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Btqbeıke 

SERGiDE .• 

F. R. ATAY 

El itleri ve küçük sanatlar sergisi, 
13 üncü yıl dönümünün mesut bir 
hadisesi olmuıtur. Bu sergi, her kese 
hükümetin, e1 itlerini ve küçük san
atlan himaye için tedbirler almakta 
ne kadar haklı olduğunu isbat etti. 

Y azmuzm bqmcla IÖyleyelim ki 
bu tedbirler yalmz ekonomi bakı
mmdan faydalı olacak değildir. Türk 

zevki hemen hemen bir buçuk um:lan 
beri hazin bir inhitat geçirmektedir. 
Tanzimat prbcıbğı, türk evini IOn 

efYUID& kadar tahrib etti. Şimdi vit· 
rinlerde pbta ile seyir ettiğimiz ku
lll&f, gümiif, tahta ve her türlü et
yaclan evimizde uloLr olduk.Uzun fa
cialan ve boqunlan takib eden ye
nilepne hareketlerinde her zaman, 
böyle bir tuunuzluk devri aörül
mektedir. 

Ankara eeqıİaİ ~ bir noktadan 
lelelli etti: yeni e1 iflerimiz, ser
sinin müze lmmmcla ıördüiümüz 
eaki etleri ayarmcla değil iseler de, 
yine dünyuun her tarafmcla yüz ak
lığı ile tetbir edebileceğimiz kadar 
ıüzelctirler. Büyük bir medeniyet ve 
sanat ananesinden ıeleıi türk mille
tinin sanatlrirlan, zevk b&ımnum
cla pek çabuk muvaffak ohmqlanbr. 
Kültür Bakanhğmuzm kısa bir müd
detlik himayesinden 10nra, türk 
gençlerinin vermİf olduklan tezhib 
eserlerine ve diğer itlere bakınız. 
Sonra İfleme ve gümüf vitrinlerini 
seyrediniz. Hepsi evlerinizi sıcak 
tüm havasına ne kadar kolaylıkla 
kavutturabil&eii ... jzi müjclelemfık. 
teclir. 

Evet, evlerimizi bu hava ile, türk 
.havumm ucaiı ile ısıtmak lizım. 
Bir J11109lav, bir romanyah, bir al
man, bir isviçreli veya bir iskandinav 
evine girdiiiniz zaman ıizi tesiri al
tmcla blrakan hususiyet, türle evin
de birkaç nesildenberi kaybolmuflur. 
Bu ev, muhtelif memleketlerden a
lap selen, apiı ihnç çeıidi, bir sürü 
9fyamD depoeu olmuftur. Zevk kon
bolü ve blite dilchti bhmımpr. 
Bu büyük hüznü, en lenit ölçüsün
de, sara:rlanmmla söriiyorus. Mil
Joalarea altm yiyen bu ..,.y1arm 
ipnde, ,...... bir türk zeftinin de-
lil, herhansi llir Mvkin t.dabileceii 
laıç parça ftldn.7 

Bir miDetin ~n ilk terbiye. 
lerini evlerinden ve muhitlerinden 
aLrlar. Ev ve muhiti tefkil eden ne 
vana, hepsi bizim zevkimiz ve kültü
rümüz üzerinde belki biç kurtulım
Jacajmm tetirler lmakıyor. Çirkinlik 
~ yahuz iyi bir zevk değil, iyi 
bir ablik dahi teessüs edemez. Bü
tün bunlar bilinmez teYler değildir. 
ir anziıqt prbçıbimm, belki mazur, 
fakat sakat anlayıp, sümrük esirliii 
ile birleıerek, bu memleketin her İfİ 
aibi, sanat ve evini de Atatürküa 
"'-lcluiu bale koydu. Elbette ki mü
aelerimia örneklerle doludur. S.mlar 
bize yalnız öiretmiyecelder, tevk ve 
cesaret de vereceklerdir. 

Anbnda topl.mak olan kon
areden toma, el itlerinin ve küçük 
11matlarm himayesi~ 
her memlelrette eski eserlerin :reni 
ihlİyaçlara nud tatbik edilmekte o&. 
~UD tetkik edilmesi de lizımdır. 
EDalanma milb zevkimize olduiu 
laMlar pıplı adetlerimize de cevab 
... eceldir. 

Jl -•-- • • • • 1 L§!. ~ lel'llll IÇID çaıpn uutiln 
aı1cac1a~ıamwı~ candan tebrik etme
~ YUİfe biBris. 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 
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Bugün gazetemiz 12 
sayfadır 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Ça a Baraıı ve rutre ıstasıoaa illa 
Ba llalıaaıınız taralllldaa merasimle. açd • 

Bapabmmn bara/ı• açrlq tlnıilıule 
saz s6ylerlıea 

Çubuk barajı ve mtre tesisatı fev
kalide merasimle dün açılımJ.tır. 

Baıvekil İsmet İnönü'niln riyaset et· 

tikleri bu merasimde Büyük Millet 
Meclisi Reisi Abdülhalık ve Bayan Afet 
ile vekiller, mebuslar, ordu müfettiıi or· ı 
general Ali Said ve Büyük Erkinıharbi. 
ye İkinci R~iai Korgeneral Amn Giln· 

KiTABELER 
Çabuk barajının ortasında yapılan hususi yere ve mermer 

levhalar üzerine şu iki kitabe yazılmıştır: 

BU ÇUBUK BENDi 

Tiirlı alıuanun ilk Cumhur Reiai 

KEMAL ATATÜRK 
fle1'rintle de1'let merkezi Ankara nın "' ihtiyacım karıılamak 

üzere kurulm Uflur. 1929 - 1936 

Bu esere Büyük Bcquekil lım et lnönü hükümeti zamanımla 1929 
da bcqlanmıı 11rcu.iyle onun nalicı vekillerinin devamlı çall§mala· 
riyle 1936 da Ali Çetnkayanın velıilliğintle bitirilmiıtir. Bu mütl· 
det ztıTlıntla miillqar olarak bulunmuı olan Aril Baytının da değer· 
li emekleri g~miftir. Elef'İn bütün ma1ralı devlet hazinuintlen 
ödenmiftir. Projai ve ill§tlll fiirk mühendiJeri, türlı müteahhit/ ve 
ifçileri tarafından yapılm11tır. Cumhuriyet devrinin bu e1erinin 
lmralmtllfUtt/,a llltirlm,l~ · ......, eriyle._ b.d-1eriyl. nwneti geçen-

lerin cümlain• J;eJi _ _,,_ " Mrmet. 1929 - 1936 

dU.z, bütün vekiletler ve ordu ileri ge• 
!enleri ham' bulunmakta idiler. 

Saat 14,30 da Baıvekil l.met İnönü 
baraja ge1mi§ler ve akabinde açılma me
rasimine ba1Janmı1tır. 

tık olarak Nafıa Sular Umum MUdilr 
Muavini mühendis Bay Namık barajın 
tarihçesini ve inp safhalarını, izah et-

mit ve onu takiben Nafıa Vekili B. Ali 
Çetinkaya İsmet İnönü'ne hitaben ıun· 
lan söyle~ıtir: 

''- Büyük Batbakanım, büyük ide
allerinizden biri olan su davasında bir 
safha olarak bqanlan Ankara Çubuk 
barajı ve buna bağh au tesisatı tamamen 
bitmiı bulunuyor. 

Bqıııtbr1~ B•btlımn IMraJın aplq 
tir•niıllfe • lliyler• 

Barajın galerisi methalinin iki yanı. 

na konulmut olan bu levhalar büyük e

serin hatırasını gelecek nesillere de ya· 
ptacaktır. 

Barajın tarafınızdan açılmaaı Nafıa 

ailesi ve türk milhendialeri için büyük 
bir taltif olacaktır." 

(SolJIJ 8. inci ıaylada) 

Ziraat Bankasının • 
sermayesı Mareşal F. Çakmak Bükreşte 

100 milyon lira oluyor 

Bankaya çok geni f çalışma sahaları 
temin eden yeni kanun projesini, 

hükümet Ka mutaya verdi 
Uzerinde, çok esaslı tetkikler ya· 

pılarak hazırlanan ve köy kalkınma11-
nın temellerinden biri olmak vasıfları· 
nı tqıyan yeni Ziraat bankası kanununu 
hükilınet, Kamutaya vermiştir. 

Projenin hazırlanıtı, mucib sebebler 
llyihasında izah edilmekte ve denil· 
mektedir ki; 

"Ziraat bankasını daha çok çiftçi ve 
köylü ekonomiıine yararlı bir hale ı;e· 
tirmek ve onu kanun euslarma göre 
kontrol imkinını sağlıyacak tekilde 
sahiblendirmek gayesile bu llyiba ha· 
zırlanmııtır. 

Bugünkü dar kredi membalarını zi· 
raatle, zirai istihsal ile biç bir alikaaı 
kalm&mlf bulunanlara, sadece toprak 
salıl>i olmaktan bafka bir içtimai rolB 
olmıyanlan kaptırmamak kararında· 

yız. Zirai servet kaynaklarından azami 
menfaatin temin edilebilmesi için sini 
lıletme 1ermayesinin çok milhim yeri 
vardır. İtletme Mrmayesine dayanmı
yan eruinin iktısadt bakımdan bir de-

(Soau f. anca aylada) 

~ugün 
İç sayfalarımızda 

IKINCl SAYFADA: 
Turiıt celbi için Kamutaya bir ka· 
nun projesi verildi. - lç haberler, 
- Dil kötesi. - DüşUnüller. 

OÇONCO SAYFADA: 
Yarı Sıyasal: Roosevelt. - Avam 
kamarası açıldı. - Amerikada de· 
nizciler grevi genifliyor. - Dıı ha· 
berter. 

DORDONCO SAYFADA: 
18J)Uıya lbtillli. - Amerika seçimi. 

BEŞiNCi SAYFADA: 
Tilrk aiyuetl: B. N. Menemenclol· 
tunun konferanıı. - Amerika se
çimlerinin muhtelif safhaları. 

ALTINCI SLYFADA: 
B. MU80lininln Milanodakl nutliu. 
- Tuna Uzerinde yenilikler. 

1 
YEDINCl SAYFADA: 

B. Leon D3gre1'1e bir g8rilf1Mo -
Japoapla rejim bareJretledıı 

Dün Köstenceye çıkan genelkurmay rei· 
simiz, Bükreşte büyük töreılle karşılandı 

Jlar~~al F. Çakmak K8steneeye lıanhtiade, Hamid/ye lrııvu8riina11 glverteslatle 

Biikret. 3 (A.A.) - Anadolu Ajan· le 1elamlanauıtır. 'Marefll rıhtımda o.-. 
aının huıuıt muhabiri bildiriyor: du ve Büyilk Erkim harbiye reiıi na-

Hamidiye kruvazörü bugün uat 11 mma mevki kumandam, hüldlmet na-
de Köıtence önüne gelmit ve limandan mına Köıtence Prefesi, belediye reisi 

içeri girerek nhtıma y&nafDUftır. Bü- ve liman amlrah tarafmdan istikbal .. 
yilk Erkim Harbiye Reisi Marepl dilmif ve bir ukert kıta da sellm rn-
Fevzi ÇMmak ile maiyetindeki tGrk mini ifa etmlttir. 
heyeti mt tam 12 de nhtıma çdmut ve Karep1 ÇaJrmak ve refabtlndeM 
bu emada 21 pare toP. atılmak ıuretlJ.• (So• f. bel u7/ada) 



SAYFA2 

MEI''n ,EKETE BOL TÜRİST GETİRMEK İCİN _,. 

Hiikümet Kaınutaya, seyyahların 
gümrük muafiyetlerini genişleten 

bir kanun projesi verdi 
Hükümet yurda fazla turist getir

mek ve turizmi milli gelir kaynakları 
arasına sokmak yolundaki kanun mev· 
zuatının bir yenisi olarak Kamutaya 
1499 sayılı gümrük tarife kanununa 
ek bir kanun projesi vermiştir. 

Bu kanunun ihtiva ettiği hükümle
re göre, 1499 sayılı gümrük tarifesi ka
nununun beşinci maddesinin 14 üncü 
fıkrasına göre memlekete resimsiz gire
cek nakil vasıtaları arasında kara sey· 
yahlarma.ve yolcularına aid olanlardan 
teahhüt ve sened teminatı yerine mil· 
letlerarası turizm otomobil birliğine 
mensub Türkiye turing ve otomobil 
kulübünün veya bu kulübün kefalet et
tiği ecnebi kulüple• h, verecekleri trip
tik veya gümrüklerden geçiş karnesi 
ve hava seyyahlarile yolcularına aid o
lanlar için de Türk 'I ay yare cemiyeti 
ile bu cemiyetin k.:i:ılet (.Uiği milletler 
arası hava federasyonıırn:n veya bu fe
derasyona mensu .' o~ n milletlerarası 

hava kulüplerinin triptik veya gümrük 
geçiş karneleri kabul olunacaktır. 

6 aylrk müddet triptik veya gümrük 
• geçiş karnesi ile gelen nakil vasıtaları i· 

çin bu vasıtaların gümrük hattından ı· 
çeri girdikleri günden başlamak üzere 
bir seneye çıkarılmıştır. 

Motorlu nakil vasıtalariyle birlikte 
getirilen yedek ve tahdid parçaları ve
sikalarında kayıdlı olmak şartiyle vası
taların gördüğü muameleye tabi tutu 
lacakttr, Ancak bu parçaların eskimlş
lerinin gümrüğe gösterilmesi şart ko· 
şulmu:}tur. 

Motorlu nakil vasıtalarının mu
tad depoları içinde bulunan yabancı 

maddeler ve makine yağları her türlü 
resim ve vergilerden muaftır. Ancak 
hususi kahlar içinde getirilen ihtiyat 
yabancı maddelerden gümrük resmiyle 
sair vergiler peşin olarak alınacaktır, 

Mutfak, yatak eşyası ve raınping, av, 

kayak, ve spor alat ve edevat vesikala
rında gösterilmiş olduğu takdirde ara
baların gördüğü muameleye tibi ola· 

caktır. 

Triptik veya gümrük geçiş karneli 
nakil vasıtalarının kara veya deniz yo
luyle sahiblerinden önce veya sonra 
geçirtilmesi caiz olabilecektir. 

Memleket dahilinde turizmi teşvik 

maksadiyle Türkiye turing ve otomobil 
kulübü için hariçte yaptırılan artistik 
propaganda ilanları, risaleler, dıvar 

takvimleri, gündüz ve geceye mahsus 
yol işaretleri, rozetler ve mükafat kupa 
ve şildleri gümrük resminden muaftır. 

Resmi ve yarı resmi ecnebi turizm 
teşekkülleri tarafından ticari maksad 
gözetilmemek ve meccanen dağıtılmak 
üzere Türkiye turing ve otomobil ku
lübü namına gönderilecek ecnebi turizm 
propaganda afişleri, resimli kitab ve 
rehberler, takvimleri mütekabiliyet şar· 
tiyle gümrük resminden muaf tutula

caktır. 

Bu kanunun neşri tarihinden önce 
triptik veya gümrük geçiş karnesiyle 
memlekete girmiş olup kanuni müddet 
içinde memleket dışına çıkarılmamış o
lan nakil vasıtaları hakkında bu kanu
nun hükümleri dairesinde muamele ya

pılacaktır. 

Tuz fia tını bir seviyede 
tutmak için ... 

Hükümet, Kamutaya, 2159 sayılı ka
nımun dokuzuncu maddesine bir fıkra 
ilave eden bir kanun projesi vermiştir: 
bu projeye göre: "Muhitinin tuz ihti
yacını temin edemiyecek tuzlarla an
barlara mmtakalarr tuzlarından başka o
lan tuzların fiatını, satış fiatları sevi· 
yesine kadar indirmiye 'Gümrük ve İn· 
hisarlar Vekaleti salahiyettar olmakta~ 

dır. 

Belediyelerin işlettikleri mezbahalar 
Maliye vekaleti kazanç vergisine tabi olmadığını bildirdi 

Belediyeler tarafından tesis edilerek teveccih bulunduğu görülmektedir. 

işletilmekte olan mezbahaların kazanç Buna nazaran senelik varidatı (50) 
vergisine tabi olup olmadığı bazı yer- bin liradan aşağı olan belediyelerin, fen-
lerden sorulduğu için Maliye Vekaleti ni mezbaha tesis ettikleri takdirde, ka-
valiliklere şu tamimi göndermiştir: zanç vergisine tabi tutulabilecekleri dü-

. "2395 numaralı kazanç vergisi kanu- şünülebilirse de 2395 numaralı kazanç 
nunun ı inci maddesinin (A) fıkrasına vergisi kanununun birinci maddesinin 
göre belediyelere aid olup ticari bir ga- (A) fıkrasında: (umuınl, mülhak ve hu-
ye takib eden müesseseler vergi mevzu- sust büdceli daire ve müesseselere ve 
una alınmış ve bu hükn;ıü izah eden (2) menafii umumiyeye hadim cemiyetlere 

aid olup tican gaye takib eden müesse-
numaralı umumi tebliğde de belediye 

kanununun 15 inci maddesinde yazılı 

vazifelerden belediyeler için yapılması 
ihtiyari olanlar arasında ticaret kanunu
nun ticari mahiyette saydığr teşebbüs
lerin vergi mevzuuna girdiği beyan· e
dilmiştir. 

Fennt mezbaha tesisi ve i~letilme işi, 
belediye kanununun 15 inci maddesinin 
40 ıncı fıkrası mucibince mecburi olan 
belediye hizmetleri meyanında dahil ise 

de l6 ı~cı maddedeki tasnife göre bu mec 1 
b?ti~etin ancak senelik varidatı (50) 
bın liradan fazla olan belediyelere mü-

...... 

seler) denilmesine ve bu hükümle bele· 
diyelerin ifası mecburi olmamakla bera
ber ticari mahiyet arzeden iş ve teşeb

büsleri vergi mev:zuuna almmıt bulun· 
masrna ve f enı:ı.l mezbaha tesisi ve işle. 
tilmesi işi de haddi zatinde şehrin u~u
mi sxhat vaziyetile alakadaı- sıhi bir te
sis olup bu i§in ticaret kanununda da ti
cari muameleler arasın<la sayılmasına ve 
esas itibariyle de belediyelerin mecburi 
hizmetleri meyanında bulunmasına bi-
naen bu te§ebbüslerinden dolayı beledi
yelerin birinci maddenin (A) fıkrasına 
ithalen vergiye tabiiyeti icab etmez." 

TAKViM 
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18 Şaban 

22 İlkteşrin 

1355 

1352 

- lstanbulun miııt hükümet tarafından idareye 
başlanması (922) 

ULUS 

Büyül(. hayranı 
MEMLEKETiN HER TARA
FINDA COŞKUN BİR HEYE

CANLA KUTLANDI 

Memleketin her köşe ve buca
ğından merkeze gelen ve sayısı 
tahminlerin pek çok fevkinde olan 
telgraf ve haberlerin verdiği inti
ba ile üç bayram gününün müstes
na havasını şu şekilde hulasa ede

biliyoruz: 
Büyük Türk milleti Büyük Şe

fi Atatürkün önderliği ile kazandı
ğı en büyük bayramın 13 üncü yıl 
dönümünü kutlamakta tam ve ör
nek bir millet beraberliği, bir duygu 
ve düşünce birliği göstermesini bil
miştir. Memleketin her tarafından 
her ulusal kurumdan, her toplantı 
ve nümayişten merkeze akisler bu-

nu göstermektedir. Bir cümle ile 
hakikat tesbit edilmek istenilirse 
şöyle denebilir: Cumuriyetin 13 ün
cü yıldönümü millete mal olan bir 

bayram olmuştur. Memleketin her 
köşesinde halk saflarının ve halk 
kalabalıklarının hepsinin geçit res
mi yapan ordular gibi her yerde A· 
tatürkün manevt huzurundan ge
çercesine hareket ettikleri görül
müştür. Bu üç bayram gününde bü
tün türk milleti ayakta ve misli 
görülmemiş bir heyecan tufanı i -
çinde neye sevindiklerini ve ne i
çin sevindiklerini tam kavrıyarak 
bayram etmişlerdir. Türk milleti 
cumhuriyetin 13 ünclin yıl dönü
münü Büyük Şefi Atatürkil bağrı
na basmanın baha biçilmez mazha
riyeti içinde en coş.kun bir sevinç 
en şuurlu bir heyecanla hep bir a· 
rada kutlamıştır. 

13 üncü cumhuriyet yıl dönUmU, 
tekrar edelim ki, tam bir millet 
bayramı olmuş, miUete mal olan bir 
bayram olmuştur. (A.A.) 

DiL Ki>SESI: 

« Günlerce kızgın çöllerde susuz kal· 
mış br yolcuyu düşünün. Dumanlaşan 
bakışları ufuklarda ••• > 

Bakışlar dumanla.şmaz, dumanlanır. 

Dumanlaşmak duman haline gelmek de· 

mektir. Halbuki « dumanlanmak > t§ • 

birile dumanlı görmek m§nası ifade 

edilir ve bakıştan ziyade göz hakkında 

kullanılır. 

••• 
« Bu yolcunun suya karşı duyduğu 

ihtiyacın muazzamlığı anlatılamaz. Bu, 
tabii ihtiyaçlıktan çıkmış, mecburi bir 

ihtiyaç haline girm.i§tir >-

« Duyduğu su ibtiyacı > demek du • 
rurken « suya karşı duyduğu ihtiyaç > 

demeye ne lüzum vardır? lhtiyaç bir 
şeye karşı olmaktan ziyade birşey içiıı 
duyulur. Sonra bu « tabii ihtiyaç >, 

« mecburi ihtiyaç > tefrikinin neye is· 
tinaden yapıldığı a11laşılamıyor. Acaba 

muharrir bu tabirlerle « zaruri ihtiyaç
lar > ve « tali ihtiyaçlar » tefrikini mi 
ifade etmek istiyor ? 

... • * 
« Köylülerimizde münevver çoğal • 

dıkça türk milletini daha yüksek, da
ha engin şahikalarda görmek kabil ola
cağını ••• > 

183 - Atatürkün Ankara Etnografya müzesi önünde Şahika yüksek olabilir ama, nasıl cen-

1 
Güneşin dog~ması ve Yenişehirdeki hyekellerinin açılış töreni {927) gin» olur bir türlü akıl ermiyor. c En· 
Hıdırellez 

6,35 Yalo İ t b 1 'l" t gin > geniş maııasını c:ünıuJlendiren bir 
Güneşin batması - vanın s an u vı ayetine bağlanması karar- ., 17,04 laştı (929) sıfat olduğundan burada yerinde kul • 

.. ...,._._.•M•-11-o_ .. ._. ......... ,., ...... -:•~·~••-•":' ~~~~~~ lanılmamıştır, .. •• •• •• • • •• •• •• •• •• •• .. •• •• •• • ..... - • ==================-
" 

'Orofesör Nimbus'ün maceraları: Sigara yapmak jçia yeni bir usul .. (Le /ournalden) 

Sivasta büyük bir 
demiryolu atölyesi 

kuruluyor 
Demiryollarımızm günden güne ve 

aüratle büyümesi daima faaliyette bulu
nan muharrik ve müteharrik devlet de
miryolları edevatı tamiratının da aynı 
süratle bu inkişafı takib etmesini icab 
ettirmiştir. Eslti~ehir atölyesinin hali 
hazır teşkilatıyle bu işi başarmasına im
kan görülmediği ıçin Sıvasta yeni bir a
tölye inşa olu71II13.sr kararlaştmlmış ve 
hükümet bu hususta hazırladığı bir ka
nun proje~ini kamutaya vermiştir. Bu 
projeye ~öre 1937 yılında bitirilmek ü. 
zere Sı.vasta bir demiryolu atölyesi in· 
şa ol~nacaktır. İnşaatın istilzam ettirdi
ği 'Z,5 milyon lira için gelecek senelere 
sari teahhüdler icrasına Nafıa Vekiline 
mezuniyet verilmektedir. 

Hava yolları memurları
nın tekaüdlüğü 

Hava münakalesi işlerinin inceliği ve 
güçlüğü itibariyle bu idareye alınacak 

memurların tecrübeli liyakatli olm.alan
nı temin ve bu memurların diğer devlet 
memurlarr gibi tekaüd hakkından istifa
deleri için hükümet bir kanun projesi 
hazırlıyarak kamutaya vermiştir. 

Ucuzlryan elektrik 
Nafıa Vekaleti İzmir elektrik kilo

vat tarifesinin 19 kuruştan 18.5 kuruşa 
indirilmesi hakkındaki kararı tasdik e

derek ~alline bildirmiştir. 

İhracat ruhsatnameleri 
Her ihracat tüccarının İktısad V e.ka

letinden ruhsatname alması hakkındaki 
kanun mucibince 20 ilkteşrine kadar ve· 
rilen müddet zarfında ticaret odalarına 
müracaat edenlerin listeleri ve bu hu
susta oda idare heyetlerinin mütaleala
n İktısad Vekaletinde toplanmıştır. Ve
kalet ruhsatnameleri 15 birincikanuna 
kadar mahallerine gönderecektir. 

Letonyalı tayyareci 
tstanbuldan Adanaya 

gitti 
İstanbul, 3 (A.A.) - Riga • To· 

kyo - seferini yapmağa çıkmış olan le
tonyalı tayyareci Kakurs bu sabah A· 
danaya gitmek üzere saat 9.10 da hava· 
lanmıştır. 

İzmir havalisi nafia mü
esseseleri komiserliği 
İzmir Nafıa müesseseleri komiseri 

B. Süruri Devrimer ilave suretiyle İz
mir ve havalisi otomatik telefon şirketi 
komiserliğine tayin edilmiştir. 

Düşünüşler 
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Küçük sanatlar kong· 
resine hazırlık 

12 ilkte§rinde Ankarada açılacak o• 
lan elişleri ve küçük sanatlar kongresin· 
de okunmak üzere İktısad Vekaleti va· 
!iliklerden birer rapor istemiştir. 

Bu raporda vilayette mevcud küçüJı 
sanatların memleketin diğer yerlerine 
ne şekilde yayıldıkları ve aralarındaki 
münasebetlerin neden ibaret bulunduğu, 
sermaye ve kredi vaziyetleri, küçük sa
natların inkişafı için düşünülen tedbir· 
ler yazılacaktır. 

B. Faik Kurdoğlu geldi 
Bazı yabancı hükümetlerle ticaret 

ve kliring anlaşmaları yapmak üzere lıir 
müddettenberi Avrupada bulunan İkti• 
sad Vekaleti müsteşarı B. Faik Kur• 
<loğlu dün sabahki ekspresle şehrimize 

dönmüştür. 

Finlandiyaya verilen 
munzam kontenjan 

Türkiye • Finlandiya ticaret anlaş. 
masına bağlı protokol mucibince Fin· 
landiya, muhtelif tarife numaralarında 

munzam kontenjanlar verilmiştir. Bu 
kontenjanlardan İzmir ve İstanbul Baş· 
müdürlüklerine tahsis edilen % 50 ve % 
30 mikdarlar da ayrıca tayin edilmiştir. 
Diğer gümrükler merkeze ayrılan % 
30 lardan istifade edeceklerdir. 

