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Giintlelik 

. ULUSLASM.4. - DEVLETI~l!.:SME 
~ 

Kütahya Sayfavr B. Recep Pe
keı·'in Europaische Revue'de çıkan 

· aşağıki yazıs1111, ehemiyeti dolayı
siyle olduğu gibi alıyoruz: 

lnsanhğın en büyük eseri devlet
tir. O da bütün büyük eserler gibi ha
yatın akışına uygun bir ilerleme ile 
yenileşmeli ve kuvvetlenmclidir. Ön· 
celeri, ba~ta ister dinastik bir mo
nark ister seçilmiş bir devlet reisi ol
sun; :idare sistemi ister keyfi bir ira
deye, ister az veya çok ulus haklarını 
koruyan bir usule dayansın; insnnla
ra sadece bir devlet lazımdı. Ulusun 
binlerce ihtiyacını derpi§ etmekten u
zak bir jandarma devleti .. 

Bu fikir yalnız zaman ölçüsü ile 
değil (yüksck kaliteli modem dev
let) anlayışı bakımından dn artık çok 
eskimiştir ve halla ölmüştür. 

Ulus varlığında kütleleşmeyi ve 
toplan şuurlaşmayı önliyen çeşitli ih
tilat sebebleri yer yer, hala yaşıyor. 
Önce npsolütizmin zulümlerine karşı 
mücadele cephesinde birleşmeden 
doğan beraberlik, ulus haklarını pe
kiştiren telakkiler yanında ulus birli
ğini de yapan bir amil oluyordu. Hür
riyet mücadelesinin getirdiği liberal 
devlet tipi kendi sinesinde bir taraf
tan kendi dü~manlarını saray nüfu
zunu, zadeganlnrı, papaalnrı ve ulus 
birliğini bozan bütün unsurları beali
yerek cemiyete anar.şi aşıladı. Öte ta
raftan bu tipin demagojik atmosferi

ni terkip eden hudutı.uz hürriyet, ge
niş lmzanç yolunda çalışanların faa. 
liyetine, kemirip gÖnıÜren bir çeşni 
verdi. Aynı yurdun sınırı İçinde top
rakta veya fabrikada batka yurddat· 
lar hesnbına çalışırken sefalete mah· 
kum bırakılanların, aynı yurdun sını
rı içinde mamulleri satın alırken baş
ka yurddaşların kurduğu kartel hı"a· 
ğı İçinde zorlu fiatlarla soyulan müs

tehlik yurddaşların göğiislerindc do
ğan, toplanan infial her gün biraz dil
ha koyula~arak büyüdü. Bir yandan 
da içine sun'i zehirler katılmış me· 
todlu bir sınıf edebiyatı, gerilmiş duy· 
guları İntikama sürükledi. Ci::rünüşte 
bir ulus içinde partiler, taraflar. sı· 
nıfları, biribirini yiyordu. Hakikatte 
k:.rcılıklı ihtirasın nefretin \ e kinin 

yeklınundan doian dalgalar büyüye 
büyüye; köpüre köpüre, bizzat ulu· 
.._ 
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sun biınyesıne çarparak onu tahrip 
ediyordu. Bütün bunlardan mesul 
kim idi? .• Her ne pahaya olursa ol
sun (iptidai maddeciler aleyhine, İş
çiler aleyhine ve müstehlikler aleyhi· 
ne, karının yüzdesini artırmak, 

başıbot sermayeciliğin tabii bir ka· 
rakteri idi. Bunun gibi, her ne paha
sına olur:o1a olsun (sermayeci aleyhi
ne ve halla :1ermaye ile anlatarak 
müstehlikler aleyhine) günlük geli
rini ve refah seviyesini arhrmak da 
İ§çİnin tabii bir karakteri idi. 

Bütün bu çahşmalnr karşısında 

devlet ne yapıyordu? Milletlerin ba
şında anarşi ve soygunculuk kıyamet
leri koparken en büyük vazifesi ulus 
zümreleri arasında muvazeneyi ve a· 
hengi kurmnk ve korumaktan ibaret 
olması lazımgelen devlet nerede idi?. 
O, kendini sade liberal akısın köhne 
sosyolojisinden, köhne ekonomisin
den, köhne sıyasasındnn ve köhne hu
kukundan mülhem gayrı milli ve or
ta çağ zihniyetinde mnhdut vazifeler 
kaydı altında görüyordu. Büti;n bu 
dağınıklıldar icinde teşahhuıı f'!tmi~ 

mcsutler aramak bevhudedir. Mesul 
olan liberal devlet tipinin bizzat ken
disidir. 

Liberal devlet tipinin felsefesi ve 
hukuku, devlet ile milletin biribiri i
çinde ve biribiri karşısındaki yerini 
tanzim edemedi. Devletin kudreti ve 
otoritesi korunamadı, millet kütlesi-

nin birliği ve beraberliği kurulama

dı. Geniş hürriyetçilikte, idealist tip· 

ler yerine maskeli politikacılar çoğal
dı. Cepleri esham dolu rantiye &oaya
liatler, 11aray ve kili11e ile pazarlılı:lı 
radikaller, milletin bir parçası adına 

sokak politikası yaparak Öteki parça

lar aleyhine İntikam telkin eden ıı
nıf fırkaları, istismercı, tahakkümcü 
ve spekülasyoncu (miJliyetperver fır
kalar) ... 

Bugünkü yükselmiş insanlığın, a
tölye ve laboratuvar çalıımalarında
ki ileri ve müsbet neticeler yanında 

sosyal, sıyasal, ekonomik ve hukuki 
telakkilerde hala köhne yollardan 
ayrılmaması ne hazindir; İnsanlık ze
kasının bu yüksek açılış devrinde 

devlet ve milletlerin kendi kuruluşl"
rını ve İç hayatlarını tanzimde pratik 

fSonu /; ınrı •mvfatla) 

KonJeran.sta Sov.ıı et - İngiliz ihtilafı 

· Dünkü mektubumda bildirdiğim 
tahminler kısmen tahakkuk ~lli. 
Konferanştaki Sovyet delegasyonu 

bugün bir tebliğ neşrederek Boğazlar 
rejimi hakkındaki Sovyet noktai na
zarını anlattı. Bu tebliğ söyle hulasa 
edilebilir: 'l: 

Montrö: 25 Haziran 1936 

- Karadenizde sahili olmayan 
devletlerin Knradenize gönderecek
leri harb gemilerinin tonajları 1923 
tarihli boğazlar mukavelesinde oldu
ğu gibi tahdid edilmelidir. Aksi bir 
karar, Karadenizde sahili olan ınem-

(Sonu S. inci sayfada) 

Montrö konln:ımamn bnşladığr sıralar da. Bn. Alet Paris Bıiyük 
B . Sund Davaz' la korıusurken 
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HER YERDE 5 KURUŞ 

MİLLETLER CEMiY1ETİ ASAMBLESİNİN DÜNKÜ TOPLANTISINDA 

On dört devlet tedbirlerin kalkması • 
zecrı 

lehinde bulunarak reform için teklifler yaptılar 

BB. Eden, Litvinof 
Cenevre, 2 (A.A.) - Milletler ce

miyeti asamblesinin celsesi bu sabah sa
at onda açılmıştır. 

Avusturalya delegesi B. Brus, ken-

B. Eden 

dısınden önce söz söyliyen öteki hatib- ı 
ler gibi, milletler cemiyetinin habeı i 
şindeki akametinden gelecek için istifa-

cemiyet otoritesiniıı artması f ilirindeler 
de edilmek üzere tedbirler alınması lü
zumundan bahsetmiş ve bundan böyle 
faydasız hale gelmiş olan zecri tedbir
lerin kaldırılmasını istemiştir. 

8 . Litvinol 

Cenevre, 2 (A.A.) - AsamöTenin 
bugünkü toplantısında on dört devlet 
zecri tedbirlerin kaldırılması telkinine iş-

. 

. 

tirak etmiş ve habe~ meselesindeki mu
vaf fakiyetsizlik göz önüne alınmak su
retile Milletler cemiyetinin ıslahı için 
tekliflerde bulunmu~lardır. 

Cenevre, 2 (A,A.) - Asamblenin bu 
sabahki toplantısında B. Stanlcy Brus 
(Avusturalya), Guani (Uruguay). B. 
Munch (Danimarka) ve B. Motta (İs
viçre) namına zecri tedbirlerin kaldırıl
ması liizım geldiğini, çünkü bu tedbir
lt r artık hıç bir işe yaramamakta oldu .. 
ğunu bildirmişler ve hükümetlerinin 
milletler cemiyetin misakını daha mıies
sir bir hale getirmek için sarfedilccck 
bütün mesaiye müzaheret etmeye hazır 
olduklarını söylemişlerdir. 

