer 
kantar demirleri çekiç altına koyup çe
küb urmaktadır. Her urdukça demir U• 

zayıp çubuk rıldukça yine bir sanat ile 
çark dolabın ~uyunu keserek .feb ve ruz 
kiri rüzgar ederler. Nice seyyahlar bu 
karı görüb ber diheni hayret o.lurlar. 

· Bu karı ancak görmek ile takdir müm
kün olur, yoksa böyle yazmakla olmaz., 

Fen demir sanayii için bugünkü 
vasıtaları, bugünkü kudreti vermeden 
çok evci mahalli vaziyetine gfue akan 
su kuvvetinden istifade ederek körük
lcrini mihanik kudretle çalıştıran o za
manın modem demirciliğini, rasyonel 
bir tarzla i§letcn türk kabiliyeti yılla
rın ihmal perdesiyle yavaı yavaş sili
niyor. Dünün bu büyük fabrika kud
retlerini, Cumhuriyet devraldığı gün 
saltanatın bıraktığı harabeler arasında 
kırık, eski tamir ocakları üstünde bu
lamadı. Bugün demir sanayiinin şahi
kasına çıkan Avrupa o tarihlerde bizim 
bu zanatlanmızı görmek için seyyah. 
lar gönderir ve onlar da Evliya Çelebi
nin tabirince "engüşt ber dchani hay
ret,, seyrederlermiş. O tarihlerde yur• 
dumuzun birçok yerlerinde demir ma-

_ denleri işletilir, eritilir, ona istenildiği 
şekil verilir, hatta toplarımız, gi.illemiz 
memleket malı cevherlerden dövülür
müş. Budin kalesini alan, Vi1ana surla
rına kadar dayanan türk kılıcının çeli
ği zamanın meşhur metaları arasında 

idi. 
Hatta saltanatın ikbal devrindeki 

tarihini tetkik edersek türk vüzerası· 
nın ve mütefekkirlerinin bulduğu ve aJ. 
dığı tedbirler iktısadi vaziyeti dolayı• 
siyle bütün memlektlerde bugün de 
mutlak bir ekseriyetle tatbik edilmek• 
tcdir. Mesela: 1130 tarihinde memle• 
ket dahilinden "külçe veya akça bir dir• 
hem zer ve sim diyari ahere" çıkarılma• 
sı ıiddetle mcndilmişti. Çünkü bilhas~ 
M:sır ve İran fazla baş vererek altın 

ve gümüı mesktlkatı topluyordu. Fakat 
memleket dahilinde de herhangi fiat 
temevvücüne mani olmak üzere: "Simi 
halisin dirhemi yirmi, su altınının da
hi yirmi dört kırat olan halisi dört yüs 
yetmiş sağ akçaya aatılması,, karar al
tına alınmıştı. Bütün bunlar milletimi• 

zin gerek sanat ve gerek iktısadi saha· 
da en ön safta !bulunduğu halde son a• 
sırlarda bir duruşu hatta bir gerilcyif 
vardır. Aynı müddetle garpta munta
zaman bir terakki ve tekamül göze çar• ' 

par. Bu muvazenesizliği ise milli varlı
ğımızdan, milli servetimizden ödemek 
mecburiyetinde kaldık. İşliyen maden
lerimizden çıkan külçe altın akçanın 

harice gitmemesi düşünülürken sonra• 
tarı sarayın rehaveti, israfı yüzünden 

memleketin ziynet eşyalarını bile ya• 
bancı pazarlarda buluyoruz: Tıklım tık· 
lım servet ve sanat membaı ola:-ı bcdes
tanımız tamtakır oldu. Bu yüzden mil· 
li hazin~ ağır yükler altına girdi. 

Diğer bütün müesseseler ve faali· 
yetler gibi madenciliği de tamamen dar 
madağın ve harab ve sönük bir şekilde 
saltanattan devralan Türkiye cumhuri• 
yeti, 13 yıl içinde, takib ettiği ihatalı 
ve isabetli program sayesinde, türk ma
denciliğini memleketimizin en esasll 
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Zonguldakta Uzun Mehmed Ba.vramı j 
Zonguldak, (Hususi) - Zongulda· 

ğm büyük bayrarm olan kömürün bulu
nuşunun 108 inci yıl dönümünü kömür. 
ili çocuklarr, gene coşkun ve hey~canlr 
kutladılar. 1829 yılında, bundan tam 108 

,. sene evvel Uzun Mehmed adh bir türk 
genci kömürü bulmuş ve memlekete he· 
diye ettiği bu paha biçilmez serveti kıs· 
kanan devrin mütesellimi: bu yiğit türk 
yavrusunu öldürtmüştü. Bugün adına 
bir heykel dikilmiş ve ismiyle anılan 
bir meydan yapılmış olan Uzun Meh • 
met için, büyük bir tören yapılmış, kö· 
yüne gidilmiş, ve çelenk konulmuştur. 

, ·- ~, Uzun Mehmet Bayramı Zonguldak
ta 1922 yılındanberi kutlanmakta ve 
keşfini kaniyle suhıyan Uzun Mehme • 

:., , , r>•"' 
, ~ .... 

" ·--~~ 

, •. ,.;,,;;P 
f.w ~.ot-~.. • 

• din hatırası minnet ve sükranla anıl • 
maktadır, , ;~y «- Ma.. .. 

Bu vesile ile 
iktrsadi kalkın· 

mamızın temel di· 
reklerinden biri 
olan kömürümü • 
zi.in varattığı ha
erketli hayatı 

gösteren gelik o. 
caklarmı, ve bu -
gün dünyanın en 
mesud iscisi olan 
türk işçilerinden 

bir grupa aid re· 
simleri sunuyoruz. 

Odun ve odun 
kömürü yakrlma
aınr meneden ye
ni mahrukat kanu
nu proiesi; meri. 
yet me,·kiine gir
dikten sonra, kö
m ··r hav.7::1mrz icin 
veni ve ilaha ve
rimli hir d~vre 

h"cılıı:-ıır~ olacak
hr 'Rtta;i.,kil hP

cı~hlara fı"Öre iki 
milyar ton hesab edilen kömür havzamızdaki servetin istismarı geni~liyecek, yurd UCU% ve bol enerjive kavuşıııu!'\ ofacaktrr. 

l\f ersin · Silifke 
yolu yapıldı 

Silifke, (Hususi) - Yıllardanberi 

oakımsızhk yüzünden bir şose olmak -
tan çıkan Mersin - Silifke arasındaki 95 

kilometrelik yolun 45 kilometresi ta • 
nıir edilmiş ve açılmıştır. Mersinin garb 
cenubundaki büyük hinterland olan Si. 
lifke için hayati bir ehemiyeti bulunan 
bu yolun açılışı; bilhassa ekonomik ba
kımdan büyük bir değer taşımaktadır. 

Akdenizin güzel kıyı:arında uzanan 
\'e gönül alan güzeltik!erle dolu uzun 
bir kıyı da iç mübadele hareektini hız. 
landıracak ve değerle"luirec· k elan ye· 
tıi yol, büyük bir eksiğ. Je tamamlamr? 
oluyor. 

Teke Parti Kongresi 
Teke (lususi) - C. H. P. Kamun 

lı:ongresi toplanmış ve nahiyenin ihti -
)açlarını tesbit etmiştir. Bu arada te. 
lceliler, nahiyelerinin adının Taşova'ya 
Çevrilmesini istemektedirler. Tekelile
tin ikinci bir dileği de her köye mekteb · 
\'erilmesi ve Dutluk köprüsünün yaptı
tılmasıdır. 