Halkevinde 
temsil kursları 

Halkevi başkanlığından: 

Temsil kursları akşamlan saat 18 

de olmak üzere pazartesi, çarşamba, cu• 

ma günleri yapılmaktadır; kayıt mua• 

meleleri bu ayın on beşinekadar uzatıl

mıştır. Temsil komitesine bağlı olan· 
larla hariçten dileyenlerin halkevi bil· 
rosuna müracaat etmeleri. 

POLiSTE: 

Araba kazası 
Hamamönü caddesinde evine gitmek· 

te olan Jülideye yük arabasiyle çarpan 
Cemil oğlu Hasan yakalanarak cümhu
riyet müddeiumumiliğine gönderilmiş 

ve bacağından yaralanan çocuk tedavi 
ettirilmiştir. 

Bir sarho§un yaptıktan 
Ötey gece saat 23.30 da çok sarhoş 

olduğu halde mildafaai hukuk caddesin• 
de bağırıp çağıran ve aük6.neti bozan 
ve ayn ıcaddeden geçen Tarıkla karısı 

sevime taarruz eden ve bıçak çeken İb
rahim oğlu Mehmed adındaki adam ad· 
liyeye teslim edilmiştir. 

su 
Ankaranın en büyük 

derdlerinden biri dün· 
kü açılış törenind~n son
ra halledilmiş bulunu
yor: Hükümet merkezi
miz, ihtiyacından fazla 
bol suya kavuşmuştur. 

Suyun, hududsuz kıy· 
met ve ehemiyeti, boz
kLrda, herhangi başka 
bir iklimden daha iyi 
takdir (dilir. Bozkır or
tasında yükselmiş me
dt>ni hır şehir olan An
kara, suya değilse bile 
bol suya sahih olmama
nın nasıl bir mahrumi
yet teşkil ettiğini kendi 
nefsinde tecrübe ederek 
öğrenmiştir. 

Çubuk barajı, gerçi, 
yalnız Ankaranm su ih
tiyacını gidermiştir, fa
kat suyun büyük ehemi
yetini bozkır ortasında 
takdir etmis olan inkr· 
Ub rejimi için bu mu· 
vaffakiyet. e:enis ve 

pHlnlı su siyasetinin ilk 
merhalesi olmaya nam
zeddir. 

Çubuk barajr, Anka· 
rayı medeni şehrin en 
zaruri unsurlarından bi· 
rine kavuşturmak gibi 
pratik bir hizmeti ya
nında, burada yetişen 
idare elemanları için, 
suya insan gücünün ta
hakkümünü gösteren bir 
sembol vazifesini göre
cektir. Bu heybetli ba· 
rajr, inkrlab müzesinin 
dağınık muhtelif eserle· 
rinden biri gibi ziyaret 
edecek olanlar, millet
çe kalkınmamız uğ.run

da tabiata karşı açılmış 
olan savaşta kazanılan 

bu yalçın zaferi ibret 
gözü ile seyredecekler, 
ve büyük devlet meka· 
nizmasınm herhangi bir 
gubesinde vazife gör· 

mek Üzere memle'!Cetin 
dört köşesine dağıldık· 
tarı zaman. toprak de• 
nen hazineden servet 
kaynaklarını çıkarmak 
için, tahiatin ekseriya 
bir tahrib unsuru olaraJ 
kullandığı suyu, bir at 
gibi sabana koşmannı 
yollarım düşünecekler • 
dir. 

Biz, barajın Anka· 
raya taze bir hayat bah• 
şettiği şu esnada faydası 
yalnız şehrimize münha· 
sır bir başarı olmakla 
kalmıyacak, fakat bah
settiğimiz sebebler do
layısiyle, memleket öl• 
çüsünde hizmet görecek 
olan bu eserinden dola· 
yı cumuriyet hükümeti· 
ni ve onun yorulmak 
bilmez nafıasını kutla• 
mayr bir borç sayıyortlZ• 

YAŞAR NABf · 
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Yarı. Sıyaal 

ROOSEVELT? 
Şu saatte, amerikan milleti 

reylerini kime vermektedir, bil
miyoruz. Roosevelt mi Landon 
mu, yalnız Amerika için değil bü
tün dünya için mühim olan bu su
alin cevabını, yarın bize, rakamlar 
verecektir. 

Sualin cevabı, bütün dünya için 
mühimdir. Çünkü Roosevelt ile 
beraber "demokrasi perdesi arka
sında reaksyon'' değil, 1'demokra
siyi tarif eden ana yasanın tadili 
peşinde hakiki halk idaresi,, galib 
glemiş olacaktır. 

Roosevelt, ••sokaktaki adam 
benimle beraberdir,, diyor. Roose
velt, •• harb ticareti yapanları 
temsil eden bir idare ile alelade 
soka.k haydudlarrnı temsil eden 
bir idare arasında fark yoktur!" 
diyor. Roosevelt, Wall Street'e 
gem vurmuş bulunuyor ve çiftçi 
ile işsiz kalan işçiye daha büyük 
yardımlarda bulunmağa hazırla
nıyor. 

Yalnız bunlar, Roosevelt'in 
kazanmasını temenni etmeğe ka · 
lidir. 

Fakat Roosevelt'in gallb gel
mesi, dünya için. asıl iki başka ba
bmdan mühimdir: 

Politik bakımdan: 
Roosevelt'in kazanması, de

mokrasileri ve halk idarelerini 
kuvvetlendirecek ve Dominion'la
rın barış politikalarına yardım e
decektir. Fransız reaksyonu ile 
mücadele etmekte olan bugünkü 
lransız hükümeti, Roosevelt'in 
yeniden seçilmesinden kuvvet a
lacaktır. Bundan başka, dünya ba
rış işlerine Amerika'nın daha çok 
ve daha milessir bir surette katıl
"iığmı göreceğiz. 

Ekonomik bakımtlan: 
Amerika, avrupalılardan gerek 

hususi krediler gerekse harb borç
ları hesablarrndan alacaklıdır. 
Her iki hesabı da gözden geçir
mesi ve borçluları ile makul bir 
anlaşma yapması lazımdır. Şu var 
ki, böyle bir anlaşmanın yapılabil
me$i için, cihan ticareti ile cihan 
ekonomyasının yeniden muayyen 
ve zinde temellere dayanması 

§arttı. Frank - sterling - dolar an
laşması, bu davanın para bakımın
dan halledilmesini temin etmiştir. , 

Buna, mübadele şartlarının ya
ni yeni ticaret mukavelelerinin ve 

yeni tarife politikalarının uydu -
rulmasını ilave etmek gerekmek
tedir. Roosevelt, bunu yapacaktır. 

Ve bunu yaparken, ister iste
mez, Avrupa politikasına karış
mak zarureti karşısında kalacak
tır. 

Eğer frank - sterling - dolar ile 
muamele yapan dünya ticareti ile 
(umum dünya ticaretinin yüzde 
80 inden fazla) bu ticaret ile ala
kadar memleketlerin barış politi· 
kalarınr muvazi getirmek kabil o-
lursa, mücadelede muvaffak olun
muş demektir. Çünkü unutmamak 
lazımdır ki, Roosevelt iktidarda 
kalınca, dolar, devlet emrinde o-
lan bir paradır ve iyiden iyiye 
••new deal''in sembolüdür. Frank, 
Fransa bankası kanununda yapı
lan tadilden sonra, keza, bu nevi
den bir para olmuştur ve yeni 
lransı?. ekonomisinin bir sembolü
dür. Bu mütabakat karşısında 
sterling'in ye İngiliz ekonomisi
nin başka tarzda hareket etmesi 
beklenemez. Nasıl ki, lnl(iltere
nin umumi politikasında da, da
ha sol görüşleri kabul etmesini 
bek1P.me1c hakkımız olacaktır. 

1 şte bütün bu noktalar göz o
nünde tutulacak olursa, görülür 
ki ve hadiseler de göstermekte 
gecikmiyeceklerdir ki, Roosevel
tin yeniden seçilmesi, hatta Mil
letler cemiyeti'nin yaşayıp yaşa
mamasını bile tayin edecek olan 
bir amildir. Bu amilin, barış, de
mokrasi, ekonomide devletin fazi
let ve ad.aJet mücadelesi ve her 
türlü ileri görü' ve ileri likir na
mına çalışdığını ve çalışmakta 
devam edeceğini ilave etmeğe la. 
zum voktur. Burhan BELGE 

IRAKDAı 

Bağdadda elli bin ldşili.IE 
bir mitin · 

Londra, 3 (A.A.) - frak hllldlmetl
nln değipeıi dQn Bağdadda muazzam 
bir tekilde kutlanmııtır. Royter ajan• 
ıının bir haberine göre, yapılan teza· 
hürlere elli bin kiti i9tirak etmiftir. 

Mısır gazeteleri hükümet dar
besinin aleyhindeler 

Kahire, 3 (A.A.) - Mısır gazeteleri 
Iraktaki hükümet darbesi aleyhinde 
bulunmaktadır. "Elbelağ., gazetesi, itı· 

tililin Irak araplariyle arap olmayuı 
unsurlar arasında bir muhasama uyan• 
dınnaıından korkmaktadır. 

Jı!'aıuda: Cumhuriyet bayramrnda dOşap 61en genç paraşDtçü Erı'benin lstanbulda ta olcudugu mektebin "talebeleri, arln!Ja ııarı ri.pıı bir ihtilal tertib etmi.flerdir. 
~. Hçlilr ıuelıtepJJ.erin tayyarecı Vecibinia banga,.ına çelenk koyUflarını 

a..riyor. - Apğrda: bir dilnya ~ya batiııtt çıkmq olan alman Emdea lrruva
=~ fİllltli lstanbulda bulunma-ktadır. Re smillJİs aJ-.ıı deniRiluiaiD Takaim A/jJ. 
~- ,,,ıealr lıoyduktan soara dölJÜflttri nJ ıönermel.tedir. 

PASIFlK DENiZi 

KIYILARINDA: . 

Gemiciler grevi 
gittikçe yayılı yor 

KIRAL EDVARD INGILl7. PARLAI\IENTOSUNU AÇD 

Kıraltı açış nutkunda, lngilterenin ic ve 
dış siyasetini tahlil etti 

Nevyork, 3 (A.A.) - Dok amelesi
nin, gemi mürettebatına da sirayet eden 
grevi, Meksika körfezi ile Bahrimuhite 
kadar yayılmııtır, Bu yüzden, 26 tane
si Nevyork limanında olmak üzere At
las denizi ve Meksika körfezi kıyıların. 
da 107 parça gemi kımıldanamıyacak 

bir vaziyette kalmıflardır. Grevcilerin 
sayıaı, 2700 ü Nevyorkta olmak üzere 
20.000 kadar tahmin olunmaktadır. 
N evyork polisi müdahaleye hazır bir 
vaziyette doklann yanında bulunmakta
dır. Bazı yerlerde armatörler grevin ö
nüne geçmek üzere amele yevmiyeleri
ni arttırmaktadırlar. Honolulu'dan bil
dirildiğine göre liman muattal bir hal
dedir ve grev devam ettiği takdirde ıeh
re erzak taımmasr hususunda mütkülat· 
la karfılatılmaktan korkulmaktadır. 

İngiliz tarihinde ilk defa olarak, kır alın 
nutkuna bir kadın cevab verdi 

Kısa dış haberler 
• BUkreı - Kıral Karol, refakatinde 

veliaht ve dı9 itleri bakanı Antoneako 
olduğu halde lıusud trenle Çekollo
vakyadan gelmi9tir. 

• Pariı - D19 itleri bakanı B. Del· 
boı dOn Yugoslavya elçili ile görilpnU,
tBr ... Sanddığma göre, g8rilpne esnum
da B. Muaolinlnin Jlilanodald nutku 
mevzuubaha edilmiıtir. 

~ Frankfurt-sur-le Mein - Hinden· 
1Hırw kabili sevk balonu cenubi Amerl· 
bya yaptıir 1eyabatten dOn akpm 
d8nmU9tllt~ 

~ Bilkret- Kıral Karol ile Vellahd 
Mite! ve dıı bakımı B. Antoneako bu· 
ı0n Çekolloftkya 1eyahatinden dön· 
milılerdir. 

~ Danzig - Serbest tehir senatoau 
delegesi Polonya komiserliğine gele
rek, nasyonal sosyalist fedaileri tara· 
fmdan taamı.sa uğrayan polonyaldar bl-

disesi baklanda tahkikat yapılacağını ve 1 
suçlulamı cezalandınlacağmı bildirmit
tir. 

SON DAKiKA: 

Londra, 3 (A.A.) - Kıral Sekizinci 
Edvard bugün parlamentoyu bir nutuk
la açmıştır. Kırat, lngilterenin yabancı 
memleketlerle en iyi münasebetlerde 
bulunduğunu kaydererek sözlerine bat
lamıttır, 

lH Uleıler cemiyeti 
İngiliz laükümetinin siyaseti, mazide 

olduğu gibi, Milletler Cemiyetindeki a. 
zalığına istinad edecektir. Hükümet, 
Milletler Cemiyetinm milletlerarası an· 
laşmazhklarda barışçı ve hakem ruıUnü 
takviye etmek ;.atemektedir. lngilu hü
kümeti, Milletler ('. miyeti çalışma me
todlannın tanzimi ve Cenevre kurulu o
toritf'aıinin kuvv :tle-1mcsi için tekl&fl~r 

yapmış bulunmal-.tadır. 

Avrupa Bulhu 
HUkUmet, Avrupada ıulhu temin 

için elinden geldiği kadar çalıpcutır. 

Bu maksada varmak içindir ki, ingiliz 
iıükümeti. Lokarno andlafJDUlnı imza 
ec!en beJ devletin konferans halinde top
lanmasını temin için giriıtiği teıcbbiil
lere devam edecektir. İngiliz hüldlmeti 
ıuna emindir ki, pdild konferanılar 
•yesinde, 25 martta Fransa ve İngilte
re arasında deniz silah1annm tahdidi 
baklanda yapılan muahede, bütün deniz 
devletlerinin nihayet i§tirak edecekleri 
beynelmilel bir anla§maya eau olacak-
tır. 

Hilkllmet nkam ve ıulhu lngilis u
luau için birinci derecede ehemmiyette 
olan uzak prktald vaziyetin inkipfmı 
büyük bir dikkatle takib etmİ§tir. 

Kırat, elyevm Çin ile Japonya arum
da cereyan eden müzakerelerin sulhçu 
bir tekilde neticeleneceği ümidini uhar 
etmiftir. 

lapanya ffleri 
İngiliz bakanlan İspanya i§lerine L 

demi miidahale paktına ilerde de yar
dıın etmek ve bu betbaht memleket hal· 

BB. Göring ve Göbels'in nutukları üzerine 

lngiliz hükümeti B. Fon Ribbentrop 
nezdinde teşebbüslerde bulundu 

Londra, 3 (A.A.) - BB. Görinı ve 
Gabbelain IOD nutukJan hakkmda dün 
lngilterenin Berlin büyük elçili tarafın. 
dan Almanya dq itleri bakanlığı nez. 
dinde yapılan tetd>büalerden sonra Al
manyanın Londra biiyük elçiıl B. fon 
Ribbentrop nezdinde de aynı teıcbbila
ler tekrar edilmittir. B. Eden, fon Rib
bentrop'u bakanbfa çağırarak Berlinle 
yapılan te,ebbUalerden kendisini haber
dar etmİ§tir. 
Samldrğma gare, B. Eden, bu nutuk

ların Londrada uyandırdığı tenkitleri 
bilbaua kaydetmif ve bu gibi nutukla-

nn pyanı tee•iif mahiyetlerine ipret 
etmİftir. 

AJqam elde edilen intibalara göre 
Berlin nezdinde yapılan teıebbüaler çok 
~iddl bir mahiyette olmUftur. tnıiltere
niıı Bertin büyük elçisi BB. Göbbell ve 
Görinc'in nutuklarındaki mantıkın dfı 
baklanda dıt itleri bakanlığının nazan 
dikkatini celbetmif, Almanyadaki finan. 
lal pçlükleri İngilterenin doğurduğu

nun hakikaten mutabık olmadığını bil
dirmit ve bu pçlülderin sırf dahili ıe
beblerden doğmllf olduğuna ipret et· 
mittir. 

B. Baldvin avam kamarasında 
beyanatta bulundu 

Londra, 3 (A.A.) - Avam Kamara· 
amda bugiln beyanatta bulunan B. Bald· 
vin pertembe gtlnU dıt siyasa hıakkmda 
cenl• konuf1D81ar yapdacağmı ve ingi• 
lis • mısır muahedesinin de tasdikinden 
6nce yakında mUAkere edileceğini bil· 

dirmi'tir. 
B. Baldvbı, :Filistin meseleleri hak· 

landa, kıralbk komlıyonunun kuvvetli 
" aynı amanda bitaraf olduğunu bil· 
dkerek yabancı ınemleketler efkin U• 

mumiyeaine de hitab etmit •e demiftir"' 
ld : 

•- Bu komisyon tamamen mtatakil 
ve lnailb Jaflldlmetinin ko.ntrolundan 
mDneftell bir heyettir. Bu heyet raporu·ı 
nu, tam ıuretı. kendi bildip ılbi Yere

cektir .. 

Ticaret hakkında B. Baldvin ıunla· 
rı a8ylemlttir : 

••- İçinde bulunduğumuz ıenenin 

UçilncQ ayı içindeki ithalit geçen ıene• 
0

nin aynı müddet lçindeki ithalita gCS
re duyulur derecede fazladır. İhracat 
ise pek az miktar diifmüf olmakla be
raber aynı gibidir.,. 

B. Baldvin nihayet umumi nizam 
hakkındaki kanundan da bahaederek de· 
mittir ld : 

••- Bu, tok lcil ve ~emiyetli bir 
meteleyi tefkil etmıktedİI'. HiikUmetiıa 
istikrarı filvaki tenkid ve ıiyal müna
kaf& ~1ellııe hatlıdır. Pabt ..bu bu• 
ıuata ...... .,.,.. lJe baı'eket brfıhklı 

olmalıdır. Her halde hiç bir partinin 
t.ııdidlnl nıflMnvıha ile prml1eccjU.., 

Parlamentoyu bir nutu1c/a açan 
Kıra/ Edvard 

kının ıatırablanru tahfif için her fırsat• 
tan istifade etmek karanndadırlar. Kı
ral, Mısır ile aktedilen ittifak andlqma· 
smm aene son~dan evvel kendisi vo 
Mmr kıralı tarafından tasdik edilecep. 
ni aöylemiftir. Bu muahede mukaddera• 
tı, maksad ve menfaatleri bir olan ha: 
iki millet arumda diirilat bir itbirliğ.nl 
kurmak için yeni bir vaarta tqkil ede
cektir. 

Kırat, gelecek mayıs ayında Londra· 
da bir imparatorluk konferansı aktedile
ceğini bildirmittfr. Kırat, taç cirme me.. 
ruiminden sonra hind dominyonlanna 
pderelr, merhum pederinin yaptığı gibi, 
cUluıunu hind prensi ve milletlerine bis
sat kendisi bildirecektir. 

Kıra1 bundan sonra Filistindeki kan1 
hl4iseleqfpn durduğu teessürü ızhar et. 
mit Ye tahkik komisyonunun bu hafta 
içinde lngiltereden hareket edeceğini 
bildirmiftir. Kıral, bu çok gilç mesele
nin devamlı ve doğru bir bal çare«ine 
mazhar olacağını ümid etmekt,.Jir. 

Silahlanma tedbirleri 
Silahlanma tedbirlerine gelince, ln

giliz hWdimeti bu edtbirleri imparator• 
tuğun mUdafaua ve lngilterenin millet· 
lerarası teahhiidleri bakunmdan elzem 
saymaktadır. 

Maamafih ingiliz hükümeti, millet
leraraaı sulh ve sük\inun devamına ma• 
tuf olan mesaisinden bir an bile vaz beç
miyecektir. Bu, mütekabil münasebet
lerde gCSrülecek saWım mantıki neticeli 
olacaktır. 

lçBİyaaet 
Nutkun son kısmı münhaman iç Ü. .. 

yuete aid meselelere tahliı edilmittir. 
Kıra! ekonomik hayatın yeniden canlan
makta olduğunu memnuniyetle kaydet• 
mittir. Hükümet, mallann dünya piya
saaında daha aerbeıt mübadelesini temi· 
ne matuf çalışmalarında devam ede
cektir. İngilu deni% ticaretinin ana vu
fmm ihtiyaçlarına cevab verecek bir' 
ıekle konulması için lazım gelen tedbir· 
ler konulacaktır. Hükümet ıu kanaate 
V2nDJ1tlr iri, umumi nizamın temini hu· 
auıundaki mevcud kanunlann değitti

rilmesi lizımdır. Söz ve toplanma ser· 
beetliği tahdid edilecek değildir. 

Kıral ziraat sahasın da ve hayvan bes. 
liyenler için yardım tedbirleri alınacaiz· 
nı bildir.Uıtir. 

Hükümet bundan başka gençliğin a. 
hat dunununun ıslahı için de bazı tek· 
liflerde bulunacaktır. 

B. Eden B. Mruolininin nutkun.. 
cnab oerecelc 

Londn, J (A.A.) - Morning Posı 
grzeteainin öirendiğine göre, B. Eden 
l>u hafta avam kamaraamda beyanatta 
ı,ulunmak ısu1e9ylf.J}. Ptl~i'nin nut
kuna cevab •eretSrtU. 

Parlamentenun., lcıralm 
nutkuna cevabı · 

Londra, 4 (A. A.) - Kırahn nutku· 
nu dinledikten sonra avam kamar-. 
kıa bİt' iltlrabatl müteakip, kıratın 

- S•ylayı ~ıtiriaiz -



SAYFA4 

Ziraat Bankasının 

100 milyon lira 

sermayesı 

oluyor 
(Ba§ı 1. inci sayfada) 

ger ifade edemiyeceğine şüphe edile
mez. Bu itibarla olduğu gibi hayatımrz. 

daki geniş rolü ve tesiri itibariyle de 
hususf teşebbüslerin başaramıyacağı bir 
mahiyet ve ehemiyeti olan zirai kredi 
meselesi bir devlet faaliyeti mevzuu o 
larak ele alınmıştır. 

Bu mevzuda vazife ve mesuliyet a
lacak Türkiye Ziraat Bankası koopera
tifçiliği ana prensiplerinden sayar. 
Tarım kredi kooperatifleri ile toprak 
mahsullerinin hakiki değerinden üret
menleri faydalandıracak olan satış ko
operatiflerinin kurulmasında, çoğaltıl
ma&\t',da, canlanıp gelişmesinde rol oy
nuyor. Bu laxjha ile Bankanın serma
yesini zirai hareket ve faaliyetlerin in
kişafını temin edecek bir kıymete çı
Jcarmaktayız.,. 

* *. 
Proje, Ziraat bankasının kuruluş ga

yesini şöylece anlatmaktadır: 
"- Türk çiftçisinin zirai istihsali

nin, zirai mahsullerin sürüm ve satışı, 
ziraatin, zirai sanayiin ve bunlarla ala
kalı her türlü teşebbüslerin milli eko
nomi prensiplerine göre yürümesine ve 
ilerlemesine lüzumlu ve elverişli kre
dileri tanzim ve tevzi etmek ve bu ga
yelerin elde edilmelerini güden te~.ki
latları kurmak ve korumak ve bu hu
suslar için kurulmuş ve kurulacak te
şekkül ve teşebbüslere iştirak etmek 
ana gayesiyle merkezi Ankarada olmak 
üzere Türkiye cumuriyeti Ziraat ban
kası tesis olunmuştur. 

Türkiye cumuriyeti Ziraat Bankası 
bu kanunun ve hususi hukukun hüküm
lerine tabi her türlü teahhüd ve tasar
ruf ehli hükmi şahsiyeti haiz ve bu ka
nun hükümleri dairesinde salahiyetli 
uzuvlarının idare ve mürakabesine tabi 
bir devlet müessesesidir. 

Kendisinin ve ailesinin geçimini te
min için ziraati meslek edinmiş olup 
ziraati vey<> ailesinin efradı ile birlikte 
çalışarak istihsal yapan ve ziraatin her 
hangi bir şubesinde bir aile efradının 
mesaisiyle başarılabilecek geniş.1ikte o
lan bir işletmeyi idare eden çiftçilere 
bu kanuna göre ''küçük çiftçi., denir. 

Zirai kredinin tevziinde küçük çift
çinin ihtiyaçları üstün tutulacaktır. Zi
rai kredinin tanziminde de bunların 

teşkilatlandırılmaları gözetilecektir. 

Bani.anın sermayesi: 
Projenin beşinci maddesine göre Zi

raat bankasının itibari sermayesi 100 
milyon liradır ve aşağıda yazılı unsur
lardan teşekkül eder: 

a • Türkiye Ziraat bankasından de· 
vir alacağı sermaye, 

b - 1454 numaralı lcanun muc:bince 
erazi vergisinin Türkiye Ziraat banka
sına aid yüzde 6 payı, 

c - 1938 mali yılından itibaren her 

nutkuna verilecek cevabı müzakere i· 
çin yeniden toplanmıştır. 

Ccvab, ingiliz parlementosu tarihinde 

ilk defa olarak bir kadın, Mis Hors

brugh tarafından okunmuŞ:tur. Mis hors 

burgh, kıratın nutkunda bildirilen da

hili siyasete ait tedbirleren ve ayni za

manda hükümetin milletler cemiyetine 

sadık kalacağı hakkındaki teminattan 

dolayı memnuniyetini bildirmiş ve İn

giliz milletinin sulh istediğini tebarüz 
ettirmiştir. Mis Horsbrugh, bütün par· 
lementonun alkışları arasında ingiliz 
ordusunun lüzumu kadar kuvvetli ol
madığını, fakat ingilterenin çok kuv
vetli olması lazım geldiğini de bildir
miştir. 

B. Atıli nutku tenkid etu 
Muhalefet lideri B. Attli kırahn nut 

kunda, çok mühim bazı meselelere e
hemmiyet verilmediğini ve ipizler me
selesine pek az temas edilmi§, olduğu
nu söylemiştir. 

B. Attli siyasi tezahürler hakkın· 
daki kanuna taraftar olduğunu bildir· 
miş ve yabancı memleketlerden gelme 
siyaset usullerine karşı tedbirler alın
ması lazım geldiğini de israr eylemiş

tir. B. Attli, Kıralın nutkunda milletler 
arası vaziyetini gittikçe gergin bir hal 
almakta bulunduğunu bildirmiş olma
sını tenkit etmiş ve bu gerginliğe büyük 
mikyasta İngiliz hükiimetinin sebebi

yet vermi' olduğunu tasrih eylemiştir. 

yıl için umumi büdc.eye ınevzu yüz ı~ 
yarım tahsisat, 

ç • Devletçe fevkalade olarak veri
lecek tahsisat, 

d • Bankanın yıllık safi karından 
ayrılacak hisse, 

Bnakanın 5.di ve fevkalade olm~lc ü
zere iki nevi ihtiyatı olacaktır. 

