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l8KENDERON - ANTAKYA MESELESi 
Hakkında Fransa cümhuriye ti hariciye nezareti 

ile teati edilen son notaları neşrediyoruz 
Türkiye Cumhuriyeti Pari• büyük elçiliğinin 9 tqrinievvel 1936 tarihinJe Fransa hülrümetine 

bir nota uererek bunun metni o zamanda Pari•'Je parale edilen Fransa • Suriye muaheJaiyle o 
.. ralarJa müzakere•i Jertle•t olan Fran•a - Lübnan muahetlaine miimtUil bir muahetlenin l•ken
Jerun ve Antakya ahalin mürahhculariyle Je alıJi imkanının tetkikini Fransadan idemİf o1Ju
fu malumdur. 

Fransa hariciye nazın B luon Delbo• bu notamıza 10 tqrini sani 1936 tarihli bir nota ile ce
vab uermİf, buna kaTfl Türkiye Cumhuriyeti Parü büyük elçm taralınJan Fransa cumhuriyeti 
hariciye neazretine 11 tqrinisani 1936 tarihinde ceuabi bir notama teuJi etlilmifti. 

l•kentlerun • Antakya me•elui halıkınJa hariciye uekôletimizce tertib olunan ikinci beyaz lıi
tabtan bu iki notanın metinlerini iktiba ve nqreJiyoruz : 

FRANSA 'NIN 10 TEŞRiNiSANi 

TARIBU NOTASI 

Bay Bilyilk Elçi. 

Milletler Meclisi Asamblesinin aon 
içtimaı esnasında Türkiye Cümhuriyeti 
Hariciye Vekili ile Fransa Climburiyeti 
Hariciye MüstefUUUD Altıncı Komi&. 
yonda vaki beyanatına atfen Zatı Dev· 
letiniz, metni ahiren Pariate parafe edi
len, Suriye • Fransa muahedeaile balen 
m\izakereai derdest olan Fransa • Lüb
nan Muahedesine mümuil bir muahe. 
denin lskenderon ve Antakya abalili 
munahhaalariyle akdi imkimnm tetkiki• 
ni benden 9 teırinievvel tarihli notanu 
ile iatemittiniz. 

O zamandan sonra 24 temmuz 1922 
de manda yuaa mandater bükGmetiıı 
vecibe ve aal&hiyetlerini taarih etmittir· 

1922 yuuı bu vecibe ve aaWıiyet
ler baddmda pek vazıh ahklmı natıktır. 
Yasa Suriye ve Lübnan diye zikrolunan 
iki Devleti istiklale aevkeylemekten iba
ret olan Frananm vazifesindeki hedefi 
haueten tayin etmektedir. Yua ahval 
ve ıeraitin müaait olacağı niabette ma
halli otonomilerin inkipfım tavsiye ey
lemektedir. Yua iki Devletin harici mil
naaebatırun tedvirini Mandater Devlete 
bırakmakta ve onlann eraziainin tama
mının veya bir kısmının ziyama veya 
lcanna ve orada ecnebi bir devletin her 
hangi bir kontrat tesisine karşı bu Dev
letleri vikaye etqfe Mandater Devleti 
mecbur tutmakta Te muhtelif ekalliyet 
unaurlanrun aer~e inkipfmı temin 
için alınacak tedbirleri aaynıaktadır. 

müstakil devlet araamda ahenkli bir in
tikal devresi temini emelinde bulunan 
Fransa Hükı1meti, ecnebi HUkWnetlere 
kartı Suriye nam ve hesabına girdiği 
teahhüdlerin Suriye Hükfunetince tanı
tıp tekabbül edileceğini aerdeylemit ol
duğu ve serdetmeİe mecbur bulunduğu 
cihetle, mezkı1r HükQmet, ne bir Fran. 
sa • Suriye anlqmaaında ve ne de bir 

Fransız • Suriye anlqması dotayısile 
ecnebi bir devletle olan mikakeratmda, 
manda yUUinm hü1dlmlerine muhalif 
~eket edemez. Zati DevletinWıı zah
metsizce anhyacap veç.hile, Fransa Hii

ld\meti 1936 aeneainde ve Suriye iatik- ı 
lilinin taadildni tavsiye etmek iltedili 
bir zamanda, onun l 921 de Suriye na-

( Sonu 2. inci uyla.dd 

Donanmamızın 
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Bugünkü sayımız 

on iki sayfadır 

HER YERDE 5 KURUŞ 

C~ H. P. Kamutay Grupu 
Sancak meselesi ve vekaletlerde . 
ihdas olunacak sivasi müsteşar-., 

lıklar hakkında görüştü 
C. H. P. Kamutay Grapu Jün öfleJen sonra Trabzon sayla

'" Ha.an Salıa'nın bafkanlıiınJa toplandı • 
Dıı lıleri Bakam Dr. Ara l•kenJerun ue Antakya maele-

5inb. ne tarzJa yüriiJüfii halı/antla partiye malumat arzetti ue 
muhtelil hatiblerin mallerine cevablar ue iazhlar verdi • 

Bundan sonra Ba.ıvekil l•met lnönü •Öz alarak bu me•elenin 
cereyanı üzerinde aynca izahatta bulunmuttur. 

BllfVekil l•met lnönii Jiğer bir meuzua geçerek Manisa Say
lauı Sabri Toprağın B. M. M. CIZCUI araanJan uelıôletlerJe aya
n miidqarlılrlar bulunJuralmaa telılilinin lmunflu ve layJalı 
olacağını izah etmİf ve bunun intacı için laım ıelen tetkikatın 

~ 
yapılarak müabet bir layiha projai laaırlayıp partiye getirmek ~ 
üzere reü vekili Haan Salıa'mn raportör olaralı memur eJil
muini telılil etmiftir. 

T elılil partice kabal ue taaoib olanmıqtur. 
"''""'''""'VV'~·~VVVVVVVVVVVVVV""""""""'"""',_,_,..,..,._,._,..,..,,..,..,V\IVVVV 

Sancak hakkında .fransız teklifi 
Hususi olarak öğrendilimize göre 

Fransa hükümeti "Sancak,, ihtilifınm 
halli hakkmda bUlrilmetimiı:e iki tek· 
lifte bulunmuıtur. Bu tekliflerden bl
rl meselenin halli için Milletler cemi· 
yetine gidilmektir. 

Cebevrede bütiln davanın yeni bat
tan tetkik olunarak, lılyaat ve iktıaadt i
cablara ve ahdt haklara uygun bir bra
ra vanlmalr fırsatını bahfedecelr olan 

Malta ziyareti 

bu taleb hakkında hükümetimizin cu
ma gilnU Kamutayda beyanatta buluna• 
cağını sanndeiyoruz. 

Türk parasının 
kıymeti 

düşürülmiyeeek 
Ankara, 24 (A.A.) -Zatı Devletinize ıunu batrrl·d.makla 

ıeref keabederim ki M. Vienot taraım
dan Millttlt-t Cemiyeti konseyinde vaki 
leyanata tevfikan Pranaa Hilldlmeti, 
Türk Hilldlmetinüı 1921 itilaflan kad
rosu dahilinde yapmak isteyeceği mma
kerattan kaçınmryacaktır. Bu mefad, 
Fransa Hüldllııetinin vuiyetini bibak· 
lan tayin eder, ve ben de bUDlan buaiin 
Zatı Devletime teyid edeliilüim. 

1921 ltiWnameainin lakenderon San. 
cafma tDfl~aDik hWdlmlerini kuvveden 
file çıkarmak üzere Fransa HtlkOmetl 
tarafmdan ittihaz edilen tedbirler, Man
da yasası: ile çizilen çerçeveye tamamen 
dahildir. 

İngiliz kumandanlan, denizcilerimizin centilmence 
hareketlerinden ve askeri terbiyelerinden sitayişle 

Türk parası kıymetinin dü,ürülece• 
ğine dair bazı ecnebi matbuatında mev• 
zuubaha olan haberlerin tamamen ual• 
ırs oldupnu bildirmeye Anadolu ajan
aı mesundur. ....................................................... 

tnkılib dersi 
· imdi, 20 teşrinievvel 1921 tarihli lti

lafname haddi zatında Türkiye ile Suri. 
ye araa1nda bir hudud tahdidi itilafı ma
l;ıiyetindedir. İtilafname bir Suriye • 
Türk Gümrük Mukavelesi akdinin der. 
piti. umumi afiv, Tfükiyedeki el:allivet• 
lerin hukuku ve lakenderun mıntakaaı
nm Türk ırkına mensup ahalisine göste
rilecek teminat ve teahilat gibi itbu hu· 
dud tahtitf münaaebetile ortaya çıkan 

muhtelif meselelerden bahistir. Bu mın
takanın statüsüne gelince orUda husu
at bir idare rejimi teaia olunacağı tasrih 
edilmiştir. 

Ankara İtilafnameainin imzasından 
itibaren, Fransa HükQmeti birçok vesile 
ile ve bilhuaa 1926 da, 1921 metinle
rinde yazık bükUmleri teyid ve onların 
tatbik ıeldll"rini taarib eden itilafların 

mUı:akereaine maa!memnuniye muvafa
l.at etmitt\ı'· Fransa HWduneti, lskende
J'Oll Sancafuw 14 mayn 1930 tarihli teı
lı1itı eu.•~)-esile eJyevm tayin edilen 
huıuat bir idare rejimini Suriye devleti 
kadrosu içerisinde bahıetmek ve mınta-;. 
biun Türk ırkma mensup anasın lehi. 
ne cöaterilen bani ve liaani teminat ve 
kolaylıklara riayet edilmek suretile bu 
hllldlmlerin kunedtn file çıkmasına iti
na eylemiıtir. 

Bununla beraber, Zatı Devle~niz zik
ri geçen not".mzda da hatırlattığınu 
veçhile, Fransa Hükı1metinin bu muhte
lif ahvalde ancak mandater devlet sıfatı 
ile hareket ettiğini ve bqka tUrUi de 

hareket edemiyeceğini gözden kaçırma
mak muvafıktır. Filh•kika iatildilleri 
muvakkaten tanınan cemaatler üzerinde 
ban Devletlere tevdi edilen A amıfm

idan mandalar prensibi, Millteler Cemi
yeti miaaJanm 22 inci maddesi mucibin
ce 28 haziran l 919 tarihinde teaia edil
lllİftİr. Fransaya Suriyede manda veril
mesi 25 niaan 1920 tarihinde vuku bul. 
muıtur. Binaenaleyh, Fransa Hükı1me
ti 20 teırinievvel l 92 l tarihinden itiba. 
ren, yukarda anılan beynelmilel vesika
larla kendisine Suriyede tantnmq olan 
sallhiyetlere tevfikan bu memleket nam 
ve hesabına mukavele akdetmiş bulunu-,..._ 

Sunanla besaı.. MMdılt.er Dnlet 
tarafından ifa edilen rehber ve milpvir 
vazifesi semeresini vermit olduğuntlan 

Fransa HükUmeti Suriyenin üç senelik 
bir müddet zarfında yalnız bapna ken. 
diaini idare kabiliyetini ihraz edeceğini 
bugün takdir eder ki bunun Milletler 
Cemiyetince müpbede edilmesi Manda
nın hitamını intaç eyliyecektir. Fransa 
Hükı1meti, o zamanın hulQlünü derpif 
ederek, ahiren Pariste parafe edilen Mu
ahede projesinde, haklın ve müstakil bir 
Suriye ile olacak müstakbel münasebet
lerinin eaaslarmr tayin hususuna itina 
eylemiıtir. 

Bu Muahede, ancak Suriyenin Mil
letler Cemiyetine kabulü sıraunda me
riyete girecektir. Manda hitamırun te
zahürü olan bu kabulün vukuuna kadar 
Mandater devlet, faaliyetini manda ya
aaama tevfikan icrada devam edecektir. 

Binaenaleyh, mandaya tabi devlet ile 

o s sooın o 2ll? s • o o nncıan s u 

Bugün 
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iKiNCi SAYFADA: 
İç haberler - Düşünüıler: Boz
kırda göçmen. 

OÇONCO SAYFADA: 
Politika bahisleri : Şarlo sanatı -
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DORDONCO SAYFADA: 
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BEŞiNCi SAYFADA: 
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ALTINCI SAYFADA: 
Franko hükümetinin diplomasi ba
kımından tanınması. 

YEDiNCi SAYFADA: 
lngiltere ve İtalya - Arşüdük Ot· 
to ile bir görüşme. 

SEKiZiNCi SAYFADA: 
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DOKUZUNCU SAYFADA: 
Başka memleketlere benzemiyen 

İngiltere - haberler • 
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·ıı~rlar. 

Donanmamızın lstanbulda rzlur lanmasına aid bir •nsta.ntane 
(Yazısı 2. iaci •'P•d•) 

Madrid cephesinde sükun var 

Yağmur ve kar her türlü askeri 
faaliyete engel oluyor 

Asi genı:a11erden Kabanil/aı, Faslı Lejiyon aslcerlerini tef ti~ ediyor. 
(Yuuı 4 üncü sayı/ada). 

Bu.an saaı 17 .SO da 
Halkevinde 

f Prof. M. Esad Bozkurt tarafmdan 
! verilecektir 
: ............................................... .......... 
Fıkra. 

Buhran cilveleri 
Bir torpil, İspanyol gemilerinden bl· 

rinin lcarnım deliyor. HalbuJcj Franlco
aun elintl• biç bir denizaltı yokmu1-

Fakat ortada bir torpil ve bir rahat 
var. Acaba kadim mitoloji denizim cin
ler mi ba.stı? 

Zamanımız Jıalrilraten garabet bağı .. 
dı. Hergün, bu torpilden daha şaşırtıcı 
lilıir ve iddialar, dlm hnuuu S1.7Uql 

ıeçiyor. 

A vrupatla llerbangi bir milin, ber
bangi bir itlue tanına lcınr vermem 
serbest midir, dflğil midir1 Giormlw 
d'lta.Jyay• göre ba.yrr t ~ğer ı.~ 

bir adam, silahlı lruvvetlerle bir sor-,.. 
jim kuracak olursa. bir milletin bllJJll 
lrabul etmeye bakb olabilir. Fdat bir. 
halle yığını, da.ne dane rey vererek, me
self, iktidarı inediği gibi solla§tırır•. 
garb medeniyetini madafa •tmei lçia, 
buna masaade etmemek lizım geliyor. 

Zamanımıı:ın yeni prensiplerind•a 
biri de "şu" dur: Uzun bir sulb,millet• 
lere lariletlerini lraybettirir. Şu halde 
bıçak biler gibi, sıksılr, milll iradeleri 
ba.rb çarlrından geçirmek gerelctir. • 

ZO inci asır haJcjJtaten lena büyQyOI• 
Yedi seJcjz yaşında iken insanlığı M 

kı6ar amidlendirmişti. Siperl•rd• d· 
nirini bozduğundan beri, hergiln bir
" daha. akıl helrimlerinin tedavislae 
muhtaç bir bale geliyor. 

Bu hastanın elinden vahim bir bu 
çıbcak gibi görünüyor. - FaTay 

T HlH 
Dünkü başmakalemizin sonlarındaı 

".... imparatorluğun huzur ve sük<lnu• 
nu muhafaza etmesinden,, sözünde bir 
yanlışlık olmuştur. "Sükiinunu" kelime
si "sükı1neti,, olarak çıkını' ve manayı 
ğarib bir aurette değittirmi,tir. 



SA.YFI~ 2 

İskenderon - Antakya meselesi 

H·1 Tı da Fra -,a cünılıuıriyeti hari ·iye 
nezaretile teati edilen notalarııı metinleri 

(Başı 1. inci sayfada) 

mına kabul ettiği teabbüdler fevkine 
çıkması mümkün olamaz. İstiklale gö
türmekle mükellef olduğu iki devlet era
zisinden şu veya bu kısmına beynelmi
lel bir varlık vermek için bu müstakbel 
istihlası vesile addetmek onun elinde 
değildir. Suriye cezasından bulunan ve 
kendi hususi statüsünün zımam altında 
Suriyenin umumi hayatına filen iştirak 
eden bir Sancağı Suriye Devletinden 
ayırdığı halde ve Suriye ve Lübnan ile 
müzakeresi devam eden İttifak muahe
delerine mü~abih bir İttifak Muahedesi
ni bu Sancağın mümessillerile akdettiği 
takdirde Fransa Hüki'tmeti filen olduğu 
gibi hukukan da mezkur iki Devlet ile 
aynı derecede üçüncü bir Devlet ihdas 
etmiş olacaktır. Bu keyfiyet Suriyenin 
parçalanması demektir ki böyle bir ih
timale karşı ise Mandater Devlet, Suri. 
ye Devletini katiyen vikaye etmekle 
mükelleftir. 

İskenderon mmtakasr için hususi bir 

idare statüsü tesisini derpiş etmekle ik. 

tifa eden 1921 iflafnarnesinin 7 inci 

maddesinin şümulü asla bu merkezde 

olmadığı g~bı olması imkanı da yoktur. 

Bu mukavele hususi hiçbir siyasi statü

den bahsetmemekte ve Sancak ahalisine 

ne beynelmilel bir varlık imkanı ve ne 

de manda yasasının 22 inci maddesi ile 

istihdaf olunan Suriye cemaatı haricin

de kendi kendilerini idare kabiliyetini 

tanımamaktadır. Ankara itilafları, 1s

kenderon meselesini tesis olunacak idari 

bir muhtariyet ve muhafazası 15.zım ge

len harsi ve lisani hürriyet plam. dahi
linde mevzuubahs etmektedirler. Bu 
plan bu suretle tayyün edince, 1921 İti
lafnamesine tevfikan Sancağ'a temin e
dilmiş olan imtiyazların asla halelt1ar ol
mıyacağr tahakkuk ettiği takdirde Suri
yenin istiklfüe kavuşması endişeyi mu. 
cip bir mahiyette görülemez. 

Fransa Hükumetinin bu nokta hak

kında Türkiye Hükumeti ile görüş tea. 

tisine memnuniyetle amade olacağı ve 

ileride Türkiye Hükfimeti ile Suriye Hü

kUmeti arasında itimada müstenid ve 

sarr.imi münasebetler teessüsünü kolay

laştırmak arzusu ile kendisine yapılacak 

her türlü telkini tetkik eyliyeceği husu

sundaki teminatı Zatı Devletinize tek

rarlarım. Bu fikirle, Fransa Hükumeti 

bu mükalemelere ve bu tetkika Suriye 

Hükumetinin salahiyettar mümess:.Ileri

ni istirak ettirmeyi mahfuz tutmaktadır. 

Yüksek saygılarımın lutfen kabulil

nü rica ederim Bay Büyük Elçi. 

İmza: lvon Delbos 

17 TEŞRINtSA~t 1936 

TARİHLi NOTAMIZ 

Bay Nazır, 

Zatı devletinizin bana göndermek 

lutfunda bulunduğu 10 Teşrinisani 1936 

tarihli notaya cevaben, 9 Te§rinievvel 

tarihli işarımm mevzuunu teşkil eden 

lskenderon • Antakya meselesine müte

allik Fransa HükUmetinin noktai naza. 
rmı Hiıkfımetimin hususi bir itina ile 
tetkik etmiş olduğunu ittilaına arz ile 
~eref duyarım. Hükumetim atideki bazı 
mülahazaları size bildirmeğe beni me
mur etmiştir. Bu mülahazaları, sizin de 
ilızarlarında hakim olan dostluk zihni. 
yetile telakki buyurmanızı rica ederim. 

letler San - Remo'da, .. Suriye'' üzerinde 
Fransaya ve Mezopotamya ile Filistin 
üzerinde İngiltereye Manda bahşetme. 
ğe matuf bir itilaf akdetmişlerdir. Bu 
halde San - Remo vesikasında "Suriye" 
tesmiye edilen b•ı coğrafi ifa:ienin, hu. 

"" dudları takribi bir surette bile tahtit e-
dilmemişti ve edilemezdi. Çünkü Türki
yeden ayrılacak erazi henüz hukukan 
meçhul idi. 

C - Fransa, hali harbe nihayet ver-

mek ve Türk ve Fransız ordularının, 

şimaline ve ccnubuna mütekabilen çe
kilecekleri hattı tesbit etmek maksadile, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükume
ti ile 20 Teşrinievvel 1921 tarihin:ie bir 
itilaf akdetmişti. Zatı Devletiniz bu ve
sikayı "Hudud Tabtiti İtilafı" diye ta
rif buyuruyorsunuz. Her ne kadar bu 
ane değın Fransa Hükumetinin noktai 
nazarı, yukarda zikrolunan hattın öte
sindeki arazinin ayrılışı keyfiyetinin 
Ankara Mukavelesile değil, belki 1923 
Lozan Muahedesi ile vuku bulduğu 
merkezinde idi ise de; delillerinizi nota. 
mzın çizdiği çerçeve dahilinde takib e
deceğim. Çünkü bu hakimiyet değişme. 
sinin kaynağı, yukarda anılan itilafna
me ahkamından istihrac edeceğim neti
celere bu bapta hiç bir tesir icra eyle

miyeccktir. 
Türkiyeden ayrılmış olan Şark mem

leketlerinde, 1921 de, Suriye Devleti 
namı altında siyasi hiç bir teşekkül 
mevcud bulunmadığı gibi Türkiye dahi 
böyle bir siyasi teşekkül mümessilleri 
ile gerek bilvasıta ve gerek doğrudan 

doğruya müzakereye girmiş değildi. 

Türkiye bu "Hudud Tahtiti İtilafname
si'' ni Fransa ile müzakere ederek, ge
rek bu Mukavelename ile ve gerek bu
nun hükümlerinin heyeti mecmuasına 

kati ve hukuki §ekli veren Lozan Mua. 
hedenamesile, bu iki vesikada tarif edi
len hattın cenubunda kain erazinin bir 
kısmını bila ka.ydü şart, diğer bir kısmı. 
nr da ayru vesikalarda zikredilen şartlar 
ve eşkfü da.l-ıilinde olarak, terketmiştir. 

Buraya şunu ilave etmek lazımdır ki 
mezkur erazi hakimiyetinden Türkiye 

tarafından feragati tazammun eden Lo
zan Muahedesinin 16 ıncı maddesi, bu 

feragatin yalnız alakadarlar lehine ya

pıldığını tasrih etmektedir. Fransa Su

riye üzerindeki otoritesini istimale ni

hayet verir vermez, İskenderon ve An

takya mıntakaları üzerinde Türkiye ta

rafından şarta muallak olarak terkedi
len hakimiyete, tevarüs edebilecek ala
kadarlar ancak, 1921 ve 1923 tarihli 
beynelmilel iki vesika hükümleri mucL 
hince, Fransanın otoritesi çerçevesi içe· 
risinde muhtar tanılan bu mıntakaların 
Türk ahalisi olabilir. 

D - 24 Temmuz 1922 de, başlıca 

müttefik Devletler tarafından mütteha.z 

bir kararı teyid eden Milletler Cemiye. 

ti Konseyi, ilk defa olarak Suriye ve 

Lübnandan bahseden ve İskenderon ve 

Antakya mmtakalarıru sükut ile geçi~· 
tiren Manda Yasasını kabul etmiştir. 

Bu sükut, işbu menattkın "Suriye ve 
Lübnan'' denilen umumi tesmiyeden 
hariç bırakıldığı şeklinde tefsir edilecek 
olursa 1921 İtilafnamesi ahkamına uy
gun düşer. 

Fakat böyle bir tasrihin ademi mev
cudiyeti, mevzuubahis mmtakanın Suri
ye ve Lübnan siyasi teşekkülü içine da
hil olmasını istihdaf ediyorsa, mezktır 

itilafname ahkamına sarahaten muhalif 
olur. 

Zatı Devletinizin notaruzda bu ikinci 

şıkla benimsediğinizi zannediyorum. 

Halbuki böyle bir tefsir ahdi nakzetmek 
1921 Mukavelenamesinin hakiki mev· 

küni tayin etmek için, bana göndermek 
ltfunda bulunduğunuz cevabi notada demektir ki bunun ilk neticesi, Ankara 

zikredilen muhtelif veaikalan tarih sıra- İtilafnamesinde mevcud olup Lozan 
sile tetkik edeceğim. Muahedesi ile teyid edilen ahdi ahki-

A - Milletler Cemiyeti Paktını ihtl· mın heyeti mecmuasından Türkiyeyi ib-
va eden Versay Muahedesi akdolundu- ra etmek olur. Zira hiç bir memleket, 
ğu sırada, Suriyedeki vaziyet, bizi meş- bir veya müteaddid devlet ile akdolu-

gul eden bu meselede, hiç bir hukuki nan veya o zaman Türkiyenin zaten da.. 

~etice ~ev~t e~yen askeri bir işgalden hil bulunmadığı CeneVYc yübek miles-
ibarettı. Filhakika bu, Suriye hakkında sesesi tarafından tanzim edilen beynel. 
iki noktai nazardan tetkik olunacak bir milel bir vesika ile, üçüncü bir devlete 
hakimiyet meselesidir, Bunlar da, askeri kartı evvelce deruhde ettiği taahhüdle-

işgal gibi vaziyetlerin mevcudiyetine rin hilafına hareket edemez. 
rağmen hukukan tam olarak kalan ha- B - Lozan'da, 1923 Muahedesinin 
kimiyet hakkının, Türkiye için aonu ve l akdine tekaddüm eden müzakerat aıra-
üçüncü bir devlet için doğuıudur. 1mda, Ankara İtilafnamesinin teyidi hu· 

B- 25Nliaıı1SJ20 de müttefik Dev- (Somı. 4. üll&ll ay/ada) " 

U L U S 

IST AN BUL TELEFONLARI: 

Ekmelc nümuneleri 
hakkında 

İstanbul, 24 - Belediye meclisi bu 
gün üçüncü defa müzakere ettiği fırın
lardan ekmek, francala nümunesiyle 
beraber un nümunesi de alınması hak
kındaki teklif hakkında karar vereme· 
di. Teklifin saikı Temyiz mahkemesi• 
nin ekmekle beraber unlardan da nü
mune alınması hakkındaki bir prensip 
kararıdır. Temyizin bu kararının tatbik 
kabiliyeti düşünülmeden verilmiş ol
duğu kanaatinde olan meclis mülkiye 
encümeni talimatnamenin "un nümune· 
si de birlikte alınabilir.'' şeklinde, ay
ni kanaatte olan kanunlar encümeni de 
"un nümunesi de birlikte alınır'' şek

linde tadilini teklif etmişler, fakat gö• 
rüşlerini umumi heyete kabul ettire· 

memişlerdil'. 

Elektrik şirketi ile 
müzakereler 

İstanbul, 24 - Elektrik şirketinin 
Brükselde olan merkez bürosu, Nafıa 
vekaletiyle temas etmek üzere iki mu
rahhas göndermiştir. Murahhaslar şim
di !stanbuldadırlar. Şirketin umumi va
ziyeti hakkında izah.:lt almaktadırlar. 

Bir iki güne kadaı Ankaraya gelecek

lerdir. 

Dükkanları kontrol için 
İstanbul, 24 ~ Şehit meclisi bugün 

belediye memurla • .-ınm teftiş edeceği 

dükkan ve mağazalarda birer kontrol 
defteri bulundurulmasına ve bu tetkik 
neticelerinin bu defterlere kaydına ka
rar vermiştir. 

Kozmeto için ceza 
İstanbul, 24 - Maliye meclisi idare 

murahhas azası ve hissedarı Kozmetoyu 
komisyoncu olarak gösteren, bu &uret
le aldığı ücreti; buhran, kazanç, mu va~ 
zene vergilerinden kaçıran ittihad de · 
ğirmencilik şirketine 100 bin lira ceza 

vermiştir. 

Gelen muhacirler 
İstanbul, 24 - Bugün Romanyadan 

Nazmı vapuruyle 2600 muhacir daha 
geldi ve müretteb mahallerine gönde· 

rildi. 

B. Hüseyin Cahid dava 
açt 

İstanbul, 24 - B. HUseyin Cahid, 
aleyhindek ibeyanatan dolayı vali, 
bu beyanatı neş_rettikleri için de Son
posta, Açıksöz, Kurur. gazeteleri aley
hine dava açtr. Müddei. ıımurnilik dava
yı tetkik etmektedir. Da-ımın İzmit ve· 
ya Bursaya gönderilmesi muhtemeldir. 

Sigorta sahtekarlığı 
İstanbul, 24 - Sigorta sahtekarlığı 

yapan Agvp Apolyon adında bir tüccar 
bugün ağırc~zada bir seneye mahkum 
oldu. Apoly.ln 930 da bir denk bezi Lo
id şirketin.! halı diye 14 bin ingiliz li· 
rasma sigorta ettirmiş ve bilahara kay
bolduğunu ileri sürerek bunu tazmin 

ettirmiştir. 
Apolyon mahkemede kendisini mü-

dafaa ederken istediği tazminatın mev
cud serveti.ahı beşte biri nisbetinde ol

madığını söylemiştir. 

/'VV'V"rV'V'VV'V"""-AAAA/'VVVV'V'-1\/\A/'~ 

Tarihdeki garih 
vakalar 
Yazan: Max Kemmericlı 

Çeviren: S. Ali 
Gazetemizde tefrika edilen ve 

çok beğenilen bu eser kitab halin
de satışa çıkmıştır. 

Tarihin gizli kalmış birçok nok· 
talarrm aydınlatan bu kitab her o
kuyan ve düşünenin küti.ipbanesin· 
de yer a1mü ltzıındır. 

Bütün okurlarımıza tavsiye ede· 
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Donanmamızın Malta ziyareti 
İngiliz kumandanları, denizcilerimizin centilmence 
hareketlerinden ve askeri terbiyelerinden sitayişle 

bahsediyorlar 
Valetta, 24 (A.A.) - Anadolu Ajan

sının hususi surette gönderdiği muhabi
ri bildiriyor: 

karşı azami bir kardeşlik havası içinde 

geçmiş ve balo istiklal marşımız ile ni
hayet bulmuştur. 