1. 

dôviz kaynaklarından biri haline getir-
thesini Türkiye yerüstleri gibi yer· 
lltlarını da fethetmesini büyük bir ö
bemle başarmı§ bulunmaktadır. Ma
denlerimizin ve madenciliği.mizin istik
balini emniyet alt:na almak için dev
letÇe ne gibi tedbirler ahndığ;nı bu 
thecmuanın her nüshasında diğer dev· 
letterin de bu hususta aldıkları tedbir
lerle bir arada ve bizim çok defa onla
ta takaddüm ederek ve örnek olarak 
lıareket ettiğimizi görmek şartiyle ta
~ib etmek kolayca kabil olmaktadır. 

Mecmuanın bizzat kendisi Tfükiye 
bıaden istikbalinde şimdiden mühim ve 
bıükemmel !Jir rol oynayan Maden A
~ama Enstitüsünün bir eseri olarali bu 
hususta bütiin memlekete umud ve ı?;Ü· 
~en verecek bir mahiyet göstermekte
dir. Mecmuadan alınan ve vukan satır
lara geçirilen vesikalar, türkün dünva 
bıedeniyet ve madenciliğindeki müsbet 
'te üstad miidahalesinin kati delitlerin
~en bazılartdrr. Mecmuanm bu hmms
faki tetkiklerini zaman zaman daha 
İlerinleştireceğini ve bazı tarihi vesi· 
tiatarın fotoarafileriyle bu isabetli hü
lı:iiınlerini tevsik edece<7ini haber alıyor 
~e memnuniyetle bekliyoru. 

KEMALiYED E HALICILIK 
yasasında her tarafta rağbet bulmuş ve 
en iyi olarak tnmmıştır. Şirkette ya
pılmakta olan halrlar tamamen siparis. 
tir. Şirketin (70) tezp.:iihı ve ayrıca da 
~hıslara ait onar on beşer tezgahlı ti
carethaneleri mevcuttur. Kazada beş 
yüz kadar halı i~cisi çalışmaktadır. 

Kemaliye, (Hususn - Kemaliyede 
halıcılık inkişafı 1915 yıllarından iti -
haren başlamıştır. Halıcılık cumuriyct
ten evvel pek az muvaffakiyet göste • 
ren Kemaliye halıcılığı cumuriyetten 
sonra gelişmeye başlamıştır. Hah şirke
tinin bugün sermayesi (30000) liradır. 

Şirket yurdda halıcrlrk sanatının iler-
lemesine yardım ettiği gibi birçok ök- Gçn!;ler Birliği 
süz ve kimsesiz çocuk ve kadınların 20 • birinci teşrin - 936 güniinden 
maişetlerini temin etmektedir. itibaren (35) Kemaliyeli gencin iştira-

Şirketin binası şehrin en havadar bir kiyle (Kemaliye gençler birliği) adı al-
mahallinde sıhhi ve modern bir şekilde tında bir teşekkül vücude gelmiştir. 

kurulmuştur. Kemaliye halıları türk pi- Günden güne aza miktarı artmaktadır. 
~--------~--------------~ 

Aydın halkevinin çalışmaları 
Cumuriyet bayramında Aydın halk. 

evi temsil kolu 30 birinci teşrin günü 

köylülere ve ertesi günü de aydmhla -
ra (Köyün namusu ve basbahçe) piyes

lerini gösterdi. 

B4 piyeslerde rol alan öğretmen, 

diş hekimi, memur kadın erkek bütün 

gençler cidden çok muvaffak oldular 

ve ~ürekİi alkışlar topladılar. Temsil 

kolu, halkevlerinin her müsameresinde 

İstiklal marşından sôn.ra söylenen an

dı bu defa temsili bir tablo ile okuyarak 

bir yenilik yaptı. Sanat okulu öğret

menlerinden Şefik Sel'in çok kısa bir 

zamanda yetiştirdiği mandolin takrmı 

da perde aralarında çok muvaffakiyetle 

ulusal ve garb musikisinden parçalar 

çaldı. 

• Valizim Özdemir Günday Umurlu 

ve Yenipazar nahiyelerine giderek par

ti nahiye kongrelerinde bizzat bulun • 

muştur. Vali dilekler üzerinde büyük 

l>ir hassasiyetle durarak her dilek hak -
kında izahat almakta bunlar üzerinıle 

alınan ve alınacak olan tedbirler hak

kında konuşmalar yapmaktadır. 

• Aydın şehir meclisi dün akşam 

urbay Nafiz Karabudağın başkanlığın

da ikinci teşrin devresi toplantılarına 

baf.lamıştır. 

Dünkü toplantılarda reislik divani. 

le daimi encümen üyeleri seçilmiştir • 

Asbaşkanlıklara fabrikacı Halim 

Aysın, tüccar Ömer Ayaydın, sekreter

liklere tüccar Ahmet Şakir oğlu, Ek • 

rem Çiftçi, daimi encümen üyeliklerine 

de tüccar Raif Aydoğdu ve Hamit Al • 

tıparmak seçilmişlerdir. 

• Çinenin Kabataş köyünden 18 ya
lında Kamil 3 gün önce evlenmiş, dün 

aqam evnide tabancasiyle oynarken 

tabanca ateş almış ve odada bulunan üç 

günlük karısı Hatice'ye rastlıyarak he

men ölmesine sebeb olmuştur. 

"Köyün namusu,. ve "Hasbahç e,, piyeslerinde rol alan gençler 
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1sı.1nımlda iki aylık belediye zabıtası kurslarım bitiren genç 
memurlarımız kazala ı a dağıtılmı~lardır. 

Çanakkalede ölen 52 alman askerinin kemikleri, Çanakkaledea 
getirtilerek pazar günü merasimle Tarab yadaki alman büyük elçiliğinin bahçesine 
gömülmüştür. Merasimde General Ali Fuad, General Osman Tufan, lstanbul deniz 
kumandam Taiat, 10 kadar yüksek rütbe Ti subayı1!1ız ve bir kıta askerle mızıka 
bulunmuştur. 

Ankaradan lstanbula gelmiş bulunan büyük el~l B. fon Keller'le Emdeilin 
süvarisi ve deniz askerleri, lstanbuldaki alman kolonisi, mekteblileri ve izcileri 
de merasimde bulunmuşlardır. Dini §yin yapıldıktan ve B. fon Kellerle alman 
kolonisi adına Dr. Guges ve general Ali Fuadın nutuklarından sonra kemikleri 
muhtevi sandukalar mezarlarına indirilmiş, türk ve alman milli marşları çalınmıı, 
mezarlara müteaddid çelenkler konulmuş tur. Bu hadiseyi tesbit eden yükardald 
resimleri bir hatıra olarak koyuyoruz. 

Sesinin güzelliği dolayısiyTe yalnrz biiyük bir artist olarak kalmayıp ayn.ı 
zamanda memleketinin propagandacısı olan meşhur artist ] ean Kipura, filmle
rini seve seve seyrettiğimiz aktris Mart ha Eggert'le evlenmiştir. Katoviçe bele
diyesinde gayet sade bir şekilde icra olunan evlenme merasiminde, iki artis· 
tin samimi dostları bulunmuşlardır. Ni kfıh bizzat şelırin belediye reisi tarafın
dan yapılmış. belediye dairesi önii11e bıriken kalabalık bir halk kütlesi, yeni 
evlileri ıızu11 U7.Un alkışlamıştır. 