Banka hrcdilerinin temeli: 
Bankanın yapacağı zirai kredı!erın 

temeli memleket içinde ve dışında sü
rüm ve satış kabiliyeti bulunan 7-İr:.i 

istihsaldir. Krediler, şu umumi maksad
ları gözetecektir: ~iftçinin işletme ser
mayesini, unsurlarını tamamlamak; zi
rai istihsali verimlendirmek; ve bir zi
rai işletmeye sahih kılmak veya zirai 
işletmeyi genişletecek erazi edindir
mek, zirai mahsullerin sürüm ve satışı
nı kolaylaştırmak ve arttırmak. 

Verilecek krediler hakiki ihtiyaç
larla mütenasib olacak ve çiftçinin Ö· 

deme kudretini aşmıyacaktır. Verilen 
kredinin yerlerine sarfrna dikkat edi

lecektir. 

Kredilerin miidclederi: 
Tohum, fide, gübre, ilaç alımı ve is

tihsalde kullanılan işçilerin ücretlerini 
tesviye gibi çiftçilerin yıllık devamlı 

masraflarını karşılıyan çevirme serma
yesinin zayıf veya noksan olan unsur· 
!arını temine matuf bulunan kredilercte 
vade bir seney i aşamıyacaktır. 

Zirai aletler, kiiçük makineler ve 
sair cirai malzeme ile iş ve çift hay· 
vanlan ile köylüyü tes.hize yarryacnk 
malzemenin kredi mii<l'lctı üç scney: 
kadardır. 

Banka talıvil çıharabilccek 
Banka, İktısad vekaletinin ve Ba

kanlar meclisinin müsaadesiyle öden
miş sermayesinin yüzde yirmisine ka
dar ipotekli veya basit tahviller çıkara
bilecektir. 

Buğdily" i~leri ve silolar: 
Hususi kanunlar mucibince Türki

ye Ziraat Bankası tarafından devlet he-

sabına yapılan buğday mübayaası ile si

lolar ve anbarlar inşası işlerini aynr e
saslar dahilinde Ziraat Bankası deruh
te edecektir. Tarını kredi ve satı~ koo 
peratifleri bankanın mürakabesi altın
da olacaktır. 

Bu kanunun neşri tarihinden itiha· 
ren nihayet on beş gün zarfında ban· 
kanın salahiyetli kanuni uzuvları faa!i
yete geçmeye ve nihayet dört ay zarfın 
da banka statüsünün ihzar ve tatbik 
mvekiine konması şarttır. 

Banka idare meclisi; ilk defa ?1m lk 
Uzere zirai kredi kooperatiflerinden se
çilecek aza arasından olan lktısad ve
kaletinin namzedleri içinden Bakanlar 
kurulunca seçilecektir. 

İstanbul Radyosu 
Öğle Neşriyatı : 
Saat 12.30 Plakla türk musikisi 

" 12.50 Havadis .. 13.05 Plakla hafif müzik .. 13.25-14.00 Muhtelif plak ne;;ri· 
yatı. 

Akşam Neşriyatı : 
Saat 18.30 Caz: plakla. 

,, 19.30 Bayan Bedia ve Bay 

" 
20.0I 

" 20.30 

,, 21.00 

Vasfi Rıza tarafından 
Diyelog. 
Sine kemanı: Nuri 
ve arkada!Jları 'heyeti. 
Cemal Kimil ve arka
daşları tarafından. 

türk musikisi ve halk 
f<irkıları. 

Plakla sololar. 
,, 21.30 Orkestra. 

1 - ~ler. B~la: (Komik uvertür}. 
2 - Fucik: (Tans efsanderi). 
3 - Bizet: (İnci avcuları). 
4 - Haydn: (Finale, 5. senfoni), 
5 - 'l'schaikowsky: (Melodi). 

6 - Tellam: (Ensourdine) Vals. 
,, 22.30 Ajans havadisleri. 
,. 23.00 Son .... 

ULUS 

J\laresal F. Çalmıak , 
Bükreşte 

(Başı 1. inci sayfada) 
heyet Köstenceden ekspresle Bükreşe 
hareket etmişler ve orada büyük bir ih
tiram eseri olarak yalnız kıralrn ve ya
bancı devlet reislerinin istikbal edildi
ği Mogoşaya istasyonunda Türkiye el
çisi B. Hamdullah Tanrıöver ve refi
kası ile elçilik erkanı, umum erkan ı 

harbiye reisi general Samsonoviç, ordu 
umum müfettişlerinden general Grogan 
ve general Mano, bahriye umum müfet
tişi amiral Balanesko, Bükreş mevki 
kumandanı general Kapanoğlu tarafın
dan merasimle karşılanmışlardır. 

B. Stovadinoviç Belgrad 
yolunda 

Kıral Boris, Yugoslavya ba~ba
kam şer~finc bir ziyafet verdi 
Sofya, 3 (A.A.) - Kıral Boris, Kre

çim'de Ankaradan dönen Yugoslav baş 
vekili B. Stoyadinoviç'e bir ziyafet 
vermiştir. B. Stoyadinoviç, bulgar baş
vekili B. Köseivanof ile de görüşmüş ve 
sonra bulgar hükümeti tarafın1a'l ken
disine tahsi~ edilmiş olan trenle Bel
grad'a hareket etmiştir. 

ULUS BİNASI i.ÇiN 
Proje Tanzimi 

ULUS Gazetesini yeni ve geniş 
hacimde basmak üzere Almanya. 
ya büyük bir Rotatif makinesi ve 
l!trotipi tesisatı ısmarlanmıştır. 
Ilunlaruı yerleştirilmesi ve çinkog
rafi atölyesinin genişletilmesi için 
Ulus binasında esaslı değişiklikler, 
bir kısım ilaveler ve ayrıca depolar 
yapılacaktır. Buna aid projelerin 
hazırlanması için mimarlarımızın 
müracaatlarını bekliyoruz. Tatbik 
edilen proje sahihi için mevcud 
şartname dahilinde bazı faydalar 
temin edilmiştir. Her gün 9 dan 
itibaren müracaat edilir. 
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4 SONTEŞRIN H>3G ÇARŞAM'lA 

İhtilalciler Madrid l{apılar d 

Topçu ve hava 
yağdırıyorlar; 

kuvvetleri şehre llomba 
kahine gene değişti 

İhtilalcilerin şimal ordusu da ilerlemeğe başladı 
Parlıı, 3 (A.A.) 
Muhtelif İspan

yol cephelerinden 
Paris'e gelen son 
haberlere göre, ge
neral Franko'nun 
kuvvetleri muvaf
fakıyetle ilerleyis
lerine dün de de
vam etm'.şlerJır. 

Oı;leden sonra bu 
kuvvetler Madrid
in kapılarına var
mış bulunmakta i. 
diler. Bu sırada 

nasyonalist hava 
filoları şehrin üze
rinde devamlı uçuş
lar yapmışlardır. 

Madrid duvarlarına asılan bir beyanna
mede hükümet nasyonalistlerin şehrin 

birkaç kilometre ötesinde bulundukları
nı itiraf etmekte:l'r. Bu arada hükümet
te bazı değişiklikler yapılmıştır. Başba
kan Lardo Kaballero vazifesinde kal
mış ve marksist ve anarşist birliklerin 
dört azası bakan tayin edilmiştir. Bun
lar Garcia Oliner " adrye" Jean Jeiro 
"endüstri ve ticaret", J ean Lopez ''mü
nakalat" ve Madam Montsesi "hıfzıs. 

sıba" dır. 

Pinto kasabn~r boşaltıldı 
Madrid, 3 (A.A.) - Resmen bildi

rildiğine göre, milisler Pintoyu boşalt
mışlardır. Dün öğleden sonra nasyona
list tayyareler şehir üzerinde uçarak 
beyannameler atmışlar ve mitralyöz a
teşi açmışlardır. Birkaç yaralı vardır. 

llı.tilal.ci bataryalar lUadrid'i 
döviiyorlar 

Talavera, 3 (A.A.) - Bazı yabancı 

devletler İspanyol komünistlerine yap-

ıo 

tıklan yardımı mevzuubahis eden albay 
Yague, cephenin kendi kumandası al
tında bulunan mrntakasmda birçok 
!ransız mitralyözleri, sovyet tankları, 

Meksika ve Çekoslovakyada yapılmış 

tüfek ve cephane iğtinam edildiğini söy
lemiştir. 

Albay TelJa'nın kumandası altında 

bulunan kuvvetlere menı;ub olup Parla
da yer almış olan bir batarya dün öğ
leden sonra saat 16 da Madrid'e kar_ş,ı 

ateş açmıştır. 

llıtilôlcilerin şimal orclusu aa 
ilerliyor 

Lizbon, 3 (A.A.) - Salamaktan ge• 
len haberlere göre, Madridin şimalinde 

bulunan nasyonalist ordunun heyeti U• 

mumiyesi cenuba doğru ilerlemeğe baş· 

lamıştır. 

Bu ilerleyiş, hükümet merkezine hil• 

cumun başladığına kati bir işaret olarak 
telakki edilmektedir. 

}.i.merikada seçim büyük bir 
hararetle devam ediyor 

Komite Sovyeıler lıaldandaki it· 
hamları gözden geçiriyor 

Londra, 3 (A.A.) - Ademi müdaha· 
le komitesinin umumi heyeti Sovyetler 

birliği aleyhindeki ithamları tetkik et• 

mek üzere bugün saat 10.30 da toplan• 
mıştrr. Tali kom.ite. perşembe Eilnü 
toplanacaktır. 

Seçim daire erine tehacüm var; müşterek 
balıislerde Ruzveltin zaferi esas tutuluvor 

Nevyork, 3 (A.A.) - B. Ruzvelt 
Nevyork Hayd parkında kendi ailesinin 
bir asırdanberi rey vermekte bulundu
ğu baba ocağında şu son beyanatta bu
lunmuştur: 

B. Ruzveltin beyanatı 
"- Reylerinizi kins~, infialsiz veri

niz. Dileğiniz ancak Amerika Birle§ik 
devletlerinin refah ve tealisi olsun. A
merikalıların itibar eyledikleri tek ka
nun, ekseriyet kanunudur. 

Dünyanın bazı yerlerinde, demokra
siyi sel basacak gibi görünüyor. Lakin 
burada demokrasiye inancımız bakidir." 

R. Larıdon'un beyanatı 
B. Landon da, Topeka'da beyanatta 

bulunarak, demiştir ki: 
"- Yarın, çok ağır mesuliyetler kar

şısında kalacağız. Dünya, hür bir Ame
rikaya muhtaç bulunuyor. Demokrasi
nin dünya cephesini müdafaa eden biz 
olacağız. Bu vazifeden kaçınmamalıyız.,, 

Amerikada seçime biiyüh bir 
ehemiyet verüiyor 

Nevyork, 3 (AA) - Cümhur reis. 
liği seçimine verilen eheıniyet, Assosia
ted pres ajansının mevcuda ilave olarak 
400.000 kilometre daha telgraf ve tele
fon şebekesi kiralamış ve neticeleri he
sab için beı yüz bin kişi angaje etmiı 
olmasından anlaşılmaktadır. 

Reyler, makina vaaıtasiyle verilecek
tir. Makina, bir kola dokunulunca, re
yin hangi namzede verildiği otomatik 
olarak gösterilecektir. 

Se<:im dairelerine tehacüm var 
Nevyork, 3 (A.A.) - Amerika bir

leşik devletlerinin her tarafında reisi
cümhur seçimi için bütün dairelere bü
yük tehacüm vardır. 

• 
Nevyorka gelen ilk haberlere göre, 

B. Landon yeni İngilterenin bazı ıehir
lerinde kazanmaktadır. B. Ruzvelt ise 
ananevt surette demokrat partisine men
ıub olan başka bazı tehirlerde baf ta 
gelmektedir. 

Kanzcuda B. Ruzvelt hafta 
geliyor 

Seçime iştirak edenlerin mikdarının 
rekor teşkil edeceği muhakkak görül
mektedir. 

Cenup eyaletlerinde B. Ruzvelt le· 
hine rey verilmektedir. Seçim dairele
rinden birisinde Landon ile Ruzveltin 
aldığı reyler arasındaki nisbet bire 8 
dir. 

Nevyork - Sitide seçicilerin yarısın
dan fazlası öğleye kadar reylerini ver
mişlerdir . 

B. Landonun valisi bulunduğu Kan
zaa eyaletinde bu dakikaya kadar B. 
Ruzvelt başta gelmektedir. 

Mü~ıerek bahülerde B. Ruzvel
un kazanacağı etKU tutuluyor 

Nevyork, 3 (A.A.) - Cumhur bq
bnhğı seçimleri dolayııiyle yapılan 

mU,terek bahislerde B. Ruzveltin mu
nfferiyeti esas tutulmakta ve ikiye 
kar§ı yedi niabetinde bahse girişilmek
tedir. Otel, lokanta ve birahaneler te• 

çim neticesini kutlamak için tertibat al
mıtlardrr. S~im heyeti cumhur baıkan• 
lığından bClfka 33 devletin ilbay ve par
lamento azalarını, 35 senato azasını ve 
federal hükümetleri delegelerini de se
çecektir. 

B. Ruzvelt seçilclikum sonra 
Buenos A;yres' e gidecek 

Vaşington, 3 (A.A.) - Sa15.hiyetli 
mahafilden tereşşi.ih ettiğine • göre, B. 
Ruzvelt, gazeteciler tarafından muhak-

Portekiz limanlarının kontro
lundan vazgeçildi 

Londra. 3 (A.A.) - Tali ademi mü• 

dahale komitesi Portekiz limanlarının 

kontrolu hakkındaki Sovyet teklifini mü· 

nakaşa etmiş fakat bu hususta hiç bir 

neticeye varılamamıştır. Azaların bu 

projeye umumiyetle muhalif oldukla· 

rı anlaşılmıştır. 

• Valansiya - Paris'teki Madrid el· 

çiliği vastıasiyle Marsilyadan toplanan 
2.500 marksist buraya gelmiştir. 

• Paris - Guadolajaro halk mahke

mesi 15 kişiyi daha idama mahkum et

miş ve hüküm infaz olunmuştur. 

* San Sebastiyen - Faşistlerle kar

listler arasında bir arbede olmuş, iki ta

raf tan da birçok kimseler yaralanmış

tır. Şehrin nufusu muharebenin başlan· 

gıcmdan beri 80.000 den 20.000 e in· 
miştir. Ticaret durmuştur. Tacirler se· 
falet içindedirler. 

Doğum 
Mileueaemiz muhaaebeciıi B. Salih 

Akçakanad'm dün bir oğlu olmq ve 

adı Gürül konulmuıtur. Yavruya uzun 

ve mesud bir bayat diler, ukadapmız;r 

ve Bn. Akçakanadı kutlarız. 

kak addedildiği veçhile cumhur reisli· 

ğine yeniden ııeçilir ııeçilmez Buenoa • 

Ayrea konferansına bizzat gitmek ta
savvurundadır. 

Bu defa tamirden çıkan, seri İndia· 

napolis kruvazörü, kendisini on bef 

günde Buenos - Ayrese yetiştirecektir. 
Bu suretle, Amerika reisicumhuru, o
raya B. Kordi Hull'dcn önce varrnıj 
olacaktır. 
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Haftanın Politika 
ve Fikir Hareketi 

-------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------------------------------

TURK SiY ASETI 
B.N. Rifat Menemencioğlunun konferansı 

Cumhuriyet bayramı dolayuiyle Ankara ve l•tanbul radyola
rında verilen konleranaların ikinci•ini dif bakanlık genel •ek.re
leri 8. Numan Menemencioğlu vermif ve cumhuriyetin dıı .iyaaa
sını izah etmiıtir. 

Bugün cihanda bir nılh Vf 8iikiin unnıru olan Türlıiyenin dq 
politikaanın dayandığı temelleri aalahiyetli bir ağızdan dinlemek 
cidden i•tiladeye değer. zevkJi bir hadiaedir.: 

- Aziz yurddaflarım. 
'fürkiye cümhuriyetinin harici siya

aetinden size kısac.a bahsetmek vazife
eini üstüme aldım. Bu vazifeyi sizi aık
mıyacak şekilde yapmak ve sizinle kü
çük bir haabihal:le bulunmak isterim. 

l)ıs Bakanlık Genel Sekreteri 
"vman Menemencioğlu 

Niyetim müdellel ilmi bir konferana ver
mek deiil, ıu bet on dakikanın içine 
genç cümhuriyetimizin heyecanını sığ
dırarak yaptığımw niçin ve nasıl yaptı

iumzı anlatmaia çahım.akıu-. 
Biraz ineli bir tekilde tarif ederek 

diyeceğim ki harici aiyaaet bir milletin 
auıır dqmdaki haldaruu, menfaatlerini, 
gayelerini en iyi koruyacak yollan en 
lüzumlu .samanlarda bulup seçebilmek 
için daimi iatiqaflarda bulunmak, o yol
lara nipn koymak ve onlan bir gün ıe
çilebilecek hale getinuektir. Hak, men
faat, gaye itte her türlü anlayıp. tef. 
aire müsait üç mefhum ki bunlann ica
batmı tatbik ederken bir devletin en ba
npever veya en emperyalist olmaaı ay
nı derecede mümkündür. Türkiye cüm
buriyeti bunlan en tank manalarmda 
anlamıı ve tatbik etmiıtir. 

Hak mefhumu içinde ıüpbesiz ki ilk 
akla gelen hür ve müstakil yapmak 
hakkıdır. Bir milletin hariçten gelebile
cek her türlü tehlikeyi, hürriyet ve is
tiklüine vurulabilecek her türlü darbeyi 
görüp izale etmesi hayat hakkının en 
tabit, en basit bir icabıdır. Fakat bu teh

likelerin siyast, iktısadt içtimai ve askeri 
tecavüzleden terekküp edebileceği dü
tünülür.ce harici siyasetin pek o kaclar 
aa:le olmıyan bir iş olduğu kendiliğinden 
tebarüz eder. 

Bu asırda milletler yalnız silih ile 
. yenilmez. Onlan bir ecnebi boyunduru
ğuna sokmak için kullanılan vasıtalar 

bir harbın talii ile değil, ber günün kü
çük büyük taarruzlariyle vücud bulur. 

İktluGi istY:Wini elden kaçıran hat. 
tl daha •de bir ifade ile iktısactiyatuu 
koruJ&IDIYan milletler yapdıklan müd
detçe eair muamelui ıörmeğe ve niha· 
7et bir ıün de 9Önl1p ptmeğe mahkı.m
dudar. lırt.adlyatmı .konımamaJı: veya 
iktnadl hürriyetini elden kaçırmak de
mek tevekkillle bqkalannm refahına 

plıfmak, bin zahmetle yetiftirip yok pa-
. laamaa utmak, Din mtKab 9ncle kaaa
aıp &tef pah•sma almak demektir. 

Si2e bu tC>slerle yalnu aanayilefme 
siyasetimizin sebeb ve hikmetini anlat. 
mıı olmıyor, aynı zamanda, bu ağır mü
cadelenin dıt cephesine kartı ha.urlan
llla&J ve takib edilmesinde devletin ne 
kuvvetli mesai aarfetmek, ne kadar dür
bin olmak n tey:ıkkuz halinde bulun
mak zaruretlerinde kaldığını da göster
mek istiyorum. 

Bu çok tbü bir hakkın doğurduğu 

menfaat mücadelesi bugün, artık, harici 
siyasetin en ehemmiyetli unsurlarından 
biri olmuftur. Cümhuriyet yann için, 
milletin yarınki refahı için, bugünden 
görülmeai· kolay olmıyan bir aavap mu
vaffakıyetle idare etmektedir. Köylün
ün yüzünü güldürmek, evinin içi biraz 
daha sıcak, sırtındaki kumq biraz daha 
tok. kesesi biraz daha şişkin olmam için 
çalıımak harici siyasetin her gün kartı
la§tığı, her gün pençeleıtiği hedefler
den birini teşkil eder. 

Bu hakikatleri tekrar etmekten malt. 
sadım harici siyasetin bir ana vazifesi
ni anlatırken onun büyüklüğünü biraz 
da tesiratını evciden izah ederek mey
dana çıkarmak içindir. Bu ana vazife 
de milli müdafaa vazüesidir. . 

Atatürk bir gün hariciyecilere iltifat 
ederken: "Siz sulhun erkanıharblarısı
nız" demişti. Evet milli müdafaa vazi
fesinde harici siyasetin rolü, aynen, 
harb esnasında sevkulceyş planlarını iyi 
hazırlamakla mükellef olan erklnıharbi
yenin rolüne benzer. Hariciye güler yü
zü ile, yumuşak aözlerile eıı çetin bir 
mücadelenin gece gündüz her dakika 
sevkulceyşihi yapmak, onu adım adım 
tatbik etmekle meıguJdür. 

Sevgili yurddaşlanm ! Bütün devlet 
mekanizmasını metodlandmnağa. ilmi 
esaslara müstenit pozitif mesai tarzlari
le techiz etmeğe savaşan cümhuriyet 
idaresi her §eyden evel bir ilim. metod 

ve say yuvası olan hariciyeyi katiyen 
ihmal etmemiıtir. Bugün size biraz ev
vel söylediğim bazırlıklan yapacak ya
nnı görmeğe uğragarak bugünün sev. 
kulceytini tanzim edecek ve sonra da 

hükümetin kararlannı ilıni tekilde, me
todik surette istimal edecek bir harici
ye vardır. Ve yeni nesillerle yarının ha. 
riciyeai yetiflDC)rtedir. 

Size Türkiye cümhuriyetinin harici 
siyasetini anlatmak isterken bu teminatı 
vemıeği lüzumlu gördüm. Fakat bunla
nn hepsinin fevkinde bir vasıf ftrdır ki 
onu ayn olarak zikretmezsem söyliye
ceklerimin manası kifi derecede aycbn
latılmq olmaz. Bu vasıf cü.mhuriyet ha
riciyesinde en feyizli inkişafa mazhar 
olmuı olan, her zaman her fC)'İll fevkin
de vatanperverliktir. Eğer devletin ha. 

rict siyaseti Atatürk'ün bütün millete 
qıladığı yüksek heyecan ile idare edil
IDİf olmasa, hattA ilim ve metodla bile, 
bu muvaffakıyeti, bu kuvveti göstere
mezdi. 

Bugün on dört ya11ına basan cümhu
riyetimiz osmanlı imparatorluğunun a
ğır mirasından her sahada olduğu gibi 
harici siyasette de silkinerek kurtulmuı 

ve bu siyaseti milletin hak ve menfaa
atlerine ve dünyadaki realitlcre en uy

gun prensiplere iatinat ettirmeği bilmit
tir. Cilmhuriyetin harid siyuctinde türk 

milletinin büyük flUI belirir: Siyueti
mh diirüattür, ftkurdur ve IJlll uman 
da realiattir. Dürüıtlükle realizmi gayri 
kabili telif zannadenlere Türkiye ~ari

d siyuetini parlak bir misal olarak göe

teririm. Evet, realitelerde çok çirkinlik
ler vardır. Onlara karp bile Türkiye ha

rici siyacti enerji ile, pddetle, fakat dü
rüadülde mukabele etmeli bilmiftir. 
Kendi re.. ... zmi ise kurucu. yaratıcı bir 
realizmdir. Kurduğu yarattıiı: milletin 
hUrriyeti ve. istiklalini geçilmez duvar
larla çnirmek; milleti liyık olduğu &
bale, refaha iaal edecek yollan bulmak-
tır. 

lıte, bu büyük prensiplerle çaJııma
ğa koyulan cümhuriyet evlAdlan tam 
bir samimiyetle aulh siyaseti yapmağı 

ve bunun çok cesurane delillerini dünya-

Amerika cumur reisliği seçimi 
Ruzvelt ·Landon maçım kim kazanacak ? 

ESKi CiHAN ŞAMPiYONU DEMPSEY DE PROPAGANDACILAR ARASINDA- (NAMUS. 
LU SEÇiM) BlRLlGI SEÇlMDEIS0.000 SAHTEKARLIK ]JEYD ANA ÇIKARMIŞ - YENİ BiR 
SEÇiM TAKTIGI: REY MÜBADELESİ - GAZETELERİN YAPTIKLARI SEÇiM MVSABAKALA .. 
HININ NETiCELERİ - AMERlKA'DA GAZETE PATRONLARI CUMURİYETÇI. MUHARRİR-
LEH DEı'WOK.RAT. 

Bütün Şimall Amerika, aylardanberi giriştiği ve son baltalar içinde .şiddetini arttırdığı cumur 
reisliği seçim mücadelesinin neticesim J ikinci teirin salı günü alacaktır. 4 ilcinci teşrine Amerika, yeni. 
cumur reisinin idaresi altında girecektir. 

Cumur reisliği aamzedleri arasrnda en kuvvetli si demokrat partinin namzedi şimdiki cumur reisi 
B. Ruzvelttir. B. Runeltin karşısınaa en kuvvetli ra kibi de cumuriyetçilerin namzedi B. Landondur. Bu 
J/ıi rakib arasında mücadele ve Amerikadaki seçım it aliyet ve taktikleri bakhııda yabancı gaeztelerda 
gördülr.lerimizia bu/asalarını yazıyoruz: 

'landon - Ru:velt maçı. 
Jıliroir du monde mecmuası, (Ruz

velt - Landon maçı) başlılr.lı yazısında 
diyor ki; 

"Nevyork, Vaşington, Şikago, se
çim mücadelesinin en haraıetli ve coş-

kun tezahürlerine sahne olmaktadırlar. 
Ruzvelt, Amerikanın yarıaından fazla
sını kendi kuvvetine, fiki.rlerinin doğ
ruluk .ve isabetine inandınnıı bulun
maktadır. Landon ise halkın eski ide
allerinden bıkmrı, yeni f8hsiyetler ara
yan kısmı etrafına toplamqtrı .Her iki 
taraf da müaaviye yak:n talih prtları 
içinde çarpışmaktadır. 