Dün akşam 300 askerimizin de ban
do ile iştirak ettiği hükümet konağında
ki sancak indirme merasimi çok güzel 
olmuş, askerlerimiz müstesna bir inti

zamla geçmişlerdir. Halk yollarda ve 
hüküm«;t konağı meydanında askerleri. 
mizi şiddetle alliışlamış ve Malta valisi 
hükümet konağı balkonunda, yanında 

bulunan Amiral Şükrü Okan'ı hararet. 
le tebrik etmiştir. 

Mim marşımızı bütün hazır bulunan
lar bariz bir samimi hürmet içinde din
lemi~lerdir. 

İngiliz amiralı, Şükrü Okan'r otomo
billerine kadar teşyi etmekte ısrar gös
termişlerdir. 

İngiliz amiralı da dün gece amirallık 

sarayında verdiği büyük baloda türk 

donanması mensublarının centilmence 

hareketlerinden ve gösterdikleri yüksek 

askeri terbiyeden dolayı hararetle teb
rik etmiştir. 

Amirallar ve subayları bu sabah 

Malta tersanesinde yapılan harb oyun

larında bulunmuş ve akşam üzeri Ya

vuzda 200 kişilik bir çay verilmiştir. Bu 

toplantıya da iki donanma arasında ide· 

al halini alan en derin dostluk ve sami

miyet haklın olmuştur. 

Amiral Şükrü Okan ve Amiral En. 

gin, bu gece Amiral Dudley Poundun 

hususi ziyafetinde ve sonra da Valten'in 

balosunda bulunmuştur. 
Malta'nın bütün yüksek ailelerinin 

de bulunduğu bu balo, türk davetlilere 

Barbaros'wı türbesinin 
tamiri 

ÇAÖRILAR 

İstanbul, 24 - Şehir meclisi bugün· 

kü toplantısında reislik makamının Bar

barosun türbesinin tamiri hakkındaki 

teklifiyle Prost'un boğaz sahillerinde 

yeni mayii mahruk depösu yapılmama
sı hakkınJaki teklifini kabul etti. 

25·xr-1936 çarşamba günü saat 10 da 

Dahiliye Encümeni toplanacaktır. 

* Arzuhal encümeni bugün saat 14 

de toplanacaktır. 

* Adliye encümeni bugün saat 14.30 

da toplanacaktır. 

İstanbul' da kar 
İstanbul, 24 - Bugün hava soğudu 

ve kar serpintileri başladı. Hafif bir 
poyraz vardır, 

Hava Kurumu Merkezi 
Genel Sekreterliği 

Yürük Ali Plajı 
Türk Hava Kurumu Genel Merlie.ı: 

heyetinin 21 sonteşrin 936 tarihli top

lantısında merkez kadrosunda açılması 

karar altına alınan (Genel Sekreterlik) 

vazifesine Server Ziya Gürevin tayin e

dilmiştir. Arkadaşımıza yeni vazifesin· 

de başarı dileriz. 

İstanbul, 24 - Büyükadadaki Yö· 

rükali plajının ve etrafının çamltğının 
işletilmesini belediye, on beş sene müd
detle Adaları güzelleştirme cemiyetine 
vermiştir. 

Düşünüşler. 

•• Bozkırda goçmen 
Konyanın bir köyüne 

yerleştirilmiş olan Ro· 
manya göçmenlerinin ilk 
teşebbüsleri bir spor ku· 
lübü teşkil etmek olmuş
tur. İlk defa olarak bir 
futbol topu gören yerli 
gençler de, gelenlerin 
heyecanına kaptlarak 
sporcu fanilasını sırtla· 
rma geçirmişlerdir. 

Ankara köylerinde 
bir gezinti yapmış olan 
arkadaş.ım, bir göçmen 
köyünün temizliği ve in· 
tizamı ile, diğerleri ara· 
sında derhal göze çarp· 
tığını söylüyordu. 

Bu fark, kan veya soy 
ayrılığından ileri gel
mez. Bir garbi Anadolu 
köylüsüyle onun öz kar· 
deşi olan bozkır adamı 
arasında, medeniyet ve 
seviye bakımından mev
cud farkı her şeyden ön· 
ce bozkırın, asırlarca 
müddet bir çöl halinde, 
her türlü münakale ve 
temaslardan mahrum O• 

larak, kendi başma ter
kedilmi.ş olmasında ara· 
mak lazım geldiğini bi
liriz. 

Bozkır köylüsünün 
bugün içinde ya~drğı 

şartlarm iptidailiğini mü· 
şahede etmek onun ru
hundaki yüksek insan
lık cevherini inkar et· 
mek olmaz. Bilakis, bu 
müşahede bizi, yurd top
raklarının bu en nankör 
kısmında ter döken in
sanları layık oldukları 
medeniyet seviyesine çı· 
karmak için dikkat ve a .. 

Iakamrzı Üzerlerinde tek· 
sif etmeye bir sebeb teş
kil eder. 
Kağnıyı bilmiyen, ka· 

rasabanı unutnıus ve ter
kettiği vatanındi kire -
mid damlı evlerde otur
muş olan göçmenin, boz
kıra, aym milletin daha 
görgülü, daha uyanık ve 
daha bilgili çocukları ha· 
tinde, bir medeniyet un· 
suru olarak girdiğini far
ketmeıneye im.kan yok-
tur. 

Köylünün daha mo
dern zihniyet ve vasıta
larla çalışmak üzere asır
lık ananelerini terketme
si için tek yol, el yorda
mında canlı örneklerin 
bulunmasıdır. 

Kitabın, radyonun, 
propagandanın yapama
dtğr tesiri tarla komşu
sunun çalışma ve yaşama 
tarzı onun üzerinde faz. 
}asiyle yapmaya kafi ge .. 
lir. 

Demir sabanla topra
ğını süren, dört teker• 
lekli arabayla tarlasına 
gübre taşıyan komşusu
nun. aynı çorak toprak· 
tan alacağı daha üstün 

. verim, onun dikkat ve a
lakasınr, önce itimadsrz 
gözlerle baktığı bu yeni 
vasıtalar üzerinde topla
maya kafi gelir. Esasen, 
coğrafi bakrrndan taliin 
lfitfuna uğramış işlek 
mıntakalarda oturan in
sanların seviyece yük
selmelerindeki sırrın i· 
zahı da bu basit hakika
tin çerr:evesi içinde de
ğil midir? 

Göcmen, bozt<ıra, ya• 
bancı idareler altında, 
kendi soyundan olmayan 
insanlarm rekabetiyle 
çarpışarak, her türlü hi
mayeden mahrum olaraK, 
ekmeğini taştan bile çı· 
karmanın yollarını keş· 
fe mecbur kalmış bir tec
rübenin mahsulü olan ka .. 
biliyet ve görgüsünü ge
tirmektedir. 

Alabildiğine boş boz• 
kır toprağında, göçmen 
köyleri sayısının çoğal· 
dığı nisbette memleketin 
bu çıplak kafa tasının 
yeniden saçla örtüldü
ğünü, gençleştiğini gö• 
receğiz. 

Her toprağa. her ik· 
lime intibak etmesini bi• 
len türk için, bozkır ha· 
vasının yadırganabile-

ceğini hatırım.za getir· 
meyiniz. Tuna boyundan 
gelmiş olan göçmen. Eti 
Mesud'da bana, eski ve 
yeni yurdlan arasında 
bir fark görmediğini söy• 
lemişti. 

Harbtann, yolsuzlu· 
ğun, baknnsızlrğın, al! • 
kasızlığın boşaltmış ve 
çoraklaştırmış olduğu 

bozkırı, kudret ve haya• 
tiyetle dolu Rumeli göç• 
menleriyle yeniden dol· 
duracak ve imar edece• 
ğiz. Ve bu, toprak ve in• 
san sevgisiyle kalpleri 
yeniden çarpmış olan 
neslin en güzel ve en 
büyük eserlerinden biri 
olacaktır. 

YAŞAR N 11~1 
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Politika bahisleri: 

Sarlo ve sanat 
.\ 

, 
Eski dünyada, kırk günlük yola ki

tab gidermiJ, §/im gidermiş. Ve bunla
rın gelişini aşılc gönüller, aylarca ve 
yılltrca beklermi§. Eski dünyada, Efla
tun'lar, Farabi'ler. Dante' ler yaşarken, 
altın bayağı bir met§ imi§ ve zamanın 
entellektüel'i en büyük değerleri, daha 
asil olan likir'in kumaşrndan biçermiş .. 

Dünyamız'ın ölçüleri ise karışıktır. 
"Altrn .. a da değer verilmektedir, "fi
kir,, e de. Ve clünyamrzrn en biiyilk fi. 
kir adamla11ndan birisi de Charlie 
Çhaplir:dir. Bir bakıma güre Molicre'i 
ve bir bakıma göre de Mı"kelanj'ı hatır
latan bu büyük sanatkflr - kronikör, 
§imdive kadar çevirdiği filmlerle, nıo· 
dern insan'ın hayatım, "Şarlo'nun ma· 
ceraları .. ?.aviyesinden bizden sonrakı· 

lere sentetik resim ve birbirinden oriji
nal ruh tahliJJeri şeklinde emanet et
mekterlir. 

Şarlo'nıın ;mhurunu müjde/iyen ilk 
filmler bp/ki pek 'ıatırda değildir. Fa
kat onun Fizyolojisi ile psikolojisini 
tesbit etmiş olan sahneler. onlardadır. 
"Altına hricıl'J'ı., . ''Sirk .. , "Şehir ışık

ları,. ve ''Morlern zamanlar., da ise. dev
rimi?.in en büyük saant eserlerini kar
şımr7da buluruz. 

Moliere, yalnız en büyük komedi'le
ri yazan ve oynayan adam değildir. O, 
tahlil neşterini merhametsizce vura vu
ra. devrini tamam olarak bhlere anlat
mış olan büyük bir edibdir de. Chaplin, 
aynı başarılmaz işi başarmıştır. Yalnız, 

bunun dünyasr büyük fransızrnki gibi 
objektif değildir. Türlü tiplerin ve tür
lü ahlakların gözümüzün öniinde oy
natılması yoktur. Chaplin, bütün eser
lerinin orta,.rna, k endisini yani Şarlo'
yu koymaktadır. Ve bu bakımdan, onun 
eserlerinde zengin bir sübjektiflik. bü
tün vakalarrn ve bütün sembollerin a
nahtarıdır. Bu itibarla, Chaplin'in bü
yük filmlerini birer destan yahud düpe
düz lirik şiir telakki etmek kabildir. 
· C.haplin, gerçekten, Mikelanj'ı da 
hatırlatmaktadır. Çünkü, modern film, 
sahne konstrüksyonfarı, müziği ve zeki 
gözlere göre tertib olunması lazım re
sim oyzınlariyle, bir katedral kadar mü
rekkeb bir sanattır. Ve rejisör bu çok 
veçheli ve yüzlerce adamrn yardımını 
şart koşan sanat eserinin yaradıcr mer
kez noktasıdır. Başka Filmlerde biitün 
bız işleri ayrr adamlar üzer/erine aldık

ları hillde, Şarlo filmlerinde bunTarrn 
hepsinin yaradıcrsr ve tanzim edicisi 
hep Clraplin'dzr. 

işte bu bakımda n, Clıaplin, biiyük i
talv ım ııstasr kadar üniversel bir zeka
ya malik olan adamr11r. ,, ,, ,, 

" Modern zamanlar,, ın m evzuu, hü
tiirı öteki/erinde olduğu gibi Şarlo'<lur. 
Y:ılnr*' , macera ba~kadır. Sar/o. her sey
den önce, bir ingili"7 daha doğrurn bir 
an lo-sakson'd ur. Yani Ferd terbiyesini 
en iy i verdiği için "şahsi teşcbbiis., e 
en cok inanan, gö~üşıinü buna istinad 
e ttiren ve her şeyi ferd'in bu kabiliye
tinden bckliyen bir cemiyetin çoc ızğu

dıır. Bu cemiyetin bir halk çocuğudur. 
Fakat mizacı ı"tibariyie iist tabakalarda 
oturanlar kadar ine~ t:ıvırları vardır. 

Yalnrz, beceriksiz ve patavatsrz bir Fert
tir. Cemiyetinden yılgındır ve bütün 
maceralarrnrn sonunda 11şahsi teşebbüs., 
nazariyesinin bir kurbanıdır. Mesela, bu 
en .t;on filminde de, işsiz Şarlo "şahsi te
§ebbüs .. ü ile ne kadar iş bulmaya çalrş
sa bunda bir türlü muvaffak olamaz. 
1yiniyetliliğine rağmen. Sonunda, bir
çok tesadüflerin yardımiyle, tam bir iş 
sahibi olacak iken, "cemiyet., in kör id
raki, buna mani olur ve Şarlo, gene iş
siz kalır. 

"Modern zamanlar., da fabrika ve 
makine hayatınrn da bir tenkidi vardır. 
Bunu bazı tenkidciler doğrudan doğru. 
ya makine aleyhine bir tahlil gibi gös
termişlerdir. Chaplin halbuki, makine'• 
yi delil, makine ile birlikte insanı istis· 
mar eden kazanç hırsrna hücum eyle
miıtir. 

Şarlo, bu filminde , sermaye ile ma
kine'nin krizini, bir ekonomist'in anla
tamıyacağı kadar canlandırmış ve orta· 
ya koymuştur. Ve ıstırablı neşesini bi· 
re. kocaman makinelerin ve korkunç 
çarhlarrn doldurduğu bir §lemin orta
•rndan aşılamağa muvaffak olmuştur. 
Diyenler vardır ki, "bir tablo için 
,,ir mevzu, pitoresk olmalıdır.. Ma-
1:.rne gibi modern bir dekor ve mal
fl~me soğuk ve gayriinsani kaçmak· 

tadır.,, Halbuki Şarlo, çelikten bir 
dekorun ve televizyonlu bir iş kon· 
trolunun ortasrnda dahi etten ve ke
mikten insan kalmı§, etten ve ke
mikten in.sanların ihtiraslarınz ve ıs· 
tırablarınr sembolelştirmi~ ve sanat'ın 
esrarlı ve ilah1 düğümünü bu defasında 
dahi bfr usta eliyle çözmeğe muvaffak 

olmuştur. 
Chaplin, hiç ~üphesiz, devrimizin en 

büyük irısanlarrndan biris:dir. 
Burhan BELGE 

Not: Cumhuriyet gazetesinde, Na
dir Nadi bhim İspanya hakkındaki bir 
yazımıza cevab vermi~tir. Bunu oku· 
duktan sonra. Cumhuriyet'deki başsü
tunun başınd~n Yunus Nadi'nin eksik
liğini, bir gün için dahi olsa, hissetme
mek kabil olmadı. - B.B. 

•============================== 
İspanyol iç harbının 

siyasi cebhesi 
Ademi miidalıale komitesinde 

Londra, 24 (A.A.) - Dün öğleden 
sonra ispanyol liman, sınır ve tayyare 
meydanlarının kontrolu projesini tetki
ke devam etmiş olan ademi müdahale 
tali komitesinde, aza bulunan devletler 
delegeleri tayyare meydanlarının kont
rolu erojesini hükümetlerine bildirme
ye karar vermişlerdir. 

Sovyetler Birliği ve İngiltere dele. 
gelerilP. ba~ka bazı memleket delegele. 
ri projenin, görüşlerini bildirmek üzere 
İspanyadaki iki tarafa da tevdiini iste
mişlerse de Almanya ve İtalya delegele
ri phimn Madrid ve Burgos hükümetle
rine bildirilmeden önce, tamamlanması
nı tercih etmekte olduklarını söylemiş
lerdir. 

Fransız parlamentosu dıı i§ler 
kom ~i~·onunda 

Paris, 24 (A. 
A.) - Dün öğle
den sonra B. İvon 
Delbos ile görü
şen parlamento 
dış işler komisyo
nu başkanı Bay 
Jan Missler, par
lamento koridor
larında, B. Del-
110s'un yakında 

:lış sıyasa hakkın. 

la beyanatta bu. 
lunmasını muhte-

B. lvon Delbos mel gördüğünü 
söylemiştir. 

Dış işleri komisyonu bugün, Burgos 
hükümetinin Almanya ve İtalya tara
fından tanınması ile tahadgüs eden va
ziyeti görüşecektir. 

8. Delbos büyük elômizle giiriiştü 
Paris, 24 (A.A.) - Delbos dün, Sov

yetler Birliği ve Türkiye büyük elçileri 
ile görüşmüştür. Akdeniz vaziyetile İs
panya dahili harbı muhtemel tesirlerin
nin bu görüşmede bahis mevzuu oldu
ğu öğrenilmiştir. 

B. Edenin beyaanıından sonra 
Londra, 24 (A.A.) - Royter, B. E

denin dünkü beyanatının Paris ve Lon· 
dra arasında bir görüş teatisinden son• 
ra yapıldığını bildirmektedir. 

Hükümet, bu beyanatın metnini Ge
neral Frankoya bildirmiş ve bu tedbir· 
lerden kendi harb gemilerini haberdar 
etmesini istemiştir. 

Barselon limanındaki emniyet mın· 
takası hakkındaki İngiliz notasına t;e• 
neral Franko kaçamaklı bir cevab ver· 
diğinden Hendeyde bulunan ingiliz el
çisi hükümetinin talebini tekrarlayan 
tiddetli bir nota daha .göndermiştir. 

B. Edenin dün bahsettiği kanun, in· 
giliz gemilerinin yabancı memleketler
den İspanyol limanlarına silah taşıma· 
larını yasak etmeğe matuftur. 

lapanyol limanlarının abloluuı 
ve lıalya 

Roma, 24 (A.A.) - Royter: İtalya
nın, Franko tarafından İspanyol liman
larına konulabilecek bir ablukaya karşı 
manevi yardımda bulunacağı ve fakat 
maddi ve askeri hiç bir yardımda bu
lunmıyacağı bildirilmektedir. 

İtalya ademi müdahale sıyasasında 
takibe devam edecektir. 

== ----==· 

Romen dış hakanı 
B. Bek'le konuşmak için 

Varşova'ya gidiyor 
Bükreş, 24 (A.A.) - Resmi bir zi

yaret yapmak üzere bugün Varşovaya 

hareket edecek olan B. Viktor Antenes
ko, Rador Ajansına beyanatta buluna
rak Cenevredeki görüşmeleri sırasında 

B. Bek tarafından y.:ıpıbn davete ic-abe
tinden duyduğu memnuniyeti kaydet
miştir. Dış işleri bal~anı ezcümle de
miştir ki: 
"- Polonya - Romen ittifakının kuv

vet ve hayatiyetini teyic1 etmeye elveriş
li olan her fırsattan istifade etmeliyiz. 
Ben yalnız hilkümetin de~il, fakat aym 
zamanda bütün romen milletinin de ter. 
cümanı olacağım. Hürriyet ve istiklal 
için katlanılmış ıstrrabla dolu bir mazi 
ta~ıyan her iki millet, biril'irine hürmet 
ve dostluk bağlan ile bağlı bulunmakta
dırlar. Sulh içinde yaşamak hususunda. 
ki müşterek arzulan da her iki milleti
mizi birilıirine yaklaştırmaktadır. Mil
letler Cemiyeti paktı esasına dayanan 
Polonya - Romen ittifak muahedesi, 
Avrupanın bu kıtasında toprak bütün
lüğünün idamesine müstenid bir sulhun 
idamesi hususundaki arzumuzun sadık 
bir aksidir.'' 

Çok mühim olan ekonomik münase
betlerle kültürel ve entelekti.iel münase
betlerin inkişaf ettirileceğini kaydeden 
B. Antenesko, B. Bek ile yapacağı gö
rüşmelerden bu sahalarda müsbet neti
celer elde eyliyeceği ümidini ızhar et
miştir. 

Bükreş, 24 (A.A.) - Saat 13.30 da 
dış işleri bakanı B. Antonesko, Varşo
vay' resmen ziyaret etmek üzere Bük· 
reşten hareket etmiş ve durakta dış iş
leri bakanlığı ve Polonya elçiliği yük
sek memurları tarafından selamlanmıı
tır • 

B. Antonesko hareketinden evvel 
başbakan B. Tataresko tarafından ka.bul 
edilmiştir. 

YUGOSLA VY A'DA: 

B. Zankof Belgra<1cla 
Belgrad, 24 (A.A.) - Eski bulgar 

başbakanı B. Zankof dün tayyare ile 
bura}'a gelmiş ve B. Stoyadinoviç tara
fından kabul edilmiştir. Bugün Berli
ne hareket edecektir. 

SON DAKiK .. 4.: 

__ sssa:ı 

Arrıiral Horti 
Roma da 

Budapeşte, 24 (A.A.) - Macaristan 
Naibinin bulunduğu tren saat 20.20 de 
Yugoslavyanın istasyonu olan Kotori
ba'ya varrtıışt.r. Zağreb valisi B. Ruczi 
ve bu şehirdeki macar genel konsolosu 
istasyonda bulunmakta idiler. Vali tre
ne binmiş ve Naib, Başbakan Daranyi 
ile dış işleri bakam dö Kanya tarafın
dan kabul olunmuştur. Vali yugoslav 
hükümeti namına ve hırvat lisaniyle 
Naibi selamlamış ve Naib Horti de ge
ne hırvatça mukabele etmiştir. 

Bundan sonra vali trenden inmiş ve 
katar Roma'ya doğru seyahatine devam 
etmiştir. 

Roma, 24 (A.A.) - Macaristan kırat 
naibi Amiral Horti, refakatindeki ze
vat ile birlikte, bugün saat 15.45 de Ro
maya vasıl olmuş ve askeri merasimle 
karşılanmıştır. İtalya kıral, kıraliçe, 

B. Musolini ve bütün bakanlar, misa
fi~~i istasyonda selamlamışlardır. 

BELÇIKA'DA: 

B. Van Zeeland J .on.-lraya r"1ivor 
Brüksel, 24 

(A.A.) - İngiliz 
ticaret odasının 

daveti üzerine 

Başbakan V a n 
Zeeland Londra
ya giderek şim

diki ekonomik 
meseleler hakkın- B . Van Zeeland 
da görüşmeler yapacaktır. Kendisi bu 
vesile ile B. Eden'le de görüşecektir. 

IRAN'DA: 

Dr. Şaht Şahinşah tarafından 
kabul edildi 

Tahran, 24 (A.A.) - Şehinşah ve ve
liaht, doktoı Şaht ile maiyetini kabul 
c-tmişlerdir. 

Rayşbank başkam, Şehinşaha Führe· 
rin selamlarını ve imzalı bir fotografını 

takdim etmişitr. Şehinşah samimi teşek

kürlerini bildirmiş ve misafirleriyle u

zun miiddet görüşmüştiir. 

Fransız parlamentosunda B. Heryo, B. 
Salengro nun hatırasını andı 

Bu sırada mecliste sağcı bir tek mebus bulunmadı 
Paris, 24 (A.A.) - Mebusan mecli

si, vergiler üzerinde yapılacak ıslahat 
projesinin mü'.zakeresini perşembe günü 
icraya karar vermiştir. 

Kısa bir celse tatilinden sonra mec

lis başkanı B Heryo, müteveffa Dahi· 

liye Bakanı Roger Salengro'nun hatıra

sını yadetmiştir. Bu esnada sol cenah 

mebuslarının hepsi toplantıda haz'r bu

lunuyorlardı. Sağ cenah sıralarında ise 

bir tek mebus yoktu. 

B. Heryo, Salengron'nun iftiraya 

kurban gittiğini bildirmiş ve bu gibi ha

reketlerin tekerrürüne mani olmak için 

mebusan meclisinin lazımgelen tedbir

leri alması 15.zımgeldiğini tebarüz ettir· 
mi~tir. 

B. Salengro'nun luıle/i 

Paris, 24 (A. A.) - Başbakanlık 

müsteşan B. Dormua dahiliye bakanı 

tayin edilmiştir. 

Japonya, alman - japon ittifakı hakkındaki şa
yiaları tek zib ediyor. 

Tokyo, 24 (A.A.) - Domey Ajan
amın bildird;ğine göre, dıt işleri bakan. 
bğı namına söz söylemeğe salahiyetli 
yüksek memur, Almanya • Japonya it
tifakı baklandaki şayilaraı kati surette 
yalanlamıt ve bu şayiaların, pek yakın-

da hakikati tamamen anlaşılacak bir 

anlaşmazlıktan ileri geldiğini bildirmİJ

tir. Aynı zat İtalya ile Japonya araam

da müzakereler yapılmakta olduğunu 

da yalanlamıştır. 

İngilterenin Akdeniz birinci denizaltı fi
lotillası, dün Mal tadan ayrıldı. 

Filotillamn İspanyol suları na gittiği haber veriliyor; bütiin 
İngiliz gemilerinin miirette batı gemilerinden ayrılmıyacaklar 

Londra, 24 (A. A.) - Halen Malta- gemisi Çıklops, denizaltı gemileriyle be· 

da bulunan bütün ingiliz gemileri su
bay ve askerleri gemilerinde kalacak-

lardır. Bütün izinler iptal edilmiştir • 

Valetta, 24 (A.A.) - Akdeniz birin
ci denizaltı gemileri filotillaaı amiral 

raber, Bugün Maltayı terketmiştir. 

Royter Ajansının sözüne inanılır bir 

kaynaktan öğrendiğine göre, bu filotil · 
la ispanyol sularına doirıı yola çıkmış
ur. 

Sir Osvald Mosley; 
Almanya'nm sömürge 

taleblerini ha klt buluyor 
Londra, 24 (A. 

A.) - Dün Nort· 
hamptonda b i r 
nutuk söyliyen 
İngiliz faşistleri 

şefi Sir Osvald 
Mosley, Alman
yanın endüstrisi
ni beslemek için 
ham maddeler te
minnide haklı ol
duğunu söyliye- Sır Osvald Mosley 
rek demiştir ki: 

"- Şimdi manda altında bulunan 
eski alman kolonileri İngiliz toprakla
rından değildir. Bu yerler şimdiye ka· 
dar İngiltereye para sarfettirmekten 
başka hiç bir . şeye yaramamıştır. Ingil
terenin kendi imparatorluğunu inki~at 
ettirmeye çalışması müreccahtır. Eski 
kolonileri Almanyaya iade edildiği tak· 
dirde bütün anlaşmazlık sebebleri top
tan kaldırılmış olacak ve bütün Avru
pa milletlerinin yeni bir devre ve yeni 
bir iman ile birleşmeleri kolaylaştml· 
mış olacakt,r. Avrupa milletlerinin in
kısamı hiç kimse için faydalı olamaz. 
İngiltere Sovyetler birliği ile bütün 
münasebetlerini keserek Almanya ve İ· 
talya ile en sıkı münasebetlerini tesis 
etmelidir. Fransa da, büyük bir devl~t 
olarak kalmasını istiyorsa, fafist olma• 
lıdır. O zaman diğerlerine iltihak ede
rek dört Avrupa devleti blokunu teşkil 
edebilecektir. 

BiRLEŞiK DEVLETLER'DE: 

-~-------------------
Panameriken konferans 
Ça1ışmalanna devam ediyor. 

Buenos Aires, 24 (A.A.) - Sulh kon· 

feransı bugünkü toplantısında silahlan• 

ma meselesinde statükonun muhafazası 

işiyle meşgul olmuş ve dört komisyon 

teş.kil olunmuştur. 

Konferans, gelecek sah yeniden top

lanacaktır. 

B. Mor~endıau'm para anlaşmas~ 
hakkındaki '<"Vanatı 

Vaşington, 24 
(A.A.) - Betçi • 
ka, Felemenk ve 
İsviçre'nin İngi

liz • fransız - a· 
merikan para be
yannamesi pren · 
siplerini kabul et· 
miş oldu ğunu bil· 
diren B. Morgen 
thau, bu üç mem 
le ketin anlaşma· J:J. M orgenrnau 

nın bütün menafiinden müstefid oia· 

caklarım, fakat bu anlaşma hükümleri

nin cereyanını kolaylaştırmak için İn

giltere, Fransa ve Amerikanın bu an· 

laşmayı idare hususunda yalnız kalma

ları gerekeceğini söylemiştir. 

B. Morgenthau, bunun istikrara doğ• 

ru atılmı, yeni bir adım olduğunu ve 

başka hiç bir memleketin anla~ın:t& 

ginnek arzusunu izhar etmemiş bulun• 

duğunu ilave etmiştir. 

Neşredilen resmi bir tebliğde üç mem

leketin istikrar sermayesi müessesele• 

rinin veya bunların mali ajanları:ıın 

yüzde bir çeyrek masraf ilivesiyle ona 

başına 35 dolara safi altın mübayaa e
debilecekleri tasrih olunmaktadır. 

Denizciler grevi boyuna 
genişliyor 

Nevyork, 24 (A.A.) - Tecim filosu• 

na mensub 4000 m~mur Atlantik kıyısı 
limanlarında grev j'apmışlardır • 

Grevin Havay adalarının iaşesi me• 
selesinde mühim tesirler yapmasından 
korkulmaktadır. lş mahfillerinin ve sos
yal grupların delegeleri hükümetin mü• 
dahalesini i temişlerdir. 

12000 memurun greve.ilerin yolunu 
takib etmesi muhtemeldir. 



İskenderon - Antakya meselesi 

Hal<lunda Fransa cümhuriyeti hariciye 
nezaretile teati edilen notaların metiiıleri 

(Başı z. inci sayfada) 
susunda hiç bir münakaşa olmadı, bila
kis bu vesika ile merbutlarmm muteber 
olduğımu tasdik için mektublar teati 
edildi. Halbuki 1921 İtilafnarnesinin im
za Protokolu, Türk Delegesinin İsken
deron ve Antakya mıntakaları ahalisine 
Türk bayrağını ihtiva eden hususi bir. 
bayrak vermek talebini zikretmektedir 
ki buna mukabil "manatrla mezkiıre a
"halisine böyle bir salahiyet tanmma
"'sındaki faideyi teslim eden Fransız 

''Murahhası bu hususta Hükumeti nez
"dinde teşebbüsatı lazımede bulunaca.. 
"ğmı vaid" etmiştir. 