Resmimiz, evlenme merasiminden son ra ]an Kiepura ile Martha Eggert'in 
belediye dairesinden çıkışlarını gösteri yor. 
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KREM 

Kumral, Sarışın. Esmer her tene tevafuk eden yegane s1hbt 
kremlerdir. Cildi besler, Çil, Leke ve sivilceleri kamilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan· ~ 
dıkları sıhhi güzellik kremleridir. ~ 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balaamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Batsamin acı badem gündüz için heyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için penbe renkli. 

İNGtLtZ KANZUK ECZANESİ. 
Beyoğlu • İstanbul 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı ~ 

Nafia ·Bakanlığından: 
1 - Eksiltmeye konulan iş. Ankara müstakil jandarma taburu 

mutbak, yiyecek anhan ve su yalağı inşaatıdır. Keşif bedeli 29692 
lira 96 kuruştur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
a. - Eksiltme şartnamesi, 
b. • Mukavelename, 
c. - Su yalağı projesi 
d. • Yiyecek anbarı projesi, 
e. • Mutbak projesi, 
ç. • Sıhhi tesisat projesi. 
g. • Elektrik fenni şartnamesi. 
h. • Sıhhi tesisat fenni ~artnamest 
1. • İnşaat fenni şartnamesi, 
m. • Elektrik keşif hulasası. 
n. • Sıhhi tesisat keşfi. 
v. • İnşaat tesisat keşfi. 
İstiyenler bu evrakı 148 kuruş bedel mukabilinde Yapı İşleri 

U. Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 23.11.936 pazartesi günü saat 16 da Nafıa Vekileti 

yapı işleri eksiltme komisyonu odasmda kapalı zarf usuliyle yapı· 
lacaktır. 

1 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 2229 lira 97 kuru§ 
muvakkat teminat vermesi ve müteahhitlik vesikası ibraz etmesi la
Zmldır. 

İsteklilerin teklif mektuplarının 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde ver
meleri muktazidir. Posta ile gönderilecek tekliflerinin dış zarflarını 
mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. (1632) 2-5355 

İzmir ili Daimi Encümeninden: 
15 - birinci teşrin - 1936 perşembe günü ihalesi yapılacak iken 

bütçenin yüksek tasdikten gelmemesinden ötürü daimt encümence 
eksil~e~~nin uz: tılmasına karar verilen 20767 lira 58 kuruş keşif 
bedellı Gulbahçe - Karaburun yolunun 5 + 000 - 16 +ooo kilomet. 
releri arasında yaptırılacak şose yeniden 15 gün müddetle kapalı ek
siltmeye konulmuştur. 

Bu yolun kapalı eksiltmesi 3 • birinci kanun - 936 perşembe gü. 
nü saat 11 de İzmir ili daimt encümeninde yapılacaktır. 

İsteklilerin hazırhyacakları 1558 liralık muvakkat teminat ile 
t~klifna~ele~in~ ve Bayındırlık. Bakanlığından alınmış ehliyet ve
sıkaları ıl~ bırlıkte yukarda tayın olunan tarih, giin ve saatten bir 
saat evvelıne kadar Daimi Encümen başkanlığına vererek makbuz 
almaları. 

İhale gününde bütçe gelmediği takdirde ikinci bir ilanla zarfla
rın kabulüne devam olunacaktır. 
.... Fazla bilgi edinmek isti yenlerin İzmir Bayındırlık Direktörlü-
gune baş vurmaalrı. (1690 - 1103) 2-5427 

Aydın Nafia l\tlüdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydın ilinde memleket hastanesi 

pavyon inşaatıdır. Bu işin keşif bedeli (15690) lira 45 kuruştur 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: ' 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Fenni şartname, ' 
E - Keşif, meteraj cetvelleri 
F - Projeler. ' 
İstiyenle.r bu evrakı Aydın Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Ek~ıltme 22-~0-,.936 t~:ihinden 12-11-936 perşembe günü saat 

on beşte Vı~ayet Daımı Encumeninde yapılacaktır. 
4 - Eks!ltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksıltmeye girebilmek için isteklilerin (1176) lira 78 kuruş 

muv~kkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz 
oldugunu göste~si lazımdır. 

A - Vekaletten alınan müteahhitlik vesikası 
B -: B~ gibi yapı inşaatı yaptığına dair eh1i;et vesikası 
C - Tıcaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesika 
6 :- Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saa;ten bir saat 

e~elıne kadar encümene getirilerek makbuz mukabilinde verilecek· 
tır. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyi
ce. kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul 
cdılmez. (1602) 2-5283 

İzmir ili Daimi Encümeninden: 
.. 15 ·.birinci teşri!' - 1936 perşembe günü ihalesi yapılacak iken 

Dutçenın gelmemesınden ötürü encümence eksiltmenin uzatılması
na karar verilen 12~97 lira keşif bedelli İzmir • Manisa yolunun 7 + 
000 .- 11 + .~oo ~~lometrcleri arasındaki şosenin esaslı onarılması 
yenıden 15 gun muddetle kapalı eksiltmeye konulmuştur. 

Bu yolun kapalı eksiltmesi 3 • birinci kanun • 936 perşembe gÜ· 
nü saat l~ d~ il daimi encümeninde yapılacaktır. 

İsteklılerın hazırlıyacakları 968 liralık muvakkat teminat ile 
teklifnamelerini ve Bayındırlık Bakanlığından alınmış ehliyet ve
sikaları . il7 birlikte yukarda tayin olunan tarih, ve saatten bir 
saat evvelıne kadar Daimi Encümen başkanlığına vererek makbuz 
almaları. 

İhale gününde bütçe gelmediği takdirde ikinci bir ilanla zarfla· 
rın kabulüne devam olunacaktır. 

Fazla bilgi edinmek istiyenlerin İzmir Bayındırlık Direktörlil-
ğüne baş vurmaları. (1687 • 1100) 2-5430 

ULUS 

Aydın Nafia l\Iüdürlüğiinden: ı 
1 - Eksiltmeye konulan iş.: Aydın ilinin Nazilli ilçesinde cezaevi 

inşaatıdır. 

Bu işin keşif bedeli (44796) lira 56 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A • Eksiltme şartnamesi, 
B - Mı..kavele projesi, 
C - Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi, 
D - Fenni şartname, 
E • Keşif, meterajcetvelleri, 
F -Projeler 
İstiyenler bu şartname ve evrakı Aydın Nafıa Müdürlüğünden 

görebilirler. 
3 - Eksiltme 26-10-936 dan 16·11·936 pazartesi günü saat on b~ 

te Nazillide komisyonda yapılacaktır. ,,-
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (3359) lira 74 kuruş 

muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları 
haiz olduğunu göstermesi lazımdır. 

A- Vekaletten alman müteahhidlik vesikası, 
B - Bu gibi yapı inşaatı yaptığına dair ehliyet vesikası. 

6 - Teklif mektupları üç~~cü maddede yazılı saatten bir saat ev· 
veline kadar komisyona getırılerek eksiltme komisyonu reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede ya
zılı asate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1506) 2-5195 

iktisat Vekaletinden: 
"İŞ KANUNU" nun dokuzuncu "Teşkilat" faslındaki hükfün

lere göre kurulan "İŞ DAİRESİ" nin teşrinsani 1936 başından 
itibaren faaliyete başladığı 145 inci madde mucibince ilan olunur. 