Ruzvelt elinde rakamlar, istatiatik
lerlerle dört sene içinde yaptıklarının 

hesabmr veren nutuklar söylüyor. Bu
na mukabil Landon dötr senenin fena 

icraatınm örneklerinden meydana ge· 

tirdiği dosya ile halkı kendine çekme
ğe çalıııyor. Bir tarafın galibiyeti di· 
&er tarafın dört sene sürecek mağliibi

yetini hazırlamıt olacaktıc. Bunun i
çindir ki her taraf her türlü propagan
da vasıtalarına ba•vurarak ve paçaları 
sıvayarak canla başla uğrapna.ktadır. 

ya göstermeği bilmitlerdir. 1 
Türkiye eski dil§manlarile hanı siya. 

setine bütün aamimiyetile koyuldu. Bun
da muvaffak oldu ve dünyanın en kar· 
gaplık bir köfCSinde bir sulh, kardqlik 

cenneti vücuda getirdi. Bu siyuctin ne 

güzel bir tecelli9idir ki dün gece doat ve 
müttefik Yuıoalavyanm muhterem Bq
vekiline hitab ederken BqbaJranmns 
""vuifeaini yapuken itiraf edilemiyecek 
lait bir vaaıta lruDanmap dilf6nmiyen 
bir latildimet sclJinjg beynelmilel .mq.. 
ma ve tefrild m ı idea bahletmaiaia 
ne lradar kolay olduiunu bugiln bilhu
• hiuetmeldeJim" .azJcrini .ayliyebil
miftir. Ne _..o biilrilmet reiı1ine ki 
bayle hmaru 1ıa11J1e dünya htbfc ai.ya
ectindeld d8re.tHlP yarından korkma
dan i1An edebiliJor. 

Koqale le ola aiyaw•isnis ba 
on tlç eene içiadc ber c&a daha si~ 
perçinlenea llllleda teceDi etmektedir. 
Tiirlriyeyi leYilen, biirmet edilen ve çe
kinilen bir Türkiye yapan Büyük Önder 
Atatürk harict siyasetinde de, bütün aa
vqtıp ifde olduğu gibi, tam randıman 
almıttır. Bir cümhuriyet hariciyeciai aı. 
fatiyle korJanadan aöyliyebilirim ki bize 
dokunmak istiyen karşıaında ordumuz
dan evvel siyasetimizin demir çenberini 

Batka memleketlerde seçim bir parti i
ti. parti mücadelesidir. Amerikada böy

le değildir. Burada partiler değil, p

hıslar, şahsiyetler çarpışmaktadır. Mi

tingler, namzedlerin resmen verdiği 

nutuklar, programlar hiç şüphesiz seçi-

Dem,,-y. bal
ina alJcışlau •· 
rHında bağırı

yor: "Ruzvelte 
rey verin. O mü
kemmel bir adam
dır!" - Sağda: 
Dempsey sözünü 
bitirdikttıa sonra 
herkese balon dağı· 
tıyor. ve halk balon
ları çocukça bir ~ 
vinçle ~şiriyor ..• 

me müessir olmaltadırlar. Fakat bun
lardan ba§ka ye sırf amerikanvart pro
paganda yoJJarına da baıvurulmaktadır. 
Bunların arasında en göze çarpanlan 

Dempsey ile ~lia Erhardt'm propa
gandalarıdır. Biri (ring) in diğeri de 
hava sporunun Amerikada çok sevilen 

bulacaktır. 

Fakat, yurddqlanm, harici siyaset 
yaJmz emniyet havası yaratmakla yapıl
maz. Milletin hayatı yalnız vesikalann 
tatminkir iialQbuna dayanarak korun
maz. Sırf nazariyat ile bir cümhuriyet 
hiikümeti milletin huzunma çıkarak ra
hat edin, her teY tamamdır, her fey e-

mindir, diyemez. Harici liyaaet her tcY
den enel sllncB,e daymur. &aasen bil
din dolltlaklan, ittifa1r1an yaratan yine 
lilncü Jmnetidir. Ç6nldl ordusuna da-

1amaaıaa bir milletle diler bir devlet 
harici emaiJette tmptlli mesai etmeli 
kabul edemu. Terk onluaı türk harici-

yainin temel'dir. Ona ne kadar kuvvet. 
lıendirinek ..... pyelere dayanan .. 
yaaetimiz o kadar Jiibelir, inldpf eder. 

itte ben cimbariyet bariciyedsi olarak 
mm 1amunmımta Jl11'ddqluım kahra
... türk ontu•na mey&iJai, inapgm ye 

bayraalıpm ifade etmek iatiyorum. 
Son umenlarda ciimburiyet h~ 

ti harici siyaset aJamnda büyük bir mu
vaffakıyet kazandı.. Memleketin miida· 
faa kabiliyeti için elzem olan bir halda 
bant ve meıruiyet yollarmdan y6rliye
rek istirdada muvaffak oldu. Bolular 
mukavelesi yalnız milletin ha1dmu tanı· 
tan bir zafer değil, aym umanda, tür-

bu iki kahramanı Rusveltin kazanman 
için canla bqla çalışmaktadırlar. Bü· 
yük bir lokantanın sahibi olan eaki dün· 
ya f81Dpiyonu Dempsey, içinde iki rad· 
yo ve birçok hoparlörler bulunan bü
yük bir kamyon üstünde sokakları do
la!fıyor, kendisini seven, ve yalnız onu 
görmek için biriken halk kalabalıkları• 
nm önüne bir caz havam ile çıkıyor. 

Alkışlar arasında sözüne başlıyor: 
- Demokratlara rey veriniz. .Ben 

de demokratım, bazıları benim para ha· 
tın için propaganda yaptığ mı söylü· 
yorlar. Bu yalan. Benim paraya ihtiya• 
cım yok. Ben Ruzveltin kazanmasını 

istiyorum. Çünkü o fakirler babaaıdırc 
O hepinizi açlıktan, sefaletten kurtar~ 

dı. Memlekette bir nizam kurdu.,. 
Demp•y'in bu sözleri atkı§ tufaıu 

ile kartıWıırbn eski l8Jllipyon halb 
avuç avuç tifiıi1memiı balon dağıtıyor, 

Halkın sevinç içinde tiıirdiği bu bat 
lonlann üzerinde de (Ruzveltin kazan. 
maıı için milcadcle ediniz) yazıları y .. 
zıh. 

Amelle Erlıardt da binlerce oyun• 
cak tayyareleıini halka dağıtıyor ve hiç 

- Sayfayı çeviriniz -

kün dürüstlüğünü darbı mesel haline 
koyan bir hadisedir. Montrö'yü cüm .. 
huriyet hükümeti on üç senelik siyaseti· 
nin yarattığı bava ile ve harici siyaseti. 
nin metodik meaaiaile kazandı. Herke
sin bakkmı tanıyan. hak mefhumuna r"' 
rekten bap olan türkün haklmu tam· 
mamak artlk -timae için mümkün ola
madı ve y-.iıawkavele ile Boiazlar ı. 
bil haline pmif oldu. 

Harici llyaettc bir muvaffakıyet 

görclDilinüz -.kit bunu biç bir aman 
trı dile bwı......,.yinia yurddqlanm. 
Taadllf diJ>l_..... basen kuvvetli bk 

yardımcı Glar. Fakat hiç bir aman bir 
eser ttotuw IWiseleri yaJcmdan 
talaö etmek ..nn1ıı denlerini ezbere 

bilmek bir _.,.nm mahiyetini tahlD et
mek, ~ halda ilme bllrilJeo 
rek onayatatmak itte muvaffakıyetli blc 
eRria mey4- &eJebilmesi için elsem 
olan tcnitJ eamhuriyet htık6meti hep&. 
misi anindiren llontrö aferini ba 
amillere~ ihraz etmiftir. tııe. 
yurddqlanm. me bu umirnl haabllW 

ile yaratıcı cümhuriyetin mütevazi bil 
ıubesinde kaynaymı ateıi m.ettlrmet 
iatedim. Bu atet cilmhuriyetin kendi • 
tefi büyük türk inkılabınm temel tat1-
clır. Söıımcz .e aönmiyecektir. 
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pıpheaiz bu oyuncakların üzerinde de 
(Runelte rey veriniz) yazılı. 

Bunlara mukabil (Landon) cular 
.. bot durmuyorlar. Bol iç.kili muhte· 
tem ziyafetler tertib ediyoclar. Miting· 
ler, ıeçid reaimleri yapıyorlar. On, on 
bet orkeatranm İftiraldle birkaç kilo
metre uzunluğunda alaylarla caddeler· 
den ıeçerek Landon lehine ve Ruzvelt 
aleyhine gösterilerde bulunuyorlar. 
Demokratlar kazanacaldanna emin. Cu
muriyetçiler iae kendilerini timdiden 
kuanmıı glSrüyorlar. Gazeteler her iki 
tarafın da propagandasına aynı niabet· 
te yer ayırmaktadırlar. Radyolar hafta· 
nm her günü ve günün her saati dur· 
madan itlemekte ve illi tarafın da ka· 
nnçlarını her on dakikada bir tam bir 
bitaraflıkla bildirmektedir.,, 

• 
Ruzvelı'in iniicadele taktiği. 

Nnyorkta 'ıkan Natioa gazetesi 
yuıyor: 

"Amerika gazetelerinin müdür ve 
sahiplerinin yüzde aek•mi cumuriyet· 
çi, yani Landon taraf tandırlar. Buna 
mukabil de gazete muhamrlerinin yüz. 
de sekseni Ruzveltçidir. Nevyork He
nld gazetesi, siyasi muhilrrirler arasın
da yaptığı bir ankette SO muharrirden 
44 il Ruzvelte rey ve.rmiıtir. 

Bu aebebledir ki aynı gazetede ay
nı tiddetle bem Landon hem de Ruz· 
velt aleyhinde yazılar yer bulmaktadır. 

B. Ruzveltin trenle yaptığı müca· 
dele tumeai iyi neticeler vermiştir. Cu
mur reiai, aöyledifi ytbterce nutuk •· 
namda halkı kendisine çekecek hare· 
ketlerde bulunmaktadır. lıleeell bir nut· 
Jınmun ,.anamda etine bir telcraf veril· 
mektedir. Runek bu telpafı okuduk· 

tan sonra halka: (Şimdi ialdıiım bu 
telgrafta bu sene 55 aenedenbed ilk 
defa hiç bir banka iflhl kaydedilmecU
li bildiriliyor. Bu, 55 senedenberi ilk 
defa görillmüı bir ıeycllr." demekte ve 
kendi idaresinin doğrulutunu ispat et
mek istemektedir. 

Landon~a yardım edehler: 
Henri Forddan aoara mefbur harb 

malzemeai taciri Du Ponlu' da Landon 
tarafım iltiaam etmektfillirler. Bu mU
e1&eae lntihab mtlcadehsi için Landona 
76.600 dolar vermiftk. ~ cumur re
lai Teoclor Runeltia kadit da Landona 
taraftar olduğunu gazcıtelfrle ilan et• 
miştir. 

Ltterary Digert mecmuası 3 ilkteşrinde 
karileri araamda bir aeıme mU..balraaı 
açmııtır. Bu mU..babcW Hnyorkta Lan 
don 99228 ve Runelt la S4120 rey al· 
11111lardır. Buna karp HaJork Sunday 

Aa buna bemer bir miii~da Ruz
velte 10771 ve Landona İle 6775 rey ve
rilmiıtir. 

Bu tezad karııamdar 1ıfevyork Sun
dayın bir karii 5 bin •ıara kartı 10 
bin dolarla kendi g~inin kazana
cağına ve Ruzveltin c~ur reisi ola· 
cağına bahis tutmaktadı{.,. 

(Namıulu aeçim) birliğinin 
kontrolıı. 

Nevyorlı Heıald pmte•iaden: 
Seçimin kanun ve aantua daire.ain

ü yapılmaamı kontrol için kurulan 
.. Namualu seçim birlii~fc\mdiye kadar 
150.000 aahtelrirlık te9\j~'-.etm.iıtir. Bu 
aahtekirbklar aruında bir takım haya• 

11 seçmen adları, umUIXl) ~çe, bot ar· 
ta, garaj adresleri vardıf,. 

New Republicde Up•a Sinclair W. 
asiyle çıkan bir davet ~ Amerika
daki seçim taktiğine cilJ&l bir örnek· 
tir. Bu davette fU aa~ 'Vll'dır: 

.,Karım ve ben Kaliff)pıiyadayu Ye 
Ruzvelte rey verecetiz, N~orktald l· 
ki dostumuz da aoeyaliat pamzed To
mua rey verecek. Araquada anlattık. 

Nevyorktaki ~ bizim yeri· 
mize Ruzvelte Nevyorktaıı rey vere• 
celder ve bb de oalanıı yerine Kalifomi• 

ULUS 

B. Musolininin Milanoda verdiği nutuk 
B. Mu•olini ltlfİzmin 15 inci yılJönümü münaebetiyle Milano'Ja Z50 bin lıifililı bir laallı lıüt

lai önünde büyiilı bir ayad nutulı vererek ltalyanın "lf nyaet .ahtutntlaki vaziyetini tabit ef
miftir. Bir çok yabancı memlelıetlerin radyo utcuyonlan vaıtaiyle aynca nqretlilen oe her taral 
ta tlerin ôki.ler uyantlıran bu nutkun hülO.aını pazarte•İ gün lıii .ayımıztla neıretmiftilı. B. Mu
aolininin tlif aya.a Nlatutnd alıi fikirlerinin olıuyucularımızca iyi c:e anl(lfılabilmai için bugün Je 
nutkun tamamını lıoyuyonu : 

" - Çok brıtık ve çok kaygı verici 
bir zamanda, f.,iat ltalyanm, öteki Av· 
rupa milletleri ile olan münasebetlerini 
tesbit etmek isterim. Sarfedeceğim bü
tün kelimeler, ölçülmüı ve üzemide dil· 
ıünülerek söylenmiştir. 

Eğer Avrupa havası berraklandırı1-
mak isteniyor ise, her feyden öne~, 
meydanı Vilson ideolojilerinin muaz
zam yıkılıtı enkazını teıkil eden kon
vanayonel bütün ham hayallerden. bil • 
tün basma kalıp lakırdılardan, bütün ya
lanlardan temizlemek Jizımdır. 

Bir ham hayal: dlôluızlanma 
Bu ham hayallerden bir tanesi •ı

lihtan tecerrüttür. Herkesin siUlhtan 
tecerrüt etmesi keyfiyeti bugün mu
vaffak olmamıştır. Çünkü hiç kimse, 
olmıyacak JCyi, manasız bir feyi iate • 
mez. Silihsızlanma konferansı organ;ze 
edilmesi bir sıçan doğuran bir dağ hi -
kiyeaine benzemiştir. 

Hayatın ve tarihin hakikatlerini soğuk 
kanlılıkla gözden geçirmeğe alışmıı olan 
faıistlerin reddettikleri ham hayallerden 
bir batkası da, kollektif emniyet ismi 
ile anılan ham hayaldir. Bu kollektif 
emniyet, hiç bir zaman mevcut olmamıt· 
tır, bugUn de mevcut değildir. Ve hiç 
bir zaman da mevcut olmıyacaktır. Er· 
kek bir millet, kendi kollektif emniye
tini kendi sınırları içinde vücuda ge
tirir ve kendi alınyazısını bafkalarmın 
emniyet edilmez ellerine terketmekten 
kaçınır. 

Bölünme• aulh - bölünme:s lıarb 
Reddedilmesi lizım gelen buma ka· 

lıp lakırdılardan bir baılaw da böli.in
mez sulh tabiridir. Bölünmez nlb de
mek, bölünmez barb demektir. Halbu· 
ki milletler, pek haklı olarak, kendile • 
rini alAkalandırmıyan menfaatler ul· 
runa dövüpnekten içtinap etmektedir· 
ler. 

Milletler Cemiyeti ya deiiımeli 
yalıud ölmeli •• 

Milletler Cemiyetine gelince, bu 
müessese, bütün devletler arasında tam 

bir hukuki müsavat manasızlığı üzeri· 
ne kurulmuıtur. Halbuki devletler, hiç 
olmana, tarihi meauliyetleri itibariyle, 
biribirlerinden farklıdırlar. Milletler 

Cemiyeti sarih bir iki yol ağzında bu -
lunmaktadır: ya batkalatmak. yahud 
8lmek. Milletler Cemiyetinin baıkala • 

pbilmeai çok güç olduğundan, bizce, 
rahatça ölebilir. İtalya, italyan mille • 
tini bofmak için ona karıı yapılan utan· 
dırıcı muhasaranın organize edilmesin
de Milletler Cemjyetinin gösterdiği 
feyt&nca aUrati unutmıyacaktır. Bizim 
askeri gayretimizi ve dört bin kilomet· 

yada Tomua reylerimizi vereceğiz. 
Bizim reylerimize Ruzveltin Kalifomi· 
yada ihtiyacı yok. Fakat Landonculara 
kartı Nevyorkta fazla rey alması lizım. 

re uzakta vUcude getirmekte olduğu • 
muz medeniyet eserini kırmak için 
Milletler Cemiyetinin yaptığı gayretle· 
ri unutmıyacaktır. Milletler Cemiyeti 
buna muvaffak olamamııtır. Çünkü Mil
letler Cemiyeti, kendisini, her tfülü fe
dakarlıklara, hatta birlik olmuş 52 dev· 

açmıttır. Bu anlapıalar, Avusturya dev· 
!etini heyeti umumiyesi itibariyle tak· 
viye etmekte ve Avusturya istiklilini 
daha ziyade garanti eylemektedir. 

Macaristan'a gelince, bu memlekete 
karıı adalet nihayet temin edilinciye 
kadar, Tuna havzası menfaatlerinin ka-

B. Musolini ve nutkunu verdiği lllilanoda Katedral meydanı 

lete kartı savafllUlğa dahi muktedlr ,,_ 
lan italyan milletinin arzettiği tam bir
lik karııaında kalmıttır. Esatıen b~~ 
aulh aiyaaeti güd.ne;c.için muhakkak su
r~tte Milletler c~rnı:teti kori ! •rlfrn • 
o;,.n geçmek lbım cirğildir.•· 

Bundan sonra ltalyanın muhtelif 
devletlere karşı olaa vaziyetini tesbite 
geçea B. Musolini, sözlerine şöyle de
vam ediyor: 

Frama ve lıalya 
"- Fransa ile yapılan 1935 anlat

maları iki memleket arasında hakikaten 
samimi mUnasebetler için yeni bir say· 
fa açabilirdi. Zecri tedbirlerin havada 
bıraktığı soğukluk, İtalyanların Adisa
baba'ya girmelerinden beri iki ay ge~ 
tiii halde bili kalkmamıştır. Bu, laf • 
zm manayl öldürmesine, formalizmin 
hayatın milsbet hakikatlerini boğması
na klasik bir örnek teşkil etmektedir. 
Bugün bile, yahuda arslanı sabık impa
ratorluğunun kati ölümUnden sonra da· 
hi, Fransa, hala Cenevre müessesesinin 
solmuş kitapları üzerine eğilmiş bulun
maktadır. Şurası muhakkaktır ki fran
sız hllkümeti bize karşı uyanık intizar 
vaziyetini muhafaza ettikçe, biz de aynı 
trazda mukabele edeceğiz." 

lsviçre ile olan çok samimi milna • 
sebetleri kaydeden B. Musolini, orta 
Avrupa hakkında ıunlarz söylüyor: 

A vıuıurya ve JJI acarnıan 
" - 11 temmuz anlaşmaları, yeni 

A vuaturyanın tarihinde yeni bir devre 

Bizim gibi düıünenler varsa onlar da 
reyleimi bu suretle mübadele ettikleri 
takdirde auneltin Nevyorkta kazan. 
maaını kolaylaıtırmıı olurlar .• ,. 

tt surette ahenkleştirilmesi kabil olamı· 
yacaktır. Çünkü Macaristan, hakikaten 
harb malQllerinin en büyüğüdür." 

B. Musolini, macar milletini methe
diyor ve diyor lci: 

" - İtalyan milletinin duygularını 
açık bir surette Macariatan'a ka11ı gös
termek için yakında resmi bir fırsat ele 
geçecektir." 

Yugoslavyadan bahseden B. Jluso • 
lini bu hususta ıunla11 söylemii,ıir : 

lıalyo, Yugoslavya ve Almanya 
"-Son zamanlarda iki memleket a

rasındaki münaaebat havası çok iyilet· 
miştir. Hatta iki meınleket münasebet· 
lerini yeni müsbet dostluk temelleri ü
zerine koymak için lizım gelen moral, 
aıyaaal ve ekonomik ıerait kifi miktar
da olarak timdiden mevcuttur.'' 

B. Musolini Almanya hakkında da 
şunları söylemiştir: 

.. - İtalyan milleti kütlelerinde geniı 
bir sempati doğuran başka bir memlı • 
ket de Almanyadır. Bcrlin konu~mala
rr, bazıları çok nazik olan b:1zı mesele· 
ler üzerinde bir anlaşmay:s varmak ne· 
ticesini vermiıtir. Ror.ıa ile Bertin ara· 
aın<!aki hattı müstakim, ayırıcı bir hat 
değil, bilakis işbirliği ve sulh azimleri 
bulunan bütün Avrupa devletlerinin et
rafında işbirliği yapabilecekleri bir mih
verdir. ı ı temmuz tarihli anlaşmaları 

ile Berlin ile Roma arasındaki anlat • 
mazlık unauru da kaldırılmıt bulun· 
maktadır." 

B. Muşolini bolıevizm halı/rında de
miıtir ki: 

Bolfevism aleyhtarlığı 
"- Bolşevik aleyhtarlığı bayrağı, 

ltalyan f qistlerinin, bütün fedakirhk· 
lara katlanarak ve kanlarını dökerek 
altında savaıtıkları bizim eski bayrağı
mızdır. Bolşevizm ve yahut komünizm 
denen JCY• en son mertebeaine çıkarıl
mıt devlet aüperkapitalizminden baska 
bir tey değildir. Boltevizm ve yahut 
komünizm, bir sistemin inklr ve redde
dilmesi d~ğil, fakat bilikis o aynı sia· 
temin en yüksek mertebeye çıkarılma. 
aıdır. 

Bundan bafka. fasizm ile demokra· 
ai arasındaki tezadı da bir tarafa bı • 
rakmahdır. Hakiki demokrasinin vücu
da getirilmi! loduğu bir memleket var
sa, o da, fa,izmin yeni sentezi ile haki· 
kt bir insanlık ve çahpna medeniyetine 
doğru giden yolu açarak yeni bir istik
bali müjdelemiş olan faşist ltalya'dır." 

B. Musolini bundan sonra, aynı U• 

manda, lrulaldatını dilchtle çevirmiş 

olduklarrnı larzettiği ingilialere de hi
tabettiğinl bildil'•relc diyor ki: 

• - İtalya, Altdenizde bir adadır. 
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Tuna üzerinde 
yenilikler 

La Rlpııbliqw de /eaa • Piure Ge • 
rard yazıyor : 

Uçam bucaksız Avusturya· Macarı. 
tan imparatorluğunun yıkılıtmdan KP.rl 
kalan ve o zamandanberi iyi münue • 
betlerini idameden u.zak durmayan iki 
çaresiz küçük devletin, bugilıı, bu tabii 
anlatmaJarmı kuvvetlendirmeie uğl'8.f • 
makta oldukları besbellidir. Avuatury .. 
Macaristanın sıkı bir ittifak akdetme • 
teri ihtimali yabana atılacak bir it 
değildir. 

Şayet bu ittifak tahakkuk edecek 
olursa Avusturyanın -biribirine zıd te • 
sirler araaınd kalmış, fakat gitgide Hit• 
}erci hakimiyetin altına girmekte bu • 
lunmuş olan Avusturyanın· mukadderi 
üzerinde müessir olacaktır. Zayif Avu .. 
turya bir tarafa bağlanmak mecburiye • 
tindedir. Eğer onun alman çimasına 
bağlanmasını istemiyor isek ona bir baf'" 
ka çima atmak gerektir. Trianon M ua .. 
hedesinin parçalamış olduğu Macarıs • 
tan, kendi başına, kafi bir mukavemet 
üssü olamaz. 

Romadan gelen yarı resmiye benzer 
bir telgraf. Kont Ciyano ile von Neu • 
rath'ın görüşmelerinde c Küçük İtilaf 
ile anl8fD18Dın münasib olacağı > hak • 
kmda m"tabı:k kalmışlardır. Bu pyia • 
nın imkansız tarafı yoktur ve esasen 
biz, Roma ile Bel@adın münasebetle • 
rindeki büyük gelif!DCyi daha önceden 
kaydetmiı bulunuyoruz. 

Mittel • Europa·de, zihniyet deği11ilt
liğinin, diğer alametleri arasında biri 
de budur. Biliriz ki bütün Tuna mm• 
takası macar hududlan meaeleainin, ma• 
car milliyetcilerince ileri aUrülcn mülki 
tamamiyet ve iddialann hWanli altında 
bulunmaktadır. Bir taraftan anlaflll& 
bilmez bir red ve diğet taraf tan da müf 
rit bir ınüddea, Avrupanm bu zavallı 
bölgesini, için için devam eden bir mu• 
harebe sahnesi haline getirmektedir. 

Bugün bıkkınlık, yahut hakiki men; 
faatlerini anlamak veya Pancermaniat 
ve Panalaviat tazyiklerinden Urkmek 
gibi aebeblerin teairi altında bir takmı 
ümit ışıkları belinneğe batlamı,tır. Ge
çen eün, Krofta hikim, Praeda, dostça 
anlatmalar kapısını kapamayan sözler 
söyledi. Budapeştede, yeni macar bat • 
bakanı Daranyi, memleketinin meta
libi hakkında, selefi General Gömböt
den daha mutedil bir lisanla konuştu. 

Nihayet, görünüıe göre Musolini, 
Cermen tazyikinden gittikçe kaygılan• 
dığı için, bir taraftan üç küçük ıtilif 
devleti ve diğer taraftan Roma paktını 
imzalamıt olan \ vusturya ve Macaria • 
tan arasında bir yaklaşmanın imkanla • 
rını arayacaktı~ Muhakkaktır ki macar 
arazi divaları hakkında bir uyuşmayı 
ve Tuna devletleri arasında bir fede
rasyon değilse bile bir c cemiyet > te,. 
kiline varacak oluna Hitler iştihasına 
ve Sovyetlerin bu mtntakalardaki çalı,. 
malarına karşı bir aed vücude getirmi.ı 
olacaktır. 

İtalyan politikası budur. Neden fran. 
sız politikası da bu olmasın ? 

Büyük Britanya imparatorluğunda ma
kul dülllnenler şurasını anlamalıdırlar• 
ki emrivaki vücud bulmu,tur ve artık 
kaldırılamaz. İki taraflı bir çarpıtma 
farzedilemez. Hemen Avrupai bir ma· 
hiyet almıyacak olan iki'taraflı bir çar
pışma, olamaz. O halde bir tek hal ça• 
resi vardır: Karşılıklı menfaatlerin ta• 
runmaaı esasına dayanan tam, çabuk ve 
vazıh bir anl8Jm8. Eğer it böyle olmu
sa, • ki, bir Roma denizi olan bu deniz. 
de İtalyan milletinin boğulmaaı düttl • 
nülmüyor iae, bunu ıimdiden varit gör
miyorum • o zaman herka ıuraaını bil
ain ki italyan milleti ,tarihte eıine u 
rastlanmıt bir azimle aanp hazır ola
rak bir tek adam gibi ileri atılacaktır." 