Celse saat l 0.15 de açılmış ve öğlG 
vakti kapanmıştır. 

Asamh1e saat ı 5.30 da tekrar topb· 
nacaktır. 

(Sonu 3. üncü sayfada) 
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Milletler Cemiyeti Asamblesindeki hadise 

İtalyan iya a ı 
Cenevreııiıı tavrına 

göre veçhe alacak 

Negü ii tahk.ir eden İtalyan gazetet·ileri 
Cenevre k~antonu ndan çık.arıldılar 

Roma, 2 (A.A.) - Ciornale d'İt.a.o 
lia gazetesi yazıyor: 

"İtalyanın milletler cemiy~tine ver• 
diği muhtıra çok büyük ehe.miyeti haia 
bir vesika teşkil etmektedir. 1talyanm 
Avrupa ve Ccnevreye karşı takınacağı 

siyasanın vechesi, bu muhtıranın millet .. 
lcr cemiyeti tarafından karşılanma şek· 
tine tabidir. İtalyan siyasasının alacağı 
bu veche gerek Avrupa, gerek başka 

kıtalar memleketleri siyasalarına tesir. 
icra etmekten uzak kalmıyacaktır. t. 
talya Avrupa ve milletler cemiyeti ile it 
birliğinden va.z geçmiş değildir. Ve İ· 
talyanın Cenevrcden hariç tutulmuş ol· 
ması başka devletlerin teşebbüsü netl• 
cesidir. Bu cihet italyan muhtırasınıft 

Cenevre, 2 (A.A.) - Evelki gün 
tevkif edilmiş olan 8 italyan gazeteci
si, evelce bildirildiği gibi, sınıra sevke
dilmcmişlcrdir. Kendileri bu gece 1s • 
viçreyi terketmcğe davet edilmişlerdir. 
İtalyan gazeteciler, Vaud Kantonunda 

B. Baldvinin istifa 
edeceği asılsız 

Londra, 2 (A. 
A.) -Tay mi a 
Gazetesine göre, 
B. Baldvin'in is
tifası hakmdaki 
şayialar t a m a -
m i y 1 e asıl

sızdır. Bununla 
beraber, gazete
nin sandığına gö
re, b a ş b a k a n B. Baldvin 

bundan sonra, Avam Kamarasında so· 

rulacak suallere haftanın ancak iki gü
nünde cevab verecektir. 

Deyli Tclgraf'da mevzuu bahis şa
yiaların hiç bir şe ;lde doğru olmadığı· 
nı teyid etmektedir. 

Deyli Ekspres'e göre, B. Baldvin'in 

başbakanlıktan ayrılarak, bakanlıksız 

bakan, mührühas veya mecHsihas ba
kanlıklarından birine geçmesi ihtimali 
mevcuddur. 

Rnşbcıkmı Londraya dijmJii. 
Londra, 2 (A.A.) - B. Baldvin A

vam kamarasının konuşmalarında bu

lunmak üzere bu sabah Londraya dön

müştür. Avam Kamarasının yapacağı 

toplantıda başbakan sosyalistlerden B. 

Tom Conston'un Lord London Derry'

nin Almanyanın hava kuvvetlerinin 

artırılmasına müteallik olan beyanatı 

hakkındaki iztizahına cevab verecektir. 

B. Baldvin vereceği cevabta hükü

metin siyasetini .QlÜdafaa ed\!cck dış ve 
i, siyasadan bahscyleyccektir 

ve Cenevreye bir kaç mil mesafede bu
lunan Kcppeye gitmişlerdir. Orada ha
diselerin yeni inkişaflarını beklemek
tedirler 

I tal yan gazeteciler Cenevreden 
çıltarıldı. 

Cenevre, 2 (A.A.) - Cenevre kan
tonu hükümct konseyi başkanı B. Ni
kol, dün akşam, İtalyan gazetecilerine 
hemen kanton sınırları dışına çıkmaları 
lazım geldiğini tebliğ etmiştir. Bu tcb-

(Sonu 4. üncü sayfada) (Sonu 3. üncü sayfada) 

B. Sidney Bartonun beyanatı 
«_>\disabaha iıigiliz elçiliği ilga edilmedi> 
Cibuti demiryolu şirketi, i talyanların hat üzerinde 

asker ve levazım taşımalarına izin vermiyor 
Ramsgad, 2 (A.A.) - Buraya gelen 

B. Sidncy Barton, Adisababadaki ingi
liz elçiliği memurlarının tamamiyle ve
ya kısmen hareket ettiklerine dair olan 
şayianın doğru olmadığını söylemiştir. 

B. Barton'ün gaybubeti esnasında 

meslahatgüzarlık işlerini birinci sckre· 
ter B. Roberts idare etmiştir. 

Habeşistanın şimdiki vaziyeti ha:O:• 
(Sonu 3. üncü sayfada) 

• 

, 

Adisababa'daki İngiliz elçiliği erkfım ( Ôn s1rada; soldan ikinci 
Riberk, uçüncü zat da elçı Sir Sidney Barton'durJ 

?.at B. . 
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Yazan: Norbert Von Bıschofl 
1 ürkçeye çevıren: Burhan Belge Şevk.et S. Aydemir 

Kitabın "Olmakta olan" kısmında, 

yani türk inkılabının muhakeme ve i
zahında da Bischoff gene bizden biri 
gibidir. Hatta bu kitabın tercemesini o
kurken insan hazan o hissin elinde ka
lır ki, göya bu Bischoff bir mev'hum 
şahıstan ibarettir ve kitabı ya .. an Bur
han Belgenin kendisidir ve ben bugün 
hala mütereddidim, acaba bu kitabın 

terceme şeytanlıgında yalnız üslubun 
degil de sakın fikrin be hükümlerin de 
bir miıdahale mucizesi olmasın derim; 
fakat hayır, eseri yazan Bischoff, onu 
bize nakleden Burhıın Belge kadar tam 
ve ayaktadır. 

O halde artık sevinebiliriz, çünkü de
mek türk inkilabı o kadar gelişmiş ve 
serpilmiştir ki artık onu yalnız bir tür
U, yalnız bizim gibi, yalnız olduğu gibi 
anlamak kabildir. 

Bischoff'un türk inkilabının mukad
deratı üstünde çizdigi yalnız bir istif
ham vardır : 

- Acaba makineler şarklı adamı da 
yenecekmi ? •.•... 

Türk inkilabmın mukadderatı üstün
de konuşurken, Bischoff'un çizdiği ye
gane istifham budur. O makineler ki, 
garplı adam tarafından icad edilmiştir 
ve garplı adam bu makinelerin kudreti 
seyesindedir \:i cihan diktatörlilğünü 
kurmuş, Avrupanın politik, kültürel, ve 
ekonomik hegemonyasını bütün cihan 
mikyasında meydana gtirmiştir. 

Fakat gene o makinelerdir ki yalnız 
onu yaratan garpli adamın değil, kül 
halinde garp medeniyet nizamının da 
en başedilmez feJaketi halini almıştır. 
Şimdi garpde makine, kendini yarata
nın gırtlagını kendi eline almış hiç dur
madan sıkıyor. Bu sıkış hazan pazar 
mücadelesi, hazan buhran, işsizlik, ha
zan bolşevizm korkusu, harb tehlikesi, 
silahlanma veya bizzat ihtilal ve harb 
şeklinde meydan almaktadır. Bütün bu 
korku ve tehlike kaosunun etrafını ise 
moral sefaletin siyah örtüsa sarmakta
dır. 

Makinelerin çarkları büyüdük -
çe ve kudretleri arttıkça onu 
yaratan insanın da boğazı biraz 
daha sıkılmaktadır. Çünkü maki
ne ve modern teknik tıpkı elektrik gi
bildir. Eger biz elektrik kudretine tahak
küm etmesini bilirsek, ona her istedi
ğimizi yaptırabiliriz. Bu tahakküm bir 
az gevşedi mi, ona dokunduğumuz za
man karşılaşacağımu cezaların en ha
fifi gene bizdeki bütün hareketlerin 
derhal ahengini kaybetmesidir. Şimdi 

garpde görünen de budur. Makine iler
lemiş fakat garpli insanın. ona tahakkil

mü her adımda biraz daha gevşemiştir. 
Onun içindir ki garp buhran içindedir. 