(1661) 2-5370 

P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
Başmüdürlüğümüz radyo stüdyosuhun kadife perde işi açık ek· 

siltme ile yaptırılacaktır. · 
Buna ait şartname ve kadife nümuneleri her gün Başmüdürlük 

yazı kaleminde görülebilir. 
Tahmin edilen bedel 1500 lira muvakkat teminat 112 lira elli 

kuruştur. 
Taliplerin daha evvel teminatlarını yatırarak ihale günü olan 

23-11-936 pazartesi saat on beşte Başmüdürlük komisyonuna müra-
caatları. (1656) 2-5343 

Ankara Valili~ind en: 
....... 

Ankara orman depolarında mevcud 10 top çam kasnak 2600 adet 
şimşir tarak 16.11.1936 pazartesi günü saat onbeşde açık artırma ile 
satılacaktır. Taliplerin yevmi mezki.irde orman müdüriyetine mü· 
racaatları (1703) 2-5431 

PEK YAKINDA ANKARA HALKI 

ASRİ ZAMANLAR 
Filmini neşe ve hayranlıkla seyredeceklerdir. Baş rolde 

Charlie Chaplin 
Uzun zamandanbcri üzerinde büyük bir dikkat ve itina ile çalı

şılarak hazırlanan bu eser bütün dünya sinemalarında emsalsiz bir 
muvaffakiyet kazanmıştır. 100,000 lerce lira sarfiyle vücude getiri
len senaryonun (ASRI ZAMANLAR) adlı harikası seyircilerini 
filmin nihayetine kadar kahkahaya boğan emsalsiz bir komedidir. 
Bu filme aid iki resim aşağıdadır. 
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Marmara Vssü Bahri Satınalma 
Komisyonu Başkanlığından: 

Cinsi 
Ekmek 
Bulgur 

Kilosu 
475.000 
54.000 

Tahmint tutarı M. Teminatı 
Lira Ku. 
47500 00 
7020 00 

Lira Ku. 
3562 25 

526 50 

İhale günü Saatı 
23/2.Teş./936 15 
24/2.Tcş./936 15 

Yukarda cins, mikdarı ve tahmini bedelleri yazılı elanek ve bul• 
gur kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Ekmek şartnamesi 2 lira 
bedel mukabilinde ve bulgurun bedelsiz olarak komisyonumuzdan 
ve İstanbul deniz levazım satınalma komisyonundan alınabilir. İs • 
teklilerin kanuni vesikalariyle birlikte teklif mektuplarını muayyen 
gün ve saatten bir saat evveline kadar komisyona vermeleri ve bu 
saatten sonra mektuplar k.'ılbul edilemiyeceği. (1662) 2-5371 

Kültür Bakanlığından : 
1. - Hükümet hesabına okumak üzere bu yıl yabancı illere lise 

olgunluk mezunlarından sınavla seçilerek gönderilecek talebenin 
gidecekleri memleketler ve okuma kolları aşağıda gösterilmiştir. 

Gönderilecek Okuma Gidecek- Hangi Bakanlık veya Ge· 
talebe adedi kolları "1eri mem· nel Direktörlük hesabına 

2 
1 

1 

ı 

2 
6 

13 

Zirai İdroloji 
Çayır ve ça • 
yırcılık 

Deniz inşaat 
Mühendisliği 
Deniz makine 
Mühendisliği 
Fotogrametri 

Maliye ve İk· 
tısad 

leketler okuyacakları 
Almanya Tarım Bakanlığı 
Macaristan ,, " 

Almanya 

,, 

.. 
Fransa 
ve Almanya 

Ekonomi .. 
il 

Harita Genel Direlitörlüğl 
Finans Bakanlığı 

2. - Harita Genel Direktörlüğü hesabına fotogramctri tahsiline 
gönderilmek üzere sınavı kazanan adaylar, tahsil yerlerine gitme • 
den evvel altı ay için Ankarada Harita Genel Direktörlüğünde staj 
göreceklerdir .Bu staj müddetince kendileri Harita Genel Direktör· 
lüğü tareifından iaşe ve ibate edileceklerdir. Ancak smavr kazanan 
bu adayların Ankaraya gelme yol paraları kendilerine ait olacaktır, 
Fotogrametri kolundan açılacak sınava liselerin yalnız Fen Şubesi 
olgunluk mezunları alınacaklardır. 

3. - Sınavlar, İstanbulda Vefa lisesinde, Ankarada Ankara er • 
kek lisesinde 25 ikinci teşrinde yapılacaktır. 

4. - Sınavlara gireceklerin sınav gününden en az iki gün evvel 
tesbit edilen sınav merkezinde bulunmaları ve sınavların yapılacağı 
lise direktörlüklerinden birine ba~vurarak kendilerini şehadetname, 
nüfus hüviyet cüzdanı ve fotograflariyle sınav adaylığına kaydet • 
tirmeleri ve sınav lisesinde toplan.ıcak sağlık komisyonunda mua • 
yeneden geçmeleri lazımdır. 

5. - Sınavlara 1935-1936 ders yılında liselerin olgunluk sınavların 
muvaffakiyetle başararak ş.ehadetname almış olanlar girebilecek • 
lerdir. (1673) 2-5406 

Dahiliye Veli.aletinden: 
Kütahya şehri içme suyu tesisatı inşaat 

eksiltmesi. 
Kütahya şehrine 4,4 kilometre mesafeden su i~l~si ve şehir d~· 

hilindeki sebeke için İcab eden malzemelerin tedarıkı ve boru fcrşı· 
yatının ic~ası ile sair buna müteferri imalatın yapılması ve şehiı 
dahilinde bir depo inşası kapalı zarf usuliyle ekisltmeye konulmus
tur. 

1. - İşin muhammen bedeli 91443 lira 25 kuruştur. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname, proje ve sair evrakı 460 kuruş 

mukabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar Heyeti Fen Şef • 
liğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 23 binrici kanun 936 tarihine rastlayan çarşamba 
günü saat on birde Ankarada Dahiliye Vekaleti binasında toplana• 
cak Belediyeler İmar Heyetince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı temi• 
nat ve vesaiki aynı gün saat ona kadar komisyon reisliğine teslim 
etmiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 maddelerine uygun 5822 lira 16 
kuruşluk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C - Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir 

mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 
D - Nafıa Vekaletinden tasdikli fenni ehliyet vesikası, 
5 - Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz muka· 

bilinde komisyon reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek tek• 
lif mektublarının iadeli tahhüdlü olması ve nihayet bu saate kadar 
komisyona glemiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler İmar 
Heyeti Fen Şefliğine müracaat etmeleri. (1538) 2-5197 

Edremit Belediye 
Reisliğinden: 

Edremit belediyesinin 165 lira ücretli mühendisliği açıktır. S.~· 
bir planını tatbike salahiyetli isteklilerin evrakı müsbiteleriyle mu· 
racaatı makine ve elektrik ve su işlerinde de haizi malfımat otan· 
lar tercih edilecektir. (1657) 2-5365 
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<.:ümlıuriyet Merkez Bankasının 
' 

Al{tif 7 İKİNCİ TEŞRİN 1936 V AZiYETİ Pasif 

Kasa: 
Altın safi kilogram 17.088,647 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirlerı 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler ı 
Altın safi kilogram 4.398,241 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 
Diğer dövi.zler ve borçlu 
kliıing bakiyeleri 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
karşılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci madde-
lerine tevfikan hazine tara
fından vaki tediyat 

Senedat cüzdanı: 
Hazine bonolan 
Ticari senedat 

Esham ve tahvilat cüzdam: 
Deruhte edilen evrala 

A· naktiye karşılığı esham 

LiRA 
24.036.548, 70 

8. 790.854,-
761.675,60 

330.253,82 

6.186.482,30 

22.329,14 

18.ı77.786,7G 

158.748.563,-

12.064.611,-

429.206,36 
24.405.071,08 

ve tahvilat (itibari 
kıymetle) 34.502.560,23 

B - Serbest esham ve tahvilat 
1 
___ 4_.0_4_5._2_47_,9_2 

Avanslar: 
Altın ve döviz üzerine 
TahvilSt üzerine 

Hi11edarlar: 
Muhtelif: 

lOS.584,33 
17.491.72ı,M 

Yekiin 

LiRA 

33.589.078,30 

330.253,82 

24.386.598,20 

146.683.952,-

24.834.277,44 

1 

38.547 .808,1' ı 
17.597.30S,97 
4.500.000,-

9.818.394,45 

300.287 .668,33 

Sennaye: 
İhtiyat akçesi: 

Tedavüldeki banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan hazine tara
fından vaki tediyat 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın ola
rak ilaveten tedavüle 
vazedilen 
Reeskont mukabili ilbeten 

ted. vazed. 