Öyle zannederim ki mezkur bayra
ğın kabulü hakkında hiç bir itirazi kayd 
ve ne de her hangi bir red olmaksızın 
24 temmuz 1923 tarihli Ceneral Pellenin 
mektubu ile ve buna merbut aynı tarih
li beyanname ile Lozan<la teyid olunan 
bu protokola göre işbu salahiyetin mez
kur manatık türklerinin lehine bir hak
kı mükteııep te:ikil eylemesi icab eder
di. Eger Ankara itilafnamesini müza
kere eden Iransız delegesi, eğer Lozan 
muahedesini akdeden fransız delegesi 
ve nihayet eğer bu iki vesikayı kabul e· 
den Fransa hükümeti, bir bayrak ihda
&ını derpiş etmemişlerse, bundan, İs
kenderun ve Antakya rejimine müteal
lik ahkam ile Türkiye - Suriye gümrük 
itilafı ve saire akdine mütedair ahkam 
arasmda notanızda yapılan kıyasa az 
çok muhalif bir netice çıkarmak bihak· 
km mümkün olur. 

F - Şunu zatı devletinize hatırla
tacağım ki manda yasası veya 1930 teş
kilatı esasiyesi gibi vesikalar, Türki
ye hükümetinin malumatı olmaksızın 

tanzim edilmiş vesikalaı dır ve bunla

rın, Fransa ve Türkiyenin imzalarını 

taşıyan mukavelenamelerden münbais 
taahhüdlere muhalif olan ahkamı mu
teber telakki edilmiyeceği gibi hiç bir 
surette bunlara memleketim muhatab 

olamaz. 

G - . Fransanın 1921 de Mandater 
hükümeti sıfatiyle ve Suriye namına 

hareket ederek Ankara ililafnamesini 
akdettiğ ini söylüyorsunuz. Hal!Juki bir 
tara ftan Türkiye o tarihte mandayı ve 

bundan mütevellit hakları tanımamakta 
ve diğer taraftan da, Türkiyenin bildi· 
ğine güre, Suriye tesmıye edilen bir 
siyasi te§ekkül mevcud bulunmamakta 
idi. Binaberin Türkiye, henüz mevcud 
olmıyan bir teşekkülün zımnı vekaleti
ni tan yarak beynelmilel bir mukave

le a1-dini derpi§ edemezdi. An!tarada 
yapılan şey, mevhum Suriye devleti çer 
sevesi içinde bir otonomi değil belki 
Fransa otoritesi çerçevesi dahilinde ve 
Suriye gibi yahud aynı mahiyette diğer 
bir teşekkül gi.bi tam bir istiklale doğ
ru tekfunül etmesi icabc<len bir otono
sni idi. 

H - Bir rükümetin üçüncü bir 
meml,_kete karşı yaptığı teahhüdlerin 
diğer bir devlet tarafından tanınması 
ve tekabbül edilmesi keyfi yetinin bizi 
işgal eden meselede yeri yoktur. Bu 
mahiyette bir taahhüd, asrl alakadarın 

muvafakat? olmadan alelade bir banka 
çeki gibi başkasına ciro edilemez. Zaten 
böyle bir devir muamelesi, yukarıda 

zikredilen itila flara nazaran, Fransa ye
dindeki otoriteyi Suriyeye tev!iz et
mekten başka bir mana ifade etmez. San
cak Fransaya ilhak edilmemiş olduğu
na nazaran bugün hiç bir hukuki esa
sa istinat eylemiyen bir tekabbül keyfi

yeti ile Suriyeye de ilhık edilemez. 

1 - Bu mütaleada durmryarak şunu 
zikretmeliyim ki, 1921 ve 1923 mukave-

lerinin bihakkın tatbiki hususu, Tür
kiyeden münfek İskenderun ve Antak

ya mıntakalan üzerinde, lehine biç bir 
hak tanınmamış olan Suriyenin parça

lanması şeklinde telakki edilemez. Fran
sa - Suriye muahedes_inin meriyet mev
kiine girmesi, bilakis Suriye kadrosu 
içerisine aleviler ve Cebeli-Drüz hü
kümetlerinin dahil olması sureti ile par
çalanmanın sona erdiğine işaret olacak

tır. 

Neticeye varmadan evvel şunu zatı 
oevletinize bir defa daha beyan ederim 
ki, Suriye • Lübnan memleketler~nin is
tiklal ihraz etmeleri Fransa için en 
methe şayan hadiselerden biri ve Tür-

kiye için ilanından hiç bir zaman geri 
kalmadxğı prensiplere muvafık hayırlı 
bir neticedir. Cumhuriyet hükümeti 
Suriyenin müstakil bir devlet sıfatı ile 
kendisine tevdi olunan bütün milletle
rin saadetini tahakkuk ettireceğini ve 

kuvvetli, mesut ve müreffeh bir mem
leket olarak inki§af edeceğini·iimid ey
ler. Hükümelim iki komşu memleket 
arasında en samimi münasebetlerin te
essüs edeceğinden ve, hayati mnfaatıe
rini mütekabilen anlamaları sayesinde, 
Türkiye ile Suriyenin tam bir ahenk 
dairesinde yaşamaları kabil olacağın

dan emindir. 
İskenderon ve Antakya hakkındakı 

Türkiye nol:tai nazarı, tüık ve Surıye 

milletleri arasında hakiki bir dostlu
ğun mevcudiyetine hiç bir suretle ma
ni olamaz. Bu hal bilakis bu dostluğun 
takviyesi için bir unsurdur ve iki mem
leket arasında sağlam bir sulh ve itilaf 
rabıtasıdır. 

Barış ve beraber çalışma politikası
nı büyük fedakarlıklara istinaden ta
hakkuk ettiren Türkiye, bu fedakarlık
lar milli hududlar haricinde kalmış ha
lis türk unsurunun akibetine tealluk et
se dahi, bunlara razı olmuştur ve bunla
rı her zaman gizli bir maksat güdmiye
rek, telakki eylemiştir. Şukadar ki mem
leketim bu büyük fedakarlıklar bahası
na bir takım hukuk ve menafii elde et
mişse ve bu hukuk ve menafiin icabatı
m vikaye kendisi için mevzuubahs ise 
onun bunlardan vazgeçmeğe mütema
yil olmıyacağım veya mahiyetlerinin 
şu veya bu şekilde değişmesini kabul 
etmiyeceğini siz de teslim eylersiniz. 

Yukarıda serdedilen mülahazalar

dan lazmıgelen neticeyi Fransa bükü· 

metinin istihraç edeceğini hükümetim 

kuvvetle ümid eder. Bu netice de İs

kenderon ve Antakya mıntakalarının 

Suriye ve Lübnandan daha az müsaid 

bir muamele görmemeleri lazım geldi

ğidir. 

1922 yasası ve 1930 teşkiJatı esasiye

si, zatı devletinizin notası ile, ilk defa 

olarak cumhuriyet hiikümetine karşı 

serdedilmektedir. Bu iki vesika Fran

sanm Türkiyeye evvelce vuku bulan 

taahhüdlerinden açıkça nük(ılünü ta

zammun eder. Fransa hükümeti bunla

rı serdeylemekte devam ettikçe ve tav

rı hareketini ahdi hükümlere tevfik 

eylemedikçe, Türkiye mevcud mukave

lelerin heyeti umumiyesinden kendini 

beri addetmeğe mecbur olacaktır. Yal

nız bu son haldedir ki yeni müzakera

ta Suriye delegelerinin iştiraki ihtima

lini derpiş etmek mümkün olabilir. 

Çünkü o zaman iki memleketi ayıraça.k 

hudud hattxnı müştereken tesbit etmek 

lazrm gelecektir. 

Bu acı ihtimalleri bertaraf etmeği 

cidden arzu eyleyen cumhuriyet hükü

meti, iki tarafca hiç bir kaydi ihtirazi 

tahtında veya evvelden kararlaştırıl

mış bir fikir ile olmaksızın, meselenin 

heyeti umumiyesi hakkrnda müzake

rata başlanmasını zatı devletinize tek· 

lif etmeğe beni memur eylemiştir. 

Yüksek sayğılarımın lütfen kabu

lünü rica ederim. B. Nazır. 

lmza Suad Davaz 

Bir parti şefinin dış sıyasa 
hakkındaki beyanatı 

Bükreş, 24 (A.A.) - Senatoda Ro

manyanın dış sıyasası hakkında beya

natta bulunan muhafazakar partisi şefi 

B. Filipesko, Romanyanın baş sıyasası· 

nın şimdiye kadar tuttuğu yoldan ayrıl

mıyacağını söylemiştir. Bu yol ise, kü

çük antant ve Balkan antantının kuv

vetlendirilmesi, öteki ittifakların ve 

bilhassa Fransa ile olan ittifakın ida

mesi, Sovyetler birliği ve Bulgaristanla 
iyi komşuluklar münasebetlerini ntesisi 1 
ve Macaristanla olan iyi münasebetle
rin devam ettirilmesidir. 

Hukuk köşesi: . \ Madrid cephesinde sükftn var 
stantibus Rebus sic 

liaidesi 
I. - Na.zariye : 

Türk borçlar kanunu mukaveleye sa
dakat prensipini vazetmiştir. Zira aksi 
takdirde insanlar arasındaki hukuki mü
nasebetlerin vukua gelmesi, inkişaf ey
lemesi çok güçleşirdi. Esasen mukavele 
veciz tabir edildiği gibi "tarafların ka
nunu" dur. Bu itibarla hakimin bir mu
kavelename hükümlerinin olduğu gibi 
tatbiki lüzumunu kararında tebarüz et
tirmesi esastır. Fakat hazan öyle fev • 
kalade ahval zuhur edebilir ki bu gibi 
hallerde mukavelenamede borçlu sıfatını 
iktisab etmiş bulunandan vecibesinin 
ifasını istemek onun mahvı vaziyetini 
ihdas etmekten haşka beşerin vicdanını 
da zirü zeber edecek bir mahiyet arz• 
eder. Hukukçular bu gibi fevkalade hal
ler muvacehesinde vaziyeti tatmin için 
meşhur "rebus sic stantibus" kaidesine 
istinaden adlünısfet kaidelerini duyur· 
mak imkanını bulmuşlardır. Bu kaide
yi bir misalle izah edelim: 

Tacir Bay Salim fabrikatör Bay Mü
nire bin ton kömür vermeği teahhüd et· 
miştir. Her ton kömürün fiatı ise yir
mi beş lira olarak tesbit edilmiştir. Bu 
esnada umumi bir harb patlak vemıi~tir. 
Devlet askeri ih .. iyaçJ.m için kömür 
ocaklarına ve stoklarına elini koymuş ve 
bu vaziyetler dolayısiyle de kömürün 
tonunu yüz liraya ~<'dat ik etmek mec • 
buriyeti tahassül eylemiştir. Tacir Bay 
Ahmedin teahüdünü 25 liradan ifa et -
mesi demek onun elinde olmıyan sebeb
lerin hasıl olmasından dolayı mahvı de
mektir. İşte "rebus sic stantibus" kai
desi bu gibi fevkalade ahvalde teah -
hüdün bir hüküm ifa edeımiyeceği veya 
yeniden tetkiki esasını vazeden bir na
zariyedir. Hakim bu nazariyeye istinad 
ederek tacir Bay Ahmedi teahhüdün -
den sıyrılmış addedebilir ve nitekim 
de mahkemeler bu esası kabullenmiş va

ziyetindedirler. 

Fakat bazr hukukçular biraz aşağı -
da hulasa edeceğimiz noktai nazarları 

dolayısiyle bu kaideyi muvafık olarak 
telakki etmemektedirler. Ezcümle Pa • 
ris hukuk fakültesi profesörlerinden 
"Ripert" La regle morale dans les ob
ligations civiles isimli eserinin 150 inci 
sayfasında şöyle demektedir: 

" Bu kaide mukave1enamelerin iktı· 
sadi bünyesine dahi muhaliftir. Eğer 

vaziyetlerin değişmesi ihtimali olmasay
dı bu takdirde mukavelename akdetme• 
ğe ihtiyaç dahi. duyulmazdı. Alacaklı 

bütün bu değişme ihtimallerini göz ö • 
nünde bulundurduğu içindir ki akdet· 
miş olduğu mukavelenameyle borçlu -
nun vecibelerini tesbit ettirmiş ve bu 
itibarla iktısadi menfaatlerini zamanın 
değişmes~ vaziyetlerinden müteessir 
kılmamağı peşinen temin eylemek iste
miştir". 

Profesör ''Esmein" de aynı fikrin 
müdafiidir: Mukavelede esas her şeyi 
derpiş etmektir. Sözü geçen kaideyi ka
bul edersek "derpiş" mükellefiyetini 
hiçe indirrnis oluruz. Bu itibarl:ı taraf
ların her hususi hafiflikten muarra 
çok ciddi olarak düşünmeleri ve ifası 
vasıtalarını da temin etmeleri gerektir. 

Hamburg üniversitesi profesörlerin
den Dr. Reischel de aynı kanaati şu for

mülle teyid etmektedir: 

"Ohne vertragtrene keine Verkehrssi
cherheit" yani mukavele satlakati mut
lak olmazsa hukuki münasebetlerin em

niyeti de mevcud olmaz. 
Fakat bu fikirlere mukabil meşhur 

hukuk profesörü •von Tuhr" adalet ve 
nısfet esaslarrndan mülhem olarak mev-

zuu bahs kaidenin har lıir müdafii sıfa
tını haizdir: Mukavelelere sadakat 
prensipinin azami hududu hüsnü niyet 
kaidesinin c;izdiği sınırda biter. Eğer 

hadis olan fevkalade ahval neticesinde 
borçlu teahhüdünü ifa ettiği zaman 
mahvolacak derecede mutazarrır ola • 
caksa bu takdirde teahüdünü icraya 

icbar edilmesi her şeyden sarfın::azar 
hüsnü niyet kaidelerine aykırx harrke
ti tecviz etmek demek olur. 

Fakat "Rebus sic stantibus" kaide
sine dayanarak bir mukavele teahhüdü
nün ademi ifasına veya mukavelename 
hükümlerinin yeniden tetkikiyle tadili 
lüzumuna karar veren hakimin çok ba
siretkar davranması ve bu kaideyi cid -
den fevkalade olan hallere kasrederek 
tatbik eyl~mesi ve bu suretle mukave· 
lename taraflarına bir teahhüde giri • 
firkeıı her ihtimali önceden hesabfa • 

Yağmur ve kar h.er türlü askeri 
faaliyete engel oluyor 

Madrid, 24 (A.A.) - Madrid müda
faa komitesinin bildirdiğine göre, Mad
rid cephesinin biitün mıntakalarında 

tam bir sükun hüküm sürmekte ve yağ
mur ve kar her türlü askeri faaliyete 
mani olmaktadır. 

Üniversite mahallesi mmtakasında, 
asiler, binalar civarında tam surette ab
loka altına alınmış bir haldedirler. Asi
ler, hükümetçilerin bir mukabil hücu
mu neticesinde binaları terketmeğe mec
bur kalmışlardır. 

Madrid müdafileri, bugünü, kıta1a
rm istirahatine ve sivil ahalinin Mad
ridden çıkarıl~ası ameliyesinin deva· 
mına hasretınişlerdir. 

Asi kuvvetlerin Madriddeki 
lıarel.iıtı 

Madrid, cephesi, 24 (A.A.) - Havas 
Ajansı muhabirinden: Asilerin tayyare. 
!eri, harbiye nezaretini bombardıman et. 
miştir. Orada bir silah ve mühimmat 
deposu infilak ederek büyük bir yangın 
çıkarmıştır. Bu yangının alevleri bütün 
gece asilerin mevzilerinden görülmekte 
idi. 

Yağmur ve buz gibi esen rüzgar, 
asker1 harekatı yavaşlattırmrştır. Fakat 
general Varela, Karolina mahallesini 
işgal etmek suretiyle Kuatro. Kaminos 
mıntakasında ilerlemeğe muvaffak ol
muştur. 

Asi generallerin kon/ eran;l 

Paris, 24 (A.A.) - Radio ajansına 

Salamank'dan haber verildiğine göre, 
general Franko, Mola, Verela, Saliquet 
dün Beganes umumi karargahında bir 
konferans akdetmişlerdir. Madrid cep
hesindeki karlist gönüllüleri şefi albay 
Radada bu konferansa iştirak etmiştir. 
Mola ve Saliquet Leganes'den Maval
carueroya hareket etmi~lerdir. 

.) 

Asiler ~ir şehri i§gal ettiler 
Salamank, 24 (A.A.) - Askeri: bül

ten, San Andres'de Kongesto'nun Soria 
fırkası tarafından ciddi bir mukavemet
le karşılaşmadan işgal edildiğini bildir
mektedir. 

Yedinci fırka bölgesinde hükümetçile
rin bir taarruzu muvaffakıyetli bir su· 
rette tard edilmiştir. 

Madrid önünaeki cephede, 42 milis 
hatlarımıza geçmiştir. 

~lilletlerara.u miifre::enin 
mııvaf f akiyetleri 

Madrid, 24 (A.A.) - "Milletler müf
rezesi'' dün asilerin i.iniversite mahalle. 
sinde ve Karaba ı .çel mıntakasında el 
humbaralariyle yapmış oldukları iki mu. 
kabil taarruzu püskürtmüştür. Bu son 
mmtakada faslılar, büyük telefat ver
mişlerdir. 

Asilerin tayyareleri, yeniden şehri 
bombardıman etmiştir. Topçu düellosu, 
batileşmiştir. 

Karabanşel sokaf.;lannda süngü 
mrı harebeleri 

Lizbon, 24 (A.A.) - Madridin ce· 

nub mahallelerinde hükümetçilerin ta

arruza geçmeleri üzerine gece gündüz 
muharebe cereyan etmekte olduğu bil
diriliyor. 

Karabanşl Baho sokaklarında göğüs 
göğüse süngü muharebeleri olmakta ve 
hükümetin bataryaları asi saflarını şid
detle bombaya tutmakta<lır. 

Urıhriye nezareti. yabancı filoları 
asilere ~·ardımla itham ediyor 

Valensiya, 24 (A.A.) - Bahriye ne
zareti, dün akşam neşretmiş olduğu bir 
tebliğde İtalyan ve alman filolarını asi

lere yardım etmekle itham eylemekte ve 
dün Kartajen limanında Mendez - Nu
nez ve Servantes kruvazörlerine hücum 
eden ve bunlardan ikincisini hasara uğ
ratan denizaltıların yabancı filolara 

mak vecibesini telkin etmesi gerektir. 
Gelecek ya7.ımda bu husustaki mah.-

keme telakkilerini anlatmağa çalışaca
ğım. 

Dr. Münib Hayri ÜRGÜBLÜ 

mensub olduklarını beyan etmektedir. 
Bahriye nezaretinin tebliğinde Kar .. 

tajen hadisesi hakkında aşağıdaki tafsi· 
lat verilmektedir: 

Hadise ruunl oldu? 

Saat 9 da Mendez • Nunez ve Ser
vantes kruvJ.Zörleri ile Jaime zırhlxsr, 
bir çok denizaltılarının hücumuna uğ
ramışlardır. Bunların attıkları torpiller 
Mendez • Nunez kruvazörüne isabet et
memiş ise de Servantcs kruvazörünün 
baş tarafına isabet etmiştir. Bu deniz 
altıların yaoancı denizaltıları olduğu 

muhakkakt:r. Çünkü asilerin elinde de
nizaltr yokt.ır ve Kartagene deniz üssü 
hükümetin dinde olduğundan yeni de· 
nizaltılar yapmaları imkanı da mevcud 
değildir. A~rlan mermiler muayene edil· 
miş, bunların ispanyol mermisi olmadr· 
ğını meydana çıkarmrştır. Kartagene 
limanı açıklarında bulunan bir alman 
muhribi, to-pillemenin tesirini görmek 
üzere limana doğru gelmiş ve sonra uf· 
ka doğru kaybolmuştur. 

Bu tebliğde yabancı harb gemileri
nin İspanyol filosunun harekatı ve de· 
nize konulaa torpiller ve saire hakkın
da malfimat vermek suretiyle asilere 
yardım etmekte oldukları: ilave olun
maktadır, 

Servantes krrwazöriinCle patla_ma 
mı olmuş? 

Berlin, 24 (A.A.) - Londradan ha• 
her verildiğine göre, Servantes kruva· 
zörünün Kartajen açıklarında bir ya· 
bancı denizaltı gemisi tarafmdan tor· 
pillendiğini söyliyen ispanyol hüküme
tinin iddiasını reddeden Royter ajansı, 
bu kruvazörde bir infilakın vuku bul· 
muş olmasını pek muhtemel görmekte• 
dir. 

Deyli Telegraf gazetesinin deniz mu· 
habirinin kaydettiğine göre, bir deniz• 
altı gemisinin mevcudiyetin, ne de 
bir torpilin izi müşahede edilmemiştir. 
İngiliz deniz mahfilleri kruvazörün bir 
gizli torpile dokunmuş olduğu kanaa· 
tindedirler. 

Bu harb gemisinin batması ingiliz 
hükümeti için mühim bir ziya teşkil 
etmektedir. Madrid hükümetinin elin· 
şimdi ancak iki kruvazör kalmıştır. 

* Barselon - Yeni bir kanuna göre,' 

Katalonya bütün kadınları icab ederse, 

silah altına alınacaktır. Hükümetçiler 

Aragon cephesinde Vinel del Rio mm· 

takasında birkaç kilometrelik bir iler· 

leme yapmışlardır. 

* Vaşington - Dış bakanlık Madrid 

elçiliğine, elçiliği Valensiyaya naklet

mesi için emir vermiştir. Madriddeki 

200 amerikaJr Valensiyaya gidecektir. 

* Meksiko - Havas ajansının bil· 

dirdiğine göre İspanyaya gönderilmek'. 

üzere Vera Kruz'da birçok mühimmat 

ve cephane vapura yükletilmiştir. Dok iş

çileri bunun için parasız çalışmakta

dırlar. 

* Londra - Deyli Meyle Barselon· 

dan bildirildiğine göre, birçok gemiler 

Barselonla diğer Katalonya limanları• 
na boyuna levazım ve asker taşımakta• 
dırlar. 

"' Paris - Valensiyadan bildirildiği· 

ne göre, İspanyol iç harbının akislerini 

gözden geçirecek olan ingiliz mebusla· 

rından mürekkeb komi~} on Valensiya• 

ya gelmiştir. 

* Salamank - Alman ve italyan el· 
çiler, Sevilden buraya gelmişler ve 'Ge· 
nerla Ku~po dö Lano tarafından karşı
lanmışlardır. 

"' Avila - Üçü ispanyol ve biri U
ruguaylı olmak üzere dört gazeteci, hil· 
kümetçi kuvvetler tarafından esir edil• 

mi§lerdir. Sanıldığına göre bu muhabir· 
ler Kaza del Kampo mmtakasma gir.a 
mek istemişler ve orada esir olmuşlar• 

dır. Uruguay hükümeti, kendi tebaası• 

nın serbest bırakılması için teşe~'büı;::e 
bulunmasını Arjantin hükümetinden 

ıica etmiş~ir. 

ı:ı 
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ve Fikir Hareketler· 
iSPANYANIN iZAHI 

İç harbı doğuran sehehler üzerinde tarihi bir tahlil 
Le Moi.s mecmuasmda Louis Lo

ııay yazıyor: 

Medeni insanlar, milletler tarihinin 
zaman zaman bir mezarhktan geçtiği

ni daima unutmaya amadedirler. Her
halde şimdiye kadar daima böyle ol
ı:nuştur. ve ileride de böyle olmıyaca
ğını hiç biı şey ispat edemez. Çağdaş 
İspanyanın hfıdiseleri, on üçüncü Al
fonsun tahtım terketmesi ve 14 nisan 
1931 de cumhuriyetin ilan edilmesi, 
Şimdiki sivil harb, bütün bu hadiseler
den her biri:un hususi sebebleri vardır 
fakat birbirine bağlı olarak heyeti u
ı:numiyesi hakkında toplu bir görüş el· 
de etmek, tarih için, günün adamları 
ve gündelik vakaların ötesinde, mem
leketin devamlı kuvvetlerini ve iktısa
dın mütehavvil şartlarında bu kuvvet
lerin oynadığı rolü iyice kavramaya 
bağlıdır. 

Hissi an:ı.necilik. 

Milletler, asırdan asra değişiklik

ler geçiriy.nlarsa, yirminci asırdan
beri, bütün tahavvüllere rağmen, ispan
Yollar gene ispanyol kalmışlardır. Bu 
itibarla, ha:ıedilecek probleme göre, 
dikkat, münavebe ile, müşahede edilen 
hu devamlıl.k veya tahavvüller üzerine 
teveccüh et.nelidir. 

Tarihin eski devirlerine göz atar· 
sak görürüz ki muhtelif istilalar is· 
Panyol ruhu üzerinde büyük bir deği· 
~iklik yapmamıştır. Roma orduların

dan sonra, lııristiyanlık ve Vizigotlar 
gelmiştir, fakat milletin karakteri de

ğişmemiştir. 
Bu karakter, ihtırast ,ve çetinliğiy· 

le kendini göstermektedir. Asırları a
şalım. Andre Suares "bugün, diyor, İs
panya A vrl.lpanın büyük katolik hazne
sidir: kelimeyi dini manasında değil, 

zihniyet ve Metler manasında kullam
Yorum.,, Kilıse kundakçılıktan ve pa
pas katliamları bu hükmü tekzib değil, 
bilakis tey:d etmektedir. Boğa döğüş· 
lerinde haz:r bulunmuş olan seyyahlar 
da, ispanyoliarm kam sevdiklerini söy
lerler. Muharrirler ve seyyahlar, baş· 
ka başka şekiller altında aynı şeyi, ya
ni ispanyu] milletinin, asırlar zarfında, 
iınan ve şiddet hareketleriyle izhar o
lunan hislerini, insiyaklarmı ve ihti
raslarını olduğu gibi muhafaza etmiş 

<>ldukları hakikatini ifade etmektedir· 
ler. 

mevcud olan Endülüs mahallesini kur
dular. "Bu kütle halinde sürgünle:-, a
s;rlarca devam etmiş olan şiddetli kin· 
ler uyandır Jı. Hıristiyanlar da, arabla
rı İspanyadan kovdukları zaman, müs· 
lümanlar t.vafından memleketlerinden 
kovulmuş olan kardeşlerinin intikamı
m almaktan ba~ka bir şey yapmış olma· 
dılar.,, 

Toledolulcrın bir başka isyanın

dan sonra yirmi baş kesilerek bunlar• 
dan bir tep~ vücuda getirildi ve galip· 
ler zaferleri11i kutlamak için bu tepe· 
nin üzerine çıkarak sevinç çığlıkları 

fırlattılar. Hıristiyanlarm da, ellerine l 
fırsat geçince müslümanlara karşı aynı 
şekilde haıeketlerde kusur etmedıkle-
ri göz önünde tutulunca, İspanyanın 

neden bu kadaı az nüfusla kalmış ol
duğunun sebebi kolayca anlaşılır. Ka
tolik kırallar, dört değil, yüz değil, ye· 
di yüz senelik bir mücadeleden sonra 
arabları tsı;c:nyadan kovunca 1478 ve 
1480 papalık emirnameleri ile Engizis
yon mahkemesi kuruldu. Ve bu mah· 
keme, bir ascr müddetle, her türlü reak
siyonu parcılize edecek bir şiddetle hü
küm sürdü. Eu kadar canavarca bir 
müessesenin kurulmuş ve devam ede· 
bilmiş olmasmı nasıl izah etmelidir? 
İdam rejiminin, halkın mühim bir kıs· 
mmm suç ortaklığına dayanmadan ya
şaybilmiş wduğunu kabul etmek güç· 
tür. 

Kristof Kolombun peşinden, istila

cılar altının fethine ve din adamları yı::· 
ni dünyanın ruhi fethine aynı ateş ve 
heyecanla koştular. 

Rönesans adamı, bilerek veya bil
miyerek, o devir ispanyolunun şeklini 
aldr. İtalyada, Almanyada, Flanderde 
çarpışmış, yeni dünyada adalar ve kıta
lar fethetmi~ olan yeni ispanyol ada
mı, cesur, teşebbüs zihniyetine malik, 
maceraperestti ve hıristiyanlık alemi
nin tanımadığı yeni karakte1'ler taşı

yordu. Önce arablann ispanyolları küt
le halinde sargüne tab~ tutmaları, son
ra da ispanyo;larm şehirlerde yerleş • 
miş Berberileri ve yahudileri İspan
ya topraklarından çıkarmaları, bir yan
dan da Amc:rikaya vaki olan göçmeler 
neticesinde ispanya, modern Avrupa
nrn istihsal ve mübadeleleri cereyanı
na katılmakta çok gecikmedi. 

lspanyol ırkının karışıklığı: 

Karakterler ve ırk itibariyle ispan· 
yol milletin~n esaslı birliği sınıflarının 
ve bütün tarihinin rengini ve hususi• 
yetini meydana getirir. Bu birlik Gre· 
konun eserleri kadar sivil harbın bu
günkü deheşt sahnelerini de izah eder. 
Fakat gene de İspanyol ırkının son de
recede büyuk olan karışıklrğmı gözden 
kaçırmamalıdır. Müslüman İspanyası 
muhtelif menşelerden lıircsok kütlele
rin bir mahlfttuydu. Aynı devirde şi -
maldeki hı::-istiyan İspanyada araların· 
daki mücadeleler kurtuluşu geciktirmiş 
olan bir sü:-ü devletler kaynaşiyordu: 
Kastil, Leon'la veya Navar'la çarpışı
yor, Aragon, Katalonya ile geçincmi· 
yordu. Daha on dördüncü asrın ikinci 
yarımında, hemen bütün İspanya hı· 
ristiyan prenslerin elindedir, fakat on 
beşinci asır iç barblarla dolu olarak 
geçmiş, Arcıgc,nla Kastilin mücadelele
rine sahne olmuştur. Katalonyanm is
tiklalci harcktine gelince, bu da da
ima mevcud olmuştur. Dördüncü Fili
pin kudretli nazırı, Portekizin isyan e• 
derek istiklalini kazandığı esnada Ka
talonyadaki aym mahiyette bir isyanı 
bastirmak mecburiyetinde kalmıştı. 