FQfizmİn 15 inci yalı için 
direkıi/ler 

B. Musolini bundaa sonra faşist ta• 
rihinin ıs inci yılı i,ia ıu direktifleri 
vermiştir: 

" - Yakın ve uzak bilttın dilnya ile 
aulh, silihlı bir sulh. Hava. deniz ve be 
ra ıillhlanma programı muntazam aa • 
rette inkişaf ettirilecektir. Milletin bO
ttin enerjileri bütüıı sahalarda buırlaıı• 
dırılacaktır." 

B. ltlusolinl, son sil• olarak, mlluo
lulara bitabederelı "'*ı s61lnniftir: 

., - imparatorluğu k.ıymetlendir • 
Solda: f ablarına routleriyle, cum}ıurlyetçiler hıldi mm
udleriaia sıbatiae i~yorlar. - Sağda: çocuklar mitingleri 
dikltatlt1 tııkib ediyorlar ve faal bir rol oya.uyarlar; çan.ta on-

larıa vazıb fikirleri ~k dela •na.elen, llabaları 
anrinde tesir yapmaktadır. 

Akdeniz, Büyük Britanya için, bir yol· 
dur, imparatorlu}J ile denıiatırı mnhte· 
lif parçaları arurnda merlialeyi. kraal • 
tan birçok yollardan biridir. Fakat itaJ .. 
yanlar için 4~oniz bizzat hayattJr. 
İtalya, lngUtflreniıı bu yolunu n• teh· 
dit etmek, ne ek kesınek istememekte • 
dir, fakat kendi hayati hukuk ve men • 
fatileiine de :taü~ edilmeaini tale • 
betmektedir. l)u -itte ik! yol yoktur. 

1 
mek ve bu impaar• 1uğu, ntanm re • 
f ahmın, kuvvetinm ve pn ve ıerefinlft 
b;r unsun' haline ~wrmek i~ln ön aaf• 
ta çalışmar. ızı dUer:m ,. 
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Belçiha'da Reksiz.m alı verilen siyasi hareketi·n şefi olan Leon· 
Dearelle bu hareketi ortaya çıkar Jığı ve nihayet mebus olup parla· 
me';.toya

1 

girdiği günden beri kendi sinden sık sık bahsettiren bir genç 
politika adamı olarak her tarafta dikkati celbetmektedir. Aşağıda 
okunac:ığı gibi, umumi vaziyete bakılarak aykırı sayılabilecek likir • 
lerini bile açıkça beyandan çekinmeyen ba zada Marianne gazetesi
nin bir muharriri tamamiyle objek til bir görüşme yapmı'}tır. Ba gÖrÜ§· 
menin hadue ve fikirlere aid kısımlarını oldukları gibi alıyoruz. 

Tercüme ettiijimiz diğer yazı daDeyli T elegral gazetesinin Brüksel 
muhabiri tarafından yazılmaktadır. bu yazı, Reksistlerin hangi rejime 
taraftar olduğuna, Hitlerizmle ne dereceye kadar alakadar bulundu· 
ğunu, iktıdar mevkiini ne gibi ıJcuı lalarla ele almak istediğini etraf· 
ile incelemektedir : 

Faşist selamından hasıl olma bir saf 
arasından geçerek yukarı çıktık. Leon 
Degrelle'e baktım: boynu kalın ve sağ
lam. Yüzü etli. Gözleri heyecandan par
lıyor. (Belçika Kıralınm onun hakkın
daki kelime oyununu hatırlıyorum: 

Degrelle yahud rex • appeal), Degrelle 
söze başlıyor: 

- Flandr'dan geliyorum. Flaman
lar, ilk defa olarak, kendileriyle fran • 
sızca konuşmama muvafakat ettiler. 
Kendilerine söylediklerimden bir şey 

anlamadılarsa da heyecandan çıldırı

yorlardı. Bilirsiniz ki kalabalık, büyük 
cümlelerle avuç içine alınamaz. Ona 
hırsla hükmolunur. Adamcağızlar ken· 
dilerini kurtaracağımı, çünkü onları 

sevdiğimi anladılar. İlerden beri haksız-

- Ren'in işgali hakkında ne dUşünü
yorsunuz? 

- Hiç. Hitler barb istemiyor. Harb
la hiç bir şey kazanılmadığını ogre.ı • 
miştir. Tek kazanılan bir çok ölü:H:.r. 
ve işte o kadar. 

'' Benim rolüm Fransa ile Aimar.:ya· 
yı barıştırmak olacaktır. 

''Fransa, politikasına böyle devam 
edemiyeceğini nihayet anlıyacaktır, zi· 
ra kendisininkinden büsbütün başka ide· 
olojileri olan memleketlerJe çevrild · ~i • 
ni yakında görecektir. 

''İtalya, Almanya, İspanya ... çembe
ri kapamak için eksik olan yalnız Bel
çika idi. 

Uon Degrelle dimdik yüzüme bak· 
tI: 

B. Leon Dögre! tevkı' f edildikten sonra 

hk kurbanı idiler. Fakat şimdi ben
de bir müdafi bulmuş olduklarım gili
yorlar. İdare mevkiine geçince iki hü
.kümet merkezi kuracağ:m: biri Flandr
da, diğeri de Vallonie'de ... Bu adamla
rın da, Fransa'da ekseriya düşünüldüğü 
ıgibi hiç de cerınen olmryan kendilerine 
has bir kültürleri olmalıdır. Ben kay
naklara kadar geriliyeceğim ve bu su • 
retle onlara Hollandalı olan kül
türler.ini vereceğim. Tıpkı bunun gibi 
devlet mekanizmalarının da çift olması 
lumıdır; tabii yüksek bir otorite altın
da iyice birleşmiş olarak. Şayed Belçi· 
kanın birliğini kurabilirsem onu kur • 
tarmış olurum. Meselli gazetemde bir 
fransızca ve bir de flamanca idare var
dır. İşte iktıdar mevkii de böyle olacak
tır. 

"Kendi dilini bile ancak konuşabi • 
len bu zavallı halka fransızca öğretme• 
ğe kalkışmanın ne manası vardır?" 

Sonra birdenbire mevzuu değiştire • 
rek devam etti: 

- Ben Fransayı kalbten severim. 
ıBabam, din kavgaları esnasında Fransa
dan çıkarılmış bir fransızdı ... Ben, Av
ırupanm barışçısı olmak istemiş olan 
birinci Albert'in politikasını yeni baş
tan ele alacağım. Kırat Leopold'un ver· 
ıniş olduğu nutuk, programımızın hü • 
kümlerine o derece uygundur ki bir 
reksist nutku denilebilir.0 

, 

"Biz1er, artık, başka bir milletin pe
şinden giden bir millet değil, bitaraf 
bir devlet olmalıyız. Belçika artık kü
çük bir millet rolü oynamamalıdır. Av
rupada sulhu l:uracak olan kendisidir.'' 

"' Ben, Hollanda, İsviçre, Lüksem
burg, Belçika arasında bir birlik teşkil 
edeceğim ve bu blok barba karşı bir 
setl vazifesi görecektir. 'Gümrük engel· 
leri.ni kaldıracağım; talebe mübadelesi 
fapacağun, gençliği seyahate teşvik e
deceğim. Sizde hiç kimse seyahat et • 
tnez. Bakınız size bir misal vereyim: 
Fransız olan karım, kendisini Alman -
taya götürdüğüm vakit, 1914 de harb 
etmiş olan köylüler tarafından iyi kar
~nlaşmasına şaşmıştı. 

"Sizler, hududlarınızın ötesinde ne 
gibi hadiseler cereyan ettiğini bilmiyor 
'\l'e tehlikeyi mübalagalı bir şekilde bü • 
Yiik görüyorsunuz. 

Degrelle'e bir sual sordum: 

" ... ve bu çemberi ben JCapayaca· 
ğım ! .... " 

Sonra masaya vurarak devam etti: 
••Katiyen, komünistlfğin Belçikaya 

girmesine katiyen müsaade etmiyece
ğim. 

''Fransa, kendisinin her taraftan liıı
şatılmış bir Çekoslovakya haline girmiş 
olduğunu görünce hakikati farkedecek
tir, zira şimdi hududlarm üstünden, ide
olojiler teşekkül etmiş ve aynı suret• 
le düşünen milletleri biribiriyle birleş
tirmiştir. 

"' Uzım olan, görüyorsunuz ki, her 
şeyden önce, ferdlere bir ruh vermek • 
tir. İşte fransrz milletinin artık malik 
olmadığı da budur. 

"Bir keli.me ile izah etmek laztm ge
lirse Avrupayr, şark tehdidine karşı ye
niden kurmaktır. 

- Ya Almanya, sömürge istediği za. 
man ona ne cevab vereceğiz? 

Leon Degrelle, titreyen bir sesle 
bağırdı: 

- Fakat Afrika herkes için açık bir 
Avrupa sömürgesi olmalıdır l 

Kalktı. 

Sordum: 

- Zaferi kazanacağınızı umuyor mu
sunuz? 

Yüzüme baktı ve sözünil bitirdi: 
- Hayatta ümid edilmez, istenilir. 

Marcelle Prat 

BELÇİKADAKİ REKSİST 
HAREKETİ NEDİR? 

Yazan: Noel Panter 
Deyli Telegraf gazetesı"nin Brük .. 
sel muhabiri. 
Belçikanın yarı - faşist lideri Deg • 

relle'nin, siyasi bir ehemiyet kazanma· 
sı ve Walloon'ların, F1eming'lerin mem
leketindeki politikanın çehresini değiş
tirmektedir. 

Belçikada son günlerde çetin bir po
litika mücadelesi hüküm sürüyor. Bi
ribirleriyle mücadele edenler, bu saha
da mahrem aile mektublarmı bile neşre
derek, maksadlarına ermek için bunlar
dan bile istifade çareleri ara§tınnak • 
tadırlar. 

Her ne kadar Reksistlerin lideri ken- ı 
disinin kırallığa karşı sadık olduğunu 
sık sık beyan etmekte ise de, Belçika • 

ı daki cereyanlar, kıralın şahsını da po
litika mücadelelerinin içine çekmekte· 
dir. 

Burada kamoy, merak ve alakanın 
son raddesine gelmiştir. Her belçikalı 
kadın ve erkek şu sualı soruyor: 

- Bundan sonra ne olacak? 

PARTİNİN BtiYOMES!: 

Vaziyeti geniş ölçüde incelemek için 
şunu söylemekliğimiz lazımdır. Bugün 
Belçikadaki mücadele ,katolikler, libe
raller ve sosyalistlerden mürekkeb olan 
Koa1isyon kabinesi ile Fleman nasyo
nalistlerinin müttefiki olan Reksist 
partisi arasında vuku bulmaktadır. Par· 
lamentoda ancak dokuz sandalyaya sa
Mb olan komünistleri pek de kale al
mağa lüzum yoktur. Bunların vaziyeti 
son zamanlarda liderleri Jakmot'un ö
lümiyle büsbütün zayıflam:ş ve sarsıl· 
mıştı.r. 

Yarı • faşist muhalefet partisinin 
parlamentodaki kuvvetleri pek fazla de
ğildir. 202 mebus içerisinde ancak 22 si 
Reksist 18 i fleman nasyonalistidir. 

Sağ partilerden 20 kişinin de bu mu
halefete iltihakını hesab etsek bile ge· 
ne parlamentoda koalisyon hükümeti 
142 kişilik ytiklü bir ekseriyete sahib 
kalır. 

Fakat Reksist partisi, ancak hlı' se
ne evel kurulmuştur. Bunun kısa bir 
müddet içerisinde bu kadar terakki gös
terebilmesi Bay Degrelle'in birçok po
litikacıların menfaatini bir araya top • 
lamak hususunda gösterdiği liyakat ve 
iktidardan ileri gelmiştir. Bu adam, ga
yet kurnazca hareket ederek katolikler· 
le öteki partilerden bir kısrnınm finan
sal yardmılarını temine muvaffak ol • 
muştur . • 

Degrelle'in Berline sadece gönlünü 
eğlendirmek için bir seyahat yaptığı 

hakkındaki neşriyat pek ciddiye alın -
mamaktadır. 

Reksist lideri, üçüncü Rayh'ın pro
paganda teşkilatından para a1makla, 
açıktan açığa itham edilmektedir. Bu
na dair, elde esaslı deliller bulunma
makla beraber, Reksistlerin birisi Fla
man dilinde, öteki fransızca neşrettik
leri iki gazeteye ve geniş propaganda • 
ya sarfettikleri paran:n mecmuu 3 mil
yon Belçika frangı tutmaktadır. Bu pa
ranın hangi membadan tedarik edildiği 
noktası merak ve şüphe uyandırmakta
dır. 

Bazı taraflardan bu masrafların, bu· 
günkü hükümetin fazla kontrolundan 
bizar olan ve aldığı kararları kendi 
menfaatlerine uygun bulmıyan banka
cılar muhitinin yardrmı ile temin edil
diği söylenmekterlir. 

FLEMAN ELEMANLARI: 

Reksistlerin fleman nasyonalistleri 
ile birleşmiş olmaları, i1k önce, bir psi
kolojik hata olmak üzere telakki edil· 
miştir. Çünkü bu parti, daima alman ta
raftarlığı ile :şöhret kazanmış ve bu ta
ı-aftarlık büyük barb ıamanında kendi· 
ni göstermiş, ayrıca flamarılar, vakit va
~<t, muhta ... iyet idcJiasrna kalkışmışlar
dır. 

Reksistlerin flama"\larla birleşme • 
si, Wal1?0.1":iarla flama.,lıınn elelevere
re-k yenı l:>ir Belç'İka vücude getirmek 
dileğinde oldukları şeklinde tefsir edil· 
miştir. 

B·:ından baş~a parti programında 
memleketteki bütün sınıf zümrelerin 
memleket iktidarı için reye iştirak et· 
tirileceği maddesinin de bulunması bu 
lran.ıati kuvvetlendirmektedir. 

Bugünkü koalisyon hükümeti, dört 
sene için yeni bir reye müracaata lüzum 
nuymaktadır. Ancak, pek mühim bir si
yasi buhran böyle bir tedbire lüzum 
hisset•Jrebilir. 

Bugünkü partiler arasındaki muva. 
zenenin bozulacağına dair işaretler de 
görülmektedir. Eğer Reksistlerin kuv
veti artmakta devam edecek olursa. 

''halk cephesi'' tarzında yeni bir parti 
ele kurulacaktır. 

Belçikanın muktedir başvekili Bny 
Van Zeeland, bu tehlikeyi açıktan açı· 
ğa görmektedir. Bu zat, herhangi bir 
şekli ile diktatörlüğün aleyhindedir ve 
en muvafık hareketi, mutedil sosyalist
lerin de dahil olacağı bir merkez grupu 
kurmakta bulmaktadır. 

Başvekil, şimdi bir kütle heyecanİ)"· 
le hareket etmekte olan Reksistlerin 
dehşetli muhalefetine maruz kalmakta
dır. Histeri içinde buluna bir kütleye 
derd anlatmak da güç iştir. Bundan 
başka başvekil Van Zeeland aleyhinde 
yapılan ithamlar o kadar yabancı vo 
manasız şeylerdir ki bunlara cevab ver .. 
meğe değmez. 

DEGRELLE'İN ÖGÜNDtiGtt ŞEY~ 

Belçika faşist olacak mıdır? Bu su
ali herkes sormakta, fakat kimse cevab 
verememektedir. Bay Degrelle, pek ya .. 
kında bir tek damla kan bile dökülmek .. 
sizin, iktıdar mevkiinin kendi eline ge.. 
çeceğini söylemekte ve bununla öğün .. 
mektedir. Buna ihtimal ve imkan yotc? 
değildir. Bay Hitle.r de, Bay Musolini 
de iktidar mevkiini meşruti yollarla ele 
geçirmişlerdir; diktatörlük sonradan 
çıkmıştır. 

Faşist aleyhtarı olan partilerin bü .. 
tün Umidi Belçika milletinin ferdiyet .. 
çiliğine ve sağ duyusuna dayanmakta • 
dır. 

Bunlar Degrelle de dahil olduğu 

halde, hiç kimsenin bu karakteri boza .. 
mıyacağına kani bulunmaktadırlar. Fa• 
kat buna muhalif fikirler besliyenler d~ 
İspanyol halkının tarihi ve ananevi 
ferdiyetçiliğinin bir sivil barba mani 
olamadığını ileri sürmektedirler. 

Bay Degrelle, kendisinin bir dikta .. 
törlüğe talih olmadığını söylemektedir, 
Fakat aynı Degrelle bugünkii kabine .. 
nin diktatörlük yaptığını ve kendisinin 
"takdiri ilahi" ile memlekette nizam ve 
kanunu koruyacağını iddia etmektedir. 

Fakat burada, yabancı modelleri tak• 
lidden çekineceğini söyleyen bir ada .. 
mın bu sözleri hiç bir manaya gelmedi· 
ği şeklinde bir telakki de vardır. 

Reksist partisi liderinin halk ara • 
sında kaznadığı sempati, hiç ı;,.üphesiz, 
gün geçtikçe artmaktadır. BuJider, hü
kümeti devirmek tehdidinde bile bu!un· 
muştur. Bundan birkaç gün önce Brük
sel üzerine bir yürüyüş yapılması im • 
kan içinde bulunuyordu ve Reksistle
rin bunu zorla yapacaklarından korku· 
luyordu. Fakat Bay DegrelJe bu sırada 
beyanatta bulunarak "büyük ordusunun 
hükümeti, manevi kuvvetler" le devire· 
ceğini söylemiştir. 

BİR BERLİN ZİYARETİ: 
Japonyada rejim hareketleri 

Henüz otuz yaşlarında bulunan genç 
Reksist liderinin hemen ulaşmak iste • 
diği maksad ve gayeler ne olursa olsun, 
kendisinin çalışma tarzı ve metodların
da Hitlerinkilere büyük bir benzerlik 
bulunduğu göze çarpmaktadır. Degrelle 
gayet C<!nlr ve heyecanlı söz söyleyen 
bir hatibtir. O dereceye kadar ki hazan 
büyük halk kütleleri, onun söz söyliye· 
ceği yerlere para vererek girerler ve 
bu paralar parti menfaatine sarfolunur. 

Bay Degrelle, söz söylerken caketi
ni çıkarır ve kollarmr sıvar; tıpkı Vil
helmştrase günlerinden evvel Hitlerin 
yaptığı gibi ve o zaman hatib ''sistem" e 
• yani bugünkü hükümete ~ dehşetle hü
cum eder. Bu nutuklarda katolik ve sos
yalist politikacılara, hatta bazı hükümet 
nazırlarına del§.let etmek üzere kulla· 
nılan tabir şudur: Les pourris du regime 
(rejimin çürümüş ve kokınuşları .. ) 

Bay Degrelle'in bir takmı parti ar
kadaşlariyle birlikte son zamanlarda 
Berline bir ziyaret yaparak orada alman 
şefiyle görüşmelerde bulunması, sol ce
nah gazetelerinde şiddetli yazılar çık
masına sebeb oldu. Bundan sonra Rek· 
sist gazetelerin bütün neşriyatı, Berlin· 
de bu yolda istişareler yapılmadığını 

tebarüz ettirmek vadisinde olmuştur. 
Fakat alman başşehrinde böyle bir fa
a1iyet olduğu hakkında lcanaat verici 
deliller mevcuddur. 

Doyçe Algemayne Saytang gazete. 
sinde, Aleksander fon Tayer imzasiyle 
Japonyadaki rejim hareketleri hakkın. 
da bir yazı çıkmıştır. 
için için yanan çin-japon meselesinin 
yeniden alevlenmi~ olduğu bu son gün
lerde dünyamn alakasI Uzak Şark üze
rinde toplanmıştır. 

Aşağıdaki yazı, faponyadaki ceryan • 
larr göstermek bakımından dikkate de • 
ğer mahiyettedir : 

Gemimle birçok japon limanlarına 

uğradım; hamalından tutunuz da liınan
da çalışan işçilere kadar birçok japon • 
lar ile tanıştım. Vapurumuzda bir sakat 
lık olunca doklardaki işçilere, maki • 
nistlcre, elektrikçilere işimiz düşü • 
yordu. 

Liman ma!hallelerindeki politika ha. 
yatının otel ve elçiliklerdekinden bam· 
başka tezahürleri vardır. 

Limandaki temaslarım neticesinde, 
bu insanların derdlerini ve mücadele • 
lerini de öğrenmiş oldum: Her birinin 
zihninde iki fikir çarpışmaktadır; Ja· 
pon milli şuuru ile Marksizm. Bu iki 
fikrin mümessilleri olan mim marksist 
parti ile japon milli sosyalizm partisi 
mücadele halindedir. 

Avrupalıların liOğu tarafından milli 
marksist denilen partinin adı, Shin Mi· 
hon Kokumin Domei'dir. Bu parti ile, 

B. Leon Dögre!, pençe resinde Re ksist bayrağı bulunan bir binadan 
taraftarlarına n utuk veriyor, 

c Saisanto > adını taşıyan japon radikal 
sosyalistleri arasında büyük bir aykı • 
rılık vardır. Japon radikal sosyalistled1 

tekmil müstahsil sınıfların devlet hi • 
mayesinde devlet için el birliğiyle ça • 
hşmaları gayesini güdmketedirler. 

c Shin Mihon Kokumin > partisi 
marksist akideleri kendine mal etmiştir, 
bu itibarla proletaryanın devlet ve bor• 
juvaya karşı mücadelesinden başka bir 
gaye güdemiüorlar demektir. Bu par .. 
tinin mümeyyiz bir vasfı vardır ki o da, 
Marksizm'in, halkı ifsad eden Enter • 

nasyonalizm ile hareket ettiği sahalar• 
da hemen japon Emperiyalizmi tara • 
fında yer almasıdır. 

c Shin Mihon Kokumin > partisinin 
lideri eski komünist mebus lto Kazuo
ki Sazan, imparatorun şahsı bahis mev• 
zuu olunca, derhal duraklamaktadır. Bu 
zatın japon radikal nasyonaliıstlerile biı-

leştiği yegane nokta işt.e bu noktadır, 
İmparator rubanl, hatta ilahi başkan· 

dır. Ordu ve donanma, hükfu:net veba· 
kanların naayonal • marksist yahut ta 

nasyonalist olmaları onun bu sıfatını 
muhafaza etmesine mani olamaz. 

İhtilaller imparatora karşı yapılıru • 
yor. Eski bir işçi olan 1to K.azuaki Sa· 
zai'nin bilhassa liman mahallelerinde 
yaptığı toplantılar pek kalaba1ık ol • 
maktadır. Bu adamın yazdığı yazıları1 
mühendislerin, gümrük memurlarının, 
subayların okuduklarına şahid oldum. 

Bu partinin milli vasfı insani ilk anda 
aldatıyor. Fakat bir komünist teşkilatı 
olan c Rodo Kumiai Sarengo > nun ta .. 
mamile bu nasyonal marksist partisine 
geçtiğini duyunca, insan~ fikrini değiş· 
tiri yor. 

Komünist partisinin programındaki 

ilk ve son noktayı sınıf mücadelesi teş
kil etmektedir. Bunların da gayeleri, 
sermayeyi müsaôere etmek, mülkiyeti 

kaldırmak; her işçi ve çiftçiyi devle1 
hizmetine almaktır. Parti Sovyet Rus• 
yada olduğu gibi, organize edilmiı;tir. 

Bu organizasyon höcrelere, gruplara 
ayrılmıştır; her fabrika, imalathane ve 
harb gemisinin bir höcresi vardır. Ga
lebe çaldı-klarr takdirde yedi kişilik po
litik bir komite hükumeti ele alacaktır. 

-Tabii, bunların başında bir de impara• 
- Sayfayı çeviriniz .:... 
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Nafıa Vekilimizin bu sCi .. :erinden 
sonra Başvekil İsmet İnönü şu nutku 
irad etmiştir: 

"- Şimdi açacağımtz bu mutlu eser 
gelecek nesiller tarafından memnuniyet 
ve :vinçle karşdanacaktır. 

tlmid ederim ki bu eseri vücuda ge. 
tirmek için çalışanlcrrm hep5ini türk mil· 
leti su gibi aziz tanıyacaktır. 

Bu eser de cumuriyetin sevinilecek 
ve öğünülecek bir muvaffakiyctidir. Bu· 
nu cumuriyet nafıasına borçluyuz. Teb-
rik ederim. • 

Değerli vekil AH Çetinkaya nafianm 
başında daha bir çok eserleri b:ışarmak

la memlekete hizmet edecek ve bahtiyar 
olncaktır. 

Müsaade buyurursanız bu güzel ese· 
ri birlikte açalım ve göndereceği bol 
sularla Ankarayı şenlendirecek ve neşe· 
lendirecek olan bu hayırlı eserin işle· 
mesine yol verelim. 

torun bulunacağını kayôe bile lüzum 
yoktur. 

c Mippon Kokka Shakato » nun da 
gözünde ayni marksist gayeler tüt· 
mektedir. Bunların liderleri Tokutato 
Suyama adında bir adamdır. Ancak bun· 
ların gayeleri ötekilerden daha geniş 
ve şümullüdür. Çünkü bunlar, yalnız 
Japonya sımrları içinde çalışmakla ik
tifa etmiyerek fikirlerini Asyaya ve 
hatta Asyadışındaki ülkelere de yay • 
mak arzusundadırlar. 
Yabancı milletlerin hususile renkli -

lerin, kendilerine hakim olan kapita • 
liat devletlerin ellerinden yakalarını 
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Çubuk barajının ve lilitraj istasyonunun açılış törenı"nc aid 

enstantaneler: 
Solda, yukardan aşağıya: Başbakanrmız barajrn vanalarını 

açarkcnr nutukları dinliyen davetliler; Başbakanımız, bakan 
ve davetliler B .Namıkrn nutkunu dinliyorlar; Başbakanımız ve 
davetliler barajı gezdikten sonra. 

Ortada: filitraj istasyonu önünde; B. Namık nutkunu okurken. 

Sağda, yukardan aşağıya: Başbakanımız filitraj istasyonu
nu açarlarken; filitraj istasyonunun dışı ve içi ge:dlirkeıı; 
Başbakanımız baıajdan suyun akışını scyrediyorl:ır. 

Başvekilimizin bu nutku ile beraber 
galeri methalinin iki tarafındaki pilüka
ları örten bayraklar a~ılmış ve buradan 
Ankaraya içme suyu scvkeden daireye 
gidilerek bu kısmın açılması yapılmış· 
tır. 

Başvekil İsmet İnönü bu kısmı da 
bizzat açmışlar ve "bunu yapanlar su 
gibi aziz olsunlar,. diyerek kordclayı 

kesmiştir. 

Çubuk barajındaki bu merasimden 
sonra da Ankara ziraat enstitüleri yn
nmdaki filtre ist:ısyonunun açılış me· 
rasimi yapılmıştır. 