Türk lirası mevduatı: 

Döviz teahhüdab: 
Aluna tahvili kabil dövizlet 
Diğer dövizler ve alacaklı 
klirine: bakiyeleri 

Muhtelitt 

LiRA 

158. 7 48.S63, 

12.064.611, 

146.683.9S2,-

19.000.000,-

6.000.000,-

1.097,46 

24.829.006,40 

Yekiin 

LiRA 1 
15.000.000,:ı 

1.SSl.182,53 

171.683.9S2,-

14.042.078,98 

24.830.103,861 

'] 3.ı80.3S0,96 

300.287 .668,33 
= 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren· f .. ,; ..... '" ... c ... -;.., rli % 5 1
/• altın üzerine avans % 4 1

/2 

Kütahya Cumhuriyet 
l\iüddei Umumiliğinden: 

Belediyece kabul edilen ikinci derece ekmekten beheri 960 gram 
olmak ve yevmiye azami 3SO asgari ıoo adet olmak üzere 1·12.936 ta· 
rihinden itibaren 937 mayısı nihayetine kadar Kütahya ceza evinin 
altı aylık ekmeği 1.11.936 dan 21.11.936 günü ihalesi yapılacağı 21 
gün müddetle aleni müzayedeye konulmuştur. İstiy~nler teminat 
akçelerile gününde münakasa komisyonu riyasetine ve şeraiti öğren
mek için sair zamanda ceza evi müdüriyetine müracaatları ilan olu• 
nur. (1692) 2---542S 

• 
Kültür Bakanlığından: 

ı. - Erkek sanat okullarının mesleki ve ameli derslerine öğret. 
men yetiştirmek üzere Ankara Bölge Sanat okuluna mülhak olarak 
"Erkek Ertik Öğretmen Okulu" açılmıştır. Okut yatılı ve parasız
dır. 

Okula girebilmek için aşağıdaki şartları taşımak lazımdır: 
a) Türk olmak, 
b) Doğumu 1911 (dahil ve 1916 (dahil) yılları arasında olmak, 
c) Beş yıllık bölge sanat okullarının birinden mezun olmak, 
d) Ve yahut ilk okuldan mezun olduktan sonra enaz 7 yıl maran· 

gozluk, demircilik veya tesviyecilik sanatlarından birinde bir fab • 
rikada veya atelyede veya serbest olarak çalışmış olmak, 

e) Sanat okulundan mezun olanlar, mezun olduktan sonra bugü· 
ne kadar bir fabrikada veya atelyede ve yahut serbest olarak kendi 
6ancıtlarında çalışmış bulunmak ve bu müddet iki yıldan az olmamak. 

f) Öğretmenliğe mani sıhhi bir arızası bulunmamak, 
g) Hüsnühal erbabından olduğunu polisçe verilen bir vesika ile 

tevsik etmek, 
h) Kültür Bakanlığınca yapılacak tahkikatta ahlak ve seciyesi 

itibariyle de öğretmen olabilecek manevi evsafı haiz bulunduğu sa
bit olmak. 

2. - istekliler, 
a) Okul şehadetnamesinin aslı, 
b) 4 tane açık başla çıkarılmış vesika fotoğrafı, 
c) Nüfus tezkeresinin aslı, 
d) Aş. kağıdı, 
e) Yukarda 5 inci maddede bildirilen sıhhi arızaları bulunmadı. 

ğına dair tam teşekküllü bir heyeti sıhhiye raporu (raporların nü
muneleri, Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa Bölge Sanat okullarından 
alınacaktır.) 

f) Başlama ve ayrılma tarihleri ve çalıştığı mahallerdeki mesai 
ve sanatındaki kabiliyet derecesi de tasrih edilmek şartiyle yukar -
da birinci maddenin (d) ve (e) fıkralarında izah olunduğu gibi çalış
tığı fabrika veya atelyelerden alınmış belgeler. (Serbest olarak ça
lışanlar ticaret ve sanayi odalarından belge alacaklardır.) 

g) Birinci mddenin (g) fıkrasında izah olunan hüsnühal mazba
tası ile birlikte ve hangi sanat okulunda imtihana girmek istedikle. 
rini de gösterir istidalarını Kültür Bakanlığına 30.11.1936 akşamına 
kadar ya doğrudan doğruya tevdi edecek veya posta ile teahhütlü 
olarak göndereceklerdir. 

3. - Yapılacak müsabaka imtihanı neticesinde okula tesviyeci, 
demirci. ve marangoz talebe alınacaktır. 

4. - Müsabaka imtihanları yazılı ve ameli olmak üzere Ankara, 
İstanbul, İzmir bölge sanat okullarında yapılacaktır. 

5. - İsteklilerden sanat okulu mezunlarının müsabaka imtihan· 
ları saant okulları müfredat programı çerçevesi dahilinde, 

a) Umumi Teknoloji, 
b) Mesleki Teknoloji, 
c) Hesap 
d) Makine ve motörler, (yalnız demirci ve tesviyeciler için) 
e) Sınai resim, 
f) Ameli mesaiden. 
6. - Birinci maddenin (d) fıkrasındaki vaziyette yani ilk okul 

mezunu olanlar 5 inci maddede yazılı derslerden başka sanat okulla
rı müfredat programı çerçevesi dahilinde, 

a) Türkçe, 
b) Riyaziye. 

~;rslerinden de imtihana tabi tutulacak ve imtihan günleri ayrıca 
ılan olunacaktır. (1701) 2-5417 

Hariciye Velialeti Satın 
Alama Komisyonundan: 

, y~mişehirde Necatibey caddesinde eski Hariciye köşkü binası 
ôahılın~e v.~kaletim~ze aid bazı :şya 12.11.936 perşembe günü saat 14 
~e alem muzayede ıle satılacagından taliplerin mezkur bina dahi
lınde bulunacak satın alma komisyonuna müracaatları. (1716) 2-5438 

İzmir lli Daiıni Encümeninden: 
ı9 • birinci teşrin • ı936 pazartesi günü ihalesi yapılacak iken 

bütçenin yüksekten tasdikten gelmemesinden ötürü encümence ek
siltmenin uzatılmasına karar verilen ı4666 lira 12 kuruş keşif be. 
delli Ödemiş - Çatal yolunun O + 000 - 3 + 500 kilometreleri ara
ıındaki §OSC ile iki menfez yapısı yeniden ı5 gün müddetle kapalı 
eksiltmeye konulmuştur. 

Bu yolun kapalı eksiltmesi 3 - birinci kanun • 936 perşembe gü
nil saat 11 de İzmir ili daimi encümeninde yapılacaktır. 