Bisch.off bu manzara karşısında, ma
kineleşmeye ve sanayileşmeye girişmiş 

şark ülkelerinin mukadderatını düşünü
yor ve istifhamını çiziyor. O sanayileş
me ki, bizim inkilabımızın asli prensip
lerinden ve ülkemizin karakteristik ka
derlerinden biridir. Fakat Bischoff"un 
vazettiği istifhamın manası biraz da 
kendi tarafından halledilmiş gibidir.: 
Şarklı adam makineyi alacak ve fakat 
makinenin garptaki tahakküm nizamını 
(yani liberal kapitalizmi) almıyacaktır. 
Çünkü şarklı adam, kudretli makineye 
kudretli bir sahih keşfetmiştir ve bu 
tehlikeli kudretin kullanılışını, muha
fazasını ve efendiliğini ona emanet et
mektedir. Bu kudretli sahih devlet dir. 

Bischoff, tilrk inkilabmın benimse
diği bütün kendine benzer memleketle
re hediye etmesi tabii bulunduğu dev
letçilik sisteminin sırlarını kavramıştır 
ve inkilabımızın bu vasfı karşısında 

adeta mistik bir heyecan duymaktadır. 
Çünkü Bischoff'a göre millet ve modern 
teknik muasır medeniyet demektir. O 
halde türk inkilabı öyle bir şeydir ki, 
hem milleti almış, hem modern tekniğ'i 
benimsemiştir. Şu va.r ki Türkiyede bu 
inodern teknik, yahud makineler bu mil
let kategorisinin boğazına sarılmıyacak 
ve bu suretle de garpdaki trajedi şark
da veya Anadoluda tekrar olunmıyacak
tır. 

Şu halde Türkiyede karşılaşılan ha
dise sadece basit bir milli inkilab değil, 

içinde yaşadıgımız çağın mukadderat 
tayin edici, istikamet tayin edici insani 
hadiselerden biridir ve onun için alem· 

şümuldür. 

Şu halde türk devletçiliğini sadece 
basit bir ekonomik kategori telakki et
meyip onda milli hayatın bütiin saha
larına şamil yeni bir sosyal nizamın bır 
çok unsurlarını sezen inkilabç1 t ürk mü
nevvcrliğı hata etmemiştir. Ve gene şu 
halde, tiırk inkilabı hem mıllet nizamı
nı tesis, hem de millet içi tezadları tas · 
fiye eden büyük ve orijinal bir hadise
dir ... denildigi zaman. bunda mavel:aa 
uygun oinıayan hiç bir taraf yoktur. 

Şu halde : 
- Biz devletçiyiz .... Biz sınıfsız ve 

imtiyazsız bir mıllctiz. Sözleri öyle söz· 
lerdi.r ki, bunlar hakikaten sosyal bir 
ideali temsil etmektedirler ve bir ideal'
in büt:.in evsafını ihtiva etmektedirler. 

Zaten bu böyle olmasaydı, ve türk 
milli hareketi şeklinde tecelli eden eş
siz inkilabımız alelade bir burjua demok
rasisine müncer olsaydı, bu netice hazin 
bir netice olurdu. Halbuki, gittikçe da
ha geniş halk yığınlarını içine almak. 
gittikçe daha ziyade millileşmek ve mil
letin malı olmak türk nasyonalizminin 
bugün en bariz karekteridir. Bu nasyo
nalizme biz bugün hakikaten balkçrlık 

diyebiliriz. Fakat garpde nasyonalizm 
halkçılık demek değildir. Bu itibarla, 
türk nasyonalizminin tarihi, türk halk
çılığının tarihinden başka bir şey de
ğildir. Ve bu tarihi seyir öyle bir te
rakkidir ki, kendi istikametinde inkişaf 
ettikçe, alelade bir Burjua nasyonalizmi 
nin unsurlarından gittikçe kurtularak 
mütecanis ve halkın tamamını kucakla
yıcı bir nasyonalist nizam haline gel
mektedir. Binaenaleyh, dostumuz ve 
sevdiğimiz asil ruhlu Von Biscboff'a 
çizdiği istifhamın, esasen artık hadisa':
la taayyün eden cevabını verebiliriz : 

- Makineler şarklı adamı yenemi· 

yecek: kendilerini emrine verdiğimiz 
kudretli efendinin elinde makineler, sa
dece emre tabi ve milletimizin saadetı 
için çalışan birer yaratıcı istihsal va
sıtası olarak kalacaklardır. 

Türk inkil5bı nerde başlar ve nerede 

biter ? 

Bischoff kitabında bu mevzua da 
dokunmaktadır. Ona göre bizim hukuki 
inkilfıbımız eski osmanlı kanunu esasi

sinin çiğnenmesiyle (20 nisan 1920) de 
başlar ve cumuriyetin ilanı ile biter (29 
ilkteşrin 1923). Gene Bischoff'a göre 
ideolojik bakımdan türk inkitabı daha 
Sıvas kongresi ile başlar ve halifeliğin 
kaldırılması ve onu takibeden teşkilatı 

esasiye kanununun kabulü ile biter. Da
h,a sonra gelen ve Bischoff'un kitabında 
bütün eh,emiyetleri izah edilen hadise
ler ancak bir takım reformlardır. 

Hülasa, "Türk inkitabı son derece şa· 
yanı dikkat ve orijinal bir inkilab ol
makla beraber bu inkilah pek kısa bir 
zaman içinde ve hiç meydanda yok iken 
birden hakikat oluvermiştir.,, 

Bischoff'un bu mütalaalarına iştirak 
edemiyecegimiz aşikardır. Türk inkila
bı nerede başlar ve nerede biter 
mevzuu bir mevzudur ki onu şimdi hat

ta mtinakaşaya koymak bile yersizdir. 
Çünkü türk inkiHibr henüz bitmemiştir. 
Her şeyden evvel, hatta bizzat Bis
choff'un da dokunduğu bazı unsurlar 
bile bu inkilabm devamının canlı şahi
didir. Mesela, Bischoff'un da bizzat söy
lediğ i gibi türk inkilabı demek evvela 
Atatürk demek ve Atatürk demek de 
türk inkilabı demektir. Atatürk, işte 

gene Bischoff'un söylediği gibi - yap
masını olduğu kadar - beklemesini en 
iyi bilen adamdır. Onun bu millete ve
receği ve bu milletin tarihine yazacagr 
şeyler ise, elbette ki da'ha bitmemiştir. 

Zaten bunun aksini nasıl tasavvuı 

edebiliriz ki, eğer türk inkilabının hu
dudunu sadece 1920 nisanı, hatta Sıvas 
kongresi ile cumuriyet itam arasında a
lır ve ondan sonraki bütün hareketleri 
sadece bir reform olarak kabul edersek, 
inkilabımız sadece bir milli kiyam ve 
bir milli zafer olarak kalır. Vakıa, bu 
kadarı da en büyük bir milletin tarihi 
için bile kafi bir şereftir. Halbuki, böy-

OLUS 

Gizli nuf us lıakkında · 
İçJ3akanlığın bir 

tamimi 
Iç llakaı.11k gizli nüfus yazımı hak

kındaki kanunda yazılı gizli nüfus va
kalarının vaktinde haber verilmemesin
den kimlerin mesul tutulacakları hak
kında vilayetlere bir tamim gönder
miştir. Bu tamime göre: ayle reislerin
den gizli kalan nüfusları ve haber ve
rilmemiş evlenme, ölüm ve kayıp vaka
] :>rını muhtarlara ve belediye} re 1 ha
ziran 935 tar; hine kadar bildirmemiş o

l anların tutu an gizli nüfus vakaları 

para cez;ısiyle muhtarlar ve belediye
lerin bu isler için memur ettikleri kim
selerin gizli nüfusları evlenme \"e ölüm 
ve kayıp vakalarmı 1 temmuz 935 tari
hine kadar deftere yazarak vali ve kay
makamlığa teslim etmemiş bulunanlar 
gene para cezasiyle cezalandırılacak

lardır. Köyünde rizli nüfus vakası bı
rakan muhtar ve ihtiyar heyetleri gene 
para cezasiyle cezalandırılacaklardır. 

Yeni ölüm vakalarmr 10 gün için<le ha
ber vemıiyenlerle yeni doğum, evlen
meleri vaktinde haber vermiyen doğum 
sahibleri ve evlenen erkekler hakkında 
da ceza tatbikine girişilecektir. 

Bockav ~ livor mu ? 
Dün gelen İstanbul gazetelerinin 

5 temmuzda Fenerbahçe ile karşıla~a
cağını yazdıkları Boçkay takımı yarın 

Ankarada beklenmektedir. 
Bize haber verildiğine göre, Boç -

kay, Ankara bölgesi razı olduğu ta' 
dirde, Fenerbahçe ile karşılaşrnağı ka
bul etmiştir. Bölge başkanlığı ise. bu 
hususta bütün hazırlıklarını ikmal et
tiğinden, mukavele hükümlerine ria

yet edilmesini alakalılara bildirmiştir. 
Bilindiği ü zere, Boçkay, ilk karşı

la mada muhtelitimiz ile 2-2 berabere 

kalmış ve ikinci macı 0-3 kazanmıştır. 
Üçiincü oyunda ise 1-5 yenilmiştir. 