Milli birlik hususunda güçlük: 

Bu şarthr içinde, milli birlik prob
lemi için çalışmaların şimdiye kadar 
yabancrlar tarafından bulunan geçıcı 

hal suretlerine inhisar etmiş olmasını 

anlamak kola} dır. B. Louis Bertrand 
şu mana?ı hakikati tebarüz ettirmekte
dir: 

"İspanyol birliği ancak yabancı hü
kümdarlar taıafından empoze edilmiş
tir: Vizigot kırallarr, müslüman hali
feleri, Şartken ve İkinci Filip, beşinci 
Filip ve ahfadını teşkil eden fransız 
BurbonlarL 

İspanyanın milli birliği on altıncı 
asırda ancak kütle halindeki sürgünler 
sayesinde '!lde edilmişti. Belki lüzum
lu olan bu hareket, modern çağ eşiğin
de memleketin tereddi etmiş olmasının 
sebebidir. 

Bu bir:ili, İspanyada muhafazakar 
ve yenici zihniyetler arasında bir da
ha eşi temin edilememiş bir muvazene 
tesis etmişti. Memlekette birçok ü
niversiteler kurulmuştu ve bunların 

sayısı yarrm adada otuzu bulmuştu. 

Kilise ve dini işler bütün bu mekteb
lerden yetişen insanları hizmetine al
maya kafi gelmediği için bir entelek· 
tüel proletarya sınıfı teşekkül etmek
te gecilanemişti. Bu sayede sanat, ede· 
biyat ve fikir hareketleri görülmemiş 
bir inkişafa mazhar olmuş ve bu inki· 
şafın, diğer taraftan, maddi ve manevi 
fetihler zihniyetine, cenkçi fazilete za
rarı dokunmamıştı. 

Modem Avrupanm iktısad1 ve iç· 
timai büyük cereyanına katılmakta ge
cikmiş olan İspanya, büyük fransız ih
tilali patladığı zaman hazır değildi. 

İspanya, bu ihtilalin prensiplerini an
cak kısmen ve garbın diğer devletleri
ne nazaran elli senelik bir gecikmeyle 
kabul etmişti. Unutmamalıdır ki Engi· 
zisiyonun son kurbanı Sevilde 1781 ta
rihinde yakdmıştır. Fransız cumhuri
yetine karŞı 1793 harbma b,alk büyük 
1bir şevkle iştirak etmişti. Halk kilise
nin ve asilzadelerin peşinden yürüyor
du. İspanyc1.nm bundan sonraki bütün 
inkişaf safhalarında da bu esası mü
şahede etmek kabildir. 

İhtilal taraf rodan ilga edilmiş olan 
korporasyonlar rejimi İspanyada ancak 
1835 de kaldırıldı ve yerine hiç bir şey 

Madrid'in bombardrma nmdan bir görünüş 

konmadı. Daima "İspanyolların son de -
recede fcrdcı temayüllü olduklarından 
bahsedilir. Bı: yanlış bir görüştür. İs
panyol köyfüleri mir usulü altındaki 

rus köylübn gibi, müşterek erazi sis
temine pek ala intibak ediyorlardı. 

1914 harbmm arifesine kadar, ispan
yollar, bazı mmtakalarda açık ve hatta 
kapalı erazılerde, mahsulün biçilmesin· 
den sonra sürülerini otlamak hakkını 
ınuhafaza etmişlerdir. Bu ve bunun ig
bi birçok haller müfrid ferdcilik id· 
dilalarmı çürütecek mahiyettedir. 

Korporasyonların ilgası köylüleri ve 
işçileri mut•alt bir dağdışa ve teşkilat~ 
aızlığa sevektmiştir. Halkının ekseri
yeti okuma yazma bilmiyen ve dahili 
münakalelerden mahrum bulunan mem
lekette sınai ve zirai istihsal nizamı ta· 
mamiyle bozu!muştu. 

Bu şartlar altında, İspanyanın muh
telif mıntakalan kimi yavaş, kimi de 
hızlı olarak, biribirinden ayrı bir inki
şaf seyri takib ettiler. Endüstri Kata
lonya ve Baı;k memleketinde temerküz 
etti ve bu hal bu eyaletlerle memleke
tin diğer kısımları arasında içten iç.e 
işliyen bir ihtilaf kaynağı oldu ve bu 
ihtilaf gfumi!k tarifelerinin yeniden 
her tesbit edilişinde tezahür etmekten 
geri kalmadı. Umumiyetle zirai men
faatler sınai menfaatlere feda edilmek 
mutaddl. 

isyandan ihtilale: 

Ferdi ve mıntakavi infiradlar ve a
çık menfaat ayrılıkları organizasyon 

gayretlerini kötfüümleştirdi. Şehit ter
de ve köylerdeki sefalet zaman zaman 
hiddet infilak~arma sebebiyet veriyor
du. Büyük ve çalışkan bir şehrL1 faali
yeti bir an içinde duruveriyor, yüz bin
lerce amele, her türlü şiddet hareketle· 
rine amade ı.,ir halde sokağa dökülüyor· 
du. 

Köylerin işsiz ve ekmeksiz zaval. 
Iı:an kasabal~rda toplanıyor, furunları 

yağma ediyorlardı. Büyük harbın ari· 
fesinde eşkıyalık Andaluzyada kıcnik 
bir hal almıştı. İspanyol tamperamanı 
bu hadiseleri ancak şeklen izah eder. 
Eski Rusyadc1 olduğu gibi İspanyada 
da nizamsızlığın anarşizme müsa~d bir 
"emin teşkil etmiş olduğu görülür. O
nun içindir ki Buharin'in doktrinleri 
İspanyada Karı Marksmkilere nazaran 
daha fazla muvaffakiyet kazanmıştır. 

Furunhruı ve bakkalların yağma 

edilmesi, isyar.lar, umumi grevler enin
de sonunda ordu ve açlık tarafından 

bastmlmıycrdu. Daha 1902 de Barse· 
lon sendikacıları şöyle diyorlardı: "İn
kar edilmez bir hakikattir ki ordu ida· 
re edici sınıflardan yardımını esirge
mediği müdetçe, halk, kahramanlığa 

rağmen ına~lUb olacaktır.,, Hakikaten 
de tcdib hareketleri son derece şiddet· 
li oluyordu. E!ebaşılan gibi masumlar 
da idama veya sürgüne gönderiliyordu. 
Halk sınıfl:ırı ile idare edici sınıflar 

kuvvet darıx:ıeriyle birbirlerine karşı 

kendilerini müdafaa ediyorlardı. Birle
rinin anar'}i~mi ve diğerlerinin hükü
met darbeleri aynı hadisenin muhtelif 
şekilleri, ikttsadi ve içtimai bir muva
zenesizliğin neticesidir. 

Avrupaya nazaran ayrı bir halde 
yaşamasına rağmen, bu muvazenesizli
ği önlemek üzere, İspanya, on dokuzun
cu asrrn umtımi cereyanı içinde sürük
lenerk kenJısine bir anayasa vermeye 
çalıştı. Fakat endüstri mcdeniyet:nin 
şartlarından doğan yeni prensipler. ora
da çok ağrı ilerledi. Her ileri adımı. 
geriye doğru bir iki adım takib ediyor· 
du: mutlakiyct ve kiliseye karşı her 
liberal ha."lllenin ardından kilisenin bir 
reaksiyonu ve Cizvitlerin döni"şü gö
rülüyordu. 

Bu şartlar i~inde parlamento reji
mi liberallerle muhafazakarlar arasın· 
da bir taht..:ravalli oyununa inhisar e
diyordu. arada askeri diktatürlüklcr ku. 
ruluyordu. Ve memleket bu esnada, mel' 
kezi idarenin zaafından istifade ederek, 
mahalli menfaatlerin elinde bölüntüye 
uğruyordu. Aciz içinde yüzen kırallık, 
ancak kuvvet darbeleri sayesinde, za
hiri: bir birliğin üzerinde tutunabili
yordu. Bu ~evahirin arkasında. içtimai 
derecelerin en yükseğinden en aşağısı
na kadar, memleketin bir ucundan öbür 
ucuna kadar tam bir anarşi hükürr sü
rüyordu. 

Bu anar~i hali 1900 e kadar hemen 
hiç mevcud ulmayan amele lejislasyo· 
nunu geciktiriyordu. Sonra bu lejislas
yon için ba,.~n pek cliretkarane kanun
lar kabul edildi fakat tatbik mevkiine 
konulamadı. 

Patr0n1ar her türlü yeniliklere 
karşı insiyaki bir surette muhalefet 
gös~eriyorl;ırdı . Anayasada kayıdlı mes
ken ma•ım;ıiyeti prenc;ipi namına. ic:: mü• 

1936 yazının kahramanca ve vahşi
ce sahneleri mazının aynı şekildeki 

Sahnelerini tekrar etmektedir. Bu
na asırlar içinde birçok misaller bul
tnak mümkündür ve B. Louis Bertran
drn "İspanya tarihi,, bu uzun ihtiras 
boyunca iyı bir rehber olmaktadır. 806 

&enesinde meşhur "Hendek günü,, To. 
ledo Alkaz:tnda geçmişti. Vizigot kr. 
raııarının bu eski payitahtı, imparator· 
hık şehri ve ilim şehri şöhretini taşı· 
:Yan ve büyi.ik ekseriyeti itibariyle hı
ristiyanlar ve cenub muhacirleriyle 
tneskun olan Toledo arabların boyun
cluruğuna hiç bir zaman intibak ede
tnemişti. Bi.itün islam aleminde istiklal 
\'e isyancılığıyle şöhret almıştı. Alka
zar inşa edildiği zaman, halife, Kasti! 
hıristiyanlarma karşı bir ordu topla· 
tnakla meşg1Jl göründü. Oğlu bu ordu
nun kumanJasmı üzerine aldı. Bir de
fa askerleriyle Alkazara girdikten son
ra, şehrin ileri g ,,enlerini ziyafete ça
ğırarak bir tuzak tertib etti. Bahçede 
hala kireçle dolu bir hendek vardı. To
ledolular bu hendeğin kenarından ge
çeceklerdi, •re birer birer geçtikçe, ora. 
ela bekliyen celJadlar onların başlarını 
keserek cesedlerini hendeğe atıyordu. 
~unlardan uüyük bir mikdarı böylece 
Öldü. Birkaç sene sonra Toledolular 
Yeniden iavan ettiler. Tedib çok şid
detli oldu. Üç yüz ileri gelen büyük ca· 
tniin karşısında başları aş.ağıda olmak Ü· 

2ere çarmıha gerildi. On beş bin Tole· 
dolu ölümden kurtulmak için şehri üç 
tün rarfm :la terketmeye mecbur kal
clrlar. Ve K-'.>rdudan 3000 aile sürüldü, 
nuntar Fasa gelerek orada, bugün bile 

İspanyol ırkının bu karışıkbğr ma

zide arabla.r üzerine zaferin çok gecik· 
miş olmasmı ve daha yakın zamanlar

da da on dvkuzuncu asır endüstriyel 
medeniyetirıe güçlükle intibak edilmiş 
olmasını iz.:ıh eder. Sahil vilayetlerde 
ticaret ve :!an . : iyi kötü inkişaf eder• 
ken iç vilayetler az niifuslu ve müba
dele cereya11ları haricinde kalmakta de· 
vam ediyordu. Içinde ve etrafında kanlı çaroısmalarrn cereyan etmel.cte olduğu Madrid'in plam fettİ§lerinin fabrikalarına gir'Tl"':İni bi· 
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le menediıorlardı. Diğer taraftan ma
halli otoriteierde yeni fikirlere kolay
lıkla intib:ık edemiyorlardı. İşçilere 

gelince, bunlar da resmi ve kanuni yol· 
lardan kendilerine bir fayda gelebile
ceğine artık inanamıyorlardı. Büyük 
barba gelinceye kadar, Barselonada ve 
diğer şehirlerde kadınların günde on 
dört, on beş ı>zat çahştıkları müessese
lere rastlanıyordu. 

Köylerde. örf ve adetler bazen ka
nunun yerini tutarak onu tash.ih ede
biliyordu. Fakat orta ve cenup İspan
yasında örf ve adetlerde kanunlar ka
dar, zirai istihsalin artmasına engel o
lacak bir şe~il arzediyordu. İspanyada 
köylünün hayat şartlan hakkında bir 
fikir edinebilmek için patronların ve 
kasabalardd oturan emlak sahihlerinin 
utibdad ve zülümlerini ne derecelere 
kadar vardtrd:klarını göstermek lazım
dır. Bunlar aıasında hizmetlerinde ça
lışan işçi v~ köylüleri, çocuklarını ev
lendirirken bile kendi muvafakatlerini 
almaya mecbur tutan ve buna muhalif 
hareket edenlerini köylerinden ve hat
ta yurdlarmdan kovanlar bile vardı. 

Vatandaşlık hnkkına sarih bir tecavüz 
teşkil eden bu nizam milletin tereddi
sine en mühiın sebeblerden birini teşkil 
ediyordu. Anarşist tahrikata atfedilmiş 
olan köy isyanlarından çoğu, açlık se
bebinden ayakianmalardan ibaretti. 

İspanyol cemiyetinin karışıklığı en 
ziyade mülk sahasında göze çarpdr. Es
kiden kate.Ek kırallar tarafından bahşe
dilmiş olan büyük erazilere, yeni de
virlerde dinı teşekküller elinde birike-

o olmuştur. Fakat mıntakavi hususi- ı 
yeller çerç~vesi içinde ve dahili ihti
laflar yüzünden, aciz vaziyette kalma
ya mahkum olmuştur. 

Parlamento demokrasisi 

Bu yamalı bohça iktısadi ve içtimai 
nizamın üzerine aşılanmış olan bir ne
vi parlamento demokrasisi, her memle
kette olduğu gibi, muayyen menfaatle
rin ve teşebbüslerin elinde vasıta ol
muştur. Bu ı.istemin karakteristik hat
larından birini, diğer içtimai sınıfların 
zararına olarak gümrük resimlerinin 
artması için büyük sanayicilerle işçile
rin elele vermeleri teşkil eder. Bu sis
tem, yarım yamalak, düşe kalka büyük 
harba kadar devam etti, ve harb devri
nin memleKete temin ettiği iş ve ka
zanç fazlası, bunun ömrünü uzattı. Sı
nai demokraıs harb zamanında zengin
leşti, fakat sCJnra, suni surette inkişaf 
etmiş bir istihsali normal haddine in
dirmek hususunda aciz gösterdi. Te
şebbüs sahi.Jleri, işçi ücretlerini asga
ri haddinde tutabilmek için işçilerin teş
kilatlanmat.uı için sarfedilen gayret· 
lere ellerinrl~n gelen her vasıtayla kar
şı koydular. 

Yeni bir diktatürlük tecrübesi İs
panyanın içtimai şartlarını değiştırme
di. Primo d: Riveranın hükümeti askı
da duran pr Jblemlerden hiç birini hal
letmiş d ..!ğitdir . Memleketin m.ıhtelif 

menfaat sınıfları arasında bir muvaze
ne temin e,:;:ueye hükümet muvaffak o
lamtyordu. Her yenilik mevcud menfa
atlerin mt.. .. ·ı c.metiyle karşılaşıyorc!u. 

Mad, id önündeki çarpışmalarda c sir edilen milisler ateş hattrnın 

dışına götü ;ülüyınlar. 

rek büyümü~ olan metrCık araziler ka
tılmıştır. Bugünkü şekliyle büyük çift
likler aç!ığa mahkfım geniş köy prole
taryası orduları vücuda getiriyordu. 
Buna mukal)i!, şimalde, toprak namüte· 
nahi bölünmüştür. Ve bu yüzden men
şei meçhul devirlere kadar çıkan erazi 
vergileri de pek fazla tecezziye uğra
maktadır. İki asırdan fazla bir zaman
danberi, mutJakiyet mülkiyeti şimdiki 
mukayyed sahibine mi, yoksa onu filen 
işli yene mi veı ilınesi lazım geldiği üze
rinde münakaşalar yürütülmektedir. O
tuz senede:ıberi, kıralhk rejiminde ol
duğu gibi c;,ımhuriyet rejiminde de bü
tün reform projeleri akim kalmıştır. 

Üç kuvvet: 

Bu devamlr akametler, memleketin 
siyasi mücadeleler içinde yıpranmış ol· 
duğu ve hiç biı partinin İspanyaya ye
ni bir istika:ne• verecek kudreti elde e
demediğini ispat eder. Bu bakımdan 
endüstrinin inkişafı üçüncü bir kuvve
tin, umumi iş konfederasyonunun te
'ekkütünden başka bir tesir yapmamış
tır. Meşrutiyet ve parlamento gösterişi 
arkasında, hükümet, hakikatte ordu, 
din adamları ve C. G. T. (Umumi iş 
konfederasy:mu) tarafından icra edili
yordu. Kıuilık, iyi kötü, ihtilaflarda 
hakemlik edebiliyordu. 

İspanyol kilisesi İspanyaya ve garb 
medeniyetin~ inkar edilemez hizmet
lerde bulun-:nı;;ştur. Fakat bu hizmetle
ri memlekete çok pahalıya mal ederek 

İsp.. anın kültürel kuvvetlerine ha
kim olmayct kadar gitmiştir. Ordu da 
memlekete hizmet etmiştir. Katolik bir 
karışıklık içinde asgari bir disiplin ve 

n~zam tesis. :debil~iştir. Fakat zayıf 
hır merkezı ıdarenın emri altında, ni
hayet hususi menfaatlere alet olmak de
rekesine dü~müştür. Mahkum sınıfla
rın haklarını müdafaa etmek işi de c. 
G. T. y~ düşüyordu. Hareketsizlik de
recesinde m..ıhafazakar İspanya ile mo
dern dünya arasında teması temin eden 

Hiikümet, kazanç vergisini arttırmak 

isteyince zengin veya müreffeh burju
vazinin müz~haretini kaybediyordu. 
Büdcede ta•; rruflar yapmaya kalkışsa 
oıduyu vey.ı kiliseyi kızdırıyordu. Ne 
yapsa, memleketin hakiki iktidarını a
• cı.1<ırında ·Jöıuşen üç kuvvetten birini 
karşısında buluyordu. 

Cumhuriyetin iflası: 

Dünya ve iktisadi buhranı işte esa
sen sarsılmı5 olan bu organizmanın ü
zerine yüklerımiştir. Cümuriyet büyük 
bir heyecan hareketi içinde ilan edil· 
di. Avrupada parlemento ve rey metot• 
!arının itibardan düşmüş olduğu bir 
sırada İspa!!.ya'da bu usuller tesis edi
liyordu. Bu itibarla hayal uzun sür
medi. Cumuriyet namı altında, parle
mento demokrasisi bir sürü iş adamla
rını iktidar mevkiine getirmişti. Daha 
kralın kaç9ından üç ay geçmemişti ki 
genç cumuriyet, aciz, ihtilaflar ıe re
zaletler içinde batıyordu. 1931 den be
ri, evlenme ve doğum sayısı seneden 
seneye düş+-ü. ve seneden seneye işsiz
lerin sayısı çoğaldı. Zirai istihsal aza
lıyor, sanayi istihsali azalıyor, iç ve 
dış ticaret .ızalıyordu. Gene seneden se
neye bütçe açıkları ile dalgalı borç
lar yekunu artmaktaydı. 

Bu vakalardan çıkan netice müt
hiştir : Birliksiz, nizamsız ve denile-

bilirki hükumetsiz bir memleket, ikti
sadi buhun içinde yüzerken, sivil 
harbe namzet bulunuyordu. Bu vazi-

yette herkes kendi mesuliyet payını 

almalıdır. Avrupa gazetelerinde, cu
muriyetin aşkın sola doğru bir kayışın

dan çok bahsedildi. Hakikatte mutedil 
partiler, ikti4iarsızlıkları ve kötürüm· 
lükleriyle, bir ihtilal vaziyeti yarat
tılar. Avruc>a gazetelerinde Barselona 
ve Madridirı anarşistlerinden çok bah
sediliyor. Anarşinin misali yukarda 
verilmiştir, elit zümresinden gelmiş
tir. İhtilalci ifratlar vaki olmuştur, fa
kat "mcvcud menfaatler" e muhalif her 

Franko hülcümetinin diplomasi 
baliımından tanınması mı? 

ilci tanınmış 

fikirleri 
Umumi prensipler ve 

huliuliçunun 
ltolya ve Almanya Franko hü

küme~ini t?nıdılar. lngilterenın de 
bu hükümeti muharib olarak ta
nıması balıse honulduğu şu sırada 
bu meselenin hukukçularca nasıl 
görüldüğünii tetkik etmek layJa
sız değildir. Bu gibi vaziyetlerde, 
devletler hukuku hangi prensip
lere dayanır bu prensiplerin, 
Franko hükiimetine tatbiki kabil
midir? değilmidfr? evvela umumi 
prensipleri ve sonra da, iki tanın
mış hukukçunun bu husustaki gö
rüşlerini aşağıya yazıyoruz. : 

*** PRENSİPLER: 

Fransız elçilerinden M. Grenard, Le 
Dictiounaire diplomatique'de devlet hak
kında şu tarifi vermektedir: "Devlet, 
dört unsur bir arada toplandığı takdirde 
fili surette mevcuddur :bir insan cemaati; 
bu cemaatin diğer herhangi bir cemaate 
karşı istiklali; bir hükümetin kurulması; 
bir araziye temellük. . .'' tanınma, mevcu. 
diyete inzimam eder; tanınma, uluslar 
arası vaziyetlerde hakimiyetin icra şar
tıdır: fili veya hukukidir ve üç halde 
tatbik olunur: asilere, muhariblere ve 

hükümete. 

Asilerin tanınması, "isyan, bir ayrıl
mayı ihzar mahiyetini aldığı takdirde" 
vakidir. Muhariblerin tanınması, "bir 
isyan veya bir ihtilalin neticesi o dere. 
ce vuzuhsuzluk peyda eder ki kimlerin 
hakiki devlet ve kimlerin de hakiki asi 
oldukları tayin edilemediği zaman" va. 
kidir. 

Bir hükümetin tanııunası daha nazik 
bir meseledir; zira o takdirde şu iki ka· 
ziyeden biri ileri sürülür. Bunlardan bi
rincisini Thomas Jeffer~on 1793 de tes
bit etmiştir: "Bu mevzuda dikkate alı

nacak başlıca şey yalnız milletin ira
desidir." Diğeri de 1848 de, Amerika 
nazırlarından Buchanan tarafından • 
Fransa hakkında söylenilmitşir: "Ma-
dem ki yerinde tutunabilen bir hükümet 
vardır, şu halde tanınma zarurileşmek

te.'' Bu iki prensip biribirine zıd mıdır? 
Hatta, dünyanın bugünkü vaziyetinde 
birçok hükümetlerin yerlerinde tutun
maları için milletin iradesine dayandık
tan muhakkak mıdır? M. Grenard'a gö. 
re, tahkiki güç olan bu gibi nazariyele
re sapnuyarak Castlereagh'ın "yabancı
lar bir hükümetin meşruiyeti hakkında 
hüküm veremezler'' mütaleasını doğru 
bulmak ve herhangi bir hükümette is. 
tikrar garantileri ve devlet mesuliyeti
ni temin kabiliyeti aramak kafidir. 

hareketin reaksiyonlar doğuracağı aşi· 
kardı. Hakikat şudur ki iş konfederas
yonu bu kadar geniş bir hareketi eli
ne almaya nazırlanmış değildi. O za
man ordunun bir kısmı isyan etti. İs
panyol karışıkuğı iki cephe doğurdu 

ki her ikisi de milli vashnr aynı dere
cede benimsiyebilirler. Üçüncü kuvvet 
olan kilise ise, iki ateş arasında kaldı. 
Yüksek din adamlarının Franko ile a
raları iyidir ve dini teşekküllerin isyan 
hareketini finanse ettikleri sanılabilir. 
Fakat diğer taraftan köy ve kasabala
rın küçük dın adamları, sefaletine kar
şı kayıdsız kalamıyacak kadar halkın i
çinde yaşamaktadır. 

Sivil harbm birçok manaları var
dır. lktısadi sahada, bu harb, memle
ket gelirini."l yarı yarıya azalmış oldu
ğunu, ve bu gelirin istihsali ve tevzii 
hus.ısundaki bugünkü sistemin tama
miyle bozuk clduğunu ifade eder. Ga
lip taraf hangisi olursa olsun, yeni 
bir sistem yaratmak için çok zaman i· 
cab edecektir. Santimantal sahada sivil 
harb İspanyanın devamlılığını belirt

mektedir. Fakat muhtemel netice gös
teriyor ki Valmyde muvaffak olan me
todlar artık köhnemiştir, ve son söz teş

kilat ve kumandaya malik olan kuvvet
lerin olacaktır. İspanya tarihinde yeni 
olan hadise, belki bu sivil harb netice
sinde bir :nilJi his ve berliğin vücuda 
geleceğidir. Bu derece bir ihtiras göster· 
meye muktedir olan milletin istikbali 
karanlık değildir. 

GASTON JEZE DİYOR Kİ: 

M. Gaston J eze, bu husustaki sualimi
ze karşı hayret alametleri ızhar etti: 

- Hukuki bir mesele bahse konul
muş bile değil:lir. İspanyanın meşru bir 
hükümeti vardır. 

Hükümetin Madrid'i bırakıp Valen
siya'ya gitmiş olması hukukunun nezini 
icab etmez. Büyük h:ırbta Fransa hükü
metinin Paristen Bordo'ya gitmiş olma
sı hadisesinin ondan hükümet hakları• 
nı nezetmemiş olduğu gibi... Bundan 
başka Madrid de düşmüş değildir. Düş
müş bile olsa uluslararası hukukun hal 
ve fasledeceği bir güçlük de mevcud bu
lunmamaktadır. Bu işte, esasen, dikkate 
alınabilecek olan hukuki kanunlar değil 
politikadır. Hükümetler istediklerini 
yapmaktadırlar. Bir çocuğun meşruiyeti 
tanınmadan da yaşamakta olması gi' 
bir devlet de resmi surette tanınmadan 
yaşıyabilmektedir. Bunları size hiç bir 
tarafı iltizam etmeden söyliyorum. Zira 
ikisi de benim için sempatik değillerdir, 
çünkü ikisi de lüzumsuz vahşetler göster
mişler ve utanılacak tahribkarlıkta bı.; 

lunmuşlardır. 

M. LE FUR'E GÖRE: 

Uluslararası hukuk profesörü M. Le 
Fur uluslararası hukuk meselesi ortaya 
konulmakta bulunduğuna inanmaktadır: 

- İlk önce, biribirinin karşısında 
bulunmakta olan iki taraf muharib ola
rak tanınmalıdır. Hükümet veya devlet 
olarak tanınma meselesine gelince: Mad.. 
rid hükümeti, İspanyanın ne kadar kü
çi.ik olursa olsun bir parçasına hakim ol~ 
dukça tanınma veya tanınmama mesele
si bahse konulamaz. Ancak Franko hü
kümeti ve bir Katalonya hükümeti mev
cud olursa - Katalonya hükümeti için 
bahse konulmak lazımgelir. 

İspanyanın üçte ikisini elinde bulun
duran Franko hükümeti devletin tees
süsü için lüzumu olan bütün unsurlara 
maliktir: Arazisi, ahalisi ve fili bir hü
kümet faaliyeti vardzr; şu halde tanın. 
mak lazımdır. 

Bu fikirleri, meseleyi oldukça aydın
latması bakımından, ileri sürülmüş ol
dukları gibi naklediyoruz. 

Almanya ve İtaiyanrn 
Franko hükümetini 
tanımaları sebebi 

Franklurter Saytung gazetesi ''is
panya etrafrnda vuzuh., ba.'ilrğı altında 
yazdığı bir başmakalede diyor ki: 

Haftalardanberidir ki, İspanyanın 

hukukudüil'!l vaziyetinin yeniden tanzi
mine lüzum hasıl olduğu aşikardı. As
keri ayakl:mma, daha başlangıçta, bir 
kaç gün içinde basılacak bir isyanı an
dırmayan bir ölçüyü bulmuştu. 

General Franko'nun kuvvetleri yal
nız başlangıçtaki mevzilerini muhafaza 
etmekle kalmamışlar, mütemadiyen ve 
planlı bir <;urette ilerlemişlerdir. 

Madrid'in işgali henüz bir zaman 
meselesidir. Fakat, nasyonalistler (asi
ler murad ediliyor - mütercim), mem
leketin o kadar büyük bir kısmını elle
rinde bulundurmaktadırlar ki, hüküm
ranlıklarının formel bir surette tanın
masını Madridsiz olarak da taleb ve id
dia edebilecek mevkide idiler. 

Mevcud ve meri hukukudüvel, iç 

- Madrid'de bir 
gün içinde yabancı 
bir devlete ait bir 
tayyare ile, b;,şka 
bir yabancı devle. 
te ait beş tayyare 
düşürülmüş! 

- Yazık! Dese
ne, zavallı bitaraf 
ispanya da bir Av
rupa harbrn:ı sü
rüklendi .... 