İsteklilerin bazırlıyacakları 1100 liralık muvakkat teminat ile 
teklifnamelerini ve Bayındırlık Bakanlığından alınmış ehliyet ve
sikaları ile birlikte yukarda tayin olunan tarih, gün ve saatten bir 
saat evveline kadar Daimi Encümen başkanlığına vererek makbuz 
~mal~ • 

İhale gününde bütc;e gelmediği takdirde ikinci bir ilanla zarfla
rın kabulüne devam olunacaktır. 

Fazla bilgi edinmek istiyenlerin İzmir Bayındırlık Direktörlü-
ğüne baş vurmaları. (1691 - 1104) 2-S426 

Anlcara Ticaı·et Odası 

Riyasetinden: 
Sicilli ticaretin 208 numarasında müseccel bulunan Ankara elek· 

trik türk anonim şirketine ait olup Ankara ikinci noterinden tas
dikli sirgülerin ti~aret kanunu ahkamına tevfikan dairede mahfuz 
vesaikine müsteniden ıo.11.1936 tarihinde tescil edilmiş olduğu 
ilan olunur. 2-S433 

Sinop Urayı Başlianlığından: 
75 Beygir kuvvetinde lokomobil ile çalışan şehrimiz elektrik 

fabrikasına şehri 7S lira ücretle bir makinist alınacaktır. İstekli
ler 23. 11. 1936 tarihine kadar ellerindeki evrakı müsbiteleriyle 
birlikte Sinop Belediyesine müracaatları. 

(2816) 2 -- 5437 

İstanbul Kültür 
Direktörlüğünden: 

1 - Zincirlikuyu ilk okulunda açılan pansiyona ikinci taksit 
başı olan Birincikanundan itibaren de talebe alınacaktır. 

2 - Pansiyonun yıllık ücreti 80, iki aylık ücreti 20 liradır. Bü
yük tadilde okulda kalacaklardan ayda ı2,5 lira alınır. 

3 - Yazılmak ve fazla malUmat almak isteyenler okul direk-
törlüğüne başvurmaları lazımdır. (2813) 2-5436 

1 
~r.ı 

O. O. YOLLARI VE LlMANLARJ UMUM 
MÜDURLOCO S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 

Muhammen bedeli 8728 lira olan 70 takım amele vagoneti maden 
aksamı 22.12.1936 Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulli ile An
kara'da idare binasında satın alınacaktır. 

i 

Bu işe girmek istiyenlerin 654,60 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.S.1936 G. 3297 
No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alın 
mış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 

-
Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden 

Haydarpaşa tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. ' 

(163S) 2-S356 

!LAN 

Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ve eksiltme saatler 
aşağıda yazılı lokomotif ve vagon bandajları 24-ı2-936 perşembe gü 
nü kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır 

i 
-

Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda yazılı muvakkat teminat il 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 G. 3297 No 
lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış ve 
sika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 ve ı4,4S e kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 

e 

-

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay 
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

İsmi 
1 - Loko bandajı 
2 - Vagon .. 

(1670) 

J.1:uhammen Muvakkat 
Bedeli teminatı 

22233 Lira 1667,47 Lira 
43146 .. 3235,95 .. 

2-S393 

Saatı 
15,30 
1S,4S 

-

1 

' 

- ::-- . ·- ~-

T.N. K 
BÜYÜK 

SAYFA 11 

Bir Teriraen bin Kazanabilirsin. Birini kaybedersen puan rıet>a 6P 
mamııtır. Hem yiizlerce Tatanda91nı zengin etmit hem de yurdu·• 
ınlın ıöklerine 4birkaç Filo katm11 olursun. Bu yüz'ler" ~eoıi.Dclc:a 

.llirinin de ıenin olmıyacağuu kim iddia edebilir. 

ŞARLO'nun ---:--ı 
Asri Zamanlar adlı şah~ 

Anliara V afiliğinden: 
Ankara - İstanbul yolunun 40 + 000 - 49 + 500 üncil kilometre• 

teri arasına lüzumu olan 570 m• kum ihzaratı 16.11.936 pazartesi gU
nü saat ıs de Vilayet binasında daimi encümen odasında pazarlıkla 
ihale yapılacaktır. 

Bedeli keşif (142S) liradır. Muvakkat teminat ı06 lira 90 kuruştut 
İsteklilerin teminat mektupları nafıa müdürlüğünden bu işe ait ol· 
mak üzere ehliyet vesikalariyle birlikte ihale günü encümni daimi· 
ye gelmeleri. (1696) 2-5421 

MlLLI MÜDAFAA VEKALETİ 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU lLANLARJ 

BİLİT 
1 - Her bir metresine biçilen ederi 30 kurue olan 50.000 metro 

haki renkte astarlık bez kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartncımesini parasız almak istiyenlerin her gün öğleden 

sonra komisyona gelmeleri • 
3 - İlk teminat mikdarı 1125 liradır. 

· 4 - İhalesi 14-11-936 cumartesi günil saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmesine gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatından en az bit saat evvel M. M. v. Sa, Al, Ko. 
na vermeleri. (1573) 2---5229 

BİLtT 

1 - Pazarlıkla alınmasına karar verilen 150 ton bint ya'ğt pa• 
zarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 102.64S lira olup ilk teminat parası 6382 
lira 2S kuruştur. 

3 - İhalesi 12.11.936 per~embe günü saat ı4 dedir. 
4 - Fenni ve idari şartnamesmi almak istiyenler 515 liuruş mu• 

kabilinde M. M. V. satın alma komisyonundan alabilirler. 
S - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad • 

delerindeki belgeleriyle pazarlık gün ve saatında M. M. V. satın 
alına komisyonuna gelmeleri. (1537) 2-5174 

BİLİ'l 
1 --- Her bir tanesine biçilen ederi 300 liuruş olan 2.200 tane yün 

fanile kapalı ?arfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini .:ıarasız almak istiyenlerin her gün öğleden 

sonra komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat mikdarı 495 liradır. 
4 - İhalesi 16-11-936 pazartesi günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmesine gireceklerin 2490 sayılt kanunun 2 ve 3 lincü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatmdan en az bir saat evvel M.M.V.Sa.Al. 
Ko. na vermeleri. (1570) 2-5227 

B1L1T 

l - Her birine biçilen ederi 160 kuruş olan 5000 tane frenk göm· 
leği kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - s~rtnamesini parasız almak istiycnlerin her gün öğleden 
sonra komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarı 600 liradır. 
4 - İhalesi 13-11-936 cuma günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncU 

maddelednde vazıh vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif me~ 
tuplarınt ihale saatinden en az bir saat e'•vel M. M. V. Sa. Al. Ko. 
na vermeleri. (1571) 2---5228 

İLAN 

Sıhhiye arabası: 30 tane sıhhiye arabası kapalr zarf usu1ü ile sa .. 
tın alınacaktır. Bir tanesinin tutarı (2SO) liradır. Evsaf ve şartna " 
mesi nakliye şubesinden alınacaktır. (Parasızdır). İhalesi: 13-xı-936 
cuma günü saat on birdedir. İlk teminatı: 562 lira 50 kuruştur. Ek
siltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde i~ 
tenen belgelerle birlikte (ilgili bulunanlar için) teklif ve teminat 
mektuplarını havi mühürlü zarflarını ihale g-ünü saatından bir sa
at evveline kadar M. M. V. Satın atma komisyonuna versinler. (1569) 

2-5226 

t LAN 
1 --- Şartnamesindeki değişiklik dolayısiyle 30.000 metre tayya· 

re kanat bezi ile 65.600 metre tayyare kanat şeridi ye.ıiden kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 2S.500 lira olup ilk teminat parası 1911 
lira SO kuruştur. 