Şampiyonumuz Ankara Gücü il e. 

E ski<>ehir birincisinin alacağı netir.eler 
spor kamovu tarafından heyecanla 
beklenmektedir. 

Doktorlar arasında 
İstanbul hükümet doktoru B. Rifat 

Burhaniye belediye doktorluğuna, A
dana memleket hastanesi eski röntgen 
mütehassısı Dr. Naci Konya memleket 
hastanesi röntgen mütehassıslığına, a
çıkta Dr. Salih Münir Ezine hükümet 
doktorluğuna, Kavak hükümet doktoru 
B. Esad Sinop hükümet doktorluğuna, 
Zara hükümet doktoru B. Şinasi Div
rik hükümet doktorluğuna, açıkta diş 

doktoru B. Riza Ankara nümune has
tanesi diş doktorluğuna tayin edilmiş
lerdir. Amasya memleket hast,mesi iç 
hastalıkları mütehassısı Dr. Nuri ve An
kara nümune hastanesi diş doktoru B. 
Adnanın istifaları kabul edilmiştir. 

451 tarife pozisyonunda
ki maddeler 

İngiliz anlaşmasına bağlı 2 sayılı 
listede yazılı 451 sayılı tarife pozisyo
nuna dahil etyanm ingiliz anlaşması 

meri kaldığr müddetçe memlekete ser
b~stçe sokulması kararlaşmıştır. 

Eğe ha valisinde yapılan 
tetkikler 

Ege havalisinde bir tetkik seyahati 
yapan, Ekonomi Bakanlığı Türkofiı 

başmüşaviı'i B. Halil Mitat Karagülle, 
Ankaraya dönmüş ve raporunu bakanlı
ğa vermiştir. 

le bir kiyam ve zafer bizim inkilabımı
zın sadece bir safhasıdır. 

Bizim eserimizi en iyi anlayan ve 
onu en iyi anlatan yabancıyı, Norbert 
Von Bischoff'u sevgi ile anmak bor· 
cundayız ..... 

Nisan 1936 
da dış ticaretimiz 

İstatistik umum müdürlüğü tarafın
dan hazırlanan dış ticaret istatistikle
rine nazaran memleketimizin 1936 nisan 
<!:YJ zarfında ithalatı 7 .032.426 ve ihra
catı 6.611.925 liradır. 1935 yılının aynı 
ayında ithalatımız 6.382.639, ihracatı
mız ise 4.948.543 lira idi. 

Bu rakamlara göre 1936 da ithalat 
ve ihracatımızın kıymeti geçen seneki 
mikdarlarını tecavüz etmiştir; ithalatın 
kıymeti takriben % 9 nisbetinde arttı
ğı halde ihracat kıymeti, ithalata nis
betlc 3 misli fa.zlasiyle, % 29 nisbetin
dc artmıştır. 

Aşağıdaki cetvel son beş yıllık rlış 

ticaretimizin nisan ayları zarfm-?alci..ilu
ruınunu göstermektedir: 

(1000 Türk lirası/ 
1936 1935 1934 1933 1932 

İhracat 6.612 4.949 3.935 5.069 6.841 
İthalfit 7.032 6.383 5.639 5.459 5.606 

' Fark --420 --1.434 --1.704 ··390 + 1.235 

Bu tablonun da gösterdiği veçhile 
nisan ayları ticaret muvazenemiz, 1932 
yılı mütesna, daima pasif bir soldle ka
rıanmıştır. Fakat 1934 de 1.704 ve 1935 
de 1.434 bin liralık açıktan sonra son 
420 bin liralık açığın bunların çok aşa
ğısında kaldığı görülmektedir. Aynı za
manda ihracat ve ithalatımızın kıymet 

yekunu ı 936 nisanında ı 3.644.000 lira
ya çıkarak son beş senenin azami had
dine varmı bulunmaktadır 

Rubleler hakkında 
Muamele vergisi kanununa göre o

rijinal fatura ve menşe şehadetnamele

rinde yazılı bulunan rublelerin bir rub
le 3 fransız frangı muadili olmak üze
re kabul eclilerek ona göre muamele ya
pılması alakalılara tamim olunmu~tur. 

Oainıi enciinwn azalar• 
aylclcrinc harcirah 

Mülhakat meclisi umumi azalarm
dan daimi encümende bırakılıp da son
ra da aylelerini getirenlere ayle harci

rahı verilmesi kararlaşmıŞıtır. 

Taş kömürü yakan 
vasıtalar sergisi 

Muhtelif bakımlardan mevcud zaru
ret ve faydası dolayısiyle memleket i
çinde taş kömürünün sarfiyatını artır
mak maksadiyle Ekonomi Bakanlığı ta
rafından, 16 şubat 1937 tarihinde Anka
ra sergievinde, bir, ''Taş kömürü ya
kan vasıtalar'' sergisi açılacağını yaz

mıştık. 

Sergi, ecnebi memleketler sanayii 
için yeni ve geniş bir pazar bulabilmek 
hususunda emsalsiz bir fırsat teşkil et
mektedir. Bütün yakınşarkta bu sahada 
ilk defa kurulan serginin yalnız Türki
ye için değil, ayni zamanda Balkanlar 
ve yakın şark pazarları için de haiz ol
duğu şümul ve ehemiyet izahdan vareı· 
tedir. Bizzat hükümetin teşebbüsü ile 
kurulan bu serginin büyük hususiyeti, 
iştirak edenlerin alabilecekleri müsbet 
neticelerin ileride mütezayid bir inki
şaf ihtimaliyle ayni zamanda derhal el
de edilebileceğidir. Çünkü, halk tara
fından henüz Hiyıkiyle tanınmıyan kö
mür ve müştekatı müstehliki alet ve ve
saitin tamimi, Türkiyenin pek zengin 
olan ve mazide ihmal edilen menabiinin 
geniş mikyasta istisınarmı temin işi

dir. Yani, yalnız bir kömilr davası de
ğil, biribiriyle sıkı alakası dolayrsiyle, 
ayni zamanda, bu alet ve vesaiti imal 
eden sanayiin teessüsü ve memleket um
ran ve servetinin mukayesesi mesele
sidir. 

Sergi açılacağı hakkındaki haberler 
henüz yeni yayılmış olduğu halde, muh· 
telif memleketlerden bir çok müracaat• 
lar vaki olmaktadır. Sergi umumi katilr 
liği, bu müracaatlara derhal cevab ver
mekte ve kolaylıklar gösterilmektedir. 
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B. Faik Kurdoğlu geld 
Yanında Sümer Bank umum direktô 

rü B. Nurullah Sümer olduğu halde bİ• 
kaç gün önce Kayseriye giden, Ekon<>' 
mi Bakanlığı müsteşarı B. Faik Kurd• 
oğlu ç~r§amba akşamı Ankara.va dön• 
müştür. 

İç Bakanlığı fiukuk 
müşavirliğinde 

bir tayin 
Oltikayma«amı B. İzzet, İç Bakanlı• 

ğı hukuk müşavirliği rnuhakemat kısı11> 
direktör muavinliğine tayin edilmiştir. 

65 yaşındaki gümrük 
memurları 

Gumrükler umum müdürlüğü oS 
yaşını doldurmuş olan 1285 doğumlll 

memurlarını tekaüde sevkedecektir. :Si 
memurların 14 temmuzda vazif elerind 
son verilecektir. 

Gümrük memurları için 
Gümrük ve inhisarlar bakanlığı mer• 

kezde şubelerin başında bulunanlarla 
başmüdürlerden ve müfettişlerden ga'/ 
ri memurların resmi yazılara imzala• 
rile birlikte sicil numaralarını da yaz• 
malarını faydalı görmüş ve bu kararı• 
nı bakanlık teşkilatına bildirmiştir. 

İzmirde «Türkkuşu» nun 
çalışmaları 

lzmir, 2 (A.A.) - Türkkuşunda mtı' 

vaffakıyet gösteren gençlerimiz üç a'/. 
devam edecek olan İnönü kampına git" 
mek ilıere hazırlanmağa başlamışlardtı\ 
İlk kafile planörlerle beraber bu ayııı 
beşinde İzmirden hareket edeceklerditı 

Ankaram hake at 
direktörlüğü 

Yeni teşkil edilen Ankara muh.,,.. 
mat direktörlüğüne, hazine müşavir a• 
vukatlarmdan B. Yuıuf Korman tayirı 
edilmiştir. 