(La Fiblicitat, 
Madrid) 
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memleketteki silahlı ihtilafları bir harb 
diye tanımıyor. Her ne kadar bu telak• 
ki hakkında ileri geri birçok şeyler 

söylenebilirse de, yabancı milletleri bu 
mesele ile meşgul olmak mecburiyetin• 
de birakan realite değişmemektedir. 

Sadece harf ve maddelere sapta. 
nıp kalınacak olursa, İspanya halkının 
büyük bir ekseriyetini nizami bir vazi· 
yetin dışınJa bırakmak icab eder. Kal• 
dı ki, bugün mevcud ve meri olan huku· 
kudüvel, askeri işgal altında bulunan 
yerler hakkındaki hususi hüküm ve ka· 
idelerin İspanya hadisesinde tatbikine 
imkan vermediği için, icabı derpiş edil· 
mesi zaruri olan yeni bir vaziyet mey • 
dana gelmiştir. 

Bu meselede bahsın mevzuu olan baş
ka memleketlerin siyas~ menfaatleri de· 
ğil, her şeyden evvel hadiselerin cer • 
yan ettiği yerlerle hayati bir ehemiye
ti haiz olan hudud aşırı münasebeti gü
ven altına almaktıı. 

Askeri grupa fevkalade bir sempati 
beslemiyen fransız hükümeti de, reali
te'nin kuvvetine uymak mecburiyetin • 
de kalmıştır. Fransızlar, irsalatını, Bur
gos hükümetinin sahasına düşen yerle· 
re doğrudan doğruya gönderiyorlar.dr. 

Bu sivil harbm karşısında takındık
ları tavır nasıl olursa olsun, şimdi diğer 
memleketlerde aynı vaziyete girmiş ola
caklardır. 

*** 
Asiler hükümetinin Almanya tara· 

fından tanınmış olması dolayısiyle al • 
man nasyonal sosyalistlerinin organı O• 

lan Fölkişer Beobahter gazetesi de yaz
dığı bir yazıda ezcümle diyor ki: 

Almanya, 1933 denberi, politikasını 
hakikat ve realitelere istinad ettirmek
tedir. Almanya işte bu realiteler politi
kasiyle hareket ederek İspanyadaki va· 
ziyet hakkında hükümlerini yürütmüş 
ve hakiki bir otoriteyi temsil eden kuv
vet grupunu tanımıştır. 

Bu kararın. A vrupanın, İngiliz deniz 
bakanı Sir Samuel Hor'un salı akşamı 
bahsettiği, biribirinin karşısına geçmiş 
iki blok halinde ayrılması için atılmış 

yeni bir adım olarak izahına kalkılma· 

sın. 

Böyle bir gruplaşma ve ayrılmada 

en az menfaati olan bir devlet varsa o 
da Almanyadır. 

*** İSPANYANIN YENİ VAZİYETİ 

Noyes Viner Juranl gazetesinin bir 
muhabiri Viyana üniversitesi hukuku
düvel profesörü, Alfred fon Verdros'dan 
asiler hükümetinin Almanya ve İtalya 
tarafından tanınmış olması üzerine or
taya çıkan vaziyet hakkında fikirlerini 
sormuştur Profesör Fon Verdros demiş• 
tir ki: 

İspanyada dündenberi iki hükümet 
vardır: biri, Almanya ve İtalyadan ma
ada tekmil devletlerin tanıdıkları Mad
rid ve dolatısiyle Valensiya hükümeti, 
öbürü de Burgos hükümetidir. 

Roma ile Berlin'in hareketi, kuclret 
ve nüfuzunu efektif olarak geni~letmek 
suretiyle kendini meşru bir hükümete 
çeviren klasik bir vakıa meydana getir

mektedir. 
Hukukudüvel, bir memleketin en bü

yük kısmına filen hakim olanlara hü • 
kümeti de vermektedir. Bu vaziyete na· 
sd varılacağını hukukudüvelce tama -
miyle meskut geçilmiştir. Resmi tebliğ· 
den anlaşıldığına göre, Almanya ile 
İtalya General°Frankonun İspanya top· 
raklarının en büyük kısmına sahih bu· 
lunduğunu, ve memleketin geri kalan 
kısımlarında hükümet kudretinin mev
cud olmadığını bir emri vaki diye telak· 
ki etmektedirler. 

Franko hükümetinin tanınmasın • 
dan doğrydan doğruya ortaya çıkan ve 
pratik olarak tezahürünü yapan netice 
eski hükümet nezdinde bulunan mü • 

messillerin geri çağmlmaları ve yeni 
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• ng e e ve 
• •.. Fakat asıl şunu göz önünde tutmak Uizımdır ki, /ngiltere, Ak

denizde yap yalnız değildir; onun Ol'ada, kudretli ve büyü~ değerde 
dostları da vardır ... ,, Yazan: Vinston Çürçil 

Noye Fray<: Pres'den: 

Avrupanın istikbali ve mukadera· 
tiyle aHLkadar olan bu yılda, Akdeniz
deki İngiliz . İtalyan münasebatı mil• 
him bir rol oynamaktadır. 

İngiliz donanmaoı, kısa fasılalarla 

iki yüz yılda.• fazla bu denizde haki
tniyeti elinde tutmuştur. 

İtalya, geçen asrın ortalarında, Ka
vur'un dehası ve Garibaldi'nin kahra· 
n:ıanlığı sayesinde dağınık halinden 
çıkarak tek parça büyük bir devlet o
lunca, bu ~nkişaf, İngiliz, Fransız de
ınokratları tarafından heyecanla al
kışlandı. İtalyadaki bu değişme, İn· 
giliz donamın.siyle Fransız ordusunun 
yardımı sayesinde meydana gelmiştir. 

Bunun üzerinden elli yıldan fazla 
bir müddet geçtikten sonra, ittifakı
tnüselles kurulduğu zaman, İtalya, 
gizli bir madde ile Büyük Britanya
ya karşı asla bir harbe girmemek hak
kını muhafaza ediyordu. 

Son defa cihan harbinde, eski müt
tefiklerine karşı giriştiği harbde, her 
iki batı demokrasisi ordulariyle ve 
hususiyle İngiltere zengin yardım kay
r.aklariyle onun cesur muhariblerini 
takviye c.'ti. 

Harb bitince, her ne kadar .Ltalya 
ile Fransa arasında kıskançlılC teza
hürleri !:'. ll! ise de, 1935 yazına kada-
1 talya - İngiliz dostluk esaslarmr Jıiç 
bir bulut gölgelememişti. 

İtalya ile Fransa arasındaki nifak 
da 1935 başlangıcında ortadan kal
dırılmıştı; Akdeniz devletleri ara 
sındaki sulh ve mesai teşriki, Avrupa 
'l/aziyetinin kat'i surette sağlamlaştı· 

rılmış teınelleı ini teşkil etmekte ol
duğu intibamı bırakıyordu. 

Manzara o vakiten beri ne kadar 
değişti ! Habeşistanın istilası müna
Sebet~yle, Miletlcr Cemiyetine karşı 
olan taahhütlerinin tatbikinde, Büyük 
Britanya, ttalya ile çok büyük bir an
laşmazlığa ciüştü. 

!talyanla;ın, Maltayı tahrib etmek 
\1e İngiliz donanmasını Akdenizden 
dı~arı atmak tehditlerinin tesirleri al
tında kalarak, gerginlikler gittikçe 
büyüdü ve hele lngiltere, ya Akde
nizde veya Süveyş kanalını kapamak 
suretiyle İt&lya ile Habeşistandaki 

büyük orduS'..ı arasındaki irtibatı kes
tnek tehlik~i başladığı zaman, bu ger· 
ginlikler en had bir dereceyi buldu. 

Büyük bir tehlike içinde geçen bir 
kaç ay, her iki memlekette harb ihti· 
tnaliyle karsı karşıya kaldı. Tehlike 
kimseye dokunmadan geçti gitti; çün
kü Britanya donanması fili harekete 
geçmedi ve İtalya'da Habeşista..rıı istila 
Ctti, 

İyi veya kötü, İngiliz.· İtalya mü-, 
tıasebatmm bu devresi kapanmıştır; 

fakat arkasında hoş olmayan ve teh· 
likeli bir vaziyet bırakmıştır. 
~Gerek İngiltere, gerekse İtalya, 

tanınmış olan hükümet nezdine yenile
tinin gönde.-ilmeleridir. Valensiya hü
ltiinıetinir. Roma ve Berlinde hala dip • 
~si mümessilleri bulunmuş olsaydı, 
Otomatik olarak elçilerinin ı:na.hiyetleri 
değiştirilmiş olurdu. 

Hukukudüvel nazariyeleri bakımın
dan, İspanyada dündenberi, hukukudü
~el tarihinde eşi olmıyan çok enteresan 
bir vaziyet meydana gelmiştir: 

İspanyad& halen, kendilerinin mev
kii diğer bütün devletlerce müşterek bir 
telakkiye uğramadığı müddetçe, her i
kisine de aynı zamanda hem bir hükü
?1et ve hem de bir asi gözüyle bakılan 
1lti grup karşı karşıyadır. General Fran· 
lro hükümetinin tanınması, bu hüküme
tin vazettiği nizamlara meşru tedbirler 
~Ör:iiyle bakılması ve buna karşı vaziyet 
illnanın bir isyan diye telakki edilme
•i demektir. 

Alınan • italyan noktainazarınca, 
lPı:anko'nun kuvvetleri ,artık hukuku
ıliivclin, hükümet kuvvetleri olarak her 
hl.ilrümete meşru diye tanrdrğr "asilere,. 
~i diğer devletlerce meıtru hükümet 
~'.t~k.i edilen Valensiya hükümetine) 

r türlü teslimatta bulunıılmasıoa 

Ctbren mani olmak, yani kaçak e~yası 
~an yabancı gemileri durdurmak ve 
l lthalefet ettikleri takdirde bu gemi • 
tti batırmak hakkını haizdir. 

•i \raziyetin pratik olarak nasıl bir te- l 
bat ... Yapacağı bundan sonraki inkişafa 

i;hdrr,. 

kendilerini Akdenizde emin bir va
ziytte görmiyorlar. Her biri, diğerine 
çok ciddi ı:.ırarlar verecek kudrettedir. 
Musolini Alman nasyonal sosyafü:mine 
kur ıapmağa başladı ve bugün, bu gi
dişte Frans..-t ve İngiltere aleyhinde 
bir politika güdülüp güdülmediğini ya
hud srrf yeni dostluk münasebetlerine 
girişmek maksadiyle hareket edilib 
edilmediğini hiç kimse söyliyecek mev
kide değildir. 

Ancak, bütün bunların hepsinden 
daha derin bır ehemmiyeti haiz bir 
mesele varsa, oda, İtalyada, Büyük 
Britanyanın, ömrunu doldurmuş ve 
ölmek üzere olan bir devlet olduğu, 

demokratik devlet teşkilatı dolayısiy
le zaafa düşmüş, güddüğü pasifizm 
politikasıyla da fesada uğramış bulun
duğu, fakat tuna mukabil faşist İtalya
nın, muazzam ingiliz mülklerinin ve 
Akdenizdel:i hakimiyetinin müstakbel 
mirascısı oldvğu gibi gittikçe büyü
yen ve bile hile şümullendirilen bir te· 
Iakkidir. 

Bu görüş eğer İtalya'nrn kat'i fik· 
ri ise, vaziyet, çok ciddi bir bozuşma
nın önüne geçilebileceğini pek de andır· 
mayor. Hava silahının inkişafı ve bu 
ısilfilun harbde oynayacağı mutlak rol 
dolayısiyle, manzara kötüleşmektedir. 

Eski donanma an:aş· 
m a 1 a r ı n ;: n, Büyük Britanya'nın 
Akdenizdeki bugünkü vaziyetine a r • 
tık yetmedikleri besbel· 
lidir. 

İngil:z donanmasr çok kuvvetli bir 
hava silahiyle korunmadığı ve hava 
hücumlarına karşı kafi derecede ko
runmuş hat ek.et üssülerine sahih ol· 
matlığı takdirde, karşısında en büyük 
tehlikeyi görebilir. İngiltere, eski em
niyetini tekrar kazanmak için bu yeni 
unsurun ~umulüne göre çok gayret 
sarf etmesi Hlzımdır. 

Fakat diğer tarafdan bu gayret sar
fı da, İtalya'nm asabileşmesini ve yan
lış neticeler çıkarmasını mucib olınak
tadrrki, ondan sonra, Akdeniz mesele· 
sinde olduğu kadar tekmil Avrupa va
ziyeti bakımından İtalyan politikası
nın kendini.! rnahsus~yrı bir yol takib 
etmek tehlikesi baş gösteriyor. 

Bu itibarla, Akdenizi, harb fırtına· 
!arının tehdidine maruz kalmayan ve 
artık hiç bir nifak çıkamaz sakin bir 
deniz haline cckmak için tekmil Akde
niz devletlerinin, karşılıklı bir anla§
maya varmaları hususunda o nisbette· 

de gayret '!tmeleri gerektir. 

Avrupa toprak1arındaki tehlikeler 
hakikaten im gibi komplikasyonların i· 
lavesine ihtiyacı olmıyacak kadar bü
yüktür. Fikrimce, Akdeniz, büyük ve 
küçük, bu sularda herhangi bir men
faati olan lıiıtün devletler için serbest 
ve emin bir yoldur. Ben şu kanaatte
yim ki, Mw;oJıni de son nutkunda tun
dan fazla bir ~ey taleb etmemiştir Fa
kat, İtalyan efkarıumumiyesi, mtite· 
madiyen, B:iyük Britanya'nın, derman
sız, azemeti artık geçmiş ve izmihlali 
gün geçtikçe daha bariz bir hal almak· 
ta olan bir devlet olduğunu hükfune
tinden işitecek olursa, bu temenniye 
şayan inkişafa imkan kalmaz. Böyle 
bir atmosf<>ı- de, İtalyan emelleı iyle 
İngiliz icimatsızlığr, önüne geçi!mez 
bir surette çarpışmak mecburiyetin
dedir. 

Bu böyle (.olmakla beraber, İtalyada 
böyle tehlikeli görüşlerin doğmuş ol• 
masına hiçte şaşılamaz. İngilterenin 

hüsnüniyete istinat eden gayretlen ve 
silahsızlanma işlerinde gösterdiği mi· 
sal, Londra hükümetinin takındığı 

çekingen zayıf tavır, Britanya ada
larında herkese işleyecek bir tarzda 
yapılan sulh propağandası , Hindis· 
tandaki lngıliz otoritesinin zaafa dü
~ürülmesi, !ngilteredeki erkek genç· 
liğin harbın dışında da Orduya girmiye 
amade bulunmaması, hasılı bütün bu 
amilJer, realiteye uyğun gelm~ine lü· 
zum bırakmayan hükümlerin yürütül
mesine saik olmaktadırlar. Ancak bu 
günler de sona ermektedir. İngiltere 

çok geniş bir ölçüde silahlanmaya baş
lamıştır. Onun zenginliği, kredisi, mü
esseselerinin tesanüdü, yardım lı:ay

naklariyle münaııebetlerinin bolluğu 

ilah., hepside bu kalkınmayı tal«>iye 
etmektedir. 

İngiliz donanması, bagiiıa hali A,,.. 
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Millefime ve lillaha güvenerek tal1ta dönmeğe hazırı1n, 
Avustıırya için iki açık yol vardır: ı 

birisi nasyonal sosyalizm, ötekisi kırallık. 
Ajans telgrafları, A vusturyada kırallrğm iadesi lehinde bir takım hareketlerin tekrar başgôsterdiğini 

bildiriyor. Avusturya tahtına varis ve namzed gösterilen Otto senelerdenberi gazetecilerle konuşmamayr. 
adet edinmişti. Fakat bir amerikan-kadın gazetecisi genç prensle Sttenockerzeel şatosunda bir mülakat 
yapmaya muvaffak olmuştur. 

Bu mülakatta genç prensin birçok dünya meseleleri ile Avusturya ya Habsburglarrn dönüşü hakkında 
neler düşündüğü anlaşılıyor. Onun için bu enteresan mülakatı tercüme ediyoruz: 

Dorothy Wring imzasiyle Amerika· 
da çıkan Curreut History dergisinde 
yazılıyor: 

Habsburg ta• 
raftarlarmın, mü • 
messili ve lideri 

olan Baron von 
Wiesner'e ameri • 
kalıların Avustur• 
ya kıral hanedanc 
hakkındaki haber
lere pek yakın • 
dan al1ika göster
diklerini söyle • 
dim. Artık Ot -
to'nun tahta çık

ması hakkında Çt· 

kan mühbem ma
kaleler, bu mak
sada vasıl olabil· 
mek için ihtilal 
çıkacağına, bas -
kın yapılacağına 

dair çıkarılan ha· 
herler, bizi tat -
rnin etmiyor. 

Onun için Ar. 

Arşidük urto şidük doğrudan 

doğruya bizi aydınlatacak haberler ver· 
meli, Habsburgların planını izah etme
lidir. 

Onun için Baron'dan Arşidük'le be· 
ni görüştürmesini rica ettim. Baron, 
Şevketlinin beş senedenberi hiç bir ga
zeteciyi kabul etmediğini, fakat benim 
kabulüm için bir teşebbüste bulunacağı
ni söyledi. 

Bu mülakatın temin edileceği günü 
Viyanada beklerken Avusturya halkı • 
nm kırala ve hanedanına karşı göster • 
dikleri sempatiye şahid oldum. Her sı-

rupanm eşsiz ve en muazzam donan· 
masıdır ; istikbalde ona, her yıl çok 
büyük tutarda para harcanacaktır. De· 
niz altı gemileri bir yana bırakılacak 
olursa, bu Kuvete mukabil, yeni Alman 
donanması şimal denizinin dışında 

mutlak bir ehemmiyet kazanıncaya ka
dar daha pek çok yıllar geçecektir. 
Bu itibarla ônümüzdeki dört veya beş 
yıl içınde İngiliz ana. <Ntan d0onanmas1 
herhalde çoit muazzaır olacaktır; Harb
den önceki uevirlerle '<le diğer donanma
larla mukayese edilince, İngiltere bu 
bakımdan bugün siiphesizki çok daha 
kuvvetlidir. 

1912 de, A l.;denizdeki dridtnotları 

geri çekmeti ve bu sularda, Fransa 
ile taktik irtibatta kalarak yalnız bir 
muharebe kravzörleriyle bir kravzör 
filotilası bulundurmayı muvafık gör
müştüm. Bu arada, deniz altı gemileri· 
nin tehdit edici tehlikeleri de müdafaa 
emrinde yapılan yeni keşiflerle büyük 
ölçüde azalmıştır; bundan matla, Ak
denizin büyük derinliklerde bile ber
rak suyu olması, deniz altı gemilerine, 
şimal ve Man4 denizlerinin sığ sula
rından çok daha elverişsiz bir vaziyet 
doğurmaktaclıı. önceden olduğu gibi 
şimdi de bava tehlikesi vardır. Fakat 
bu sahada da bu husus için harcanan 
paralar muvaffakiyet vadetmektedir. 

Fakat asıl şunu göz önünde tutmak 
laznndır ki, İngiltere, Akdenizde yap· 
yalnız değildir; onun orada kudretli ve 
büyük değerde dostları da vardır. Av· 
rupadaki inkışafrn gidişi büyük Britan
ya ile Fransayı birbirlerine gittikçe da
ha ziyade yaklaştıracaktır. Yunanistan 
ve Türkiye ile olan dostça münasebeti 
de maIUmdur. 

İspanyadaki vaziyetin nasıl inki
şaf edeceğini, şüphesiz ki kimse kes
tiremez; fakat herhalde, bir çok kol 
salmış. bol yardım kaynaklarına malik 
ve Akdenizde sulhun mub.afaza edil
mesini isteyen devletlerden mürekkeb 
muazam bir sosyete mevcuttur. 

Temenni olunur ki, İtalyada bu 
rejional itimat ve hüsnüniyet paktına 
katrlaralr, bu tarih1 sular, serbestçe 
seyrüsefere, ~~kQn ve e~iyete aah,ne 

olsun. 

nıftan halkla temas ettim. Bunların ~o
ğu monarşist temayüller gösteriyordu. 
Nüfusun geri kalan yüzde otuzu sos • 
yalistlerle naziler arasında taksim O• 

lunmuştu. 

1918 senesinde imzalanan Sen ]er
men muahedesi, resmen, Avusturyayı 

cumuriyet olarak ilan ettiği halde Vi
yana kahvelerinin sahibleri Avusturya 
Krralı Majeste Otto'dan açıktan açığa 

ve hürmetle bahsetmekten çekinmiyor -
lardı. 

Bunlar için sanki ortada Miklas is· 

minde bir cumur reisi mevcud değildi. 
Bunlar, yalnız Prens Ştarenberg'ın ken· 
di rüyalarını gerçekleştireceğini umu
yorlardı. 

Viyananın bir imparatorluk şehri 

manzarası gösterdiği şüphesizdi. Belçi· 
kaya giderken tesadüf ettiğim Avustur
ya çiftçileri babalarının Fransuva Jozef 
zamanında çok güzel günler yaşadıkla
rını hasretle anlatmışlardı. 

Habsburgların oturduğu Steenock
erzeel şatosu Brükselden atla bir saat 
kadar tutar. Bu şato, on üçüncü asır • 
danberi burada yükselmektedir. 

Beri taraftan Viyanadaki Sönbrun 
sarayı da kapılarını açmak için bekle • 
mcktedir. Onun anahtarı Otto'nun elin· 
dedir. Fakat Prens kendi memleketi· 
ne ne kadar zaman sonra dönecektir. 

Baron von Wiesner'in göndermiş ol
duğu davetiyeyi hamil bulunuyordum. 
Viyanada ziyaretimi saC..e bir elbise ıle 
yapmam hakkında talimat verilmişti, 

İmparatoriçe Zita alayişten haşlanma
maktadır. Bu sarayda sadelik bırinci 
şarttır. Ayrıca Majesteye asla aı·kamı 

kıral bana güzel bir ingilizce ile hitab 
etmişti. 

Birçok hükümdarlarrn oturmuş ol • 

duğu bu salonda güzel ve cazib kıral, 

imparatorun karşısında otururken onun 
manyetizmesine tutulmuş gibi idim. 
İçinde bulunduğu zamanlardan bu ka • 
dar vukuf ve bilgi ile bahseden pek az 
adama rastgelmiş ·olduğumu itiraf ede· 
rim. Bu sözlerde tüclü mevzulara temaa 
edilmekle beraber, bunların merkezi sik
letini politika teşkil ediyordu. 

İlk dereden tepeden konuşmamız, 
siyaset bahsine intikal edince Otto'nun 
yüzünü iştiyak dolu bir kırmızılık is
tila etmifti. 

Otto, Amerika i~1erinden bahseder• 
ken: 

- Bana Reis-Ruzvelt ile peder Cou· 
ghlin'den b:ı.hsediniz dedi. Ben konu• 
şurken onun bizim i.ı;lerde bile beni ten
vir edecek kadar maifunat sahibi oldu· 
ğunu görüyorum. 

Bir sual daha sordu : 
- Komünizm Amerika için ciddi bir 

tehlike halinde midir, yoksa geçici bir is· 
teri mi? 

Komünizm tehlikesinin ancak bir 
noktai nazar olduğu hakkında kendisini 
temin ettim. 

- Huey Hong ile Nazi meselesini 
tahkik eden kongre hakkında biraz si -
zi dinlemek istetim • 

Bwıun üzerin~ Amerikanın enfant 
terrible olan kongre azası Dickenstein'· 
den bahsettim. 

- Siz amerikalılar, bugün Avrupa· 
nm sizin, memleketinize karşı ne şekil· 
de göründüğünü takdir ediyor musu • 

Arşidük Otto de Habsburg'un ot urmakta olduğu Stenokerzel şatosu 

dönmemekliğim de tenbih edilmişti. 
Şatoya vardığım zaman manzaranın 

harikulade olduğunu gördüm. İnsan bu 
manzara karşısında Andersen hikayele
rinden bir tasvir önünde bulunduğunu 
sanıyordu. Köprüden geçerken, her an 
orada mahbus tutulan bir kıralın enini
ni duyacağım sanıyor ve korkuyordum. 
Beni bir orta- 5ağ uşağı karşılayacak 
sanıyordum. Halbuki kapıya çok iyi 
giyinmiş bir vale çıktı ve beni bir ka· 
dm hizmetçiye götürüp teslim etti. Sa
rayın içinde bir sefalet göze çarpmı· 
yor. Fakat büyük bir tantana intihar bı
rakan bir hal de yoktu. 

Otto'nun saray nazın Baron Mir
bach beni büyük bir nezaketle karşıla • 
dr. Bu zat da Baron Von Wiesner'in ba
na vermiş olduğu talimatı tekrarlad(. 

Üç darbeden sonra Majeste Kıra! ve 
impaartor Otto ile annesi imparatoriçe 
Zita'ya takdim edilmi'tim. 

Uzun boylu, genç bir çehre bana se· 
lSm verdi. Samimı bir gülü!> bana ~ 
geldin diyordu. Otto, aristokratça eli· 
ni uzattı. 

Kendisine Majeste diye hlta.b etmek, 
kardeşlerini Altes unvaniyle anına.k ve 
bunların almanca makabilierini yerli 
yerinde kullanmak için hUit'lanıyor· 
dum. Hlabuki birçok diller bilen gen~ 

nuz? Dünyanın en yalancı insanlarr ha· 
linde siz doğru y~§_amayı, ekonomiyi 
planlaştırıyorsunuz. Amerika, genç 
bir memlekettir; fakat bizim ondan öğ· 
reneceğimiz bir çok ~eyler var~ır. Kal
dı ki benim gençliğe büyük bir imanım 
vardır. 

Portekiz hük~tinin., !:~.p .. ~':lı henüz 
otuz yaşlarında bir adam vardır ve bü-

ı l 
tün kabine gençlerden mürekkcbtir. 
İşi pek ala da yüıi;tüyorlar. Belçikada 
Reksist hareketin, lideri olan Degrelle 

• 1. 
benim yasnndadtr. 

' 1 il 
Otto, konuşmamtz arasında buna tek• 

rar temas etti ve o~ cesaretini takdir 
le andı. 

Fakat ben, en ~irade onu nişmdiye 
kadar söylenmemiş olan tasva'lur ve 
planlarını öğrenmek istiyordum. Piyano 
nun üzerinde dünyanın her tarafından 
gelmiJ gazete tomarları duruyordu; 
muhakkak ki bunlar öikkatle okunmuş· 
tu. Sordum: 

- Majeste, Avusturya işi ne yola 
girecek? 

- Ortada açı~ gibi görünen iki yol 
vardır : birisi kırallık, ötekisi nasyonal 
sosyalizm. B~nim ~mleketimde liberal 
bir harekete imkiln yoktur. 

Otto'nun bir batka vesile ile şayed 
imparator olacak olursa Avusturyada 
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su:. y aıı=> lHg ~ ı:nkan brrakmryacağı ha ' 
kında söylediği sözlerin meydana ge ı 
tirdiği sıkıntılı durumu hatırladım. 

Bu sözler, proletarya sınıfının iyi di
leklerini naziliğe karşı bir kale gibi 
kullanan Bay Şuşni.g· i müşkül vaziye
te düşürmüş ve o, bıı sözleri radyo ile 
neşretmemeği tercih etmişti. 

Kendisiyle konuşur~en şu kanaate 
vardım ki bu iyi giyinmiş habsburg 
genci Avusturyayı idare edebilecek bir 
iktidar ve liyakattedir. 

Kırallrğın iadesi hakkında sordu · 
ğ· nı suale aldığım cevabtan çıkar~ · ğım 
mana ve netice budur: Saraydaki her 
hueket, meşrutiyetçi ve muhalif nar 
tiler tarafından büyük bir dikkatle ta
kib edilmektedir. 

Bu mevzu, bugün Avusturyada, kü
çük antant memleketleri ile İtalyada ha
raretle konuşuluyor. Kırallığın avdeti 
Avusturya için harba girişmek manası
na geleceğini takiiı eden Musolini ha
bsburgların tahta ı:etirilmesini antipa
tik bulmaktadır. Yugoslavya, Romanya 
ve Çekoslovakya l&f' A vusturyanın bir 
alman anş.lusundan korktukları kadar, 
kendi toprakların · ilhaka kalkışmas· 

muhtemel olan c~r hah<:.burg haneıfam. 

mn tahta geçmesinden korkmaktadır • 
lar. 

İtalya, kü~ük "l'1tantla bir harba gi 
rişmekten ise önceClen lıabsburgların 

avdetini menetmeği tercih edecektir. 
Duce'nin kaygısı burndachr. Öteki kom 
şu memleketler, meseleyi biç münaka • 
şa etmemeği tercih ed!.y0rlar. 

Bütün memJekete yayılmış olan 
Avusturya kıralcıları ise bütün bu ha
reketlere gülüyorlar. 

Almanya, İtalya gibi habsburglar:n 
tahta çıkmasının Balkanlar üzerinde 
bir harba yol açacağı kanaatindedir. 
Otto ise habsburgların tahta çıkması -
nın A vusturyada nasyonal sosyalizme 
sed çekeceği mütalaasında bulunuyor. 
Bununla ber:ıber, şimdilik Führer, A -
vusturya"daki kırallık cereyanını teşvik 
eder görünmektedir. 

Avusturyanm ktralhk taraftarları, 

Otto'ya birçok para yollıyorlar. O, tah
ta çıktığı zaman da gene bu para veri -
lecektir. Çünkü kıralcıların parası bol
dur. 

Bir takım insanlar, kırallığının, Al
man ordusunun iki sene önce Bel
çikaya yapt ğı gibi, günün birinde A
vusturya hududunu geçmesine sed çe
keceği fikrin<ledirler 

Bugünkü günde huzur içinde bulu

nan Avusturya, hakikatte sulh ile harb 

arasında bir köprü vaziyetindedir. Hit

lerin uzun çizmeleri bu köprüden ko
layca 1rta Avrupaya geçebilir. 