3 - İhalesi 24 İkinciteşrin 936 sah günü saat ıs dedir. 
4 - Şartnamesini 128 kuruş mukabilinde satın alma komisyo

nundan bizzat müracaat edilerek alınır • .Muhabere ile şartname gön
derilemez. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kanuni teminat ve 2490 sayılı ka
nımun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerile M. M. Vekaleti sa
trn alma komisyonuna ihaı"e gün ve saatından en az bir saat evveli
ne kadar teklif ~ktup:iaıını vermi~ bulunmaları. (ı64S) 2-5341 
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Kültür Bakanlığı B••t•• kt k•t hl ld• H 1·1 N •d } tarafın dan bastırılan u un me ep ı a arı. ge ı. a ı acı en a ınız. 
Anafartalar caddesi 
No. 111 Ankara 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1G1 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 
1 - Tümen birlikleri krtaatmm hayvanatı için senelik yulaf 

veyahut arpa ihtiyacı 308 ton olarak münakasaya konulmuş ise de 
talip çıkmadığından bir ay zarfında pazarlık suretiyle alınacaktır. 

2 - Münakasası 24.11.1936 tarihine müsadif salı günü saat 10 da 
Çatalca'da birinci tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi parasız olarak tatil günleri hariç hergün görü
lebilir. 

4 - Gerek arpanın ve gerekse yulafın teminatı muvakkatesi 
llSS liradır. Muhammen bedeli 1S400 liradır. 

S - İsteklilerin teminatı muvakkte makbuzlariyle birlikte ve 
raktı muayyeninde tümen satın alma komisyonuna müracaatları. 

(16S2) 2-5360 
İLAN 

ı - Ankara garnizonu kıtaatın:n ihtiyacı i?i~. 1?.2000 kilo pi· 
rinç 23 ikinci Teş. 936 tarihine müsadif pazartesı gunu saat on beş-
te kapalı zarfla alınacaktır. _ A • • _. 

2 - Şartnamesi eksiletmenin yapılacagı Lv. amırlıgı satın al-
ma komis yonunda her gün parasız görülebilir. . . 

3 - Pirincin tutarı 20400 lira olup muvakkat temınatı 1530 lıra
dır. 

4 - İstekliler kanunun 2. 3, cü maddelerindeki vesika ve tem~
nat makbuzlarını havi zarflarını belli gün ve saatten bir saat evvelı
ne kadar komisyona vermiş bulunacaklardır. (1628) 

2-S354 
1 LAN 

1 - Niğde mevkii için 150.000 kilo ekmeklik un kapalı zarf 
usulü ile alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 16.500 lira olup ilk teminatı 1338 
liradır. 

3 - Eksiltmesi 17/ 2. Teş./936 salı günü saat 15 de Niğde ko
misyonunda yaprlacaktır. 

4 - Teklif mektupları 2490 sayılı kanun hükümlerine uygun 
olarak ihaleden bir saat evveline kadar komisyona verilmiş bulu
nacaktır. 

5 - Şartnamesi her gün komisyonumm:dan parasız alınabilir. 
(1613) 2-5290 

t LAN 
1 - Amasya garnizonunun senelik ihtiyacı için alınacak olan 

221000 kilo ekmeklik unu kapalı eksiltmeye konunlmuştur. Tah· 
mini bedel 30940 Jiradır. 

2 - Sartname.si alay satın alma komisyonundadır. 
3 - Eksiltme 10/ 11/1936 salı günü saat ıs ~e Amasya'da alay 

idman yurdunda yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 2320 lira 50 kuruştur. ' 
5 - İsteklilerin maliye makbuzu veya banka makbuzu ile ko-

misyona müracaatları. (1542) 2-5184 
t LAN 

Merzifon garnizonunda bulunan kıtaat hayvanatınm senelik 
ihtiyacı olan 467 bin kilo arpa 31.10.1936 tarih.inden itibaren otuz 
gün müddetle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Tah
min edilen bedeli 16680 liradır. Muvakkat teminatı 1401 liradır. İs
teklilerin şartnameyi her gün Merzifon garnizonunda alım satım 
komisyonunda görebilirler. İhale 30 ikinci teşrin 1936 pazartesi 
günü saat 16,30 da yapılacaktır. Artırma eksiltme kanununun 
ikinci maddesinde yazılı vasıfları haiz olan isteklilerin teminat 
makbuzlarını ve teklif mekttııplarını muayyen zamanda komis-
yona vermeleri ilan olunur. (1707) 2-5435 

1 LAN 
l - Sıvas garnizonundaki kıtaat ihtiyacı olan 350000 kilo un alı. 

nacaktır. Tahmin bedeli 437SO liradır. 
2 - Şartnamesini okumak isteyenler her gün komisyona müra

caat edebilirler. 
3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 27. 11.1936 cuma günü saat 16 

da Sivas'da Tuğ Komutanlığı binasında aıtırma eksiltme komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

4 _ İlk teminatı 3282 liradır. Teklif mektupları 27. 11.1936 cu-
ma günü saat 15 e kadar verilmiş bulunacaktır. (1699) 2-5420 

lLAN 
İstanbul komutanlıf!ına bağlı kıtaat hayvanat? için 600000 kilo 

yulafa talibinin vermiş olduğu fiat makamca pahalı görüldüğünden 
tekrar kapalı zarfla ihalesi 27-11-936 cuma günü saat 15 de yapıla • 
caktır. Muhammen tutarı 37500 liradır. İsteklilerin ilk teminat 
makqpz veya banka mektubu ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerindeki yazılı vesaikle beraber ihaleden en az bir sa· 
at evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda komutanlık satın 
alma komisyonuna vermeleri. (!685) 2-5418 

Zonguldak Urhaylığından: 
1 - İtfaiye için bir oto tank satın alınması açık eksiltmeye kon-

muştur. 

2 - Muhammen bedeli (4,600) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (345) liradır. 
4 - İhalesi 20.11-936 cumartesi saat ıs de Zonguldak Uray Dai· 

mi Encümeni tarafından yapılacaktır. 
S - İsteklilerin şartname için 30 kuruşluk damğa pulu ile bir 

zarf göndererek Urbaylıktan aalbiliyor. (1693) 2-5424 

Mersin Ticaret ve Zahire 
Borsası Encümeni Riyasetinden: 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsasında inhilal eden Umumi Ka -
tipliğe yüz lira maaşla aşağıdaki şeraiti haiz bulunanların açılacak 
müsabakaya iştirak etmek üzere 25 teşrinsaniye kadar borsa encü
meni riyasetine müracaatları ilan olunur. 

A - Lise ve lise derecesinde meslek mektebinden mezun olmak 
B - Muhasebe usulüne vakıf olmak. 
Memurluk için kanuni evsaf ve şeraiti haiz olmak, 25 den aşağı 

ve 3S den yukarı yaşta olmamak. Lisan bilenler tercih edilecektir. 
(1695) 2-5422 

Pazarlıkla ek.siltme 
l\'.lanisa Vilayeti Daimi 

Encümeninden: 
1 - Turğutlu • Manisa yolunun 7 + 430 - 17 + 436 ıncı kilo • 

metreleri arasındaki (32,346) lira 89 kuruş keşifli şosa inşaatının 
kapalı zarf suretiyle eksiltmesine talip çıkmadığından bu iş pazar • 
hkla verilecektir. 