B. Korman dün yeni vazifesine baş• 
lamıttır. Kendisine muvaffakıyetler di• 
leriz. 

Af yon da su baskını 
Afyon, 2 (A. A.) - Dün saat 17 de 

başlıyan ve iki buçuk saat süren ço~ 
şiddetli yağmurlar neticesinde evleriıı 
mağazaların birinci katlarını su basnııf 
tır. Sellerden sokaklardan bir müddei 
gelip geçmek miimkUn olmamı~tır. 

Mağazalara giren sular belediye ara• 
zözleri ile boşaltılmıştır. Sulardan bat1 

bahçe duvarları yıkılmıştır. Nüfusç• 
zayiat yoktur, 

DİL KÖŞESİ. 

''Fikirler,, bCJ§lıklı bir yazıdan bir 
cümle: 

''Geçen senelerde tatilini deni; 
hamamlarında plajlarda kumla: u:ıe
rinde veya bulunduğu ıehrin sessi~ 
bir kÖ§esinde geçiren genç, •rtık gl' 
len ve ıelecek tatillerinde büyük pek 
büyiik istifadeler edecektir.,, 

Bu, bir gencin yazuı olduğutıll 

6Öre, onun da, bir takım y"§lanmıf 
muharrirler gibi, noktalama iıaretle• 
rini kullanmamasını eufle karşılıyO' 
ruz. 

Sonra: ''Tatillerinde büyük istifd' 
deler etmek,, ifadesindeki yanlışlıi' 
görüyor musunuz1. Her fiilin kendi• 
sine yaraıan mefulleri vardır. Butl' 

lan yanlıı kullanmak ıivesizliğe yol 
açıyor. 

''Tatillerinde istifade,, yanlıştır: 
doğrusu, "tatillerinden utilade,, dir-

Ankara Birası Neşe ve Sıhhat 
• 

verır. 
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IJAKiK~4: 

Övr Gazetesinin İki Haberi 

e to l aııacak: Loliarı o devletleri 
nferaıısı a Almaııya ~e İtalya 
lıü { ·· net eri de çağırılac le 

manyanın iştirakiyle, bir toplantı daha 

yapacaklardır. 

.t'arı~. l (A.A.) - Övr gazetesinin 
ögrendıgine göre Lokarno devletleri dün 
akşam, bu~ünlerde 1talyaya başvurula
rak bu aym yirmisinde Brükselde top
lanac.ık olan konferansa iştirak etmesi 
için davet yapılmasına karar vermişler
dir. Zikri geçen tarihten bir kaç gün son
ra Lokarno devletleri, yeniden ve Al-

Övr gazetesi, "B. Van Zeeland, İtalya

nın Brüksclde hazır bulunmasım arzu 

eden Fransa ile Almanyanın iştirakini 

istiyen İngiltere arasında çok ustalıkh 

bir manevra sevirmiştir ... diyor. 

B. Hitleı· rayştao-ı ansızın toıllantıya çağırdı 
• J ~ 

Paris, 2 (A.A.) - Övr gazetesi, Ce
nevreden öğreniyor: 

"Bitlerin Rayhştag'ı çabucak top
lanmağa çağırmış olduğu haber alın

mıştır. Führer, pazar ve pazartesi günü 
mühim bir nutuk söyliyecektir. Öte ta
raftan, halihazır'da Cenevre'de bulun-

makta olan siyasal müşahidler, Brük

sel'de toplanacak olan Lokarno devlet

leri konferansına iştirak etmesi için Al

manya'ya davet yapılması imkanı dola

yısiyle duymakta oldukları sevinci ~iz

lememektedirler .,, 

B. Pol Boıı cuı· l111gii ıı l\1ontröye gidiyor 
Cenevre, 2 (A.A.) - Anadolu ajan

sının hususi muhabirinden: 

B. Pol Bonkur asamblede Dr. Tevfik 
Rüştü Arasta konuşurken yann Mont-

iilistiıı ınalıı)usları 
Kudüs, 2 ( A.A.) - Sarafand kam

pında mevkuf bulunan 60 siyasal mah
ı>us açlık grevi yapmaktadırlar. Kudüs 

rö'ye gideceğini ve konferansı çabuk bi
tirmek için cumartesi günü hemen ko-

nuşmalara başlamaya hazır olduğunu 

söylemiştir. 

açlıli yaptılar 
telsiz istasyonunun etrafında 500 metre 

yarı kutur sahası memnu bölge ilan e
dilmişteir. 

İtalya, illıal{ı tanım ıyan hül{ümetlerin 
H aheşistaııa itlıalat yaılmasıııa razı değil 

Roma, 2 ( A.A.) - Matbuat bakan
lığından alınan haberlere göre, Ccncv
reye gönderilen İtalyan muhtırasında. l
talyanın Habe:;;istanda kapalı kapr si
yasasını gütmek istemediğini ve fakat 

"biı eve sahibi tanınmadan girilemiye-

Fran~ z radil{all t~ ri 

ceği., bildirilmektedir. 
Bundan şu çıkarılıyor ki, İtalya, it

halat müsaadesini yalnız haheş impa
ratorluğunu tanıyan memleketlere ve
recek ve ha ka memleketler bunun dı

şında tutulacaktır. 

lıük~ümetle iş llirli~i 
a illi a c evanı edeceklPr 

P aris 2 (A.A. ) - B. Daladyc. rcıdi
kal sosyalist partuıin in icra komitesin
de .hükumetin icraatından bahsederek 

radikal ı>osyalist l erin orta sını fları mü

dafa? edeceğini söylemi.,tir. B. Dalad
y e, hükümet tarnfından güdülen dış sı

fasayı tnsvilı etmiş ve halk cephesi 

hamlesine körükörune mukavemet ba
his mevzuu olmadrkça bir ulusal uzlaş
ma miiracaatlarını telakkiye amade ol
duğunu bilôirerek <.!emiştir ki: 

"- Memleketin arzusu ve cumuri
} et kanunu hiıkümetle işbirliğimizin 

devamını emretmektedir . ., 

Fransada mecburi tahsil 14 yaşına kadar uzatıldı 
Paris, 2 (A.A.) - Parlamentod, mec

'>uri talı.silin 14 yaş ına kadar uzatılması 

ttakkuıdaki kanunu 80 reye karşı 468 

reyle kabul etmiştir. Terbiye \.,akanı. ku-

nun tatlıiki sayeı.inde bazılan için bu 
haddin 16 yaşımı kadar filen u1.atılabile

ceğini söylerniştiı. K<ınun, bilhassa iş
sizliğe karşı koymak içindir. 

Japon ordusunun 
masrafları 

To1<yo, 2 (A. A.) - Gelecek büdcede 
japon ordusunur ihtiyaçları 750 milyon 
yen olarak tesbit edilmiştir. Şimdiki 
büdcedeki tahsisat ise 175 milyondur. 
Bir taraftan başbah.an. sü ve fina •. s ba
kanları, diğer taraftan kendi istekleı i
nin bütün diğer ulusaı masraflar" tak
dim -:dilmesini ısrar eden militarıstlcr 
arasında bir anlaşma hasıl olmuştur. 

l(ı a dıs hal)(~rlPr 
' 

::. Prag - Çekoslovakya ve Maca-
ristan arasındaki 14 t"ınmuz 1935 ta
rihli tecim. anfa ·masın°1 tamamlıyan bir 
anlaşma imza edilmiştir. 

:;: Nevyork - Nevyork Taymis. A
laska'cla Fairfild0 de daimi bir hava iissü 
kurulacağını haber vermektedir. 

Bunun gibi daha yedi tane üs kuru
lacaktır. Her biri biner tavvareliktir. 

* Varşova - "Sosyal miıdataa .. na
miyle bir birlik kurulmuştur. Bu birli
ğin makımrlı, ücündı enternasyonalin 
rn:nfi ve yıkıcı hareketlerine kar:ıı gcl
n1ektir. 

:::J..ondra - Deyli Telegraf gazete
sinın Moskova muhabiri, sovyet tayya
fe imalatının haziran ayı içinde sene ba
tındaki rakamlara nisbetle yüzde '12 
arttığını bildirmektedir. 

«liindenburg» balonu 
kendi rekorunu kırdı 
Hanıburg. 2 ( A. A.) - Hindenburg 

balom. dün saat 16 da ·r ~rnövün 450 ki
lometre doğu şimalinde bulunuyordu. 

Nevyork, 2 ( A. A.) - llindenburg 

balonu bu sabah Nevyork saati ile saat 

3,50 de Lekehöst"e gelmiştir. Balon 

Frankfort • Lekehöst mesafesini .ıı saat 
59 dakikada gelere:t bundan öu1..dd re
koru 8 saatlik biı farl:la kırmıştır. 