Majesteye, öteki merkezi Avrupa 

memleketlerdinJe propagandayı arttır

mak için Hitlerin şimdi Avusturyada 
propagandadc:n va?. geı:eceğini haber ve
ren şayia için ne düşündüğünü sordum; 
gülümseyerek şu cevabı verdi: 

- A.lmanyanın kuvveti 27 martta al
man orduları tekrar Ren bölgesine gir
dikleri tarihe kadar taziyk edilebilirdi. 

Bugün vakit geçmiştir. Fakat bir ta -

kım memleketler harb vasrtasiyle bü -

yüye dursunlar, bahtiyar Avusturya iz
divaçlarla büyüyecektir. 

Otto, Almanya tehlikesi karşısında 
bir fransız - alman birli ği lüzumundan 

da bahset!ikten sonra söz Fransa ve Bel
çikadaki iç durumunun kararsızlığına 
intikal etti ve genç kıra] de1i ki: 

- Ne yazrk ki bütün bu çekişmeler 
alman nasyonalizmini kuvvetlendir-

mektedir. Hitler, etraftaki mücadelele
ri işaret ederek kendi işçilerine ''işte 

ben bu sebeble komünizmi kökünden 
kazıdım" diye bağırabilmek imkan ve 
fırsatını buiuyor. Otto şu fikirdedir : 

- Avusturya, bu fesadlan çıkaran 
proleter ve radikal unsurlardan azade 
kalmalrdır. 

Tahta dönüp dönmiyeceği bahsinde ..... ,, ..................... .,. 
Nöbetçi eczaneler 

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

1 - Pazar Merkez Eczanesi 

2 - Pazartesi Ankara Eczanesi 

3 - Salı Yeni ve Cebeci eczaneleri 

4 - Çarşamba Halk Eczanesi 

5 - Perşembe Ege Eczanesi 

6 - Cuma Sebat ve Yenişehir 

eczaneleri 

7 - Cumartesi İstanbul Eczanesi 

~ OOCJl"lıclnillı? SJJraTk1lı 

ULUS 

em anı p dagojlk değeri 
ilk, orta ve lise tahsili i<;in yapılan öğretici filmler. - Meslek filmleri ve teknik senaryolar. -

Umumi maltwıat filmleri. - ilmi ara§tırmalarda ııb, cerrahi aleminde sinemadan nasıl faydalanıyor
lar?'- Renhli filmler neden ilmimevzularda müspet netice vermiyor? - Çocuk psikolojisini tetkik 
eden filmler. 

(Her sene Pariste lotograf ve si
nemanın dokümantasyon bakımından 

ilme yaptığı hizmetleri belirten bir 
kongre toplanır. Bu kongre, B. Jan 
Penlovenin reisliği altında olduğundan 
adına da (Penlove konferası) deni
lir. Kongrede sinemanın ilim araştır· 

malarc ve öğretici vasıf!aır üzeriııde 

her milletten gönderilen !ilimler gös· 
terilir. Bu filmler, alakalandırdıkları 

seyircilerın azlığı ve mevzularının yük
sek ilmi deO;erleri dolayısiyle diğer u
mumi filmler gibi dikkati çekn ezler. 
Bununla beraber kıymetleri çok bü
yüktür. Sinemanın ilme ve pedagojiye 
naszl tatbik edildiğini göstermesi ba
kımından son kongreye aid ve (Le 
Mois) mecmuasında gördüğümüz bir 
yazıyı alıyoruz:) 

Kongrede, mütehassıs ve pedagog

ların büyük eserlerinden önce, B. Jan 
Berolt adında bir hocanın yaptığı ilk 
tahsil filmler: gösterildi. B. Jan Be
rolt Pariste bir ilk mekteb hocasıdır. 
Bu zat. daha evelleri de coğrafya, fen 
bilgisi, eşya dersleri gibi mevzular ·Ü· 

zerinde büyük bir sabırla çalışmış, gü· 
zel ve öğretici mekteb filmleri yapmrş
tr. Kongreye arz ettiği son filmleri ( 17 
.... . m. 5) lik iki filmdir. Bunlardan biri 
coğrafya tilmidir. Adr (Luvar) drr. 
Diğeri de feI' bilgisine aid (emme bas
ma tulumbillar) filmidir. Bu çalışkan 
muallim; bu filmlerde, diğer eserlerin
de olduğu gibi canlı resimler, çizgileri 
talebenin önünde kendi kendine çizil· 
mek suretiyle vücud bu.lan şemalar, 

grafikler resmetmek usulünü takib et
mişti. Bazen mevzuun aslı doğrudan 

doğruya filmde fotograf halinde gös
terilmekte. sonra bu fotograf gözden 

silinerek yerini o mevzuun krokisine 
terketmektedir ve bundan sonra :la öğ
retilmek istenen mevzuun teferruatı, 

tahlili ve sentetik bir surette gösteril
mektedir. 

B. Jan Berolt, bu iki filmden başka 

bu sene (tazyiki nesimi), (Manivela), 

(Arşirned kanunu), (Kanallar), (Tica

ret limanlar,). (Alplar), (Faris) mev

zuları üzerinde ilk, orta ve lise tale

belerine hitdb eden cografya, fen bil

gisi derslerine aid filmler yapmıştır. 

Ayrıca (Paskal kanunu), (Dokuma sa

nayii), (Maden üzerine işleme sana

yii), (Demir) ve (Aliminyunı) mevzu

ları üzerinde hazırladrğı ve her biri ha· 
kikaten çok muvaffak olmuş eserleri 
de bitirmeJr üzeredir. 

B. Jan Berolt'un usulünden biraz 

başka türlü çalışmakta olan Nansideki 

öğretici filmler ofisi de mahalli coğ

rafya malfunatı verici bir (Vozj) filmi 

hazırlam :ştır. Bu film, Vozj havalisinin 

bütün coğrafya malCımatım bir araya 

toplamakla beraber talebenin mekteb

de okuduğu muhtelif derslerin tekrar· 

lanmasına yarayacak mevzuları da çer· 

çevesi içine aldığından değeri o nis

bette artmaktadır. Hele kışın skilerle 

mektebe giden talebeler gibi eğlendiri
ci ve hoş sahneleri de ihtiva etmesi, fil-

ancak şunları söylemeğe cesaret ede • 
bildi : 

- Evet, hazırım. Avusturyada hü -
küm süreceğim hakkında milletime ve 
Allaha itim.adım vardır, 

- Ne zaman? Diye sordum. Baron 
Mirbach'ın yaklaşması sözümüzü kesti. 

Tekrarladım: 

- Birkaç ay içinde diyebilirmiyim 
Majeste? 

Cevab, yaklaşan bir motör sesinin 
içinde boğuldu. Fakat ikinci teşrin ayı 

der gibi bir ses kulağıma geldi. 

İhtimal ki o zaman Olimpiyad gü -
rültüleri nihayet bulacak ve Avusturya• 
run heyecanlx hadiseler geçirmesine va· 
kit gelecekti. 

Dönerken Zita'nın süslü otomobili 
önümden geçip gitti. Ben durup Avus· 
turyanm müstakbel hükümdarının an
nesinin arkasından biran baktım. Her 
ne kadar yanımdan çabuk geçip gitti 
ise de onun yüzünde de oğlunun yüzün
de olduğu gibi bir ümid ve emniyet his· 
sedebilmiş tim. 

min alaka ile takibinde çok faydai.ı ol
maktadır. 

Gene ilk mektebler için B. Benuva 
Levi de bazı filmler yapmıştır. B. Be
nuva Levi, doktorluk, operatörlük, fen, 
ziraat, hıfzıosıhha mevzuları üzerinde 
birçok öğretici filmler yapmakla ma
ruftur. Bu sefer ilk tahsil çağında ço
cuklar için yaptığı ve kongreye verdiği 
filmlerden oiri 35 m.m. lik (Mücavir 
kaplar) filmidir. Film, siyah tahada 
mücavir kaplar kanununun kısa ve çiz
gili bir izahı ile başlamakta ve umumi 
hayattaki tatbik şekillerinin gösteril
mesi ile son bulmaktadır. 

Öğretici teknik filmler: 
Gene kongreye verilen filmler a

rasında öğ~ctıci filmlerin mesleki ve 
teknik sahasında B. Mark Kantagrel, 
mutad üzere gene başta geliyor. Gerek 
mevzuların intihabı, gerek yaptığı can· 
h resimlerin ahengi ve mevzu ile olan 
çok sıkı bağlılığı bu maruf pedagog 
filimciye kendi sahasında üstad mev
kiini muhafaz<t ettirmektedir. 

Kongreye verdiği filmlerden bir ta
nesi yüksek ticaret mektebi için yap
tığı (bira ve biracılık) filmidir. Bun• 
dan başka ve gene kendisinin idare et
tiği (fenni ve sınai filmler müessesesi) 
vasıtasiyle yapmış olduğu son filmleri 
şunlardır: (Jiroskop), (Kuvvei anil
merkeziye), (Bir motorun montajı), 

(Stroboskopi). 
Ayrıca 1935 Paı:is beynelmilel ser

gisi için (Fransa lisesi) adlı özlü bir 
film hazırlamıştır. Bu filmin hazırlan· 
masında Dördüncü Hanri, Lakanal ve 
Fransanm en modern lisesi olan (Ka
mil • Se) liselerinden faydalanmıştır. 
B. Mark Kantagrel aynı zamanda bü
yük (Vestin5 havz frenleri) filminin 
sekizinci bobinini bitlrdiği giıbi (so
ğuk) un sanayideki tatbik şekillerini 

gösteren fenni ve bir de {sütcülük) 
hakkındaki iilmlerini de ikmal etmiş
tir. 

Orta tlıasil öğretici filmleri: 

Şaptal koleji fizik hocası B. Pon

şonun yaptığı öğretici filmlerde, gerek 

başarılması için lazım gelen büyük ve 

devamlı bir çalışma ve gerekse inisya

tif bakrmınJan takdirle zikre değer bu 

filmler, (İlıtırazi hareketler), (cisimle

rin sukutu), (Laboratuvarlarda cam 

tetkikleri (Kaynayan su) (Sürat), (Ha

reket), (Hava gazı) mevzuları üzerin· 

de yapılmış, hem canlı resimler hem de 

fotograflarla izah edilmiş güzel ve mu
vaffak olmuş eserlerdir. 

Kongrey gerek Fransanın, gerekse 

diger mileltlı:rin bu çığırdaki mütehas

sısları tarafından pek çok öğretici ve 

terbiyevi fılmler verilmiştir. Bunlar 

arasında vıyanalı Dr. Hans Ludvig 

Böhnün {Avusturyanın büyük şehirle

rini takdim) adlı filmi çok enteresan

dır, Bu filmde yalnız canlı resim usu

lü değil, aynı zamanda fotograf, hava· 

dan alınmış şehir manzaralrr, planlar, 

haritalar da yer bulmaktadır ve bunlar 

birbirlerine o kadar alakalı ve ahenkli 

yapılmıştır ki insan şehirlerin nasıl 

kurulduğunu, nasıl inkişaf ettiğini, 

yollarını, faaliyet merkezlerini velha
sıl coğrafi, iktısadi ve turistik bütün 

Polonya, B. Bek'e (Danzig'i kast~ 
derek) - Şeker verecek yerele ona gü
zel bir sopa çekemez misiniz? 

( M ucha. Vaqova) 

1 
malUmatı insana bir hamlede verebil· 
mektedir. • 

Umu.mı malumat verici filmler: 
Kongreye verilen filmler arasında 

(Umumi maiı1mat) x artıracak mahiyet
te olanlar da var. 

Mesela, şimdi tekrar canlanan eski 

sporlardan ( Dis~obol), (Paraşütçülük), 

(Telsiz telefon), (Milletlerin hayat 
tarzları), (Aerodinamik), (Denizaltı 

gemileri) gibi... Bu filmleri (Üç daki· 
ka ... ) firması altında çalışan müessese 
yapmıştır. Aynı müessesenin bir de 
(Habeşista:ı) hakkında yaptığı dökü
manter f:lm varsa da, bu siyasi zaru
retler yüzünden beyaz perdeye akis 
ettirilememektedir. Fakat muhakkak· 
tırki bir zaman sonra bütün değerini 

taşıyarak ortaya çıkacaktır. 
Umumi malumat verici filmeler a• 

rasmda B. J. Löklesk'in 19 haziran 
1936 daki (güneş tutulması) hadisesi 
hakkındaki filmidir. Dikkate şayandır. 
Kafkasyada çekilen bu film, sinema 
aleminin dokümantasyon bakımından 

en enteresanı ve en modernidir. Kıy· 

met ve yapılış itibariyle B. Düfur ve 
B. Penlövenin meydana getirdikleri 
(Kürreiarz) filmidi de (Güneş tutul
ması) filmine yakın ehem.iyettedir. Ar
zın teşekkül tarzı, iptidai devirler, bil
hassa su ve havanın kaybolması ile 'ha
sıl olacak müstakbel devir manzara
ları fen ve ilim bakımından mükem
meldir. 

(Ufa) müessesesinin (Kuşlar), B. 
J. K. Mol'ün (~bellürat) ve ingiliz 
firması (Fi1:n Hauz) ın (Kan ve kan 
tahlili) mevzuları üzerinde yaptıkları 
dokümanter filmlerin de üstün değer
lerine diyecek yoktur. 

Fenni ar<ı§tırma filmleri: 
Tababet~, ilmi ve fenn1 araştırma· 

lara dair olan film1er de, diğer öğre

tici filmlerde olduğu gibi iyi bir pre

zantasyon, caziıb mizansen gibi sinema 

oyunlarına lüzum yoktur. Bu filmler

de başlıca ehemiyet mevzuu açık, doğ
ru ve tetkika kolay imkan verebilecek 
bir şekilde göstermektir. 

Bu yolda kongreye verilen filmler 

arasında D'!". Komandon ve Fonbrunun 

( Amibler hakkında yeni araştırmalar) 

ve (Kırmızı küreyvat parazitleri) çok 

emek sarfiyle meydana gelmiş eserler

dir. Bunların yanında Marey ve Pen· 

}övenin muntelif derinliklerde avlan

mış (hayvanatı kışriye) filmi de zikre 

şayandır. Bu film, Teodor Tisye ba

lıkçı gemisine konulmuş olan makine· 

ler vasıtasiyle ve dalgalı denizlerde 

birçok müşküller içinde meydana geti

rilmiş emsalsiz bir dokümantasyon fil· 
midir. Ba.lli doktor İmhofun (Kurba
ğa lenfaları) ve Zürihli doktor H'ans 
Eliasın (Kurbağa yumurtaları) hak
kındaki 16 milimetrelik filmleri kon
grenin takdirini kazanan eserler ara
sındadır. 

Cerrahi araştırma filmleri: 
Bu sene kongreye verilen cerraht 

filmler arasında viyanalı doktor Pray

sekerin bir (fracture claviculaire) hak· 
kında.ki 16 milimetrelik kısa filmi ve 

parisli doktor (Klaue) nin cerrahi il· 

minin insan vücudu üzerinde oynadığı 

tamir rolune aid otuz beş kilometre• 
lik filmi çok alaka uyandırmıştır. Bun
lardan başka doktor Vanyenin ( Home· 
opatik ilaçlar), ("İris" in tahlili yoluy
le hastalıkların teşhisi), Bernli dok· 
tor Kerven'in (Kanser) ve Parisli dok
tor Tomasın (Şişler) hakkındaki film· 
leri cerrahi araştırmalar bakımından 

değerleri çok ve muvaffak olmuş film· 
lerdir. 

Renkli filmler: 
Kodakrom pelikülleri ilzerine çe• 

kilmiş birçok renkli filmler de kongre
ye verilmişti. Tetkik neticesi anlaşıl· 

dı ki ilmi a.-aştırma ve dokümantasyon 
bakımından renkli filmJer büy ük bir 
kıymet arzetmiyorlar. Bunlar olsa olsa 
göz zevkini tatmin etmekle kalıyorlar. 
Çünkü ilini ve fenni araştırmalarda e-
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Derso ve Kelen'in bir karikatürüf 
Tunamn membamr kapatsam mı? 
(La Tribune des Nations'dan) 

sas, mevzuun açıklığı ve iyi gözüküşü• 
dür. Halbuki mavi ve kırmızı renkler 
beyaz ve siy..ıiı renklerin verdiği vuzu. 
hu veremiyorlar. Esasen renkli filmle· 
rin bütün cazibesi manzara resimleri 
üzerindedir. Mesela bu kabil filmler a
rasında kongreye arzedilmiş olanlardan 
Vensan hayvanat bahçesi filmi muvaf· 
fak olmuş sayılabilir. Bu filmde bir pa
paganın tüylerinin bütün renkleri be
yaz perdeye aksettirilebilmiştir. 

Kongreye verilen filmler arasında 

Ç,ocuk psikolojisini tetkik filmleri 
en çok alaka uyandıran çocuk psikolo• 

jisini ve bilhassa yeni doğmuş çocuk

ların psiko - fiziyolojik tetkiklerini 

gösteren filmler olmuştur. Kongrede 

iJk önce berlinli doktor Friç Puştaynın 
çevirdiği film seyredilmitşir. Bu film, 
doktorun k~ndi altı çocuğu üzerinde 
yaptığı tetkiklerdir. Bundan sonra pa
risli muallim Prüdomonun yaptığı film 
görülmüştür. Prüdomo, zekaca geri kal• 
mış çocuklar hocasıdır. Geçen sene 
kcmgrey·e kendi sınıfındaki çocuklara 
aid çok ent~resan filmler vermiştir. O. 
bu fiJmleri, tedris masasının üstüne 
koyduğu küçük bir sinema makinesi 
vasıtasiyle ve çocuklara farkettinne
den almıştı. Bu meraklı hoca aynı za• 
manda sağır ve dilsiz talebenin birbir• 
leriyle el ve dudak işaretleri yaparak 
görüşme tarzlarını da filmde tesbit et• 
mişti. 

B. Prüdomo baba olunca kendi ço• 

cuğunun filmini yapmak istemiş ve 

yapmıştır. Elinde sinema makinesi, 

yavrusunun doğduğu günden itibaren 

bütün hareketlerini, gözlerini açışınr, 

uyumasını, ilk adımlarını, banyosunu, 
filme tesbit etmiştir. 

Bütün bunlar normal ve anormal 

bir psikolojiyi tetkik ve tefrika yara· 
maktadır. 

Doktor Ernst Praysaykerin genç 

!111neler için yaptığı (Memedeki çocu• 

ğun bakımı) filmi de çok beğenilmiş
tir. 

Öğretici, terbiyevi, ilmi, fenni bü· 

tün bu filmler hep şahsi teşebbüslerin 

mahsulüdürler. Ümid edelim ki bu la

zımh işleri.:ı artık bir teşkilata bağlan• 

masx, ve devletin nihayet bu işe el koy

ması zamanı gelmiştir. Kongrede bu • 

nun için kurulan bir komisyon Fransa 

maarif nezaretine takib edilmesi lazım 

gelen fenni yolları gösterecek izıdıatı 

vermeğe memur edilmiştir. Gelecek se• 
neki kongre muhakkak surette bu yol· 

da atılmış çok ileri adımlar kayd~dJe· 
cektir. ....... ~ 

Prof. K. KÖMÜRCANIN 

Modem ve herke&e elzem 

Ameli ve tatbiki kambiyo 
Yeni mulcıasebe usulü 

Ticari malUmat ve bankacılıl 
İktisad ilmi 

İhtisas muhasebeleri (Şirket, 

kitaplan 
Krş. 

35 
122,50 

105 
87,5~ 

sanayi, zıraat, banka) 175 

Ticar1 ve mali hesap l.ci kısım 70 

Zihni hesap kaideleri 20 

Logaritma cetvelleri 
(yeni rakam) 56 

Yeni hesabı ticari (mufassal 

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

Başlıca satış yeri: İkbal Kitapevi 

.... ascıt:no'ıL~ 
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l k l B 
• de bir hümar kavrayışına lüzum var• Baska M em e et ere enzemıyen dır. Fakat umumiyet itibariyle Bri-

, tanya adalarının halkr yabancıların gö. 

I• N G ı• L T E B E zUnde belki kendilerinin bildiklerin· 

Berliner Tageblat'dan: 

Tanmmı~ Çek ediblerinden Kare! 
Çapek ilk defa lngiltereye bir seya
lhat yapmıştır. Bu seyahatteki intiba· 
]arını "başka memleketlere benzeme· 
yen İngiltere,. adlı eserinde tesbit 
etmiştir. Aşağıdaki yazıyı bu eserin 
"siz, İngilizler,, kısmından alıyoruz. 

Gençliğimde iki ingiliz tipi tanıdım. 
Birinin adı Jon Bul du: kırmızı su· 
ratlı şişmatı bir adamdr; çizme giyer, 
kilot pantolun taşır ve ekseriya ya
nında da Buldog köpeği bulunurdu. 

İkincisinın adı mister Smit yahud 
buna benzer bir şeydi ; uzun boylu za
yif biı adamdı; pötikare bir elbise ve 
Fransuva Jozef vari, fakat daha sivri 
bir sakal taşırdı ; icendisinin bariz 
vasfın, her fırsatta bacaklarını ma· 
sanın üzerine uzatması idi. Bu tip· 
lerden her üdsine de, karikatürlerde ve 
komedilerde rastlanırdı. 

Fakat, sonraları İngiltereye geldi
ğim zaman, İngilizlerin büyük bir ek
seriyetinin ne dama desenli elbise, ne 
fransuva 1:>zef vari sakal taşrmadık· 

]arını ve bacaklarını masalar üzerine 
germediklerini , G. B . Şov müstesna, 
ne dikkati celbedecek derecede iri yarı 
ve nede, yine G. K. Çesterton müstes
na, göze batacak kadar şışrnan olma· 
dıkJarını hayretle tesbit ettim. Bu su
retle, insanm gençliğindeki ilüzionu 
silinip süprü1üyor. 

Buna mukabil. İngilizlerin, otundan 
kökünden, taflanından başlayarak ta
üni versi te vahud parlementosunda ni
hayet bulmak üzere, her hususta kon· 
tinandakilerden farklı olduklarını gör· 
düm. N ottingbill 'in Sevil den neden 
farklı olduğunu uzun uzadıya yazabi· 
tirdim. Fakat, umumiyet itibariyle ve 
istisnasız olarak, İngilte'de yaşayan
larla Avrupa sakinleri arasındaki farkı 
izah etmiş olsam, müşkül bir vaziyete 
düşerim. 

Adetler ve hayat seviyesi bakrmın· 
dan, orta sınıf halkdan olan bir Bri
tanyalı ile bir Makedonya çobanı ara· 
sında büyük fark bulunduğu muhak· 
kaktır. Ancak, IordJar kamarasmdakl 

Yazan: Kare! Çapel 

laalettayin bir Britanyalı ile Hindu ada
larında yaşayan her hangi bir Britan• 
yalı arasında da hemen hemen aynı 

derecede göze batacak bir fark bulun· 
duğuna em,jnim. Bu iki Britanya smt• 
fının ayni milli kalite ve hataları oldu· 
ğuna emin değilim. 

Atheneum kulübünde müşahede et· 
tiğim nisbette kendilerinin rüchan ta• 
rafları, ve yine seyyah olarak dolaştı• 
ğrm İtalaya'da müşahede edebildiğim 

ölçüde hoş olmayan noktaları hakkın· 
da koca bir etüd yazabilirdim. Ancak, 
ne Atheneum ve ne de Sicilya ve Ri· 
viera dahil olduğu halde, tekmil ltal
yanın tas tamam bir İngiltere olma
dığını biliyorum. 

Kendileri ve memleketleri hakında 

göze çarpan ne varsa hepsini İngiliz· 
lerin yüzlerine karşı açıktan açığa söy· 
!emeğe davet edildim. Aklıma, İngiliz 
pazar tatili, İngiliz mutfağı, ve te• 
mamiyle İngiliz olan daha başka a
detler gibi başrmdan geçen acı tecrü· 
beler geldi. Fakat kendi kendime di
yorum ki, Ingilizler böyle ve buna 
benzer şeylerden hoşlanıyorlarsa, bun· 
lar, bizim gibı başka miletlerin nesine 
gerek ? neden Topioka puding'i ye• 
mek yahud İngiliz noblesine karşı 

hürmet beslerr.ek gibi adetlerden ken
dilerini caydırıp vazgeçirmiye çalışa· 
yım ? 

Ben ister Fici adasının isterse Bü· 
yük ritanya adalarının sakinleri ol
sun, akla gel<"bilen bütün halk adet· 
lerine karşı büyük bir sempati besle
mekteyim. Fistan giymiş ve dizleri 
çıplak bir İskoçya bankerinin gayda 
çalarak dolaşması, yahut bir Britanya
lının Savoy otelinde fokstrot yerine 
kılınçlı ve kalkanlı bir dans yapması 
hoşuma gider. 

Ben, tekmil milli hususiyetleTin, 
bu dünyanın pozitif bir zenginliği ol
duğuna inanan bir adamım. İngilte• 

reyi, bu kadar çok olan adetlerini ko· 
rumasmı bildiği içindir ki, bilhassa 
takdir ediyorum. Ben öyle sanıyorum 
ki, buna varmak için, belli başlı bir mil
U gururdan başka hatırı sayılır ölçü· 

den çok daha büyük bir cazibeyi ha· 
izdir. 

İngilizler gibi sempatik olan mil· 
let pek azdır. Ancak bir şartla : o da. 
İngiltereye gidip kendilerini orada 
görmek lazımdır. 

Oraya varılınca, onların adetleri
ne, çekingenlik içindeki nezaketle
rine, merasim severliklerine, sadelik ve 
doğruluklarına, hasılı Britanyalı ola
rak yaşay!şlarının daha yüzlerce ta· 
raflarına karşı bir sevgi beslenmeğe 

başlar. Bu kadar çok karateristik ve 
değişmeyen hususiyetleri, ancak bir 
ada milleti inkişaf ettirebilir. Britan· 
yalıların en biıyük üstünlükleri ken
dilerinin bir ada halkı oluşlarıdır. Fa· 
kat yine ada halkı oluşları da en bü
yük eksikliiderini teşkil etmektedir. 

Dünyanın neresinde bulunurlarsa 
bulunsunlar, adalı oluşları bir parça 
can sıkıcıdır. Ben Britanya adalarını 
gördüğüm gibi, Fransa ve İspanyada, 

İtalya ve bizde de adacıklar gördüm, 
Bu denizci, gezici ve sömürgeci mil· 
let İngilterecien dışarı çıkamaz; ister 
üstuva çizgisine isterse şimal kutbuna 
gitsin, İngiltereyi de birlikte götü
rür; başka milletler ve onların yaşa

yışlarına asla yaklaşmaz. O, bu kos
mosda İngilizce konuşan garson, İn· 
giliz golf sahası, İngiliz kahvaltısı 

ve İngiliz sosyetesi bulunması gibi 
bir şey addedilecek derecede kosmo
polittir. 

Bu millet başka bir milletin arasın· 
da yaşadığı zaman, hemen hemen ör
kek denecek derecede bir kenarcığa 
çekilmekte ve o milletin torbalarım, 

mimari eser .erini seyretmekte, en yük· 
sek dağlarına tırmanmaktadır. Fakat, 
hayata katılmamakta, sevincini benim· 
sememekte ve onun topraklarında ken· 
disiyle bul..ışmaamktadır. 

İngilter'de bu psikolojik adalı o
luşta, sırnaşrk olmamak ve çekingen 
durmak gibi, peki~ş bir huyun giz
lendiğini yabancı da anlar. Lakin ya
bancı bir memelekette bu tipik Bri· 
tanya hususiyetleri, kolayca bir guru· 
ra, itimatsızlığa ve hodbince bir tefer
riide hamlolunur. 

Bu keyfiyet doğrudan dogruya ve 
sadece ingi!izlere aid hususi bir mese· 

ledir. lakin Britanya enternasyonal 
politikası da yabancxlara ayni intibaı 
bırakmağa başlayınca, bu keyfiyet hu· 
susi bir mesele olmaktan çıkmaktadır. 
Bu seyyarenin milletleri Britanya po· 
litikasını, pek çok defa, luayal, dürüst 
ve hatt! temamiyle iyi niyete istinat 
eden bir politika diye takdir etmek· 
tedirler; fakat sanki bir şey eksikıniş 
tesirinden kendilerini ender olarak kur

tarabilirler: 

lşte bu "bir şey,, de sempati diye 
tarif edilebilir. 

Britanya devleti bir cihan devleti 
olduğundan, Britanya politikası da bir 
dünya politikasıdır; yoksa Bri tan ya 
mantalitesi bir dünya mantalitesi ol
duğu için değil. 

Britanya politikası bazı idealleri 
tanımaktadıı:; çünkü, Britanya ahlak 
kanunu bunu İcab ettirmektedir ; yok
sa bir evrensel insanlık ahlak kanunu 
bunu istilzam ettiğinden değil. Bazan 
öbüı: İngiltere bize, yardtm elini bir 
Britanya cf!ntilmeni olarak uzatmak
tadır ; fakıt bunu yakın bir kimse o
larak yapmamaktadır. 

İngilizlerin, dostluğa iyi bir mana 
vermekte olduklarına dikkat ettim. Fa
kat anlaşılıyorki bunun zevkini yal
nız kendi aralarında tatıyorlar. 

İngiltere'de yaşadığımız yahud ingi

lizce eserler okuduğumuz müddetçe, 

yani maddi ve manevi olarak Britan

yanın topraklarında bulunduğumuz 

müddetce, kendilerini sevmek fevka· 

Iade kolaydır. 

Fakat bu seyyaredeki herhangi bir 

milletin görUşü ile düşünecek olursak, 

onlarla dostluk tesis etmek insana bir 

parça güç geliyor: çünkü, kendileri de 

bu dostluğa ehemiyet vermiyorlar. 