Burada, Nafia Vekaleti müsteşarı 
Arif Baytın Baı,vekil İsmet tnönüne 
hitaben "bir sene evvel temelini atmak· 
la şeref verdigini ... ,, lıu mı.iesseseyi bi..zat 
açmakln da bizl .. re şeref verdiniz diyerek 
kapının anahtarlarını vermiş ve Başve. 
kil kurdelayı keserek kapuyu biz· 
zat açmışlardxr. İstasyonun bil· 
tün tesisatım ayrı ayrı gözden 

kurtarması gayesini bir parola gibi kul
lanarnğa çalışmaktadır. Bu hüküm, ja
pon emperyalizm bayrağı altında mark· 
sist akidleri yaymaktan başka birşey 

ifade etmez. 
Son zamanlarda bu iki partiye karşı 

yeni bir hareket uyandı: bu hareketin 
adı c Scisanto > dur. Hareket diyorum, 
çünkü Seisanto'nun kayıdh aı-asx, nas • 
yonal marksist partisindekilerden çok 
değildir; ve bu da tahminen on, on iki 
milyona yakın taraftara malik bulun • 
maktadır. 

c Seisanto -, bazı gayelerile alman 
naayonal sosyalist hareketine benzi • 

Ba~balcammız, A ,,Jr:ırayı bol suya kavuşturacak ve Çubuk ovasrnm 

sulayacak olan b arajı açarken 

yor. Ancak, alman nasyonal sosyalizmi
nin doktrin, ırk ve cermcnlik tarafla -
rile kıy.:s edilcıniyece~i gibi, bu hare· 
keti İtalyan faşizmi ile esaslı surette 
mukayeseye imkan yoktur. 

Seisanto'nun lideri lkeda'drr. Bu par· 

tinin arkasında münevverler, makinist, 

fabrika işçisi, elektrikçi gibi yetişmiş 

işçiler bulunmaktadır. Buna bir de kü

çük ve orta deıcct:de olan iş adamları • 
nın yığmmı katmak lazımdır. 
Programlarındaki esasta, sınıf müca

delesi yoktur, mülkiyeti tanıyorlar; fa· 
kat kapitalizmi reddediyorlar. 1mpara • 

tor, millet, borjuva ve iş~inin bir bütün 
olmasını istiyorlar. 

Bu parti, ki.içük ve orta halli fabri· 
kaların ekonomik ve finansal istiklal 
lerile mücadele etmeyecek, fakat mil • 
!etin uzun yıllardanbcri istediği gibi, 
faizciliği kaldıracak ve her sahada re • 
formler yapacaktır. 

Daha lkoda'nın önünde Avrupa ör • 
nekleı-i bulunmadığı devirlerde, Seisan· 
to partisi, askeri bir disiplinle organıze 
edilınişti. Bu partiye mensup her aza • 
nın, Jiu Jitsu düello ve güreş bilmesi 
lazımdır. 

Her şeyden önce bir japon hareketi 
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geçiren Başvekil muhtelif '1'!e<ı.eleler il· 
zerinde alakadar mühendi1tlerin verdik
leri izahatı büyük bir dikkatle takib bu 
y ..ırmuşlardır. 

Dün biribiri ardınca açılan bu iki bü• 
yük eserle Ankara şehri sıhi ve bol su• 

ya kavuşmuş, Ankara civar çiftçiler~ 

de bu eserleri tamamhyan bir s. .. ka· 
nal ve bentlerden müteşekkil birf!'U ınan· 

zumesi sayesinde geniş topraklarını su· 
lamak imkanmt elde etmiş bulunr.~ak· 

tadır. 