2 - Bu işe :ıid keşif evrakı (162) kuruş mukabilinde vilayet Na
fıa Müdürlüğünden alınabilir • 

3 - Pazarlık ikinci teşrinin 19 uncu perşernbe günü saat on bir
de Manisa vilayeti daimi encümeni önünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı (2462) lira 02 kuruştur. 
5 - Pazarlığa gireceklerin Nafıa Vekaletinden almış oldukları 

ehliyet vesikalarını ve 1936 yılına aid Ticaret Odası vesikalarını 
göstermeleri şarttır. (1694) 2-5423 

Anl{ara Ticaret ve Sanayi \ 
Odası Riyasetinden: 

Sicili ticaretin 209 numarasmd~ müseccel bulunan hava gazı 
türk anonim şirketine ait olup Ankara ikinci noterinden tasdikli 
sirgülerin ticaret kanunu ahkamına tevfikan dairede mahfuz vesai
kine müsteniden 10.11.1936 tarihinde tescil edilmiş olduğu ilan 
olunur. 2-S432 

Fotoğrafçı aranıyor 

Fotograf işlerinde çalışacak bir kalfaya ihtiyaç vardır. Anafar-
talar caddesinde Halil Naciye müracaat. 2-5434 

İzmir ili Daimi Encümeninden: 
ıs - birinci tesrin - 1936 perşembe günü ihalesi yapılacak iken 

bütçenin gelmemesinden ötürü encümence eksiltmenin uzatılması
na karar verilen 23649 lira 36 kuruş keşif bedelli Menemen - Mura
diye yolunun 7 + 544 - 15 + 960 kilometreleri arasında yaptırıla
cak s.oscnin yeniden 15 gün müddetle kapalı eksiltmeye konulmuş
tur. 

Bu yolun kapalı eksiltmesi 3 - bi~inci kanun. 1936 perş.embe günü 
saat 11 de İzmir ili daimi encümcnınde yapılacaktır. 

İsteklilerin hazırlıyacakları 1774 liralık muvakkat teminat ·ile 
teklifnamelerini ve Bayındırlık Bakanlığından alınmış ehliyet ve
sikaları ile birlikte yukarda tayin olunan tarih, gün ve saatten bir 
saat evveline kadar Daimi Encümen başkanlığına vererek makbuz 
almaları. 

İhale gününde bütçe gelmediği takdirde ikinci bir ilanla zarfla· 
rın kabulüne devam olunacaktır. 

Fazla bilgi edinmek istiyenlerin İzmir Bayındırlık Direktörlü-
ğüne baş vurmaları. (1688 • 1101) 2-5429 

Mevvu f 11zu 

En hoş meyva tuzudur. İnki
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka
raciğerden mütevemt rahatsız

lıkları önler. Hazmı kolaylaştırır. 
İngiliz Kanzuk eczanesi 

SATILIK 

. Bağ ve bağhane 
Keçiören: Cevizli kır bağla

rında yüzbaşı Şakirin üç kıta 
bağr ile bağhanesi satılıktır. M. 
M. V. Umum Evrak kaleminde 
kendisine müracaat, 2-5328 

iLAN ŞARTLARI 
Beher Beher 

Sayrfa Santimi Sayıfa Santimi 

2 300 3 200 
4 150 5 100 
6 80 7 40 
8 30 kuruştur. 

1 - Hayır işlerine ve yeni M 
çıkan kitaplara aid iHinlardan M 
% 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri 
naktu yilz otuz kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür, ev- ~ 
lenmc vefat ve katı alaka i , ı· ~ ilanlarından maktuan beş ıra ı 
alınır. ;. 

~ Müddet Dahilde Hariçte 'lı~ 

İzmir ili Daimi Encümeninden: 
15 • birinci teşrin - 1936 perşembe günü ihalesi yapılacak iken 

bütçenin gelmemesinden ötürü encümence eksiltmenin uzatılması· 
na karar verilen 13372 lira 80 kuruş keşif bedelli Çatal - Bayındır 

yolunun O + 000 - 4/ 300 kilometreleri arasında yaptırılacak kaldı. 
rım yapısı yeniden 15 gün müddetle ve kapalı eksiltmeye konulmuş
tur. Bu yolun kapalı eksiltmesi 3 - birinci kanun - 936 perşembe gü .. 
nü saat 11 de İzmir ili daimi encümeninde yapılacaktır. 

İstekliJerin hazırlıyacakları 1003 liralık muvakkat teminat ile 
teklifnamelerini ve Bayındırlık Bakanlığından alınmış ehliyet vew 
sikaları ile birlikte yukarda tayin olunan tarih, gün ve saatten bit1 
saat evveline kadar Daimi Encümen başkanlığına vererek makbus 
almaları. 

İhale gününde bütçe gelmediği takdirde ikinci bir ilanla zarfla• 
rın kabulüne devam olunacaktır. 

Fazla bilgi edinmek istiyenlerin İzmir Bayındırlık Direktörlü;_ 
ğüne baş vurmaları. (1689 • 1102) 2-5428 

Gümrük ve Xnhi~arlar 

Vel{aletinden: 
Vekalet şubelerinde 17,5 lira aylıklı 2 memurluk açıktır. Memtt~ 

rin kanununun 4 üncü maddesinde yazdı şartları haiz orta okul ve. 
ya lise mezunu olanlar ve askerliğini yapmış bulunanlar ve otuz ya
şını geçmiş olmıyanlar müsabaka ile alınacaktır. Kazananlardan ya
bancı dili bilenler tercih edilecektir. İş durumu, yüksek tahsile d~ 
vama müsait olmadığından kazananlardan her hangi birinin buna ait 
dileği kabul edilmiyecektir. Müsabaka 20.11.936 da saat 14 de yapı• 
lacaktır. İstekliler 18.11.936 akşamına kadar dilekçeyle ve lüzumlu 
belgeleriyle Vekalet zat işleri müdürlüğüne baş vurmalıdırlar. 

(1686) 2-5419 -----

M ABONE ŞARTLARI ~I 
~ ~ 

~ nrt:f: 1: Li:a ~: L~ra ı~: 
Günlük kasa mevcudunuz kıym elli efya ve evrakınız için 

f.M Posta Ucıeti gönde~ilmiyen ~~ 
~ mektublara cevab verılmez. ~~ 

~~.-:..: ~··~·i"'~· ..t....,,.'*.,.~~ ..... ~~.... ~*' ~ 

Acele kiralık ev 

Yenişehirin en güzel bir ye
rinde, bahçeli, dört odalı ev ace
le kiralanacak, çok ehven kira. 
55 liar. Selanik caddesi No. 16. 

2-S395 

imtiyaz sahfoi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdüril 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basr:nevinde basılmıştır. 

EMNiYET 
J-1,,.,. ı;~ .. ·rl~ 1'?ralık kasalar - senelik 3 liradan - 16 liraya kadar - M~,.;r,.~ d,,,:,.,.ler. 

•• • ....... • .. ~AIJ - ·•' 1.,.... - . 

Yeııi 
SİNEMALAR Halk 

BUGÜN BU GECE 

Stavisky Skandalı 
Marcelle Chantall • Lucien Barroux 

Jules Berry 
tarafından temsil edilen meraklı 
bir davayı musavver nefis bir eser 

Programa ilaveten: Fox Jurnal 

BUGÜN BU GECE 
Kalpleri durduracak kadar heye
canlı aynı zamanda esrarla dolu 

emsalsiz bir macera filmi / 

ŞEYTANLI TREN 
ilave olarak : Canlı Resimler 

Halk matinesinde: Aşk Kelepçeleri 