Demir Spor Kulübünün 
kongresi 

Bize bildirildiğine göre, Demirspor 

kulübü, 6. 1.incikanun 936 pazar günü 

belediye meclisi salonunda, saat 10 da. 
mutat kongresini yapacaktır. 

Ruznamede kongre başkan ve katip· 
terinin intihabı, idare heyetinin idari, 
fenni, mali raporlarr, önümüzdeki sene 
faaliyet programının hazırlanması, tak· 
rirler ve seçim vardrr. 

,.. Dahiliyede 
Kaymakam tayinleri 
Şarköy kaymakamlığına staj müdde

tini tamamlayan hukuk mezunlarından 
Fazlı, ·Gündoğmuş kaymakamlığına staj 
müddetini tamamlayan Kırıkkale nahi· 
yesi müdürü Adil, Develi kaymakamlı• 
ğına staj müddetini bitiren Ankara va
liliği mayiet memuru İhsan, Ayancık: 
kaymakamlığına Vize kaymakamı Ne
cati, Gerze kaymakamlığına Boyabad 
kaymakamı Halil, Yenişehir kaymakam
lığına staj müddetini bitiren Sincanlı 

nahiyesi müdürü Şakir, Söğüd kayma· 
kamlrğına staj müddetini bitiren İstan• 
bul vilayeti mayic~ memuru Edib Sa
ib, Korkudeli kaymakamlığına Gün· 
doğmuş kaymakamı Said, açık olan Ha
fik kaymakamlığına Kiği kaymakamı 
Receb, Kiği kaymakamlığına Şarköy 

kaymakamı Hayri, nakil ve tayin edil· 
meleri kararı yüksek makamdan geç· 
miş~r. 

Kayseri vilayeti naf ia 
müdürü 

Nafıa vekaleti müfettişlerinden U
çilncü sınıf başmühendisi B. Seyfi 80 
lira maaşıyle Kayseri vilayeti naha mü· 
dürlüğüne naklen tayin edilmiştir. 

Çanakkale köyleri 
Bina tahriri bitti 

Maliye vekaletine gelen son rapor

lara göre Çanakkale vilayeti merkez 

köylerinden 35 inin tabrirleri maliye 

teşkilatı tarafından bina tahriri kanu

nu hükümleri çerçevesinde bitirilmitşir. 
Muamele tekemmül ettiği için 1937 ma· 
li yılından itibaren bu binaalrrn vergi· 
teri yeni kaydolunan i:-adlar üzerinden 
alınacaktır. 

Elişleri ve küçük sanatlar 
sergisi komiserliğinden: 

"Ankaradan sergiye eşya getirenle· 
rin eşyalarını teslim almak üzere öğle· 
den sonra saat 14-18 arasında Sergi evl
ne müracaat etmeleri rica olunur.,, 

==========================================================================::;::=============================================================================-
Eski Osmanlı İmparatorluğunun taksime 

uğramış düyunu umumiye meclisi 
o/o 7 1/ 2 faizli 1933 Tiirk borcu tahvilleri 

hamillerine tediyat ilanı. 
Eski osmanlr imparatorluğunun taksime uğramış Düyunu Umu

miye Meclisi, 22 Nisan 1933 tarihli mukavelenamenin kendisine ver· 
miş olduğu salahiyete istinaden,% 7 1/2 faizli 1933 türk borcu tah· 
villed için ikinci tediye akçesi olarak Birleşik Amerika Devletleri· 
nin dolarrnı seçtiğini alakadarlara bildirir. 

Mukavelename metinlerine tevfikan dolarla frank arasındaki 
parite: 1 dolar = 15,0750 fransız franğı olduğuna binaen, tahvil ve 
kuponlarrn üzerinde frankla ifade edilmiş olan meblağların dolar o
larak muadili aşağıdaki şekilde tesbit edilir: 

Her tahvilin itibari resülmali: Franşız frangı 500 dolar 33,1675 
yarıyıllık kuponun itibari tutarı 

Fransız franğı 18,75 = dolar l,2438 
Mukavelename mucibince, Meclis, her yarıyıl başlangıcında, ya• 

~ıyılın nihayetindeki vadenin hangi akçe ile (frank veya dolar) va· 
~büttediye olacağını tayin etmelidir. 

Meclis, 25 mayıs 1937 vadesi için doları esas akçe olarak tayin et• 
ttiiştir. 

Ancak 25 ikinci teşrin 1936 taksidin tediyesi, yarıyıl bidayetinde 
tıieclisçe tayin edilmiş akçe olan fransız franğıyle yapılması icabet· 
liğinden yukarıdaki hükümler bu taksit için tatbik edilemez. 

Meclis, fransız frangiyle tesbit edilmiş olan tediyeler hakkında 
!f birinci teşrin 1936 tarihli yeni fransız para kanununun altıncı m·~d
<lesinin tevlit ettiği vaziyet dolayısiyle, Meclis derhal Türkiye hü
kllmetiyle bu hususta münasebata girişmiştir. İşbu teş.ebbüsten do • 
layı, 25 ikinci teşrin 1936 taksidine aid olan meblağlar için zuhuru 
anuhtemel bir tadilat hakkı tahvillere bağlı kalmaktadır. 

25 İkinci teşrin 1936 taksidine aid tediyat 
J 25 ikinci teşrin 1936 taksidi için derpiş edilmiş olan muhtelif ak
lıtelerle yapılması tazımgelen tediyeleri, Türkiye hükümeti, 29 ni • •an 1936 tarihli türk • fransız anlaşması mucibince, fransız frangiy· 
1e veya fransız frangı esası üzerinden yapmıştır. 

Binaenaleyh 25 ikinci teşrin 1936 taksitli, Türkiyede, Ankara ve 
1etanbul piyasalarında, tranş tefrik edilmeksizin, türk lirası olarak 
kdiye edilecek ve kupon başına 18,75 farnsız frangının mukabili 
•!!>lan 1,0932 türk lirası verilecektir. 

Bu mablağ, mezkur taksit için sureti katiyede türk lirasiyle ola· 
Irak tesbit edilmiş olduğundan türk lirasiyle fransız frangı arasın • 
1~ki muhtemel kambiyo tahavvülleri ne olursa olsun, kupon, bu 
1!vadenin müruru zamanına kadar yalnız bu meblağla tediye edile • 
ltıcktir. 

lşbu meblağ 7 numaralı ve 25 ikinciteşrin 1936 vadeli kupona 
IJIJukabil tediye edilecektir. 

1 
. KARŞILIKLARIN TEŞKİLİ 

. 25 ikinci teş.rin 1936 taksit tediyesine aid karşılıklar : 
f..:. Birinci ve üçüncü tranş için Pariste Osmanlı Bankasr nezdinde, 
[~kinci tranş için Berlinde Deutsche Bank und Disconto • Gesellsch
,aft nezdinde teşkil edilmiştir. 

Türkiyede, 25 ikinci teşrin 1936 vadeli kuponun tediyesiyle mü· 
tiellef müesseseler şunlardır: 
. Ankarada: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve O:smanlı 
liankası. 

1 
İstanbul'da: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, OsmanlI 

-~ankası ve Deutsche Bank und Disconto • Gesellschaft. 
2-5661 

Eski Osmanlı İmparatorluğunun taksime 
uğramış düyunu umumiye meclisi 

% 7 1/ 2 faizli' 1934 ikinci sıra Tiirk borcu tahvilleri 
hamillerine tediyat ilam. 

25 ikinci teşrin 1936 taksiti için derpiş edilmiş muhtelif akçe· 
terle yapılması lazım gelen tediyeleri, Türkiye Hükümeti, 29 Ni
san 1936 tarihli türk fransız anlaşması mucibince, fransız frangiy· 
le veya fransız frangı esası üzerinden yapmıştır. 

Binaenaleyh 25 ikinci teşrin 1936 taksiti Türkiyede, İstanbul pi· 
yasasında türk lirası olarak tediye edilecek ve kupon başına 18,7S 
fransız frangı mukabili olan 1,0932 türk lirası verilecektir. 

Bu meblağ, mezkur vade için sureti katiyede türk lirası olarak 
tesbit edilmiş oldu~ndan türk lirasiyle fransız frangı arasındaki 
muhtemel kambio tahavvülleri ne olursa olsun, kupon bu vadenin 
müruru zamanına kadar, yalnız bu meblağla tediye edilecektir. 

!~bu mablağ S numaralı ve 25 ikinci teşrin 1936 vadeli kupona 
mukabil tediye edilecektir. 

Fransız frangiyle tesbit edilmiş olan tediyeler hakkında, ı bi • 
rinci teşrin 1936 tarihli yeni fransız para kanununun altıncı madde· 
sinin tevlit ettiği vaziyet dolayısiyle, Meclis derhal Türkiye bükü· 
metiyle bu hususta münasebata girişr.ıiştir. 

İşbu teşebbüsten dolayı 25 ikinci teşrin 1936 taksitine aid olan 
meblai!;lar için zuhuru muhtemel bir tadilat hakkı tahvillere bağlı 
kalmaktadır. 

Türkiyede, 25 ikinci teşrin 1936 vadeli kuponun tediyesiyle mü
kellef müesseseler şunlardır: 

lstanbulda: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasiyle Osmanlı 
Bankası. 2-5660 

Ankara Valiliğinden: 

CİNS Sİ 

931 Modeli Buik markalı otomo
bil 
930 Modeli Stüdbeker markalı 
otomobil iki adet lastik ve kol 
anahtarı beraber. 
80 Modeli Kreysler markalı oto· 
mobil altı kişilik (1 kriko, 1 pas
pas, 1 lastik pompasr, l lastik 
levyasr, 1 kontak anahtarı be• 

Muhammen bedeli 

Lira 
500 

350 

300 

Kr. 
00 

00 

00 

Depozito 
Mikdarı 

Lira K. 
37 50 

26 25 

50 

raber. : ,. . . . 
Yukarıda evsafr yazılı otomooiller 30 - 11 - 1936 pazartesi günü 

saat 14 de ihalesi yapılmak üzere on gün temdit edilmiştir. 
Bedeli nakten ve peşinen alınacaktır. İsteklilerin hizalarında 

gösterilen depozito makbuzlariyle Defterdarhkta kurulan komis • 
yona müracaatları. (1856) 2-5665 

Kuruluş verine çıkar 

1891 ~ ~erveti fünun 
44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga· 

zetenin Ankara'da satış yeri A K B A Kitabevidir. Se-

l{ars Valiliğinden: 
1 - Temdit edildiği halde talihlisi çıkmayan Kars şehrine 16 

kilometre mesafedeki Borluk menbaından isale edilcek su inşaatı 
bu kerre hususi şartnamesi aşağıdaki şartlara göre değiştirilerek 
8. 11. 1936 tarhinden itibaren yeniden 45 gün müddetle kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

A • Yarı paranın bir sene sonra verilmesi şartı kaldırılmış para• 
nın peşin verilmesi kabul edilmiştir. 

B - Müteahhit Font boruları yalnız Rusyadan değil istediği mem• 
leket malından getirebilecektir. 

C • İnşaat bir kül halinde münakasaya konduğu gihi aynı za
manda Kars'da boru ve malzemesi teslimi ayrı, boru ferşi ve diğer 
imalat işleri ayrı olarak da münakasaya konmuştur. Şu hale nazaran 
inşaatın heyeti umumiyesine ve vaki olacak teklif kabul edildiği 

gibi tefrik edilen iki kısma da vaki olacak ayn tekliflerde kaıbul 

edilecektir. Daimi encümen bu teklifler arasında muvafık bulduğu 
şıkkı intihaba muhtardır. 

2 - Umum isale in~aatmm keşif bedeli (123.062,92 liradır. 
Muvakat teminatı (9229,71) liradır. 
Karsta boru ve malzemesi teslimi işin keşif bedeli (47.949.19) 

liradır. 

Muvakat teminatı 3596,18 liradır, 
Mahallinde boruların ferşi ve diğer imal!t için 'Keşif bedeli 

(75113,73) liradır. 
•. . 

Muvakkat teminatı (5633,52) liradır. 
3 - İhale 23.12.1936 tarihine müsadif çarşamba glinü saat 15 

de Kars.Hükumet Konağında toplanacak daimi encümence yapıla4 
caktır. 

4 - Umumi ve fenni değişen hususi şartname, keşif evrakı vo 
planlar (6,15) lira mukabilinde Kars Nafia Miidlirlüğlinden veri· 
lecektir. 

5 - Projelerin musaddak suretleri Ankara. İstanbul, İzmir Na· 
fia Müdürlüklerinde mevcud olduğundan buradan tetkik edilebilir. 

6 - Boru ferşi ve imlatı sınaiye teahhüdt:nden ehliyet vesikasI 
aranacak boru ve malzemesi teslimi teahüdünden ehliyet vesikası 
aranmıyacaktır. 

7 - İsteklilerin 2490 numaralı kanuna uygun şekildeki teklif 
mektublarını ve bu işlerde ihtisası olduğuna dair Nafia Vekaletin .. 
den almış olduğu ehliyet vesikasını ve mali iktidarını mübeyyin 
vcsaikle beraber 23.12.1936 çarşamba günü saat 13 e kadar Kars Vi· 
layeti Daimi Encümen Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
veya posta ile göndermeleri ilan olunur. (2993) 2-5576 

1 1 
TORKÇESÖZLÜ 

Ehlisalip Muharebeleri --
Nafia Bakanlığından: 
Yüks~k mühendis okulunun 934 - 935 mezunlarından olup bu lie• 

re askerlik hizmetlerini bitirmiş oldukları anlaşılan 639 diploma No
lı M Ali, ile 643 Emin, 647 Tevfik, 650 Refik, 651 Nezih, 657 Mu· 
zaffer' in me~buri hizmetlerini ifa etmek üzere hemen Bakanlığımı-
za müracaatları ilfuı olunur. (185C) 2-5651 



'ftAYFA ~O 

1 .NıtLLl MÜDAFAA VEKALET! 
·~'\TIN ALMA KOMiSYONU lLANLARJ 

BİLİT 
~ - Her bu çiftine biçilen ederi 44 kuruş olan 13.200 çift yün ve 

her bir çiftine biçilen ederi 20 kuruş olan 19.800 çift pamuk çorap 
kapalı zarfia alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek is.tiyen-
lerir: he:: ~in öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

3 - İlk tPminat mikdarı 732 lira 60 kurustur. 
4 - İhalesi 2-12-935 çarşamba günü saat ıi dedir. 
5 - Eksiltmeye r,ireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

uıaciuelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
1nektuplarınr ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. 
Ko. na vermeleri (1787) 2-5543 

BİLİT 
1 - Beher kilosuna biçilen ederi 707 kuruş olan 500 kilo saf iyod 

açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Eksiltmesi 8 ilk kanun 935 salı günü saat 10 dadır. 
3 - ilk teminat 265 lira 13 kuruştur. 
4 - Şartnamesi parasız olarak hergün Ko.dan alrnır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun, 

2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme gün ve 
saatmdd M. M. V. satm alma Ko. da bulunmaları (1823) 2-5598 

BİL İT 
1 - Herbirine biçilen ederi 850 kuruş olan 1000 : 1200 tane harb 

okulu talebesi için kaput kapalı zarfla diktirilecektir. 
2 - Şartnamesini parasız almak ve örn~ 0~lıi görmek istiyenlerin 

hergün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat mikdarı 765 liradır. 
4 - !halesi 5-12.936 cumartesi günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

mad<lelerinde yazılı vesikaları ilk teminat1ari ile birlikte teklif mek
tublanru ihale saatmdan en az bir saat evvel M. M. V. SA. AL. KO. 
na vermeleri. (1824) 2-5599 

BİLİT 
1 - Her bir çiftine bic;ilen ederi 175 kuruş olan 2.200 çift terlik 

ile her bir takımına biçilen ederi 140 kuruş olan 5.600 tane fildekoz 
fanile ile 6.600 tane fildekoz don kapalı zarfla ayrı ayn alınacaktır. 

2 - Şartnameleri parasız almak istiyenlerin her gün öğleden son. 
ra komisyona gelmeleri. 

3 - Terliklerin ilk teminatı 288, 75 ve fanila ve donun 683 liradır. 
4 - Terliklerin ihalesi 3-12-936 perşembe günü saat 11 de don ve 

fanilenin ihalesi aym günün saat 15 indedir. 
5 - Eksiltmelere gireceklerin' 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatlarından en az bir saat evvel M. M. V. Sa-
Al. Ko, na gelmeleri. (1786) 2-5542 

BİLİT 
Yapı: Kayaşta pazarlıkla bir bina yaptırılacaktır. Keşif tutarı 

3653 lira 12 kuruştur. Keşif, proje ve şartnamesini parasiyle M. M. 
V. inşaat $. den alınır. Pazarlığı 12 • ilk kamın. 936 cumartesi günü 
saat 10,30 da M. M. V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. İlk te· 
minat 274 lira 73 kuruştur. Pazarlığa girecekler kanuni teminat ve 

2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bir· 
likte pazarhk gün ve saatmda M. M. V. satın alma ko' da bulunma· 
larr. (1879) 2-5682 

BİLİT 
Yapı: Yahşi handa pazarlıkla bir bina yaptırılacaktır. Keşif tu

tarı 3663 lira 12 kurustur. 
Keşif, projı:: ve şartnamesi parasiyle M. M. V. insı:ıat s.ubesinden 

alınır. p ... .,.,,rhqı 12 • ilk kfüıun • 936 cumartesi günü saat 10 da M. 
M. V. Satm alma Ko. da vapılacaktrr. İlk teminat 274 lira 73 kurus
tur. Pazarlığa g"İrecekler kanuni teminat ve 2490 saytlt kanunun 2 
ve 3 üncii maddelerinde yazılı belgelerle pazarlık gü11 ve saatında 
M. M. V. Satın alma Ko. da bulunmaları. (1880) 2-5681 

Ş. KARAHİSA R SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN : 
Ş. Karahisarda mukim Yakup oğlu Hüsnü vekili Talha Tekin ta 

rafından tapuda kayıtlr 1/6 hisseli 3 parça tarla hakkında, bir oğul 
mahallesinde oturan Kumcu oğlu kızları Şerife, Ayşe, Zikriye, Fat
ma ve Mevlüde aleyhlerine açılan izalei şüyu davasının durusma
sında: Müddea1eyhlerden Fatmanın ikametgahı meçhul bul~du
ğundan kendisine davetiye tebliğ edilemediği için davacı vekilinin 
talebiyle rnezbure namına ilanen tebligat yapılmasına ve mahkeme
nin 26-1~:936 cumartesi saat 10 na bırakılmasına karar verilmiş ol
makla mudealeyh Fatmanın mezkur gün ve saatte Şebinkarahisar 
Sulh Hukuk mahkemesinde hazır bulunması veya bir vekil gönder
mesi, ~ksi takdirde gıyabında muameleye devam olunacağı daveti-

.Y_e yerme kaiın olmak üzere ilanen tebliğ olunur. (1869) 2-5671 
~ -- ..-,.. . 

Vakıflar Umum Müdürl~Oiinden: 
Ankarada Türk Ocağı mahallesinde Çocuk Sarayı civarında maz. 

but vakıftan 57 sayılı kadın ve erkeklere mahsus çifte şengül hama
mının 5 - .~anunu .evv:l - 935 gün?~den ~ • kan17:ıu evvel • 939 günü. 
ne kadar uç senehk kırası 24 teşrını sanı 1936 g-unünden itibaren (20 
gün müddetle kapalı zarf usuliyle arttırmaya konulmuştur. 14 kan 
nu evvel • 1935 pazartesi günü sat on beşte evkaf apartımanmda va~ 
rida! ve tahsila~ müdürl.~ğünde ~~pılacaktır. Senelik icar muham • 
menı (~ 1,000) lıra olup ı;ç senelıgı (33,000) liradır. İsteklilerden 
(825) lıra muvakkat temınat alınacaktır. Teklif mektuplan 14. kA. 
n.unu evvel· 1936 pazartesi giinü saat on beşe kadar Varidat ve t~
sılat mü~ü~lüğün': verilmiş bulunacaktır. Tutmak ve şartlarını ö ~ _ 
renmek ıstıyen1crın her gün vakıflar umum müdürlüğü varid t g 
tahsilat müdürlüğüne müracatları. (1873) 2_ 56; 3 ve 

ANK~RA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİNDEN . 
Edırnede Fındık 'Gakı mahallesinde 9 No. da fırçacı Salam~ 

A vkalay yanında Ester : n 
Koca:ıız A.nkaranın Yeğenbey mahallesinde Kumrulu sokakta 

Yasua oglu Yaku tarafından mahkememize mukaddema açtığı ihta 
dava_srnın mahkeı:nece kanuni müddet olan bir ay zarfında eve dön~ 
menıze karar verılmiş ve bu karara ademi itaatla bu defa aleyhin" 
boşanma ~avası i.k~me ettiğinden usulen bu baptaki arzuhal surı:t~ 
yukarrdakı adresınıze tebliğ icin gönderilmiş ve ikametgahın 
~eçhuliy_eti hasebiyle davacr Yakonun vekili avukat Ali Riza D~~·~ 
cın taJebı veçhile ilanen tebliğine ve bu husustaki duruşma günü 
~la;ı 14-12-936 pazartesi günü saat 14 de icrasına karar verilmiş ol-

ugundan mezkur gün ve saatte Ankara Asliye Birinci Hukuk 
Mahke~esinde hazır bulunmanız ve yahut rnusaddak bir vekil gön
d~rmenız v~ t~.rihi ilandan itibaren de davaya on gün zarfında ce • 
va hvermen~z luzumu arzuhal suretinin maali malumunuz olmasına 
~e em(de ısbu ilanın davetiye makamına kaim olmak üzere ilan o-

unur. 1867) 2 5669 

P. T. T Levazım 
Müdürlüğünden : 

~dare ihti.y~ct için ı_nübayaası kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılıp 
18-11-936 tarıhınde eksıltmesi yapılan 150 ton demir tele teklif edi
l~n. bedel. i:ı-zla olm.asından ihalesi icra edilememiş ve 19-11-936 ta· 
rıhınden ıtıbaren hır ay zarfında pazarlıkla mübayaasına k • 
·ım· · arar ve 

rı ıştır. 

'!':Ablerin 1350 lira teminatı muva.kketelerini Mare veznesine 
yatırıp alacakları makbuz veya banka mektubu ve kanun~ vesaikle 
Ankarada P. T. T. Umum Müdürltlğü atın alına komiayoııuııa mü· 
racaatları. 1857) 2-5666 

' 

U L U S 

ANKARA LEVAZIM AMlRLiCi 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

t LAN 
1 - Eksiltmeye konulaa iş tır. 

Pznarhisar için 600000 kilo yu· 4 - Yulafın muhammen bede· 
laf. 1i 37 ,500 liradır. 

2 - Kapalı zarfla ihalesi Vi- 5 - İlk teminatı 2813 liradır. 
zede yapılacaktır. 6 - Şartname her gün Vize 

3 - İhalesi 28. 11. 936 cumar- satın alma komisyonunda görü-
tesi gün\i saat 11 de yapılacak· lebilir. (1700) 2-5416 

tLAN 
1 - Müstahkem mevki kıtaatı ihtiyacı icin kapalı zarfla 412500 

kilo yulaf satın alınacaktır. ~ 
ı - Yulafın beher kilosuna 5,5 kuruştan 22687 lira 50 kuruş bi

çilmiştir. 
3 - !halesi 1. 12. 1936 salı günü saat 15 de Çanakkale müstah· 

kem mevki sat:n alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İst~kliler ihaleden bir saat evvel teminat akçaları olan 1702 

lira ve ihale kanununun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaik ile "ko· 
misyona müracaat etmeleri. 

(1739) 2-5487 

İLAN 
1 - Canakhle müstahkem mevki ihtiyacx için kapalı zarfla 

363000 kilo yulaf satın alınacaktır. 
2 - Yulafın behr kilosuna 5 kuruş 50 santimden 19965 lira biçil

miştir. 

3 - İhalesi 2.11.1936 çarşamba günü saat 15 de Çanakkale müs
tahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İstekliler ihaleden bir saaat evvel teminat akçaları olan 
1498 lirayı ve ihale kanununun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaik 
ile komisyona müracat etmeleri. (1738) 2-5488 

t LAN 
İdareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müesseseler için beş 

yüz ton yulaf 1. 12. 936 salı günü saat 15,30 da 1stanbulda Tophane 
satın alma komisyonunda kapalı zarfla alrnacaktır. Tahmin bedeli 
otuz bir bin iki yüz elli liradır. İlk teminatı iki bin üç yüz kırk üç 
lira yetmiş beş kuruştur. Numunesi komisyonda görÜlebilir. Şart
namesi 156 kurus mukabilinde alınır. İsteklilerin kanuni vesikaları 
ile teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona ver• 
meleri. (1757) 2-5507 

İLAN 

İdareleri !stanbul levazım amirliğine bağlı müesseseler i~in dört 
yüz ton c.rpa 1 12. 936 sah günü saat 15 de İstanbulda Tophane sa· 
tın almd komisyonunda kapalı zarfla alınacaktır. Tahmin bedeli 
21200 liradır. İlk teminatı 1590 liradır. Şartname ve nümunesi ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalariyle teklif mek • 
tupiarınr ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

(1756) 2-5508 

İLAN 

Samsun garnizonundaki hayvanlar ihtiyacı için 352.000 kilo ar· 
pa kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 7. 12. 936 pazartesi günü 
sat 11 de ihalesi yapılacaktır. Tutarı 15840 lira ve muvakl.at temintı 
1188 liradır. 

İsteklilerin mezkfır günde ve ihale saatinden bi rsaat evvel ka
nuni vesika ve teminat makbuzları ile beraber zarflarını vermiş bu
lunmalıdırlar. Şartnamesini görmek istiyenler ihalenin yapılacağı yer 
olan Konya tüm satın alma komisyonunda her gün görebilirler. 

(1833) 2-5612 

İLAN 

Trakyadaki kıtaat ihtiyacı için 3745000 kilo ekmeklik un kapalı 
zarf usulü ile satın alınacaktır. Zarflar Çorlu'daki kolordu satın 
alma komisyonunda 8. 12. 936 salı günü saat 15 e kadar alınacaktır. 

Mezkur unların evsaf ve şerait ve teslim yerleriyle muvakkat te
minat miktarını öğrenmek üzere isteklilerin İstanbul, Ankara Le· 
vazım Amirliği satın alma komisyonu l.ıaşkanlıklariyle Çorlu, Te • 
kirdağ. Edirne, Kırklareli, Lüleburgaz satın alma komisyonuna mü· 
racaatlarL (1875) 2-5674 

İLAN 

1 - Ankara harbiye okullarının ihtiyacı için açık eksiltmeye ko· 
nulan 120000 adet yumurtaya eksiltme günü istekli çıkmadığından 
yeniden eksiltmesi 1. 12. 936 tarihine müsadif salı günü saat on beş· 
te yapılacaktır. 

2 - Yumurtanın tutarı 1800 lira olup muvakkat teminatı 135 li
radır. Şartnamesi Levazım amirliği satın alına komisyonunda para· 
sız görülür . 

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

( 1861) 2-5668 

!LAN 

Amasya garnizonu erleri için münakasaya konulan 221 ton una 
eksiltme ~nü teklif edilen Hat pahalı görüldüğünden 1. 12. 936 
salı günü yeniden eksiltmesi yapılacaktır. Evelce ilan edilen şe· 
rait mucibince isteklilerin kanunt vesika ev teminatlariyle mezkilr 
günde Amasya satın alma komisyonuna müracaatları. (1844) 

2-5664 

İLAN 

1 - Ankara harp okulu ihtiyacı için 44000 kilo Bursa pirincinin 
10.12.936 perşembe günü saat on beşte levazım amirliği satın alma 
komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Pirincin tutarı 13200 lira olup muvakkat teminatı 990 lira • 
dır Şartname her gün komisyonda parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlarını havi azrflarını belli gün ve saatten bir saat 
evveline kadar komisyona vermiş bulunacaklardır. (1882) 2-5683 

25 SONTEŞRIN 193G ÇARSı\-:ıP>,\ 

ANKARA BELEDiYE RE1SLICJ iLANLARI 

BİL İT 
Yenişehirde 1152 inci adada (700) metre murabbaı arsa bir ay 

zarfında pazarlıkla satılacağından 11 kanunuevvel 936 da cuma gü
nüne kadar talip olanların şartnamesini görmek üzere her gün yazı 
işleri kalemine ve pazarlık için de salı ve cuma günleri saat on bu· 
çukta Belediye Encümenine müracaatları. (1743) 2-5467 

BİLİT 
Yenişehirde 1048 inci adada 15 parselde 780 metre murabbaı ar

sa 11 kan:.muevvel 936 tarihine kadar bir ay zarfında pazarlıkla sa. 
tılaeağından şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri ka
lemine ve isteklilerin de salı ve cuma günleri saat on buçukta Bele· 
diye Encümenine müracaatları. (1742) 2-5466 

t LAN 
Mezbaha için 20 bin kilo odun ile 1500 kilo kömür 11 kanunuev· 

vel 936 tarihine kadar bir ay zarfında pazarlıkJa alınacağından şart· 
namesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kalemine ve istek· 
!ilerin de salı ve cuma günleri Belediye Encümenine müracaatları. 

1 
(1741) 2-5465 

ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOGU 1 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

MÜTEAHHİT NAM VE HESABINA 

40 Takım maa kasket askeri talebe elbisesi 
40 Adet asker1 talebe kaputu. 

Tahmin edilen bedeli (1780) lira olan yukarıda miktarı ve cinsi 
yazılı me]busat askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko .. 
misyonunca 11-12-936 tarhiinde cuma günü saat 14 de açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan vcrilir4 

Taliplerin muvakkat teminat olan (133) lira (50) kuruş ve 2490 nu .. 
maralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (1887) 2-5680 

İzmir Sicilli Ticaret 
l\'Iemurluğundan: 

Tescil edilmi5 olan İzmir rıhtrm ve liman şirketinin 4.10.932 ta
rihinden itibaren feshine Andre Duclos ile Henri Fessartin tasfiye 
memuru tayinlerine mütedair beyanname ticaret kanunu hüküm1e .. 
rine göre sicilin 1882 numarasına kayıd ve tescil edildiği ilan olu· 
nur. 