Doktör - Opera tör 

Nej' t ICulal\:ÇI, 
ANKARA, CEBECİ HASTA
NESİ KULAK, BURUN VE 

llOGAZ MUTEHASSISI 
Ankara. K ıaratif arkası 

Ali Nazmi ap. ~u lelefon: 3911. 
~~~ 

olan bu hareket, batının teknik yenilik· 

lcrini kullanırken, yabancı memleket • 

!ere aid olan herşeyin reddedilmesini 

istemektedir. Ona göre evde ve sokakta 

yalnız japon kıyafetiyle gezilmesi la • 

zundır. Japon istihsali teşvik edilerek, 

mümkün olduğu kadar dış memlekete 

çxkarmak, bunun gayelerinin belli baş· 

lılarındandır. Yeni iskan mıntakaları, 

sömürgelcı· kurmak, Çine nufuz etmek 

ve Çinin yam başındaki memleketleri 

nufuz altına almak programlarının esas

larını teşkil etmektedir. 
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MARESAL DE BONONUN HATIRALARI 
Okya.nosu geçen tayyareciler, bun- hatta kanalın kapatılmasından bile balı· 

-· 
H!Ibeş lwrbını bU§langu;ta idare eden ve so rıradan geri çekilip yerine Mareşal Badoglio'nu.n 
tayin edildiiii Mareşal de Bono'nun neşrettiği hatıralar bütün dünya matbuatında geniş akis
ler uyundırdı. 
Doy(·e Algcmayne Sa~·tımg'un Roma muhabiri bu eserin bir lıulasasmı yaparak gazetesine gön
rlermi.5tir. 11abeş lıarbmın ve ltalva siva setinin ic yüzünü gösteren bu yazıyı aşaiıya koyu
~·or11::.: 

dan birkaç yıl önce Romada toplandık· sedildi. Pesimistçe ve müşkülatlı ihti-
ları zaman, Musolini davetlilerin her mallere karşı daima hazır bulunmak 
birini ayrı ayrı Roma selamile selamla· lazımdır.,, 
mıştı: fakat, bütün nişanları ile Habeşistandaki siyasi vaziyet hak-
bezenip donanmış gala ünifonnasile kında, o günlerde de Bono istihbarat 
duran de Bo.no'nun önünden geçerken, servisinden şu aşağıdaki haberi alıyor: 
onun sivri sakalını tutarak sallamıştı. "Büyük bir hoşnudsuzluk hüküm 
Bu ayrı muameleden sonra, de Bono, sllrmekte, kabile reisleri aras::.ndaki mu-
sulh melaikesi olarak Doğu Afrikası- tad nifaklar gittikçe şiddetlenmekte, 
na gitmek direktifini aldığı zaman ha· barba girişilmesinin aleyhinde hemen 

Mareşal de Bono: Rasları ezebilmek maksadiyle }{as arasmcıa çok tekemmül etmiştir .. Bun- şından geçtiği gibi, bir hadise geçeceği hemen umumi denecek derecede itiraz. 
"- Amme hizmetindeki faaliyeti- Tafari, ıtalyan sıla:ıınm yardımını gör- dan dolayı ihti"?.S ve nifaka yaklaşmak, intibamı hasıl etmiş olsa gerek. Çün- lar yükselmektedir. Aussa sultanı Ne· 

ınin seyrini asker olarak bitirmek be- dü. Hatta, Udine dükasr, Tafarinin ha- çok para ve henı de pek çok para har- kü, yukarda söylenen gizli direk- güsi.. , tahtından indirilmesine taraftar 
nim için büyük bir ruya idi... beş imparatorluğu tacını kiyme mera- caınak lazımJn·., tiflerden, her şeye rağmen, Muso1ini· görünüyor.,, 

Diye ba~lıyarak şöyle devam edi- s~minde bulunn:ak için 1930 ikinci teş· Mareşal hL1rdan sonra, Habeşista- nin harbın önüne geçmek ve barb ha· Muso1:n; mayıs sonund:ı .Je Bono• 
yor: rinınde Adisaüabaya geldiği zaman bir nm her tarafı ctüd edilmiş olduğunu ve zırlıklarile sadece Negüsün gözünü ya, Habe~istada yapılmış oı:ın dostluk 

"- Ety::>pya ile bir anlaşmazhk de büyük Kaproni tayyaresi getirmiş- en çok hangi taraflarda çalışıldığını korkutarak İtalya ile iş birliğinde bu- andlaşma~m~u fe.>heJilip edi. ... ıe:nesini 
çıktığı takdirde harb ol:.ıp olmıyacağı- ti. saymakta ve şöyle demektedir: lunmak zorunda bırakmak gayesini güt- soruyor; o da, Graziyani ile görüştük .. 
nı 1933 de henüz kestirmenin imkanı Fakat bundan sonra Negüs'ün, fran· "S1~,c,s1 dağıtma faaliyetinin neti- tüğü anlaşılıyor. Tabii bu iş birliği c'e ten sonra bu fesih işinin aleyhinde bu-
yoktu. Fakat, ben, vakit kaybetmeme- sız mlişavırlerın nüfuz ve tesirleri al- celcri, aı:.kert hareketlerin dah1 başlan· süvari ile atın el birliğiyle çalışmasın· lunuyor, " .. çünkü, diyor, varkuvvetle 
yi muvafık go erek günün birinde Du- tın<la kalması dolayısiyle, habeş · ita!- gıcda alametlerini gösterJi. Bu faali- dan başka bir şey olmıyacaktı. hazırlanma işimizi aksatacak herhangi 
çeye dedim ki: yan mlinasebctı çabucak kötüleşti; ve de Bono'nun noktainazarrnca, işler, bir ihtimale meydan verilmemesi la· 

- Ba.ıa ı:,;.ık, şayed orada bir harb şimdi ilk defa olarak de Bononun ha- kendisi için, bilahare feci bir tarzda zımdır.,, Duçe de Lu fikri tamamiyle 
çıkacak ol ur vt ~en de beni layık ve tıraların<lan öğrenıldigi veçhilee, daha neticelenmek üzere mesud bir safhaya yerinde buluyor. 
kabiliyetli bulursan, onun idare edil- 1932 de İtalyanlarda, Ilabeşistana karşı girmiş bulunuyor. o, Musolininin ken- 26 hui~~-•ı<la. de Bono, E1!'nle yap-
rnesi ~erefini bana ver. bir baskın narbma girişilmesi fikri ya· disinc verdiği zeytin dalını koynunda tığı görü~me hakkır..da Muso",niden 

Duçe dıkkatle yüztlme baktı ve şamaga başladı. O günlerin somurge muhafaza edebildi; fakat habeş esferi• kendi el yansr ıle Hı mek':u~ alıyor. 
derhal: bakan · olan de Bono, Libya harbr bit- ni tahrik etmiş ve bütün teferrüatına Bu mektubda deniliyor ki: 

_ Hay ll<'}' ! diye cevab verdi. Bu- tikten ve Eritre askerleri serbest kal· kadar hazırlamış olduğunu sanan ve za- "Benim verdiğim cevabı tasavvur 
nun üzerme bc..n: dıktan sonra, martta Eritreye döndü feri güven altına aldığı düşüncesiyle edebilirsin. İngilizlerin takındı klan 

- Bu hu.,usta !Jeni çok yaşlanmış ve sonbaharda da "İlk doğan sömür- yaşayan de Bono, hiç beklemediği bir tavrın zarar yerine faydası dokundu.,. 
bulmuyor musun? deyince, ge,, adı verıL.:n Eritreyc krralın gelme- anda tekrar sakalından yakalanarak, Aynı mektubda, Musolini "yapılmasma 

- Hayır, dedi, ben, devam ederek: sini temin etti. Kıra1 İtalyaya avdet et- birdenbire faaliyetinin sahnesinden ge- lüzum hasıl olduğu takdirde, taarruzun 
- Çünkü, artık k;:ıybedecek vakti- tikten sonra, dt' Bono, sömürge bakan- ri çekildi. Bu itibarla faalyetinin sey- başlangıcında Eritreye geleceğini,. kay· 

rniz olmadığı kanaatindeyim de, onun lığına bir muhtıra hazırlattı; bu muh· rini muzaffer bir asker olarak değil, i- dederek, "bu taarruzun daha ilk darbe-
için, dedim. tırada, Süveyş kanalından yapılacak o- lerde göreceğimiz gibi, kendisininkin- }erde darmadağın edici olması zarure-

Duçc 0 tarıhten itibaren, habeş me- lan nakliyaua gizli tutulamıyacağı dü· den ziyade, Musolininin şöhretine biz- ti bulunduğunu,, ilave etmektedir. 
selesinin 1936 dan evel intac edilmesi şunccsiyle o.-.skm harbı muvafık gö- met eden bir hatıra müellifi olarak bi· Görüldüğü veçhile, Musolini, hare• 
lazım geldiği lıJkkmda sarih bir fikir rülmedi, bunun yerine saldirıŞ harbı tirdi. katın tekmil idaresini bizzat kendi eli· 
taşıyordu. ileri sürülrlıi. Zeytin dalını vererek de Bonoyu ne almış bulu;ıuyor. Şart ol.ın habeş ta. 

Ben bunun imkan dahilinde oldu- de Ilono un hususta diyor ki: Doğu Afrikasına göndermesinin üze- arruzu artık imkansız telakki edildiği 
ğuna dair ufak bir tercddü<l gösterme- · O sual.uda Vuçenin dı.işüncesi rinden iki ay bile geçmemişti ki, MU• için, önceden derpiş edilen tedafüi • 
den derhal 'peki,, demekle iktifa ettim. Doğu Afrıkasrndaki askeri hareket im- solini, sanki baştan aşağı değişmiş gibi mukabil taarruz stratejisinden vazgeçi· 
Duçcnin hakkımda 'gösterdiği itimad kanları Üicrınde yerleşmişti. Yukarda Mareşal de Bono bir vaziyette ortaya çıkıyor. Duçe, 26 liyor ve daha başlangıçta yığın halinde 
sayesinde kazar..drğım şeref ve kendi sözü geçen muhtıradan çıkan neticele- şubatta de Bonoya şunları yazıyor: insan ve malzeme kullanan ezip yıkıcı 

). b · ı yetle, hiç değilse düc:rnanın 200.000 ki-ihtiyarımla uzc..rime aldığım mesu ıyet, ri kenu.1.:;ine ;ı.nlattığ.m zaman, u ış e· :s .. Bazı alametler ve yakalanan haber· bir strateji tatbik edilmesi devletlerin 
f 1 1 d · ·· · d bk şisi, ya hiç silaha sarılmamak ve ya-foaliyetimi yüz kat az a aştır ı. rin şüınut ve v.isatı .>nun uzerın e :s terden, Negüsün çarpışmak inisiyatifi· ve milletler cemiyetinin tehdid edici 

d f k 1 rta bir hudda t0planmrş ve iyi silahlanmış ol-1933 sonbal:arı idi. Du~e Doğu Af- Lir tesir ıa:,n.a ı; a at o, u uo ni üzerine almak istemediği anlaşıl· bir mahiyet alan müdahaleleri yüzün-
ı<l h b · · ·yetinde de duklau halde harekete ge.-memekle a- . . rikas nda yakın zamanda cereyan ede- sa rnş ar .• ıa gırışmeK nı • :s maktadır. Eğer onun bıze taarruz et- den zaruri bir şekil alıyor, ki bu da 

cek olan hareketleri hiç kimse ile gö- t:ildi. Her ~.:yden cvel enternasyonal talete mahkfun e<lildi. • de Bonoya gö· meğe niyeti yoksa, bizzat kendimizin artık deği~ti;i)# mez bir tarzda bir em-
rüşmemişti. Yo.lnız onunla ben vazlye· vaziyeti hesd1,1amak ve bilhassa bütün re, Eri1:rede her şey yaı ı}mak, yeniden bu inisiyatifi üzerimize almamız lazım· . rivaki halin~ sokulmak isteniyor. Fa-

l · · · D · h b kurulmak zorunda idi. Hazırlıkların Ü· k d d · y f d h~l~ · ı ti biliyorduk; bu havatlisin herhangi müsdlah kuvvet erımızın, uçenın ar dır. Fakat, sen eylUl sonuna a ar zen- kat, ıger tara tan a a a, ıta yan a-
hir suretle haH:a yayılmasmcı sebebiyet bak:mı olarak derpiş ettiği derecede bir zerinden hemen hemen bir yıla yakın cilerden maada hiç olmazsa, kolayca, zim ve kudreti karşısında Negüsün sar· 
verecek ufak biı ifşada bile bulunul- talim ve terbiye gôrmemiş olduklarını bir m"luoet geçtikten ı-onradır kı 1934 200.000 kişiye yükseltilebilecek yüz bin sılması, diz çökmesi ve İtalyan arzula-

. d k d 'd' y 1 ikind teşrininde Gofld;;.r bad~sesi ~ık- b l' d b 1 d b b y · d b ı · nıamışt ı. göz öni.ın e tutma zorun a ı ı. a nrz eyaz e ın e u un uramazsan unun rına oyun egmesı umu u es enıyor. 
Duçcye götiişlerimi şu suretle izah bu da dl!ğil: Doğu A frikasında bir ha- tı; bur.t..ı.n arkasından da 6 birir.ci ka- yapılmasına imkan kalmaz. Ben sana Bu düşüncede, Habeşistanın iç duru-

ettim: re ket yaprlmas: takdirinde kendinin nunda l.'al-Ual vakas;: rldu. H'!'Ilen ay- bu yılın nihayetine kadar 200.000 kişi mu, habeşlerin harb aleyhindeki meyil· 
"Habeş st.-nın iç politika durumu ayrıca uir 11 •anı olan Genel kurmay ku· nı ayın içinde de Bvno Doğtı Afrika- göndermek istiyorum.,, leri de hesaba katıhyor. Ne çare ki iş-

hazin bır manz .. :-a arzediyor; dürbin bir mandası, (Not: her ne kadar Bonzani srn-ı tayın edilerek 7 l•i.iqci i.:a:ı:mda de Bono bu mektubun arkasından Jer, Musolininin bile düşündüğünden 
politika ıle harel.;:et edecek ol:.ırsak, im- 19~::: de Gend kurmay başkanı bulunu- ı.k VC:i..ı.rla Napolide'l E, itreye 'l t. •. ı-et 8 martta Musoliniden kendi el yazısı çok fazlasile, İtalya için "pesimistçe 
paratortuı:ıtn darına dağın edilmesi pek yor idiysc Je, kendisi Mareşal Badog- etmiş ve.ayrn 16 smda da hedefine var· ile diğer bir mektulı. alıyor. Bu mek· ve elverişsiz., bir şekilde inkişaf edi-
güç bir iş olmıyacaktır; hele t<.raf mız- ıLnun nl:".ızıı d~ında idi) askerin kuv- mıştır. tubda da deniliyor ki: yor. 
dan muvaffakıyetle başa:-ılacak olan vetli bir özünü itaiyadan çekince, Av· Bu faslı de Bono şöyle anlatıyor: "İlkteşrin yahud eylül sonuna ka- İngiltere, anavatan donanmasını 
bir askeri hdrtl.etten sonra bana, mu- rnpada ortaya ç.kacak bir hadisenin bil· "Duçe, icab eden anda tekmil İ- dar harekatın inisiyatifini elimize al· Akdenize yolluyordu; ö)ü sanıian Mil· 
h::ıkkak gözüylt bakı1abılir. İçlerinden yük kaygı ve tasalarını ta§ıyordu. Hat- talyayı arkasında bulacağ'm biliyordu. mak zorunda isek, senin elinde umum letler cemiveti de harekete geçerek, o 
Lazıları açıktan açığa hoşnudsuzluk ta, muayyen bazı hallerde insan, mal- An cak, havada enerjik harel.et kokan kuvvet olarak 300.000 asker, (bunun ana kadar hiç bir büyük devlete karşı 
gösteren 'Ra.,l<:'ı .n huzursuzlukla.rı, en ~eme veya iaşe maddelerine teaUiıku /bir şey sezer sezmez: "Sonu nerede bi· lOO,OOO i zenci) zaid 300 ila 500 tayya- tatbik edilmiyrn zecri tedbirlerle teh· 
kuvvetlilErindPn bır Rasın imparatora olan meselelrede yalnız sömürgı:-lerin teceği bilinmiyen bir sergüzeşte atıl- re, zaid 300 seri tank bulunması lazrm- did ediyordu. 
isyan etme;;inı' mucib olabilir ve dola- yardımlarını hesaba katabih:ceğimiz mak istenmiyor.,, Yahud da "bu oyun dır. Bu kuvvetler olmadan, Habeşista- Diğer taraftan, sömürge harbları i-
yısivle bi:dm müdahalemize imkan ver- d'" .. · · · , tt' bu kadar riske değer mi? Evvela bunu nın taarruzi bir surette istilası, '"'izim çin o güne kadar işitilmemiş bir ölçüde 

J uşuncesını ı •. ar e ı.,, v 
nıiş oluı. Diğeı taraftan, italyan sö- 1934 baş~angıcında~ Eritredeki ital- görmek lazım!'' gibi mutad cümleleri istediğimiz gibi, enerjik bir tempo ile insan ve malzemeyi korporatif harbı a• 
mürgelwrine bitişik bir durumda olan yan kuvvetl~:-inin kumandanı ile Adi- kullanan, ne güvensizler, ne her vakit vukua gelmiyeccktir. Sen ilk teşrinin dı verilen Doğu Afrikasmdaki sefere 
Rasl.ır.n, bugünkü zayıf vaziyetimiz· sababadaki it::.lyan askeri ataşesi Ro- rastlanan sükun muhtaçları ve ne de sonuna kadar üç tümen istedin; fakat bağladıktan sonra, Musolininin de ricat 
den cesaret alarak bize saldırmak te· h ·k· · · d korkaklarm eksik olmadığını gizlcmegw e ben sana on tu··men göndermek tasavvu- yolu kapanmı<:tı. maya geldiler; de Bono er ı ısını e -s 

§eblıüı:.ünde bu:unmaları da imkansız Duçeye tan Ltı. de Bono hatıralarında lüzum yoktur. rundayım~ On diye tekrar ediyorum. Habeşistan önünde bo~un eğmek 
değildir. Bunun için, şimdiki vaziyette, eliyor ki: M nhataranın zevkini tatmamış olan Bunun beşi muntazam ordudan, diğer İtalyanın yalnız doğu Afrikasındaki 
meseleyi kökünden halletmek maksa- . bu gıbi uzu,1 uzadıya hesab edenler ne beşi de iyiden iyiye seçilip yetiştirile- mevkiini biı daha şifa bulmıyacak de-"l\Iusolint, kendilerinin, derpış e-
tliyle mukcıbil taarruza geçmek için tek· d kadar tchli'. ·Ii kimselerdi ve dainu da cek olan siyah gömleklilerin gönüllü recede zafa du··şu"rmekle kalmıyacak, 

dilen tedafüi mukabil taarruz meto • 
mil hateş klıtlesinin saldırı~ma daya- r,e derece tt'hiiJrcli olacakiardır! Te- teşkillerinden olacaktır. Bu siyah göm- faşist reJ'imi :rin de müthiş bir darbeyi 

ları lıakk.ndakı fikirlerini öğrenmek ,. 
nauilecek lıic surette hazırlanmamız Ui- sebbüslere körü körüne atılanlar bu gi- leklilerin tümenleri, girişilen işin ta- ifade etmiş olacaktı. Bu müşkül vazi-

istiyordu; her ikisi de, ha beş manta- ~ k d - b. 
zımdır.,. bi insanlardan b' ı at aha evladırlar. mamiyle halkın tasvibini taşıdıgına ır yette, yalnı.z bir çare vardı,• bu daı 

. . d k b litesi, teamül ve adetleri bakım ndan 
Duçe fikrime ıştır;:ık e ere , ana, Kendimi metheder gibi olmasın ama, delil teşkil edece"ktir Milletlerarası Habeşistanr mümkün oldug-u kadar .-a. 
k · 1 1 k · · d" bu metodun en çok muvaffakiyct vade- ' k :s 

var uvvetım c ç<ı ışına emrını ver ı; yaşrma rağmen, ben ı inci kategoriye muhtemel anlaşmazlıklar (Milletler ce- buk ezmek ve İngiltereyi de Afrikada· 
rünkü bir an evel hazır bulunmak la- der bir m. ·.:ye~tw olduğunda müttefik- - b" le ol 1 d · t' 'Ih ) b km dan da acele etmek 
:s dahilim. Eger oy mamış 0 say ı, mıye ı ı · a 1 m ki mülklerin,it' tehdid edebilmek için, 
zım<lı. ti.,, Duçe beni bi:- tekmede başka bir yere iydir. Bin kişidt:n bile az bir kuvvetin y•gy ınları 1urm;;dan Afrikaya yetiştir-

e k ·h · D Bunun üzerine bahse mevzu olan - ,.o pa.ıaya ı tıyaç var, uçe, gönderir ve bunu yapmakta tamamiyle orada bulunamaması bize Aduayı kay· mekti. 
k ı memurlara direktifler verildi; fakat ço paraya haklı olurdL!.,, bettirdi. Ben bu hatayı asla işlemiye· H b 1 d w h h 

D edim. (bu arada) de Bono ,asıl i-:in sömürge ar ın so,, arma ogru emen e-
:ı Şüphesiz ki, de Bono, kendisinin ceğim. Ben, ifratla günaha girmek isti-

- Para <la eksik o:imıyacaktır ! ce- babınlığııd:ı işlenip inkişaf ettirildiği- rkl 1 m>:'n yarını milyon italyan - hepsi ye-
d askeri faaliyetim pek d::! tatmin etmi- yorum; fakat ihmalci ı e as a.,, dek efrad olan ı'şçı'ler de bu mı'kdara 

" b d' nı· ve hem de bizzat kendisi tarafm an .a mı vet· ı.,, yen direktifler aldı. Bu direktifler şöy- Musolini, 18 mayısta yazdığı bir 
k k A k ı· yaptldıgy mı itave etmektedir. dahildir. - Afrika topraklarında bu· de Bono, gere as erı gere se po ı- le başlıyor: mektupta da diyor ki: 

tı'ka bakımrnd;,n ~"nıldı?Wından bambaş- Y l h l ki smda en e lunuyorlar ve de Bononun başlangıçta 
- .,... b apı an .azır 1 ar ara - ''Sen, cebinde zeytin dalı olduğu "Ben, her neye mal olursa olsun, al b · - · ·· ·· · · ·· t .. 

kabir ölçüye varan ve Avrupayı büyük hemiyetlisi, askarilerden mürekkeb h~lde yola çıkacaksın. Ual-Ual hadisesi geri dönmiyeceğimizi anlattım. Bu ara- t e ettıgı uç tumen yırmı uç umen-
'-ı'r buhrana su"tu'"kleyen, fakta, nı·hayct b' k 1 d k·ı· eselesı' i den az bir raddeyi bulmuyordu. 
~ tam ır o or unun te~ ı ı m • ı akahm neler doğuracak? Hakemlerin da, italyanlar tarafından iki hakem se• D 29 l·'\ )d d B t ı 
İtalyanın tam bı·r muvaffakı'yetiyle hı'· d' B ı d 35 000 · h' t go··rmüş uçe, ey ı.ı e e onoya şu e • ı. un ar :ın • 1 ızme verecekleri kararları kabul edebilirsek, çilmesi suretiyle Milletleır cemiyetinin f k' 
ten İtalya • H:-beş harbmm dog-uşunıı k ı a· b ı k l 50 000 den gra I çe ıyor: - as ·er er ı; un arı ·o ayca · üzerine aldığın vazifeyi imparatora bil- gelecek toplantısını da atlatacağız; la-
işte bu so·· ... ~ıerle izah ediyor. 55 000 k d k k h tta daha "Meselenin asıl özü, işe acele giriş· · e a at çı ·arma • a dirir, suitefehhümleri ortadan kaldır· kin eylUlde tekrar işin başlangıcında 

... talya. Lı.bı•aı1ın istila~sr ile meşgul sonraları 65.000 yu·· kseltmek mümkün- 1 · C d ı mek ve var kuvvetle yüklenip darbe in· mak ve her iki dev etın gerek maddi, bulunacağız. Bizim, enevre en ayrı • 
olduğu müddetçe, Habeşistanm barış dü. Aynı zamanda hoşnud olmayan gerekse manevi menfaatleri icabı za- mamızın zaruri olması ihtimali vardır. dirmektir. Harb ilanı yoktur. Negüsün 
Yolalrı ile bı'r italyan penetrasyon pasi- Raslar ve kabı'le 1·şıerı·y1e ugvraşmak Ü· .. 1 'h · il d ı · 1 Cenevreye bildirdiği umumi seferber-ruri olan dostça munasebetlere giriş· şte bilhassa bu ı tıma er o ayısıy e-
fiği, ve keneli arzusu ile bir nevi man- zere bir de siyasi daire kuruldu. Bu i· mek için gönderildiğini kendisine söy- dir ki harekatın başlangıcı olarak tes- lik dolayısiyle her türlü teahhüre niha-
da kabul etmesi kin ugy raştı. şı'n baş na, maı'yetı·ne eskı' Eritre valı'sı' b. . y. . ·ıkt . ta 'h' k t • yet vermek lliı:nndır. 3 birinci teşrinin 

:s lersin. ıt ettıgımız ı eşrın rı ı a ıyen 
İ ·1 " ilk saatlerinde ileri harekete geçmeyi talya ve itilaf devletlerinin yar- Kasparini ile Habeşistanda ı mı araş- Bu itibarla, var kuvvetinle hazır· değiştirilemez. Bundan başka, bu on 

dımını gören Ras Tafari 1925 de alman tırmalarda bulunmuş olan Franketinin tıklarına devam et, bizim için en güç tümenin senin eline her şeyi tastamam sana emrediyorum. tekrar ediyorum, 
dostu Lic Yasuyu alaşağı ederek İtalya de tayin edildiği, Adisaıbaba ataşemili· ve elverişli olmryan halleri de daima olarak geçmesi lazımdır; en az üç yıl- 3 birinci teşrin. Telgrafın vürudunu 
kıralım Romada ziyaret etti. 1928 de teri albay Ruggera geçirildi. gözünün önünde tut. Çünkü, hadise lık iaşe levazımı ile mühimmat temin hemen teyid et.,, 
Abrüz dükası Adisababaya gelerek bü- İc:lcrin im kısmı için de Bono di- halledilmiyecek olur yahud da bizi etmek zorundasın; çünkü, ne kadar m.a· Fakat de Bono, yıkıp ezici bir stra· 
Yük törenle karşılandı; 2 ağustosta da yor ki: . memnun etmiyecek bir surette netice- nasız olursa olsun, formel (hükümle- tejiyi başaracak kabiliyet gösteremedi. 
'flabeş:stana muslihane huliıl kapısını "A~a~ı seviyedeki halk satın alına- lenirse, işimize devam edeceğiz ve sa- rin icabı Süveyş kanalı geçidindeki zor· Taşıdığı gençlik ateşine rağmen, o, yol· 
açar gibi örünen İtalyan • hab e dost· bilmek hassasrm tasırlaır; bu kevfiyet dece kendi görüşümüze göre hareket lukları da göz önünde bulundurmaklı· lar yapmak suretiyle ikmal kıtalarını 

--~~------------~--~__;.......;. ________ ...._ __ _._ __ _......._-.... ...... ....._ __ ....:... ____ __;:::--.................... -ı. ................ ~-=.~~--------------~----L....--.................... ~ rt-.J-------·•;•;ni~ --



SAYFA 10 ULUS 4
1 
SONTEŞRIN 1936 ÇARŞAMBA 

1 ------------------------------~----~!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!'!!!8=!! 2 &LllZ 

ğtlven altına almak ve cenahları koru-
tmak gayesini güden "metodik harb gü
dtimU., ne bağlı bir vaziyet aldı. de Bo
iio Duçenin emrini yerine getirdi ; A· 
4ua italyanların eline geçti; fakat, bun
dan sonn !:Jarekit durdu. 

Bunun üzerine Romada, Genci Kur
may Baıkanı Badogliyo ile sömürge 
mllateprı Leuonanm Afrikaya gönde
rilmesine karar verildi. Bunlar, 16 bi
rinci teırinde Eritreye gelmiı oluyor
lar. 

cak olan ileri hareketin 1 ili 5 ikinci 
tetme kadar talik edilmiı olmaaıııa 

Musolininin de muvafakatte bulun
duğunu ispat etmekle beraber, 28 ikinci 
te,rinde Duçeye uzun bir telgraf çek
meyi zaruri buluyor. Bu telgrafında eli
yor ki: 

caktır; ancak bu çabukluk yıldırım sü
ratinde olmıyacaktır; çünkü feraset 
benden her yana cephe kuracak tarzda 
yürüyüı kollarmı tanzim etmekliğimi 
taleb etmektedir.,, 

De Bono geri çağrrılarak yeriM 
Badogliyo geçiyor. 

ama yerine getirdiğini ve Makalle'yi a
yın sekizinde iıgal ettiğini ·aöytiyebi
lir. Fakat, hatıralarında .diyor ki: 

"Diğer Avrupa devletleri, girişti
ğimiz bu aef ere kıymet tak-Jf r cJerler· 
ken, tek bir silah atılmadan yapılan bu 
iıgalin bizim için aktif bir &mil olup ol· 
madığı hakkında bir hUküm yürütemem. 
Makalle bizim için i'u: atılmıı iyi ıbir 
adımı ifade ediyordu; fakat bundan 
baıka bir mlniaı yoktu. Hattl, müna
lralit tekniği ve strateji bakımından, 

vaziyetimiz daha s:y~dc k:ttlleşmifti.,, 

de Bono 11 iki.tcı teırinde Mu10lini· 
den Amba Alaci Uzerine vi!rilmek r.n
rini ,alıyor. Bunun Uzerine de Bono, 
uzun bir telgrafla bunun bUyük bir ha· 

ti olduğunu izah ediyor ve Amba Alacl
nin stratejik değeri olmıyan ve kolayca 
npteditebilecck bir yer -oldugunu bil· 
Jiriyor. Aynı zamanda, vakitsiz yapıla

cak bir ileri hareketle: kolayca bozul• 
ması ihtimali olan siyasi görüfIDelere 
grişitdiğini kaydediyor ve diyor ki: 

Dr. Bono 18 birinci tetrinde çekmit 
olduğu te'gr .. fı ileri sürerek, kendisi
nin geçici biı surette takındığı teda
fut tav.rı Badorlio ile Leaaonaıun taa
Yib ettiklerini, llablle üzerine yapıla-

"Makalleyi iıgal etmek auretlle 
menzili 90 kilometre daha uzatacak o
lursak, ayrıca kamyon ve benzine de 
ihtiyacımız olacaktır. Aziz tef, Lesscı. 
na, hatti Badogliyo tarafından bile ile
ri aürülmUt olsa, teni böyle tedbirsizce 
bir hareketten aakmdırmak için bunu 
sana söylemeyi kendime bir vazife bili
rim. Eğer düpnan bize sürprizler ha
zHlamıyoraa, ileri hareketi çabuk ola· 

Bu telpafın tifreai daha açılma· 
dan, de Bono 29 ikinci te§I'inde Muao
liniden ıu telgrafı alıyor: 

"Siyasi zaruretleri askeri zaruret
lerle bir ahenge getirebilmek için, 3 i· 
kinci teırinde ileri harekete geçilmesini 
sana emrediyorum. 3 birinci teırinde it-

1 
ler iyi gitti; timdi daha miikemmel o
lacaktır. Cevab ver!,. 

De Bono, bu emri dakikası dakika· 

"Bizim lehimize geçen zamana do· 
kunulmamisını senden rica ederim: 
lteri hareketimiz düpnanm oyununa 
yardım etmiı olacaktır.,. 

Muaotini, bu telgrafa verdiği cevab
da c.~ıun fikrine iıttrak etmit olmakta 
beraber, de Bono, 17 ikinci tetrin saat 

1 
16 da, kendisini geri çağıran ve yerine 
Badoglionun tayin edildiiiııl bildiren 
bir tel~af alıvoı-. 

MiLLi MUDAFAA VKKALETl 
~.ATJN ALMA KOMfSVONU 1LANLARr 

(:ümhuriyet Merktz Bankasının 
f 

BİLİT 
1 - Her bir kilosuna biçilen ederi 120 kuruf olan 16.500 kilo 

pamuk çorap ipliii kapalı adla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini paraua almak ve örneklerini görmek iıtiyen· 

lerin her gün öğleden aonra komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat milcdarı H85 liradır. 
4 - İhalesi 1~11-936 cuma ci1nti aat 15 dedir. 
5 - Eksiltmesine gireceklerin 2490 ayılı kanunun 2 ve 3 cil 

maddelerinde yazılı vesikaları teminat ve teklif mektupları ile bir· 
Ukte ihale saat ndan en u bir aaat evvel M. il. V. Sa .AL Ko. na 
wrmeleri. (1499) z_..ş142 

Btı.11' 
1 - Herbir takımına blçllen ederi 11 lira olan 1100: 1200 takım 

ppblı elbiee harb okulu talebHi için kapalı zarfla cliktirilecektir. 
2 - Elbi9elere ut yalaıs lnumf Velr.llet tarafmdan verilecektir. 

J>iier bütün malzeme ve leçilik mUteaahide ud olacaktır. 
3 - Şartnameaiııi paruıs almak ve elbise ve diler malzemenin 

lrneklerini atöremek isteyenlerin bergiln 6fleden sonra komlıyona 
plmeleri. 

4 - ilk teminat mlktfn 975 liradır. . 
1 - tha1eli 6-11-t.sl .... «inil mt 11 dedir. 
6 - Bbiltmeye lincelı:lerin 2490 ayılı 1ı:anunun 2 ve t' Gncil 

maddelerinde yazılı ?eailı:alan llk teminatları ile birlikte teklif mek 
tüblarım ihale aatmclan en u bir 1aat evvel il. il. V. Sa. AL Ko. 
m vermeleri (1430) Z-5054 

Blı.IT ........... . 
.... l - 63 bin G4 metre ,.tak kılıflığı bes milteahhit nam ve he1a· 
IMna açık eksiltme ile 1attn almacdtir. 

Hepsine biçilen ederi (20029) lira 13 kunııtar. 
3 - ihalesi 17-11-93& ub cGntl aaat 11 dedir. 
4 - Sartnaınesi parnız olarak Ko. .dan almır. 
5 - ilk teminat 1502 lira 11 kuruıtur. 

& - Eksiltmeye girecekler kanuni temi~t ve 2490 Ayılı kanu· 
mm 2 ve 3 üncli maddelerinde yazılı belgelerle birlikte ihale gGn 
ft aaatmda M. M. V. utm alma Ko. da bulunmaları. (1572) 2-5244 

BILlT bale uatmda il. M. V. Sa. Al. 
U.11.936 çarpmba gGntı saat Ko. na ıelmeleri (1621) 2-5303 

:.: =~=~.::ıu: BlLtT . 
1efcııi1 1aat1ann n Uutl..ı 19.ıı.tae 1 - Her bir metrelİae bıçilea 
peqembe günll ... t ıe da yapı· ederi 55 kurut olan 24.000 metre 
Jacağı. (1620) 2-S302 yazlık elbiselik bez kapalı nrf· 

la alınacaktır. 
BILIT 2 - Şartnamelini almak ied· 

ı - Hepsine ı.içilen ederi yenlerin ber&in öğleden sonra 
4200 lira olan 2400 tane mahrud komisyona ıelmeleri. Şartname 
sad r dlreil ile Z400 taDe tolıaaa- paraaısdır. 
I! açık elı:eiltme ne almacaktır. 3 - tik teminat miWUı 990 

2 - Şartnamesini parasız al· liradır. 
lmlrı .. lmeklerinl ciSrmek iltl· 4 - thale.ı 21·11-938 cumar-
Jmlerin hergün 6fleden sonra tai günü mt 11 dedir. 
komiıyona gelmeleri. 5 - Eksiltmeye gireceklerin 

3 - İlk teminatı 315 liradır. 2490 ayılı kanunun 2 ve 3 cil 
4 - İhalesi 20.11.936 cuma maddelerinde yazılı ftlikalan 

sllnü IUt 11 dedir. kanuni ilk teminatlm ile birlik-
5 - Eblltmeye gireceklerin te teklif mektuplarmı ihale saa-

2490 •yılı bmm\Ul 2 ft 3 dl tinden en u bir •t evel M. M. 
miıddelerinde yuılı vesika " V. SL Al. Ko. Ra. vermeleri. 
laınunt teminatları ile birlikte i· (1622) 2-5304 

Maliye V ekiletinden: 
Kapalı zarf usuliyle eksilitme ilanı: 
ı - Dailtme,. kaaulan it (l.anit'te yapılacak kırtulye depon) 
~. 

lıitMtm kqlf bedeli (30450) lira (73) kuruftur. 
2 - Bu ite ait tattılameler ft evrak fUD]ardır: 
A) BbHtme tartnamni. 
B) llulraftle projai, 
C) Nafia itleri teraitl umumiyeail 
D) İnpata dair fenni tartname. 
P) Ketif cetveli, 
G) Proje 
latiyenler bu prtname ve evrakı "153'" kuru, bedel mubbillnde 

AD1rarada Maliye Veklleti Kırtuiye M üclilrltlilnden, latanbulda 
Dolmebahçe Kırtasiye deposundan, İzmit defterdarlıiından alabi 
Jfrter. 
Bblltme 20.11.93& tarhinde cuma gGne saat 15 de Ankarada lla 
U,.. Velrileti Kırtasiye lliidilrlilltlnde yapılacalı:tır. 

4 - Bbiltme kapalı ad UIUliyle yapdacaktır. 
5 - Eksiltmeye airebilmelı: içiıt 2283,80 lira muvakkat teminat 

YennHi bundan bqka 8'11ıdald nlikalan bab olup ıa.termeai 11-
sımdır. 

A) Nafıa Ve1Etlethaden alrmnq yapı müte.hhltllfl ehliyet Yeel• 
blı, 

B) En qap 8 Kl1n evvel intlftclatla 30,000 liralık bir bapatı ya
pabilecetine dair Nafıa Vekaletince tatdikli ftalka. 

C) Ticaret Oduı veeRruı. 
6 - Teklif mektupları yukarda tlçancit maddede yuıb aattan 

lıılr aat eneline kadar Kırtaliye Mildilrlilibe aetirilecek ebiltme 
komisyonu reialiline malı:buz mukabilinde verllecektk. Poeta ile 
s6ndedecek mektJıplann nihayet Oçilncil maddede yuılı ... kadar 
aelml• olman 'ft dıt nrfm milhtlr mumu ile iyice kapatıbmf olma
• lhımdır. Postada o1-::ak pclkmeler kabul edilmez. (1&>6) 

.. 2 a.---52'1 

Ankara Ticaret ve Sanayi 
Odasından: 

Ticaret lfcl1Hne byıt ft ilin m1m11elelinl timdi,. JmclR J8PUr"' 
_,...ıarm bnmat ..adctet oJaa oa bef.alnarfmda odap ......_ 
M1a tılldllerini yaptlrmlJan libumu illa oluaur. ı-.ssos 

41 ·:f 31 BİRİNCİ TEŞRİN 1936 V AZiYETİ P~ .. :r 
Kasa: 

Altın aft ldloıram 17.087,953 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeld ............ 
Ttlrk Hruı 
~ ............... 

Altın afi ldloıram 4.398,244 
Altma tahvili kabil merı.t 
dövizler 
Diğer da.isler ve borçla 
klidnı büiyelerl 

Hazine talavm.lı 
Deruhte edilen nrala aaktlJe 
brplılt 
Kanunun e .. l lıacl madde-
lerine tedbn buine tara
fından vaki tedl,at 

5-edat ....... 
Hulne tloaolan 
Ticari leaedat 

E..._ n tüvilat clsde•ı 

1 
Deruhte edilen evrakı 

A aakdye lraqdığı esham 
• ft tahvlllt (itibut 

kıymetle) 
B • Serbelt emam ft tabYDat . ......... 
Altm Ye c1hls Gaedne 
Tabvillt lserine 

Hüeedarluı 

IWat.aifı 

URA 
24-035.573,11 
10,779_.aH 
. 845.191,SS 

444.129,52 

74.009,11 

207.304 .. 
17.183.821,77 

LiRA 

35.66().249,66 

444.129,52 

21.894.536,41 

146.683.952,-

24.700.G45,31 

17.391.126,&S 
4.SOO.OOO,-

l.461.780,4i' 

298.399.168,lZ 

Serma79ı 
ihtiyat akçeli: 

T•vlldelö llulmotJ., 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan hazine tara
fından vaki tedlyat 
Deruhte edilen nra1ı:ı naktiye 
bakiyesi 
Karflbiı tamamen altın ola
rak Davetea tedavllle 
ftStdllen 
Reeskont mukabili ilbeteıı 
ted. nzed. 

I 
Tlrll liraaa mevdaabı 

Dlftztw•\ıclabı 
Altına tahvill bbU d8vider 
Diler d6risler •e alacakla 
lrlirinc büi7eled 

Malat.&fı 

' 

' 

LiRA 

158. 748.563,-

12.064.611,-

19.000.000,-

6.000.000,-

t.090,47 

24.765.417,53 

• 

LiRA 
15 1)1)1) 000, 

1.551:182,:i3 

. 
298.399.lP.1 

2 Mart 1933 tarihinden ittı>aren: tslConto 'f;"~tlai % 5 17• altm üzerine avans 4 17
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Bursa KaphCQ}an Türk 
Anonim Şirketinden: 

Şirketimize ait olup Buna Çekirge caddesinde her tUrltl kon· 
for ve fenni teaiaatı haiz (ÇBLIK PALAS HOTEL • BANYO) 
su bütün mobil,. ve talmnlviyle birlikte usun milddetle lc:an Ye

rilecektlr. lıteklilerin gerek lpetme tanı ft gerekte bedeli icar 
bülanda yapaca1ıdarı teklifler{ 15 Kanunuevvel 936 tarihine kadar 
firketin Bunadald merbsiae bildinDelerL Z-529.S 

İzmir Baymdırhlt 
Direktörliiğnnden: 

1 - ldal'ei huauaiyeye aid tamir Afamemnun Dıcalarında yeni• 
den yapılacalı: asri ve fenn! bina ve teaiaatm lmıir Bayındulık Di
reJrtarltllUnde mevcut '8ı1name ve krokide ıötterildiği bere .pro
jeainln tamimi mllaböaya konulmuttur· 

2 - btekliler krokili n taıtnameye ıare tamim edecekleri 
plin ft projeyi 30-11-936 tarihinde lmıir Bayındırhk DirektörlU
iilne teslim edecektir. 

3 - istenilen terait dalrnlacle tamim oJunwcü projelerden Na
fia dlre~rıtıtBnce intihab eclilecek ve Nafıa BabnlıPzıca ela tM
dik ve kabul edilecek U snje labibl ete (500) lira mWrafat verile
cektiı'. 

l'ula babat almak latlyenJerin lmür Ba71Adırbk DlrektklQil• 
ae mtlncaat etmeleri. (634) a-4"3 

Tunceli Nafia 
Direktörlüğünden: 

Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilam 
1 - Eksiltmeye konulan it (DördilacU U. Milfettif1ik mmta

kaa dahilinde takribeq, 102 Km. uzunluğundaki Elhlz. Plilr yo
lunun tesriyei tUrabfye, unar imallt ve maJradam IOI& lnpatıdır. 

Bu itlerin tahmin edilen bedeli {500.000) liradır, 
2 - Bu ite aid tartnameler ve evrak tunlardır; 
A • Elı:alltme f811Umeai, 
B • Mukavele projesi, 
C • Bayınduhk itleri genel §*rtnamea, 
D • TelViyei tiirabiye, ıoae ve lılrıir intaata dafr fenni prtnamt 
B • Hususi prtname, 
F • Siltilei f iat cemli, 

G • Taı. kum, au pfifi, 
latiyenlerin bayındırlık iflerl renel tutmmetl ve fenni .-rma

meyi dairede tetkik ve mütalaa ve diğer prtmmcleri ft nrakı 12,5 
lira bedel mukabilinde Ankara Nafıa Velı:lleti Şo1eler ldarelindea 
ft Bluiade Tanceli aafıa daireaiaden ..aıbilirler. 

3 - Vahit flatlanada sam yapılan intaatm eksiltmeli 10-U-93G 
tarihinde aalı ıünü aaat 14 de Eluiade Tunceli ufıa mücHlrlUP bl· 
numda yapılacaktır. 

4 - Ebiltme kapalı zarf uaulil ile yapılacalrtıı 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 23750 lira lllUftkbt 

teminat vermesi ve bundan bqka Ticaret odau veailıaaını ve Nafıa 
VeWetlnden istihsal edilmit yol ve teferruatı mllteabhltlili ehli• 
yet neikaunı bab olup ıöatermeai lizmıdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddeed yazılı aate ka· 
dar ıelmiı olmaaı ve dıt Arlı miihilr mumu lle iyice kapatılmıe ol• 
muı lhımclır. Poıtada olacak gecllımeler kabul edilınea. (1598) 

2-5268 

Muğla vilayetinden: 
Dycellz • merkezhıde yaptınlacak 13348 lira 33 liunıe ketlf be

delli yatılı ilk okul binası iııtUtı kapalı zarf UIUlil ile eksiltmeye 
konulmuttur. 

Bbiltme 16-11-9!a puarteai ıtıntı ... t te da ilbaylık mab1111n • 
ela topl•naealı: Villyet Daimi encümeni taraf ıadan yapılacaktır. 

lluvalı:kat teminatı 1001 lira 12 kuruttur. 
latelı:lller eksiltme, fenni ve bayındırlık i•leri ıenel tannamele

rini ve buna müteferri diğer evrakı Muila nafıa arildtırlOlilndeıl 
atirebilfrler. 

Eblltmeye girmek isteyenler bu cibi itleri evvelce yaptılı:larma 
dair ehliyet veailı:uı ıöaterecelderdir. 

Vilayet Nafıa Müdürlüğünden vesika almak iatlyenler lhaledell 
en u sekiz dil evevl resmen müracaatla ehliyet 9ffika11 alacaklar• 
dır. • 

Teklif mektupları 2490 ayılı kanunun tarifatı clalrelinde hani' • 
lanacak ve 16-11-93& puarteli ıünü aut on bete kadar makbua mo
lrablHnde lluila ilbaylığına verileceitit. 

Daha fasla izahat almak iatiyenlerin Mufla Nafıa llildllrlllpot 
milncaat etmeleri Din olunur. (M30) 2-531S 
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Y ül{sel{ l\'lühendis l\ılel{tehi Artır,, 
ma ve Eksiltme l(omisyonundan : 

1 - 27-8-936 ve 14-9-936 tarihlerinde eksiltmeye konulup istek 
li çıkmamasından dolayı intaç edi~emiyen Yükek Mühendis Mekte-
bi binası dahilindeki ''21115" lira "98'- kuruş keşif bedelli "B:t kıs- 1

1 

mının bazı maddeleri tadil edilen şartnameye göre inşası. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi ve bumı mrebut olan inşaatın tarifi, fen-
ni: ve hususi ş.artnameler. 

B • Mukavele projesi, 
C • Bayındırlık isleri ~enel şartnamesi. 
D - Plan ve projeler. . 
İstekliler bu şartnameleri ve evrakı ''110'' kuruş bedel mukabı-

ıınde mektep idaresinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 11-11-936 çarşamba günü saat ''15" de Gümüşsu

yunda Yüksek Mühendis Mektebi binası içindeki arttırma ve eksilt
me komisyonunda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin "1584" lira muvak
kat teminat vermesi, bundan başka aac;ğıdaki vesikaları haiz olup 
getirme~i lazımdır. 

A- Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği ehliyet vesi • 
kası, 

B • "10000" liralık iş yaptığına dair Nafıa Vekaletince tasdikli 
vesika. ( 

C - 936 yılına aid ticaret odası vesikası. 
D • İsteklinin mühendis veya mimar olduğuna dair diploma ve -

ya sureti mühendis veya mimar olmadığı takdirde bunlardan biri ile 
ortak olarak çalıştığına dair noterden musaddak vesika. 

5 - Teklif mektupları yukarda 3. üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Yüksek Mühendis binası içindeki arttırma ve 
eksiltme komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 .üncü maddede va· 
zılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edil· 
mez. (2343) 2-5180 

Nafia Vekaletinden: 

(JLUS 
~~~ 

T.H. K· 
BÜYÜK 

•• • b' k • .Dır venraen ın azan .. •lirsin B" · - k b d h b • .. . ırını ay e ersen paran e l. or 
mamıştır. Herrı yuzlerce vatanda•ın · t • h d d -

• • T ı zengın e mıf em e yur u • 
aun' gökferıne bırkaç Filo katmı.. 1 B ·· ı · d 
L.:....· • • .,. o ursun. u yuz erce zenıın CD 
u.u-m.uı de semn olmıyacağını kim iddia edebilir. 

1 _ Ankara Cebeci Musiki Muallim Mektebine ilaveten yapıla- 1 M A Z U R K A 1 
cak çalışma odaları ve jimnastikhane inşaatı kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konmuştur. p k k d H d 

Keşif bedeli 27125 lira 49 kuruştur. ı-.m•••••e•y•a•ı•n•a-11a•l•k•S•i•n•e•m•as•ı•n•a•••••• 2 - Bu işe aid ~:ırtn.ınıe ve evıak şunlardır: '• 
A. - Eksiltme şartnamesi. 
B. - Mukavele projesi. 
C. - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D. - Hususi şartname (fenni şartname) 
E. - Keşif cetveli. 
F. - Proje. 
İstiyenler bu şartname ve evrakı 136 kuruş mukabilinde yapı 

itleri umum müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle ve 12.11.936 tarihine müsa

dif perşembe günü saat 16 da yapı işleri eksiltme komisyonu oda· 
sında yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2034 lira 41 kuruş 
luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltme şartnamesindeki evsafı 
haiz olması ve Nafıa VeJraletinden alınmış yapı müteahhitliği ve· 
sikası almış bulunması lazımdır. 