'
1Hindenburg" 

§ehri üzerinden uçuyor 

• 

SAYFA 3 

HABE 
MİLLETLER CEMİYETİ ASAMBLESİNİN DÜNKÜ TOPLANTISINDA 

On dört 
lehinde b 

devi t • zec ı te • • 
ı er s 

a 
B • Eden, J.,itviııof 

(Başı 1 inci sayfada) 
Cenevre, 2 (A.A.) - Milletler cemi

yeti asamblesinin dün öğleden sonra 
yapmış olduğu toplantıda B. Eden ez
cümle şu şözleri söylemiştir: 

n. Eden'in 1111tlw 
" Şayed İngiltere hükümctı ~ı:cri 

tedbirlerin muhafazası ve yahud bunla
rın kuvvetlendirilmesi Habeşistanın va
ziyetini kurtarmağa yarayacağına inan
mış olsaydı Habeşistan lehinde böyle bir 
siyasanın takibini müdafaa edcı di; fakat 
İngiltere hükümcti biliyor ki böyle hır 
teşebbüste bulunmak bır harbı göze al
maksızın mümkün değildir ve boyle b •• 
harbı göz önünde bulundurmak giıçtur. 
Binnetice 1ngıltere hüküıncti zecrı ted
birlerin dcvamınm faydalı bir netice 
vermiyeceği kanaatindedir.,. 

B. Eden nutkunun başında Negüs'
ün beyanatından bahsetmış ve bu beya
natın bütün dinlcyıcilcr i.ızcrindc büylik 
bir sempatı uyamiırmı§ oldugunu soy
lemiştiı. Hal ve şartlaı herkes için " 
cıklı idi. liununla beraber miıletler ce 
miyeti ekonomik zecri tedbirlerin var
mak istedikleri gayeye ulaşmamış ol
duklarını tebyin etmek mecburiyetinde
dir. Bilmukabele lngilterc hükümeti şu 
fikirdedir: 

"- Milletler cemiyeti asamblesi hiç 
lıir :.uretle Habeşistanın İtalya tarafın
dan fethedilmiş olmasını kabul edemez. 
İngiltere hükümtei zecri tedbirlerin kal
dınlmasını takib etmesi muhtemel olan 

muvakkat kararsızlık devrinde bu ted

birlerden doğan mecburiyetlere sadık 
kalmağa hazırdır.,, 

B. Blum"un nutkundan bahseden B. 
Eden şöyle demiştir: 

.. _ İngiltere de mılletler cemiyetine 

butiın hakimiyetim tekrar vermeğe az
metmiştir. Bütün milletlerin kol.ektif 
emniyet idealini el<le etmek için a .. keri 
t edbirler de dahil C\ldu~u halde bütün 
tcdbırleri almağa hazır bulundukları a
çık bir keyfiyettir. Bu gayeyi elde etmek 
icin bir usul bulmak vazıfemiz •cabı

dır .,. 
İlerde çıkması ihtimali olan anlaş

mazlıklardan bahseden B. Edı>n asam
blenin emniyeti garanti altına almak i
çin yeni metodlar gözden geçimesi la
zım geleceğini söylemiş ve sözlerine şu 
suretle son vermiştir: 

·•- Biz milletler cemiyetinin dayan
makta olduğu prensiplere olan imanımı
zı muhafaza ediyoruz.,, 

8. Utı:ino/'mı maim 
Cenevre, 2 (A.A.) - B. Eden'den 

sonra sÖ'! alan B. Litvinof şöyle demiş

tir: 
··- Milletler cemiyeti mukavelena

sinin onuncu maddesi hükümleri muha
faza edilmek gerektir. Milletler cemiye
tinin bütün azası içi11 ekonomik zecri 
tedbirler muhafaza edilmelidir. İdeal bir 
milletler cemiyetinde ise askeri zecri ted
birlerin mecburi olması lazıri:dır. Şayed 
bu gibi ıdcal şartlar g~rçekleştirilmiye
cek olursa her kıta, her devlet grupu
nun ınüt• cavize karşı harekete geçebil
mesine yarayacak surette mıntakavi te
ahhüdlerin tatbik edilmesi milletler ce
miyetinin yardımına nail olmak gı-rc

kir.,, 
B. Litvinof, bundan sonra milletler 

cemiyeti mukavelenamesinin yalnız ha
len iktidar mevkiindc bulunan devlet 
veya hükümetlerin teşkil etmekte olduk
ları hususi grupların değil, insanlığı 

temsil ;:den milyonlarca insanın irade ve 
temayüllerine uygun bir hale getirilme
si lazım geldiğini söylemiştir . ., 

B. Litvinof, bundan sonra şöyle de
miştir: 

"- Ben, muvaffakiyetsizliğe uğrasa 
bile tecavüze uğrayanların yardımına 

koşmağa çalışan bir Milletler cemiyeti
ni, azasından birinin toprak bütü.nlüğü
nü teminden aciz olan bir Milletler ce-

• • re rmıc n 
"" 

• 
cen1ıyet 

• • • 
otorıtesııı ıı 

miyetine tercih ederim. Yalnız Milletler 
cemiyeti mukavelenamesinin 16 ıncı 

maddesi, cemiyete kuvvetli silahlar ver
mel:tedir. Halbuki bu silahlar kullanıl
mamıştır. Bazı devletlerin zecri tedbir
lerin kullanılması işinde iştirakleri bu
lunmaması, hiç bir zaman Milletler ce
miyeti mukavclenamesinin meriyet mev
kiine konulmaması için sebeb teşkil et
memiştir ve 10 uncu ve 16 mcı madde
leri tecavüzkarca niyetlerine birer en
gel sayan devletleri her ne bahasına o
lursa olsun Cenevreye celbetmeğe uğ
raşmak hiç de zaruri değildir. 

B. Litvinof, Sovyet Rusyanın tesli
hatın büsbütün bırakılması hususunu 
sulhun en eyi garantisi olduğu kanaa
tinde bulunduğunu ve fakat lıu zecri 
tedbirler alınmadıkça Milletler cemiye
tinin ancak kollektif emniyetin kuvvet
lendirilmesi surf"tile temin edilebileceği
ni ilave etmiştir. 

lfolw mı beş lıatip sij= söyliyecek 
Cenevre, 2 (A.A.) - Milltelcr cemi

ycd asamblesinin toplantısı B. Litvino
fİ.ın nutkundan ~onra, saat 18.30 da ni

.ltayet bulmuştur. 
Başkan B. Van Zeeland daha on be§ 

hatibin kayıdlı olduğunu bildirmiş ve a
samblenin cuma günü işlerini bitirmek 
ihtimali bulunduğunu söylemiştir. 

C :.ııuhi Afrika 

tedllirleriıı " zecrı 

kallimasını istemiyor . 
Cenevre, 2 (A.A.) - Cenubi Afri

ka. zecri tedbirlerin kaldırılmamasına 
taraftarlık gosteren tek devlet olmuş
tur. 

Dün akşamki toplantıda en önce söz 
alan cenubi Afrika baş delegesi B. Te
vatür. bilumum devletlerin 10 ilk te§-

• rin 1935 tarihli kararı tasvib etmekle 
kabul eylemiş bulundukları müşterek 
naı~kete devam edilmesinin kendi hü· 
kiımetince arzu olunduğunu söylemiş
tir. 

Cenubi Afrika, emniyetin ancak bu 
suretle temini mümkiin olacağma kani
dir. Ve bunun için milletler harbden 
korunmak için buna devam edilmesi
rıi tavsiye eylemektedir. 

B. Tevatiirdcn sonra söz alan Ka
nadi' delegesi B. Vensan Massey de, 

e r 
fi i ·inde er 

Bugün için iki toplantı yapılmas. 
düşüniılmektedir. 

B. Blumun gazetecilere 
beyanatı 

Cenevre, 2 (A.A.) - Gazetecileri ka
bul eden B. Leon Blum, şunları söyle· 
miştir: 

''- Milletler cemiyetinin uğramış ol
duğu muvafafkiyctsizlikten ibret alarak 
biı an için sarsılmış olan nüfuzunu kuv
vetlendireceği ve pratik surette hare
ket etmek çarelerini arıyacağı fikrinde
yim. Buraya geldiğim zaman Milletleı 

cemiyeti işlerine karşı gösterilecek biı 
alfikası.zlığın bir çok devletlerin cesare· 
tini kırmasından Jrnrkuyordum . ., 

B. Blum, dün akşam B. Titülesko i· 
le göriışmüştür. 

Konseyin gizli toplantısı 
Cenevre, 2 (A.A.) - Milletler Ce· 

miyeti konseyi, saat 18.30 da Danzig 
meselesinin şimdiki toplantı devresi 
ruznamesine konulup konulmıyacağı 

hususunu görüşmek üzere gizli bir celbt 
aktedecektir. 