İzmir sicili ticaret memurluğu resmi mührü ve F. Tenik lmzası 
1 - Beyanname 

Beyanname , 
J 

Merkezi idaresi İzmirde bulunan münfesih "İzmir Rıhtım şir .. 
ketinin,, 2 temmuz 1932 tarihinde Pariste toplanan fevkalade heyeti 
umumiyesi müzakeratı neticesinde 4 Teşrinievvel 1932 tarih.inden 
itibaren mezkur şirketin fesih ve tasfiyesine ve bu maksadla tasfiye 
memuru olarak (Rouen) şehrinde mukimler (Andre Duclos) ile 
Henri Fessart) nam zatların intihab ve tayinine karar verilmiştir. 

Yukarda zikredilen heyeti umumiye, işbu tasfiyeyi icra ve 
matlubatı tahsil, zimrnetJeri tediye ve bakiyei • safiyeyi aksyon sa• 
bipleri arasında taksim ve tevzi için likidatörlcre en vasi salahiyet
leri ita eylemiştir. 

Şirketin malik olduğu veya olabileceği menkul ve gayri men· 
kul emval ve emlakini ve hukukunu satmak veya devreylemek ve 
aid olduğu resmi ve gayri resmi: dairelerde takrir ve ferağ muame
latını ifa ile satış ve ferağ bedellerini alız ve kabz ve şirketin me· 
nakimde ve devairi devlette ve resmi makamlarda her sıfat ve ta
rikle temsil eylemek ve haciz vaz ve fek ve evrak ve müstediyata 
vazı imza ve bu işler i~in vekil ve avukat ve mümessiller nasp ve 

tayin ve azilletmek velhasıl şirketin kat! ve nihai tesviyesi zımnında 
derpiş olunmoış veya olunmamış her şeyi yapma.k mezuniyetleriyle 
mumaileyh likidatörler (Andre Douclos) ve (Henri Fessart) mün· 
fesih şirketi (50,000) elli bin franktan fazla olan teahhütlerinde 
müçtemian ve bu meblağdan aşağı bulunan teahhütlerinde ise mün
feriden vazı imza eylemek salahiyetlerini haiz olduklarından Tica· 

ret' kanununun mevaddı mahsusası hükmünce berayi tescil ve ilan 
tasdikini rica eylerim. (1878) 12.11.936 

1zmir'de Halim ağa çarşısında 11 No. lu yazıhanede mukim 
tasfiye memurları vekili Avukat A. Feridun. 

A. Feridun imzası 

Çank~aya Birinci Mmtaka Tapu 
Sicil l\luhafızlığından : 

Ankaranın Büyük Esat mevkiinde kain eski ve yeni tahrlrler'de 
1 O dönüm mikdarmda olarak eski sahibi Aci Tanaş iken yeni tah· 

rirde Mehmed oğlu Naim namınakaydedilen evli bağın tapuda kay• 
dı bulunamadığından senetsizden hazine namına tescili istenilmek· 
tedir. 

Tapu sicilJerinde kaydı bulunamaması itibariyle sureti tasarrU• 
fu hakkında 8.12.1936 tarihine tesadüf eden salı günü saat onda ma• 
hallen tahkikat yapılacağmdn mülkiyetiyle alakası olanların muha· 
fızlığrmıza ve yahud da avnı günde m::ıhallinde bulunacak olan me· 

murumuza müracaatları lüzumu ilan olunur. (1876) 2-5672 

Anl~ara Okullar Sayışmanlığ-ı Sa· 
bnalma Komisyonu Başkanlığın· 
dan: 

Gazi Terbiye Enstitüsü Kimya Laboratuvarı ıçın (1500) lira 
muhammen bedelli a1at ve ecza açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 112,5 liradır. 
Şartnameyi görmek istiyenler okula müracaat edebilirler. 
Eksiltme 10-12-1936 perşembe günü saat 15,30 da Ankara okutlar 

sağışmanlığında yapılacaktır. 

İsteklilerin teminatlarını ihale günü saat 14,30 a kadar mekteb· 
ler muhasebeciliği veznesine yatırmaları. (1839) 2-5646 

l(aracabey Harası 
Direktörlüğünden ; 

Hara mahsulatından 171 bin kilo çeltik kapalı zarf usuliyle art• 
trrmaya konulmuştur. İhale 10.12.1936 perşembe günü saat on beş· 
te Hara merkez binasında yapılacaktır. Çeltiğin beher kilosunun 
muhammen kıymeti on kuruş olup yekQn tutarı on yedi bin yüz li
ra olup muvakkat teminat 1283 liradır. İsteklilerin 2490 numaralı 
kanunun tarifatr dahilinde ihale günü saat on dörde kadar zarfları
nı komisyona tevdi etmeleri ve şartnamesini görmek istiyenlerin 
Bursa, Ankara. İstanbul Baytar Direktörlüğüne müracaatlarr. 

.(3056) 2-5676 
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INGİLİZCEE DERS ı 

Tecrübeli bir muallim her gün 
öğleden sonra ve geceleri evler
de ingilizce ders verebilecektir. 
Ulus iliin memurluğuna müra-

Hariciye Ve caletinden: 
Hariciye Vekaletinue 11. inci dereceden mevcut münhal memu· 

riyetlere talimatnamesine tevfikan müsabaka ile memur alınacak • 

caat. Telefon 1064 

Elektrik ampulu alırken aydnı· 

lık kabiliyetinin ve sarfiyatımn 
Kiralık Daire 
Yenişehir Onoğluk soka

ğı Maliye Tahsil Ş•ıbesi ar
kası, bahçe içinde\ konfor
lu, muşambalı, 5 udalı ze
min kat. Fiatı 60 lira. 

.. 
Vat ile gösterilmiş olmasına dik· 

kat ediniz. Bu suretle.tenvirat1n• 

size ne derece ucuza maloldtt·J 

ğunu anlarsınız. Osram JOO/ lanı·· 

balannın Üç tarafında ve am• 

balajinın üzerinde bol ziyanıllı 

teminatı gösterilmektedir: DL1111 

Dekalumen W Vat sarfiyatı., 

Telefon: 2612. Behiç Tü
mer. Saat 13-15. 

Kiralık Oda 
Güzel, müstakil ve bütün 

konforu olan bir oda möbleli 
veya möblesiz kiralıktır. 

Öğleden sonra saat 12 den 
ikiye veya akşam saat sekizden 
sonra postane karşısında Kud
ret apartman 2 inci kat 6 No. ya 
müracaat. 2-5655 

Dekalumenli Veznedar 

a aranıyor 

ampullannuı Vat sarfiyatı asg<lri derecededir: 

Askerlikle alakası olmayan ve 
yaşı kırktan yukarı bulunmayan 
(3000) lira kefalet verebilecek 
bir veznedar istiyoruz. 

Anl;;ara inhisarlar Bas 
' Müdürlüğünden: 

Keçeç tuzlasında yapılacak iki kulübeye ait inşaat keşif vesika
\SI ve şartnamesi veçhile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmeye gelecek taliplerin 77 lira 80 kuruş muvakkat teminat 
paralariyle birlikte 2.11.936 tarihinde saat 16 da Bankalar caddesin
de İnhisarla .. Başmüdürlüğümüz binasında müteşekkil komisyona 
tnüracaatları ila nolunur. (1754) 2-5505 

lUir Kotro ve J. Piliuris 
Yüksek kalitede elbiselik ingiliz kumaşlarından çok müntehap 

;seşidler getirdiklerini muhterem halka bildirmekle şeref duyarlar. 
]. Piliuris, çarşamba ve perşembe günleri Ankara Palas'ta zen

'gin kumaş nümunelerini teşhir edecek ve müşterilerinin emirlerine 
hazır olacaktır. 2-5643 

Dahiliye V ekfiletin den: 

Eskişehir içme suyu tesisat ve inşaat 
eksiltmesi 
Eskişehir dahilindeki şebek'e için icab eden malzemelerin tedari

·:ı<i ve boru ferşiyatının icrası ile sair buna müteferri imalatın yapıl
ıtnası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1. - İşin muhammen bedeli 71670 liradır. 
2. - İstekliler bu işe ait şartname, proje ve sair evrakı 360 kr. 

·~ukabhinde Dahiliye Vekileti Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefli-
ginden alabilirler. · 

3. - Eksiltme 23. xu. 1935 tarihine rastlıyan çaşamrba günü sa
at on birde Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak Belediyeler İmar 
ılieyetince yapılacaktır. 

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

. . A. - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 4833 
lıra 50 kuruşluk muvakkat teminat, 

B. - K:tnunun tayin ettiği vesikalar , 
. . C. - Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye 
hır mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 

D. - Nafıa Vekfiletinden tasdikli fenni ehliyet vesikasr 
b .. 5. - Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbu; muka-
1.ılınde komisyon reisliğfoe verilecektir. Posta ile gönderilecek tek· kf tnektuplannın iadeli tcahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar 
oınisyona ~elmiş bnlunmas.ı Uzımdır • 

!li Bu iş. hakkında fazla malfunat almak istiyenlerin Belediyeler İmar 
eyet i Fen Şefliğine müracaat etmeleri. (1646) 2-5389 

Orman çiftliği müdiıriyetine 
müracaat. 2-!>ô04 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 2. ci 

keşide 11 Birindkanun 936 dadır. 

Büyük ikramiye 

40 000 Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle 

(10.000 ve 20.000) liarhk iki adet mükafat vardır .•• 

DİKKAT: 

Bilet alan herkes 7 Birincikanun 936 günü akşamı
na kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur. 

itx1x1=r"!}IJ 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Keşif bedeli 6191 lira 58 kuruş olan hususi idareye ait Kül

tür Bakanlık antresindeki tadilat kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 7-12-936 perşembe günü saat 15 de vilayet binasın
da daimi encümence yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin teklif mektuplan, ticaret odası vesikası ve 344 
lira 37 kuruşluk muvakkat teminatları ve Nafıa Müdürlüğünden ala
cakları fenni ehliyet vesikalariyle birlikte aynı gün ve saat 14 de 
vilayet encümeni riyasetine vermeleri. 

4 -İstiyenler keşif evrakını ve şartnameleri Ankara Vilayeti 
Nafıa Müdürlüğünde gözden geçirebilirler. (1815) 2-5592 

KREM 

~ ~ kremlerdir. Cildi besler, Çil. Leke ve sivilceleri kamilen izale 
~~ eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan- ~ 
~~ dıklarr sıhhi güzellik kremleridir. 
~~KREM BALSAM!N 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR~ 
~~ 1 - Krem Balsamin yapı ge~e i~.in .P~nbe renkli 

2 - Krem balsamin yagsız gunduz ıçın beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem gündüz için heyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için penbe renkli. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ, 
Beyoğlu • İstanbul 

Ankara Okullar Sayışmanlığı Sa
bnalma Komisyonu Ba~kanlığın
dan ~ 

Gazi Terbiye Enstitüsü Erieelt talebesi için açıtr eksiltme ile 
170 • 200 adet iskarpin satın alınacaktır. Muhammen bedeli (980) li
ra muvakkat teminatı 74 liradır. Eksiltme 10-12·936 perşembe günü 
saat 16 da Ankara okullar sayışmanlığında yapılacaktrr. Nümune ve 
§artnameyi ~örmek istiyenler okula müracaat etmelidir. Muvakkat 
tem.inat ihale günü 14 e kadar mektepler muhasebeciliği veznesine 
yatırılmış bulWlması lazımdır. (1847) 2-5648 

tu. . 
Müsabaka imtihanı 9 kanunu evvel 1936 çarşamba günü saat 10 da 

Hariciye VekaJetinde yapılacaktır. 
Müsabakaya iştirak için, taliplerin memurin kanununun 4. üncü 

maddesindekilerden başka aşağıda yazılı evsafı da haiz olmaları la. 
zımdrr: 

Hukuk, Mülkiye, Ulumu Siyasiye, İktisadiye ve İçtimaiye ve 
Fakülte derecesindeki yüksek ticaret mektepleri veya Hariciye mes 
leği ile alakası bulunan mümasil yüksek mekteplcrdn birindn me
zun olmak: 

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

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

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

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

sebebi rüçhandır. 
Taliplerin mektep şehadetnameleri askerlik vesikaları hüsnühal 

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

Diyarhelciı-- Nafıa J\lüdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Diyarbekirde Sur haricinde imar planına .göre ayrılmış olan yer• 

de yaptlacak Birinci Umumi Müfettişlik dairesi, Birinci Umumi 
Müfettişlik ve Kolordu Kumandanlığı konakları inşaatıdrr. Bu in • 
şaatın keşif bedelleri mecmuu (230951) liraı(26) kuruştur~. ~ 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlar-dır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındrrlrk İşleri ge!!,el şartnamesii 
D - Hususi şartname 
E - Fenni Şartname. " 
F - Keşif 
G - Keşif hulaassı, 
H - Projeler. 
İstekliler bu evrakı (12) lira bedeı mukabilinde Diyarbekir Na

fıa Müdürlüğünden alabilirler. İstanbul ve Ankara Nafıa Müdür -
lüklerine gönderilecek olan nüshalardan okuyabilirler. Eski şerait 
ve insaat müddetinde tadilat vardır. 

3 .:._ Eksiltme 25-11-936 çarşamba günü saat 14 de D. Bekir Nafıa 
Müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için= 
A- Arttırma ve eksiltme kanununun 11 inci maddesine uygun 

olarak (12798) liralık muvakkat teminat vermeleri. 
B - Ticaret odasında kayıtlı bulunup buna aid vesikasını gös • 

terme si, 
C - Resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatname• 

ye tevfikan Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik ehliyet vesi• 
kasını haiz olmasr lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü· maddede yazılı saatten 
bir saat evveline ka:lar Diyarbekirde Nafıa Müdürlüğündeki müna
kasa komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmrş 
olmasr lazımdır. Posta ile olacak gecikmeler kabul edilmez. (1575) 

2-5405 

Aydın Na ia l\lüdür1üğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydın ilinin, Aydın - Muğla yolu 

Uzerinde 33 + 552 - 39 + 842 kilometreleri arasında yolun terfii 
ile şose inşaatı ve beş adet menfez inşaatzd1r. 

Bu işin keşif bedeli (22814) lira 52 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, 
lstiyenlerin bu şartname ve evrakı Aydın Nafıa Müdürlilğün'den 

görmeleri. 
3 - F'\tsiltme 9-11-936 dan 30-11-936 pazartesi günü saat onbeşte 

Vilayet Daiınl Encümeni Odasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (1711) lira 9 tiuruş• 

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

A - Vekaletten alınan müteahhitlik vesikası, 
B- Bu gibi inşaatı yaptığına dair ehliyet vesikası, 

C - Ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair vesika, 
6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar encümende toplanan komisyona getirilerek komis • 
yon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderi
lecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gel· 
miş olması ve drş zarfın mühür mumu ile iyicı; kapatılmış olması la
zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1817) 2-5593 

Nafia Vekfiletinden: 
2 İkincikanun 937 cumartesi günü saat onda An karada Nafıa bakan· 

lığı Malzeme eksiltme komisyonu odasrnda (3500) lira muhammen 
bedelli bir adet mazotlu motorla çalrşır tulumbanın mübayaası açık 
eksiltme suretiyle eksiltmeye konmuştur, 

Şartname ve buna müteferri diğer evrak parasız olarak malzeme 
dairesinden verilcektir. 

Muvakkat teminat 262 lira 50 kurustur. '' 
1936 senesi için Ticaret Odasında k·ayıth bulunduğuna dair ve

sika ibrazı mecburidir. 
Eksiltmeye gireceklerin 2 lkincikanun 1937 Cumartesi günü 

ıaat 10 da Malzeme Eksiltme Komisyonunda' ülunmaJarı lazımdır. 
(1717) 2-5480 

iktisat Vekaletinden: 
1 - Veka.letimiz kaloriferleri için alınacak olan 240 ton SömikolC 

(Türk Antrasit) kömürü kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kouulmuş· 
tur. 

2 - Muhammen bedeli (7200) liradır. 
3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi Vekalet levazım müdürlü• 

ğünden alabilirler. 
4 - Eksiltme 8-12·936 tarihine rastlıyan salı günü saat (10) da 

Ankarada İktısad Vekaleti binasında toplanacak olan komisyonda 
yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat bedeli (540) liradır • 
6 - Eksiltme 2490 numaralı kanuna tevfikan yapılacaktır. 
7 - İstekliler teklif mektuplarını ihale günü saat ona kadar maw 

buz mukabilinde komisyon reisliğine vereceklerdir. Posta ile RÖn· 
derilecek teklif mektuplarının iadeli teabbütlü olması ve nihayet bu 
saate kadın komisyona gelmiş bulunması lazrind.ır. İhale saati olan 
bu saatten sonra gelecek teklif zarfları kabul edilmiyeceği gibi pos
tada vaki olacak gedlmıelu de kabul edilmiyecektir. 

8 - Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin vekalet leva-
•mı müdürlüğüne müracaat etmeleri. (1832) 2-5§11 
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iLAN ...... .. 
Muhammen bedeli (32.000) lira olan lokomotif kazan boruları 

S.1.936 salı günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (2400) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.936 G. ve 3297 
numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alın
mış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazmıdır. 

Şartnameler (160) şar kuruşa Ankara ve Haydarpaşa Veznele-
rinde satılmaktadır. (1820) 2-5607 

l LAN 
Muhammen bedeli 36742,50 lira olan Değirmisaz ve Tavşanlı mın

takası ocakları mahsutitından 8165 ton linyit kömürü 9-12-936 çar
şamba günü saat 15,30 da pazarlıkla Ankarada idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerir. 2755,69 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 G. 3297 No. 
1ı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış 
vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliği. 
ne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 184 kuruşa Ankara ve Haydarpasa veznelerinde sa-
tılmaktadır. (1851) 2-5638 

İLAN 
Muhammen bedelleri, miktarları, eksiltme saatleri asağıda yazılı 

malzeme ::. 12. 936 sah günü kapah zarf usulü ile Ankarada idare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe J;'!'irmek istiv:nlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat 
ile kanunmı tayin etti~i vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 G. 3297 
No. lı nüshasında inti$ar e:miş olan ta~imatname dairesinde alınmış 
vesika ve tekliflerini aynı giin saat 14, 14,15, 14.30 ve 14,45 şe kadar 
komi.sv.>n ı<;isliğine vermeleri laz ındrr. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden Hay
darpaşada tesellüm ve ıevk şefliğirıcien dağıtılmaktadır. (1852) 

İsmi 

1 - Rezidü 

2 - Sürşoför 

3 - Petr?l 

Pisı?az 

Mikdarı 
Ton 
700 

120 

210 

60 

Muhammt'n Muvakkat 
bedeli teminat 

Lira Lira 
70.000 4750 

22.800 1710 

48.027 ) 
) 3861.35 

4.200 ) 

Saati 
15 

15.15 

15.30 

4 - Benzin 210 69.i)69 4703.45 15.45 
2-5639 

l LAN 
Muhammen bedeli (51904) lira olan muhtelif cins küccük yol 

malumesi 4/ 1/ 1937 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek 'steyenlerin (3845) lira 20 kuruşluk muvakkat 
teminat ile kanunuı • tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 / 5/936 
giln ve 3297 nu,.,,aı ılı nüshasında intişar etmiş olan talimatname 
dairesinde alınmı~ vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar 
Komisycn ReisJi oine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (259 kuru~a Ankara ve Haydarpaşa Veznelerinde 
satılmak~ndrr. (1783) 2-5552 

tLAN 
Bir sene zarfında Haydarpaşa limanına ve deposuna vürut eden 

ve muhtelif ameliyeler neticesinde 146384,026 maden ve 11551, 170 
tona baliğ olan kok kömürünün ton tahmin edilen Haydarpaşa li • 
manı ve deposu kok ve maden kömürü tahmil ve tahliye işi 17113 li
ra 51 kuruş muhammen bedelle ve aşağıda gösterilen eşkal dahilin
deki ameliyelere bir sene için kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon -
muştur. Eksiltme 10.12.936 perşembe günü saat 15 de Haydarpaşada 
gar binası dahilindeki 1 inci i~letme komisyonunda yapılacaktır. Bu 
işe girmek istiyenlerin 1284 liralık muvakkat teminat, ehliyet ve 
kanunun tayin ettiği diğer vesaik, teklifi muhtevi mazruftan eksilt
meden bir saat evvel komisyon reisliğine teslim etmeleri lazımdır. 
Teklif mektuplarında aşağıdaki müfredatın her birine ton ve cins 
itibariyle ayrı ayrı fiat dercedilecektir. Ve bu fiatlar esas ittihaz e• 
dilecek ve şartnamenin tamamen okunup kabul edildiğine dair meş
ruhat verilecektir. Fitaların hatasız ve silintisiz rakkam ve yazı ile 
yazılmış olması lazımdır. Şartnameler ve mukavele projeleri komis
yondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Ameliye A - Vapur anbarından supalan yapmak yani açık va. 
)on üzerine veya vapurun güvertesine veya rihtıma getirmek. 

Ameliye B - Vagon üzerinden supalandan açık vagona boşalt· 
mak. __ _ 

C - Supalandan arka ile va~ona veya yerden veya anbardan çu
valı. olarak alıp vagona bo<ı:- 1tmak. 

l) - Gemilerin içinden veya yerden arka ile depoya veya vago • 
na taşrmak. 

E - Her nevi va~ondan arka ile elli metre mesafe dahilinde de
poya tah~ive veya idare vinci ile gemilerden alıp açık vagonlara 
boşaltmak . 

F - Depo stokundan makinelere veva vagonlara yükletmek. 
(1876) 2-5675 

İLAN 
Muhammen bedeli (11142.67) lira olan cam malzemesi 18-12-936 

cuma e ünü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe gi~mek ~:t_iyen~erin (835.70~ liralık ~uvakka~ teminat ile 
kanunun tayın ettıgı vesıkalan, resmı gazetenın 7-5-19~6 g"Ün ve 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alı.n~~~ vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reıslıgıne vermeleri lazımdır .. 

Şartnameler parasız olarak An karada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (1859) 

2-5667 
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ETi B~t\_NK 
Genel Direktörlüğünden : 

Eti Bank'ın Çoruh vilayetinde Kuvarshan Bakır Madenin
deki hastaensine serian bir operatör alınacaktır. 

Tavzif edilecek zata oturacak bir yer ile elektrik ve mah
rukat Banka tarafından meccanen verilecektir. 

İsteklilerin taleb edecekleri asgari ücret mikdarını bildire
rek. Ankarada <?enel Direktörlüğe müracaatları ve aşağıdaki 
vesıkalan da g"ondenneleri: 

1 - İhtisas vesikası. 
2 - Nüfus tezkeresi sureti. 
3 - Şimdiye kadar çalıştığı yerleri gösterir hal tercümesi 

ve bunları müsbit vesaik sureti. 
4 - 9 x 12 eb'adında iki adet boy fotoğrafı. 2-5677 

t:ümhurivet l\lerktz Bankasını;. 
• • • • ı 

J\ktif 

Kasa: 
Altın safi kilogram 17.088,672 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler: 
l Türk lirası 

Hariçteki muhabirler: 
Altın safi kilogram 4.398,24 ~ 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu 

1 kliıing bakiyeleri 
Hazine tahvilleri: 

Deruhte edilen evrakı naktiye 
karşılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci madde-

1 

)erine tevfikan hazine tara-
fından vaki tediyat 

Senedat cüzdanı: 
Hazine bonolan 
Ticari senedat 

Esham ve tahvilat cüzdanı: 
Deruhte edilen evrakı 

A . nııktive karşılığı esham 
ve tahvilat (itibari 
kıymetle) 

B · Serbest esham ve tahvilat 
Avanslar: 

Altın ve döviz Uzt:rine 
Tahvilat üzerine 

Hiasedarlar: 
Muhtelif: 

21 !KINCI TEŞRIN 1936 VAZİYETİ . , 
URA 

24.036.584,26 
8.314.086,

- 865.641,~4 

519.618,66 

6.186.482,30 

23.388,48 

22.850.110,89 

158.748.563,-

__ 1_2_.064.611,-

428.132,07 
23.569.129,26 

34.503.660,23 
4.044.934,12 

46.116,97 
16.504.336,6S 

YekWı 

LİRA 

33.216.311,30 

519.618,66 

29.059.981,67 

146.683.952,-

23.997.261,33 

38.548.594,3~ 

16.550.453,6, 
4.500.000,-

9.844.225,0 

302.920.397 .!-J~ 

Sermaye: • 
İhtiyat akçesi: 

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

Türk liraar mevduatı: 

Döviz teahbüdatr: 
Altına tahvili kabiJ dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

1 Muhtelit: 

Pasif 

LİRA 

158. 7 48.563,-

12.064.61 ı.-

146.683.952,-

19.000.000,-

7 .500.000,-

964,64 

23.049.773,38 

Yekun 

LiRA 
15.000.000,~ 

1.551.182,:i3 

173.183.952,-

• 5.656.497 ,30' 

i 

23.050.738,02 

74.478.028,10 

302.920.397,95 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: tsl<rıntn 1ı~'1d1%5 1/• altın üzerine avans% 4 '/, : 
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Etlik.de Baytari Merkez Labora
tuvarları Direktörlüğünden : 

Birinci l\hntaka Kadastro 
Miidürlüğünden : 

Müessese hayvanatı için alınacak 40000 kilo arpa açık eksiltme
ye konulmuş.tur. İhalesi 30-11-936 pazartesi günü saat 15 dedir. Şart• 
namesi müdüriyetten bedelsiz verilir. Muvakkat teminatı 120 lira o
lup banka mektubu veya vezne mektubu ve 2490 sayılı kanunda yazı
lı vesaikle beraber muayyen gün ve saatte Ziraat Vekaleti muhase· 
be direktörlüğünde toplanacak komisyona müracaatları. (1755) 

Yenişehir semtinde Kan göl mevkiindeki gayri menkullerden 
bazılarının hududları tayin edilmiş ve tasarruf haklarının tetkikine 
başlanmıştır. Tetkikat işi 15.12.936 günü bitecektir. Kimlerin gay
ri menkullerinin tetkik edileceği belediyede yapılan ilan varaka· 
sında yazılıdır. Mülk sahiplerinin ve alakası olanların komisyona 

Kirahl{ daire 
Havuzbaşmda Kazım

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

Telefon: 1350 kapıcıya 
müracaat. 2-5684 

ZAYİ 

İstanbul Taksim Polis mer
kezinden almış olduğum 19-9-936 
tarih ve 150710 • 43 numaralı 

ikamet tezkeremi zayi ettim. Ye- ' 
nisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

İstanbul Palas Otelinde 
alman tebaasından Paul 

Sa ur 

IG.ralık iki daire 
Her birinde dört ferah oda, 

bir hol, bir hizmetci odası. Mut
bak ve banyolarda ayrıca havaga
zı alaturka ve alafranga ikişer 
hela, taksimat asri ihtiyaca göre 
kullanışlı nezaret ve hava mü-
kemmel. önden ve arkadan za • 
rif ve geniş balkonlar. Bina ye
ni Bakanlıkların yanı başı: De
mirtepe, Akbay sokağı. Kira çok 
değil. Sokaktaki kasaba müra-
caat. 2-5617 

ZAYİ 

76 numaralı çift atlı araba
mın belediyeden almış olduğum 
plakasını zayi eyledim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığını ilan ederim. 

Ankara Kılıçarslan M. 
22 No. hanede genç oğlu 
Arif. 2-5678 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATA y 

Umumt Neşriyatı İdare 
eden Yazı işleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi cı'varında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

2-5479 müracaat etmeleri ilan olunur. (1868) 2-5670 

KAV AIUIDERE 
SARAPLARI 
·» 

UCUZLADI! ..• 
Fakat değerini değiştirmedi 

KAVAKLIDERE ŞARAPLARI 
İNHİSAR İDARESiNiN RESMİ KONTROLU VE TASDİKİ ALTIND~ 

YİNE 
MEMLEKETİN EN 01...GUN ve DOLGUN ŞARABI KALİTESlLE 

ASGARi ÜÇ DÖRT SENE DİNLENDİRİLMİŞ, ESKİTlL MIŞ 
ve SffiHAT KAYNACI OLARAK 

PİYASAYA ARZEDILl\fEKTEDİR. 

HER YERDE 
PERAiffiNDE: 

TOPTAN 

. 

• • 

LITRESi 

40. Kuruş 
ASGARi 25 LİTRE ALINMAK UZERE: litresi 35 kurus 

·.o··" -~..-.ı , ..... 

CENAP AND 
KAVAl\.LIDERESARAP 

' FABRil\ASI 
ANKARA 

. < ....... ,,, -"• ~.- ·- .. .. ,, ........ ,,,_A.9- .., .... ·~, 

Yeni SİNEMALAR Halk 
BUGÜN BU GECE 

HAŞMETLİ VALS 
Hanry Garat - Rence Saint Cyr 

Eglenceli bir mevzuu, nefis 
dekorlar, Şahane bir 

operet 
Programa ilaveten 

FOKS JURNAL 

BUGÜN BU GECE 
ŞEN GENÇLER 

Baştan sona kadar zevk, neş'e ve kahkaha· 
Programa ilave: Cumhuriyet Bayramı

nm 13. üncü yılı törenine aid büyük film 
Programın devamı müddetince seanslar; 

Gece: 21 de, Gündüz 14.15, 16.30, 
18.45 dedir. 

Halk matinesinde: Aşk Hü2ünleri 