5 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mu· 
kabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 Uncü maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olması ~e dış zarfın mühüı mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1523) 

----------------------------------~-----

Nafia 
Açık eksiltme ilanı 

Bakanlığından: 

2-5194 

1 - Ankarada Cebecide Sıyasal Bilgiler Okulunda yapılacak 
parke kaldırım yağmur suları akıtma tertibatı doğr"' ıa c=>makan 
yapılması işi ek~iltmeye konmuştur. Tahmin edilen keşif bedeli 
5732 lira 36 kuruştur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır 
A· Eksiltme şartnamesi, 

B • Mukavele proiesi, 
C • Keşif hüUisası 
E • Proie. 
İsteyenler bu şartname ve evrakı 29 kuruş bedel mukabilinde 

yapı işleri umum müdürlüğünden alabilirler. . 
3 - Eksiltme 11-11-936 tarihinde çarşamba günü saat 16 da yapı 

işleri eksiltme odasında yapılacakt·r. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için 430 lira muvakkat teminat ver • 

me3i ve ehliyet vesikası göstermesi lazrmdır. 
5 - Istenilen vesikalar yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten 

bir saat evveline kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mu -
kabilinde verilecektir, (1546) 2-5199 

Maliye Vekaletinden: 
150x 80 140x 70 120x65 
Portatif Yazihane Yazı ma-
Yazıhaue sası 

175/100/45 
Kütüpane 

Yekun 

Adet Adet Adet Adet Adet 
14 94 496 102 706 

1 - Yukarda miktarları yazılı 706 parça yazıhane ve saire pa • 
zarlıkla satın alınacaktrr. 

2 - Tahmin bdeli on altı bin dört yüz otuz beş lira yirmi kuruş 
ve 2490 numaralı kanunun yirminci maddesine göre pazarlığa işti • 
rak edebilmek için verilecek kati teminatı, iki bin dört yüz altmış 
beş lira yirmi sekiz kuruş.tur. 

3 - Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde ve İstanbul Dolmabah
çede Maliye Vekaleti evrakı matbua ambarında ~örülebilir. 

4 - Pazar! ·ğı 10-11-936 sah günü s-.. at on beşte levazım müdür
ıüğünde toplanan eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

. ~ - İstekliler teminat makbuzu veya banale kefalet mektubiyle 
bırhkte o gün ve saatte levaznn müdürlüğündeki komisyona gel • 
ıneleri. (1527) 2-5168 

Adana Tohum Islah İstasyonu 
Pamuk Üretme Çiftliği Müdürlü
ğünden: 

1 - Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulan Adana Tohum Is
lah İstasyonu pamuk üretme çiftliğine aid bir adet Dizel motorunun 
26-10-93~ :arihi~~ -~esad~!. eden ~.~~rtesi günü fiatlar komisyon
ca haddı layık gorulmedigınden sozu geçen motör eksiltme kanunu
nun (40) ıncı maddesine tevfikan pazarlıkla alınacaktır. 

2 - İsteklilerin 13-~1-936 gününe tesadüf eden cuma günü saat 
(15) şe kadar Adana Zıraat Müdürlügğünde müteşekkil komisyona 
(~4~0) r.ay.~lı kanunun tarifatı dairesinde ve katalog ve broşürl~rile 
bırlıkte muracaat etmeleri ilan olunur. (1605) 2-5300 

KİRALIK KONFORLU İYİ MANZARALI DAİRE 
Altı oda büyük hol alaturka alafranga klozet banyo Dikmen as

falt caddesi üzerinde 2 numaralı apartıman içindekilere ve 
Telefon: 3949 aorula. 2-5312 

Nafia Vekaletinden: 
16 ikinci teşrin 936 pazartesi günii saat 15 de Ankarada Nafıa Ve

kaleti Malzeme Eksiltme komisyonunda Kütahyanm Tavşanlı kaza
sına bağlı Domaniç nahiyesinde Kazmut Eğridere Devlet ormanla
nndan veya hususi mukaveleli ormanlra.dan kesilmek ve ana hat il· 
zerinde herhangi bir istasyonda teslim edilmek üzere (90495) lira 
muhammen bedelli 48500 adet nroınal, 780 adet makaslık ve 500 adet 
köprülük kayın traversin kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul • 
muştur. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 452 kuruş mukabilinde Anka
rada Vekalet Malzeme dairesinden alınabilir. 

Muvakkat teminat 5774 lira 7 5 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektuplarını Nafıa Vekaletinden alınmış mii

teahhidlik vesikaları ile birlikte 16 ikinci teşrin 936 pazartesi günü 
saat 14 e kadar Ankarada Vekalet malzeme müdürlüğüne vermeleri 
lazımdır. (1567) 2-5257 

imar dahili ve haricinde 

Nafıa Bukanlı;1ından: 
ô 

9 İkinci teşrin 936 pazartesi g~nü saat 15 de Ankarad_a Nafia 
Bakanlığı malzeme eksiltme komısyonu _ odasında 5786 lıra ~.u· 
hammen bedelli 660 adet meyil 200 adet kılometre ve 460 adet mun
hani levhasının yaptırılması kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko-
nulmuştur. . . ~ 

1 Şartname ve buna müteferrı dıger evra;ı: parasız olararak mal-
zeme dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminatı 433 lira 95 kuruştur. 
1936 senesi için ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair ~e 

resmi gazetenin 7-5-936 T. ve 3297 sayılı nüshasında çıkan talı
matnameye göre Nafia Vekaletinden alınmış vesika ibrazı mecbu· 
ridir. 

Eksiltmeye gireceklerin 9 ikinci teşirn 9~~ pazartesi günü s.aat 
14 e kadar teklif zarflarını makbuz mukabılınde malzeme eksılt-
me komisyonuna vermeleri lazımdır, (1443) 2-5105 

Emniyet işleri Umum 
Müdürlüğünden : 

ı - 936 senesi için zabıta memurlarına yaptırılacak 1700 adet 
kaput 20 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyte eksiltmeye konul-· 
muştur. -

2 - Kaputların ihalesi 5-11-936 perşembe günü saat 15 de An -
karada Emniyet işleri umum roüdür1ü~ünde teşekkül eden komis
yon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girecekler kaputların muhammen bedeli olan 
23120 liranın % 1,5 nisbetinde 1734 liralık muvakkat teminat mek
tubu veya makbuzu ile 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü madde
lerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale vaktinden 
bir saat evvel komisyona vermeleri. 

4 - Taliplerin nümune ve şartnamesini görmek ve fazla izahat 
· almak üzere her güıı sözü geçen komisyona müracaat etmeleri. 

(1449) 2-5072 

Manisa Valiliğinden : 
1 - Turgutlu - Manisa yolunun 4 + 430 - 17 + 436 neı kilo

metreleri arasında şose inşaatı (32346) lira 89 kuruşluk keşifnamc
si üzerinden eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid fenni şartnaıne, eksiltme şartnamesi, mukavele 
projesi ve keşifname (162) kuruş mukabilinde Manisa Nafıa Mü
dürlüğünden alınabilir. 

3 - Eksiltme 5-11-936 perşembe günü asat 11 de Manisa Vilaye-
ti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. 
S - Muvakkat teminat mikdarı (2426) lira iki kuruştu!'. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alınmış ehli· 

yet vesikası ve 1936 yılına aid ticaret odası vesikalarını ve muvak
kat teminat mak.buzlannı kapalı zarfın içine koymaları ve kapalı 
zarfların ihzannda müteahhitlerin 2490 asyılı kanunun 32 inci mad· 
desine riayet etmeleri şarttır. 

7 - Bu eksiltmeye girecek olanların kapalr zarflarını 5-11-936 
perşembe günü saat ona kadar viliyet daimi encümeni reisliğine 
vermeleri ve posta ile göndereceklerin 2490 eayılı kanunun 34 iillcü 
amddcsiııe riayet etmeleri şarttır. (1447) 2--5074 

' 

SAYFA ll 

1- ::KARA :EV AZIM':" AM1RLIG1 ] 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI ~ 

İLAN 

ı _ Çorlu garnizonu için 30 adet paratöner pazarlıkla yaptrrı· 

lacaktır. . 1. ı· 85 k 
2 _Bir paartönerin muhammen keşıf bede ı 188 ıra uruştur. 

3 - İlk pey akçası 425 liradır. 
4 _ Pazarlığı 9-11-936 pazartesi günü saat 16 da Çorlu kor satın 

alma Ko· yapılacaktır. . A 1 •• 
5 - Bunlara aid keşıf ve fennı şartnameler İstanbulda ve An a 

rada Lv. amirliği ve Çorluda kor satın alma komisyonlarında her 
gün görülebilir. 

6 _ Pazarlığa girecekler kanun_i t~min!lt .ve 2490 ~aY:~lı kanun;•n 
2. 3 üncü maddelerinde yazılı vesaık ıle bırlıkte bellı gun ve saa e 
Çorlu kor satın alma komisyonuna müıacaatları. (1557) 2-Sı~ı 

İLAN 

ı - Ankara garnizonu kıtaatı için 7000 kil~ gaz _yağı 10-11-936 
tarihine müsadif salı günü saat 11 de açık eksıltm.e. ıl~~~lmacaktır. 

2 - Şartnamesi ekisltmenin yapılacağı Lv. Amirlıgı Satın Al • 
ma Komisyonunda her gün görülebilir. . . 

3 - Gazın tutarı 1960 lira olup muvakkat temınatı 147 liradır. 
4 _ İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve te

minat makbuzları i.le belli gün ve saatte komisvona gelmeleri. 
(1517) 2-'il77 

İLAN 

ı - Erzincan garnizonundaki kıtaatın '450.000 kilo ekmeklik 
unu kpalI zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 67500 liradır. 
3 - 6.11.936 cuma günü saat 11 de Erzineanda tümer; liarargahın· 

daki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İlk teminat mikdarı 4625 liradır. İstekliler ihale günü ka• 

nunun istediiYi vesikalarla teklif mektublarım 6 ikinci teşrin 936 
b 1 . günü saat 10 na kadar komisyona verme erı. 

5 - Bu unun ihalesinde tekarrür ve teminat mukabilinde avans 
verilmesi şart konmuştur. Şartnamesi 338 kuruş mukabilinde ko-
misyondan verilir. (1591) 2-5118 

t LAN 
ı - Konydaki kıtaat ve müessesatın senelik ihtiyacı olan 19300 

kilo sade yağı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. . , 
2 - Şartnamsei Konyada kolordu İstanbu, Ankara Lv. Amırhk• 

!erinde satın alma komisyonundadır. 
3 - İstekliler bu şartnamleri bukomisyonlaTda görcbilirl~r. 
4 - fsbu 19300 kilo sade yağın muhammen tutarı 15324 lıra 20 

kuruş olu~ ilk temnatı 1149 lira 32 kuruştılr. 
5 - Eksiltme 16-11-936 pazartesi günü saat 14 de Konyada kol· 

ordu satın alma Ko. nunda yapılacak olduğundan isteklilerin teklif 
mektuplarını en son 16-11-936 pazartesi günil saat 10 na kadar Kon• 
ya kolordu satın alma Ko. nuna vermeleri veya göndermiş olmala• 
n lazımdır. (1554) ı-5248 

İLAN 
ı - Muhafız alayı Sv. grubunda bulunan bir hayvan 5 ikinci Teş. 

936 perşembe günü saat 15 de satılacaktır. 
2 - Hayvan her gün alayda görülebilir. . ·~· 
3 - İsteklilerin belli .;in ve saatte Ankara Levazun A.mirhgı sa-

tı nalına komisyonuna gelmeleri. (1595) 2-5274 
f 

iLAN 
1 - Ankara garnizonu kıtaatı ve mü~s~esatı.~çin.35000 kilo çe~~r

deksiz kuru üzüm 19 • 2. Teş. - 936 tanhıne musadıf perşembe gu • 
nü saat on beşte kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartname eksiltmenin yapılacağı Lv. Amirliği satın alma ko-
misyonunda parasız her gün görülebilir. • • 

3 - Üzümün tutarı 8750 lira olup muvakkat tem.matı 656 lira 
ıs kuruştur. . 

4 - İstekliler kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve temi .. 
nat makbuzlarını havi zarflarını belli gün ve saatten evveline kadar 
komisyona vermiş olacalclardır. 

(1623) 2-5306 

1 1 'it 

O. O. YOLLARJ VE LlMANL~I UMUM . 
MÜDORLOCO S. A. KOMiSYONU D..ANLARJ: 

İLAN 

Muhammen bedeli 14350 lira o1an 70 ton karbit 18-11-936 çar • 
şamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare bi
nasmda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiynelerin 1067 lir 25 kuruşluk muvakkat temina\ 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 G. 3297 
No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dait·esinde alm • 
mış vesika ve tekliflerini aynı gün sa.at 14,30 a kadar komisyon re-
isliğine vermeleri lazımdır. , 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hny
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(1562) 2-52.23 

Adana Tohum Islah İstasyonu 
Pamuk Uretme ÇiftJiği Müdürlü
ğünden: 

1 - Kapalı zarf usulü ite eksiltmeye konulan Adana Tohum Is
lah istasyonu pamuk üretme çiftliğine aid çırçır makine ve tcferru· 
atı 26-10-936 tarihine tesadüf eden pazartesi günü fiatlar komisyo • 
nca haddi layık görülmediğinden sözü geçen makine ve tcferru· 
atı eksiltme kanununun 40 ıncı maddesine tevfikan pazarlıkla alı • 
nacaktır. 

2 - İsteklilerin 13-11-936 gününe müsadif cuma günü saat (16) 
ya kadar Adana Ziraat Müdürlüğünde müteşekkil komisyona (2490) 
sayılı kanunun tarifat dairesinde ve katalog ve broşürlerile birlik· 
te müracaat etmeleri ilan olunur. (1604) 2-5299 

ANKARA BİRİNCİ SULH HUKUK HAKİMLİÔİNDEN ~ 
Ankara Bankalar Caddesinde Sahibinin Sesi Radyo Mağazasm· 

da Elektrikçi İsm.aile: 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Müdürlüğü vekili 

Avukat İbrahim Rauf tarafından aleyhinize ikame olunan alacak 
davasının icra kılınmakta olan duruşmasında: adresinizin meçhuli
yetine mebni 27-10-936 gününde mahkemeye gelmeniz için ilanen 
yapılacak tebliğata rağmen mahkemeye gelmediğinizden hakkmızd.a 
gıyap kararı verilmiş ve duruşma 24-11-936 salı günü saat 10 a talı· 
kine karar verilmiş olduğundan mezkfir günde mahkemeye gelmedi· 
ğiniz talcdirde muhakemenin gıyaben devam edeceği ilanen bildiri· 
lir. 2-5311 

ıN YENiSEHiR 
' 

Maltepe Akmcılu Sokak 
(hlnter Bomonti-Garten) sind cine 3 - zimnıcr, und cine 4 • Ziın
merwohnung mit Zentralheicung, Wa.rmwas::ıer, Bad ete. zu vermi· 
eten. Z• erfragcll dortselbst. l!'elefon: S948. 1--5308 
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Kültür BakanlıO-ı n ·• t •• kt k•t hl 1d· H ı·ı N .d ı tarafın dan bastırıl:n u un me ep 1 a arı geı ı. a 1 . acı en a ınız. 
Anaf artalar cadde::;i 
No. 111 Ankara ., . ..,. & 

Maliye Miifettiş 
Muavinliği mtihanı 

Maliye Teftiş Heyetinden: 
35 lira maaşlı Maliye Müfettiş Muavinliği için 14/ikinci

kanun/1937 tarihinde imtihan yap lacaktır. 
Aranılan !;artlar ~unlardır: A) Memurin kanununun 4 ün

cü maddesinde yazılı evsafı haiz olmak, B) 1 - kanunuı;ani 
937 tarihinde vası otuzdan fazla olmamak. C) Mülkiye mekte
binden (sıvas~l bil~iler okulu), hnkuk fakültesinden, Yüksek 
Ticaret ve İkt sat mektebinden veya bunlara muadil derecerle- ,. 
ki ecnebi mekteplerden mezun olmak, D) yapılacak tahkikat 
neticesinde ahlak ve seciyesi müsait bulunmak. 

İmtihana talip olanlar 5 - ikincikfrnun - 1937 tarihine ka
dar Ankarada Maliye Vekaleti Teftio: Heyeti Reisliğine arzu
halla miiracaat edeceklerdir. Arz11hala şu evrakın raptı Hb:ım
dır. A) Nüfus cüzdanı ve adresi, B) keneli el yazxlariyle ter-
cümeihal hulasası (memuriyette bulunanlar müddet ve sure
ti hi::metlerine dair resmi vesika raptcdeccklerdir.) C) Asker
liğini \ apt·ğma dair }"esmi vesika (askerlikle alakasr kesilme
mi~ olanlar tecil edilmişlersıe imtihana gierbilirler. KazıınCl•k· 
lan takdirde ancak namzed olarak kabııl olunabilirler.) D) 
Mektep şehadetnamesi veya tasdiknamesi E) sağlam ve yolcu
luğa miitehammil oldukhrma dair hükümet doktorunun ra- ,: 
poru. 1.), 

Talipler tahriri ve ~ifahi olmak üzere iki imtihana tabi tu- ı 
tulacaklardrr. Tahriri imtihan Ankarada ve ts~anbulda ve mu- b • 

vaffak o1anlarm şiafhi imtihanı Ankarada yapxlacaktır. 
imtihan pro~ramr: 
1 -: Maliye A) Bütçe (ihzari, tatbiki. tasdik ve kontrolu), 

muh\'lsebei umumiye kanunu hükümleri, B) vere;i nazariyele- ın·m 
ri, ve usulleri, vasıtasız ve vasıtalı vergiler ( sedüllü vergiler, 
veraset ve intikal vergileri, istihlak üzerinden alman vergiler, 
Gümrük, inhisarlar, harçlar) Türkiyedeki vasıtasız ve vas:- · 
talr vergiler, C) Maliye Vekaletinin merkez ve vilayetler teş
kiliitı, D) istilcraz nazariyeleri, tahvil, amortisman, Türkiye 
clüvunu umumiyesi, 

2 -: !ktısat: A) (istihsal, tedavül, nakit ve itibar, inkisam 
ve istihlak bahisleri), 

3 -: Mali ve ticaı)'. hesap, basit ve mürekkep faiz, iskonto, 
faizli hesabı cariler, 

4 -: Hendese: (~tıh ve hacim mesahalan) 
5 -: Ticari usulü defteri (esaslı ve pratik malUmat) 
6 - : Hukuku idare, memurin muhakemat kanunu, ceza 

muhakemeleri usulü kanununun tatbikat usullerine müteallik 
hükümler, ceza kanununun memur sttçlarına ait kısmı, kanu
nu medeni ve borçlar kanunu ile ticaret kanunlarının maliye
yi alakadar eden hükümleri. 

7 -: Türkiyenin tabii ve iktısadl cegrafyası ve tarihi hak· 
kında malfımat. 

8 -: Ecnebi lisanı (Fransızca, Almanca veya ingilizceden 
biri). 

İmtihan neticesinde Müfettis Muavinliğine alınanlar üç 
sene sonra vap;laca'k ehliyet imtihanında mıwaffak olurlarsa 
Maliye Müfettişliğine tayin edilecekler ve bir sene staj için iR 
Avrupaya gönderileceklerdir. (1436) 2-506~ F.j 

!'r. a: • ~ iE ilME a 

l\'luğla vilayetinden : 
Muğla'da Cumhuriyet meydanında yaptırılacak Atatiirk anıt ka

idesinin 1055 lira 47 kurus kesif bedelli temel ve Moloz insaatr ve 
' 3191 lira 91 kuruş keşif bedelli. ince yonma taş çıkarılması ki ceman 

42 t7 lira 41 ku rus ke·;if bedelli inşaat açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 16-11-936 pazartesi günü sant 14 de ilbaylrk makamın

da toplanacak viliiyet daimi encümeni tarafından yapılacaktır. 
_ Muvakkat teminat 318 lira 56 kuruştur. 

İstekliler eksiltme, fenni ve bayındırlık i~.leri genel şartnamele
rini ve buna müteferri diğer evrakı Muğla nafJa müdürlüğünden 
görebilirler. 

Eksiltmere girmek istiyenler bu gibi işleri evvelce yaptılarma 
dair ehliyet vesikası göstereceklerdir. Vilayet Nafıa Müdürlügün -
den vesika almak istiyenler ihaleden en az sekiz gün evvel resmen 
müracaat1a ehliyet vesikası alacaklardrr. . 
. Daha fazla izahat almak isteyenlerin Muğla Nafia Müdürlüğüne 
mürcaat etmeleri ilan olunur. (2629) 2-5314 

!{REM B ALSAMİN 

Ank:ara Valiliğinden : 
CİNS! Muhammen bedeli 

931 modeli Buik markalı ototnobil 
Lira Kr. 

500 00 

Yukarda yazılı otomobil 20-11-936 cuma gi.inü saat 14 de ihale 
edilmek üzere açık ar~tırmaya konmuştur. Bedeli n:ıkten ve peş.inen 
ahnacaktır. İsteklilerın sözü geçen gün ve saatte 37 lira 50 kuruş· 
luk depozito makbuzu ile birlikte defterdarlıkta kurulan satış ko • 
misyonuna miiracaatJarr. (J 576) 2-5298 

KiRALIK DAiRE 

2 300 3 
4 150 5 
6 80 7 
e 30 kuru~tur. 
l - Hayır i~krine ve yeni 

çıkan kitaplara aid ilanlardan 
o/o 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri 
maktu yüz otuz kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür. ev· 
lenme, vefat ve katı alaka 
ilan 1armdan maktuan beş lira 
alımr. 

AJ\ONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

ANKARA As. BİRİNCİ HU· 
KUK MAHKEMESİNDEN: 

Ankaraııın Yenihayat ma
hallesinin 283 sayılı evde oturur: 
ken halen nerede olduğu bellı 
olmayan Ma~buleye: 

Kocanız posta tevzi memur
larından Mehmet HulUsi tara
fından açılan ihtar davasına gı~ 
yabınızda yapılan muhakemesı 
sonunda kanunu medeninin 132 
inci maddesi mucibince bir ay i
çinde terketmiş olduğunuz da
vacının evine dönmenize 14.10. 
936 tarihinde temyiz yolu açık 
olmak üzere k~rar verilmiş ol· 
duğu ve masarifi 'muhakemenin 
de si.le yükletildiğini teblii!; ma
kamrna kaim olmak üzere ilanen 
tebliğ olunur. 

2-c-5297 

IGralıl~ ev 

--------~15Z:ili~~~~ 

'? 

! 

;~: 

Yenişehir Demirtcpede, bah
çe içinde büyük salon, dört oda 
aynca bodrumda odalar, garaj 
(üç ay içinde ve mobilya ile de 
verilir) kirası ayda (150) yüzelli 
liradır. Saat 5 15 ila 9 arasında 
2594 No: telefon etmeleri. 

Günlük kasa mevcudunuz kıymetli eşya ve evrakrnız için 

IMNiYET 
1-5282 H er boyda kiralık kasalar - senelik 3 liradan - 16 liraya kadar - Mahrem dairelel'. 

Kalorifer eksiltmesi 
Elaziz llall{evi Başl{.anlığıııdan: 

Kapah zarf usuliyJe eksi1tme ilanı 
1 - Eksiltmeye konulan is Elaziz Halkevi kalorifer tesisatı. 
Keşif bedeli 13821.10 lirad~r. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A: Eksiltme şartnamesi, 
B : Mukavele projesi, 
C: Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, _ . 
D: Tesviyei turabiye, şose ve kargir ınşaata daır fennı şartname. 
E: Hususi şartname, 
F: Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli. 
•G: Proje, grafik. 
!stiyenJer bu şartnameleri ve evrakı be~e~siz olarak Ankara vi· 

layeti Bayındırlık Başmüdürlüğünden alabılırle.~. .. ~ 
3 - Eksiltme 19-10-936 tarihinden 9-11-936 gunu saat beşde Ela

ziz'de halkevinde yapılacaktrr. 
4 - Eksiltme kı:>palı zarf usulü ile yapılacaktır. 
s - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1036.58 lira muvakkat 

teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikalar ıhaiz olup gös
termesi lazrrndrr. 

6 - Teklif mektuplan yukarda "3'' üncü maddede yazı.lı saatten 
bir saat evveline kadar Elaziz Halkevine getirilerek eksiltme komis
yonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönde
rilecek mektupların nihayet "3" üncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın m:ihür mumu ile iy_ice kapatılmış olması 
lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edılmez. 

(1601) . 2-5278 

KİRALIK ODA ARANIYOR 

Lise muallimi, aile yanında 
veya müstakil, tercihan mobil
yesiz, eyi bir oda aramaktadır. 
Ticaret Lisesinde muallim S. 
Özbe k'e yazı ile bildirilmesi. 

------
MUALLiM ARANIYOR 
Fransızca ders vermiye muk

te<lir bir bayan lazımdır. Ulusta 
M. K. Rumzuna bildirmeleri 

2-5289 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 

isl{an Umum Müdürlüğünden: 
1 - Orta Anadolu vilayetlerine yerleştirilen göçmenler için fen

ni şartnamesi dahilinde (5000) adet pulluk imali eksiltmeye ko· 
nulmustur. 

_ Bu 
0

pulluklara ait fenni ve idari şartnameler An~arada iskan U· 

mum müdürlüğünde ve İstanbulda iskan müdürlüğünde mevcut o • 
lup talihler resmi tatil gür.lc.ri hariç olmak üzere her gün saat do • 

_ kuzdan on yediye kadar bu şartnameleri alabilirler . 
2 - Pazarlıkla ihalenin 10-11-936 salı günü saat 15 buçukta Sıh-

hat Vekaletinde hususi komisyonda yapılacağı. (1600) 2-5267 

ANK ARA P ALAS 

2U1'1ARTESi7 il ci TEŞPJN 19.36 

Büyük Diner Daı1sant 
ELBiSE MECBURİ - YEMEK FiATI (2 LİRA) 

MASALARI EVVELDEN TUTUNUZ. 
PAZAR 8 II inci TEŞRİN 1936 

THE DANSANT • 

7 SİNGiNG BABİES İŞTİRAKİYLE 

l(asiyer Aranıyor 
Muhasebe usulJerine vakıf 

(3000) liralık kefalet verebile • 
cek bir kasiyer alınacaktır. Ta
liplerin (ORMAN ÇİFTLİGİ) 
müdüriyetine müracaatları. 

Yeni SİNEMALAR 
~ ~ 
~ ı h"" l ~ ~ _ mtiyaz sa ıo ve Başmu· ~ 
~ harriri Falih Rıfkı ATAY ~ 
~ Umumi Neşriyatı İdare ~~ 

eden Yazı İşleri Müdürü ~~ 
Nasuhi BAYDAR ~ 

Çankırı caddesi civarında ~ 
UIU3 Basımeviade basıl~tır. 

BUGÜN BU GECE 
ÖLÜM PERiSi 

Baş Rollerde : 
F rederic March - M erle Oberot. 

Herbert Mar shall 

Emsalsiz bir aşk ve 
ihtiras filmi 

erograma ilaveten: Renkli 
Miki Mavs 

BUGÜN BU GECE 
Zevk, Neş'e ve ka hkaha 

fiL"lli 

LOREL - HARDi 
Hindistanda 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
Uave olarak : Foks Jurnal 