Danzigdeki Milletler Cemiyeti yük· 
sek komiseri B. Lester, bu sabah B. E
den ile g&rüşmüttür. B. Lester, konsey
de son hadiselerdenberi serbe::;t şehir

deki vaziyet hakkında izahlar berecek
tir. 

İtalyaıı siyasası 

Cenevrenin tavrına 
göre veçlıe alacak: 

(BB§I 1 inci sayfada) 

esas noktasıdır. Kont Çiano'nun sakin 
ve kati beyantaı zecri tedbirci hükümet
leri şu vaziyete sokmaktadır: Bu hükü

metler, ya haksız kararların ve millet
ler cemiyetinin düşmanca siyasasının 
tashihi suretiyle hazırlanacak olan İtal
ya ile iş birliğine tekrar devam etmek 
yolunu tutacaklar, yahud İtalyanın mu
hakak pasif olması lazım gelen müdafaa 
siyasasının devamı ile karşılaşacaklar
dır. 

zecri tedbirleri kaldırmaktan başka ça
re olmadığını söylemiş ve Milletler ce
miyetinin zayıf bir üyesini, tecavüze. 
karşı korumak hususundaki teşebbüsle
rin suya düşmüş t"l}ınasından dolayı e· 
scflerini bildirmiştir. 

B. Sidney Bartonun beyanatı 
« Aclisababa İngiliz elçiliği ilga edilmedi» 
Cibuti demiry.olu şirketi, i talyanların hat üzerinde. 

askçr ve levazım taşımalarına izin vermiyor 
(Başı ı inci sayfada) 

kındaki bir suale cevab veren B. Barton 
bu memleket istikbalinin ancak Avru· 

Cibuti demiryo1ıınıın Adisabab:ıld garı 

pada halledilebilecek bir mesele teşkil 
ettiğini söylemiştir. Habeşistanm ancak 
bir kısmı İtalyan askerlerinin işgali al
tında bulunmakta olup, bütiln meml,.
ket İtalyaya teslim olmuş değildir. 

Cenevre, 2 (A.A.) - Fransız dele· 
gasyonu mahfillerinde söylendiğine 

göre, Cibuti - Adisababa demir yolu i

daresi, Fransa hükümetinden almış ol· 

duğu talimata binaen eskidcnberi ve 

hala, ltalyaya aid askerle harb levazımı 

nrn Cibuti yolu ile sevkine izin verme· 
mektediıt-. 

Böyle hareket etmekle, Fransa, 1tal· 

yanın Habeşistan üzerindeki siyasal 

haklarını tanımadığını belli etmektedir. 

Filhakika, Milletler Cemiyeti aza· 

sından olan Fransa, Habeşistanın istik

UU ve bütünlüğüne karşı İtalya tarafın
dan yaeılacak her hangi bir tecavüze 
mümaşat edemez. 



A4 "IJLUS 

ZECR.I TEDBiRLERiN SONU 
' L.ecri tedbırler, feci tezahürleri ile 

birlikte çöktü. Bu suretle, Britanya dı§ 
politikasının pek övünülecek gibi olmı
yan bir safhası sona erdi. Bu atılan a
amıın önüne geçilemiyeceği hakkında 
ingiliz parlamentosunda müşterek bir 
kanaat vardı. 

Loyd Corç bile, hükümete karşı yap
tığı hücumlarında zecri tedbirlerin, bu
günkü tatbik şekilleriyle gülünç oldu
ğunu söyliyordu. Bu itibarla, kabine ta
'rafmdan uzun müddet güdülmüş olan, 
hakkında birçok nutuklar söylenen ve 
son seçimin kazanılmasında büyük pa
yı bulunan politikasının muvaffakıyet
sizliğini, güçlüğe rastlamadan tesbit e

debildi 1 
Ancak, Baldvin'in zecri tedbirleri 

göz önünden büsbütün kaybolmadan, 
onu bir defa daha tetkik edelim. 

Bu politikanın herhangi bir suretle 
muvaffak olması ihtimali var mıydı? 
Böyle bir politika h8kiki bir azme da
yanıyor muydu? Yahut hiç bir zaman 
ciddi telakki edilmiyen ve yalnız gös
terişten başka bir şey olmıyan bir poli
tika mıydı? 

Açıkça itiraf etmeliyim ki, zecri ted
birlerin manasını, ancak bu yılın baş

langıcında anlamağa başlamıştım. Bu 
tarihten sonradır ki, onun prensipleri 
bence vuzuh kespetti. Fakat parlamen
to bunu daha önce kavramalıydı. Zecri 
tedbir politikası baştan sona kadar ma
nasızdı. 

Evvela. başbakan, zecri tedbirlerin 
harb demek olduğunu söyledi: sonra, 
bu tedbirleri harba vardırmamağa ka
rar verdi; fakat ve buna rağmen, zecri 
tedbirlerin tatbikine karar verdi! 

Şimdi artık, bütün bu işin bir fiyas
ko ile sona ermesi lazımgeldiği herkes 
için besbelli, apaçık bir keyfiyet oldu 1 

Meselenin daha ilk inkişaf devresin
de Musolini vazıh olarak anlatmı~tı ki, 
İtalyan halkını bir takım tahdidlere ma
ruz bırakacak olan zecri tedbirlerle ba
şaçıkabilecektir; fakat Habeşistandaki 
!tnlyan ordusunun hareket hürriyetine 
dokunacak olan zecri tedbirleri harbçı 
bir ameliye telakki etmek zorunda ka
lacaktır. 

M usolini böyle bir delil kullanırken, 
her türlü feragat ve fedakarlığın, ital
yan halkını kendi şahsına daha kuvvet
li bir surette bağlamış olacağı düşün
cesiyle hareket etti; o, zecri tedbirle
rin tazyikini, İtalyanın kanaatkar ol
ması ve barba müheyya bulunması içfo 
aranılıp bulunmıyan bir vasıta olarak 

kullanmak istiyordu. 

Muvaffakıyeti Musoliniyi haklı çı
kardı. Onun, tahammül edemiyeceğini 
ilan ettiği şeyler, İtalyanın, Habcşista
nı istila etmesinin önüne geçecek ted
birlerdi. 

Bilerek veya bilmiyerek, - ümid ede
riz ki bilmiyerek - zecri tedbirleri ha
zırlamakla meşgul olan Milletler Ce
miyetinin zecri tedbirler komitesi, Mu
solini'nin bizzat çizdiği sınıra kadar 
geldi ve orada durdu! "Habeşistanm 

kurtarılması", istilacı İtalyan ordusu
nun tahrib edebileceği her şeyin önüne 
geçebilecek bir hatta kadar sürüldü! 

Buna birkaç misal getirelim: Harb 
işlerinde aluminyomun bugün oynadığı 
rol herkesçe malOmdur. Bu itibarla Mil
letler, Cemiyeti, aluminyomun İtalyaya 
ithalini yasak etti. Halbuki aluminyum, 
İtalyanın bizzat yığın halinde ve ken
di ihtiyacından fazlaaiyle istihsal etti
ği bir madendi. 

Bu da bir diğeri: Demir cevherinin 
ltalyaya sevkedilmesi şiddetle yasak e
dildi; fakat İtalyanın endüstrisi made
nin buna hemen hemen hiç ihtiyacı yok
tur. Hele, çelik ve ham demirin aynı 

zamanda yasak edilmemiş olması do
layısiyle, bu sevkiyat manası hiç bir 
güçlük meydana getirmedi. 

Bu misaller sıra ile çoğaltılabilir. 

Herhalde bu kadar zahmetlerle ortaya 
çıkarılmış olan zecri tedbirler. hakikat
te saldırıp felce uğratmata elverecek 
zecri tedbirlerden değil, bunun tersi~ 
olarak, İtalyanın harb zihniyetini teş· 

Yazan: Vinston Çurçil Büyüle Briunyamn eski hazine ve harb bakım 

viK edecek mahiyette yarım yamalak 
tedbirlerdi. 

Hiç JÜphesiz ki, alınan tedbirler a
rasında bazıları ve hususiyle finansal 
tedbirler gibi, İtalyanın memleket dı

şında tedarik etmek zorunda olduğu 

maddeleri temin imkanlarım yavaş ya
vaş elinden alacak ve dolayısiyle harb 
kabiliyetini de kuvvetten düşürtecek 

mahiyeti olanlar da vardı. Ancak, zaten 
İtalyanın kredisi zayıflamış ve gitgide 
daha ziyade zayıf düşmesi de muhak
kak bulunmuş olduğundan finansal zec
ri tedbirlerin, bu en ehemiyetli akıbeti 
Cenevresiz olarak da meydana gelmiş 

olacaktı. Para ve kredi piyasasının nor
mal reaksiyonu, Cenevrenin kararları 

gibi aynı ölçüde tesirli olacaktı. 

Bu izahlardan anlaşılacağı gibi. Mil
letler Cemiyeti bu suretle hayali bir 
zecri tedbirler politikasına saplandı 

kaldı. Alınmış olan bazı zecri tedbirle
rin kendiliğinden tesirleri görülecek-

ti; fakat bütün bu tedbirler, tesirlerini 
uzun zaman sonra gösterebilecek şekil
de alınmııtı. 

Cenevre politikası, hakiki surette 
kudretini göstermeden, suya sabuna do
kunmıyan bir zecri tedbirler prensipi 
güdüyordu. İtiraf etmeliyim ki, ben va
ziyeti, ancak birkaç ay önce iyiden iyi
ye kavrıyabildim. Bu itibarla, bugün, 
ekonomik zecri tedbirlerin tesirsiz ol
dukları artık anlaşıldığı iddiası doğru 

değildir. Hakikaten tesirini gösterecek 
olan tedbirlerin tatbik edilmesi azmi 
taşınmıyordu. Bu azim yoktu, çünkü 
ilgili olan devletler daha başlangıçta, 

harbı doğuracak herhan~i bir şeyin ya
pılmaması kaydini ileri sürdüler. Eğer 

ekonomik zecri tedbirler daha başlan

ğıcta kavıc1sı:ı:: ve sartsız olarak var kuv
vetlr t~tbik edilmiş olsaydı, hiç şüphe 

yok ki, ileri harrkete gecmiş olan 1tal
yan orduları felre ui!;r~tılmıs olurdu. 

Noyc Frayc Prcsse'den 

Çin-Japon miinasebetleri 
Çin hükümcti dış bakam general 

Çang Çun, Vaiciapu'da Çin - Japon mü
nasebetleri hakkrnda gazetecilere bir 
beyanatta bulunmuş ve bunda demiştir 
ki: 

''- Çin'in bütün komşulariyle dostane 
münasebetlerde bulunmak aJ.minde bu
lunduğunu söylerken, her şeyden ön
ce yalnız komşumuz olmakla kalmıya
rak aynı zamanda ırk ve kültür bağl:l 

riyle de bağlı bulunduğumuz Japonyd 
ile sıkı bir elbir1iği yapmak istediğimi
zi bildirmek isterim. 

931 Mukden hadisesinden sonra baş
gösteren birçok buhranlar, iki milleti 
biribirine karşı yabancı tavurlar takın
mağa, biribirinden !'Üphelenmeğe sevk· 
etmiştir. Bu anormal vaziyet, her iki 
memlekette de uzağı gören kimselerin 
teessürünü mucib olmuş ve bu hale bir 
nihayet vermek için teşebbüsler yapıl. 
mrştır. 

Japon Diyet meclisinin altmış seki
zinci toplantısında, dış bakanı bulun:ın 
Bay Hoke Hirota bir nutuk söylemiş 

ve bunda Japonyanm bütün komşula

rına karş:ı saldırmazlık ve tehdid etme
mek prensipine sadık olacağını söyle
mişti. Her ne kadar bu prensiplerin Çin 
- Japon münasebetlerinde fili neticele
ri görülmemişse de bu yolda söylenmiş 
olan sözler, her tarafta iyi bir tesir ve 
intiba bırakmıştır. 

Ondan sonra Hirota'nın başbakan ve 
Haçiro arita'nın dış bakanı mevkiine 
gelmeleri, Japonyanm dış sıyasasında 

esaslı bir değişiklik vücuda getirme
miştir. 

Yeni dış bakanı Diyet meclisinin 
69 uncu celsesinde söylediği sözlerle 
japon milli siyasetinin doğu Asyasın

da durluk tesisi bu suretle cihan sulh 
davasına ve refahına hizmet ve enter • 
nasyonal adfılete yardım olduğunu bil
dirmiştir. Bay Arita, bu sözleriyle yal
nız japon siyasetini ifade etmekle kal -
mamış, aynı zamanda, Doğu Asyasm -
daki türlü milletlerin de hislerine ter -
ceman olmuştur . 

Bundan dolayı Çin - japon müna • 
sebetleri, yalnız iki millet politikası ol
makla kalmıyor; bütün doğu Asyası sul
hunun esasını te~kil ediyor. 

Bunun üzerine Çin dış bakanı sıfa
tiyle iki memleket münasebetlerini yo
luna koymak teşebbüsünde bulundum. 
Şükrana değer ki aynı arzunun Japon
yada da hüküm sürdüğü görülmüıtür. 

Esefle söylemek lazım gelir ki . he
nüz bu arzuları gerçekleştirecek fili te· 
mas ve müzakerelere başlanmış değil -
dir. 

Çin bakımından iki tarafın da kar • 
şıhklı müsavatını tanımak, iki taraf da 
biribirine aynı derecede saygı göster • 
mek şartiyle, böyk bir müzakereye gi· 
rişmek ve bu maksada ermek için hiç 
bir mani yoktur. 

Bu hususta yapmak istediğimiz an • 
laşmalar hususi ve mevzii bir takmı me
selelerin halledilmesine inhisar edeceli 
değildir. Varmü istediğim anlapna, 

yalnız bugünkü buhranlı vaziyetı, mu
vakkat bir müddet için ortadan kaldır
makla kalmamalı, bundan snora gelecek 
nesillere de huzur ve sükun verecek ma
hiyette olmalıdır. 

Milletler de şahıslar gibi, biribirle -
rine karşı nefret ve dü~manhk hisleri 
besliyebilirler; fakat bir çin atalar sö • 
zünün dediği gibi, en uzun nefret bile 
bir asır sürmez. 

Sulhu ve ahenki iade edebilmek için 
kuvvetli bir zafer başarmak lazım ge • 
leccktir. Ortada bir takım maniaların , 

bir takım pürüzlerin bulunması, bu işe 
girişmemek için sebeb olamaz. 

Benim kanaatim şudur ki, Çin ve Ja
ponya arasında böyle kuvvetli ve sar • 
sılmaz bir dostluk kurmak, her iki mem
leket diplomatlarının da en önemli va -
zifclcri olmalıdır. Bu itibarla her iki 
memleketin, otorite sahibi olan adamla
rına böyle bir- anlaşma ve dostluğu kur
mak ve düşmanlığı ortadan kaldırmak 

için hemen işe girişmeleri lazım geldi
ğini hatırlatırım. 

Bunu yaparken, yıllanmış nefretle
ri, karşılıklı suç bulmak gayretini bir 
tarafa bırakmak gerektir. 

En mühim olan nokta, iki tarafın da 
karşılıklı menfaatine uygun olan nok -
taları göz önünde bulundurmak, namus
lu ve ciddi bir surette bir karar verme
ğe çalışmaktır. 

Milli ekonomisinin bugünkü duru
mundan bahsederken Japonya, kendi 
dı§ ticaretinin öteki memleketlerdeki 
milli ekonomi ve gümrük sedleriyle ab
loka edilmiş olduğundan şikiyet et
mektedir. Çin, Japonyanın ticareti için 
en müsaid şartlar içinde bir anlaşmaya 
varmak arzusunu da beslemektedir. 

Bugünkü günde şimali Çinde kaçak
çılık hayret verici bir derecede artmış
tır. Buradaki kaçak mal ticareti, hem 
çinli, hem yabancı namuslu tacirlerin 
vaziyetini berbad bir hale koymuştur. 

Geliri eksiltmesinden başka bu hal, Çi
nin ticaret ve ekonomi bünyesine de bir 
tehlike olmaktadır. Oradaki gümrük 
teşkilatımız bu büyük kaçakçılığın önü
ne geçememektedir. Bizim kanaatimiz 
şudur ki japonlarla çinliler beraberce 
harekete geeçrlerse bu büyük felaketin 
önüne pek çabuk geçilebilecektir. 

•... Son birkaç yıl içerisinde Çin mil
leti, kendi yağıyle kavrulmak, kendi 
yardımı ile yaşamak için çetin bir mü
cadeleye girişmi.§ bulunuyor. 

Yeni bir milli rönesans yapabilmek 
için kendimizde kudret bulunduğuna 

emniyetimiz vardır. 
Biz, hiç bir zaman siyasi ittifaklar 

yapmağa yeltenmedik ve uzaktaki dev
letleri komşularımız aleyhine harekete 
getinncğe kalkışmadık. Bizim politika· 
mızın esası şudur: Yaşa ve yaşat! yani 
biz, hem kendimiz, hem de başka mil· 
Jetler için mim varlığın tanınmasını, 

sayılmaıını istiyoruz. 
Bb. bir yandan ken'dlmlzl emniyet!· 

ınlzl liorumafa ufrqırtien bir yandan-
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Pravda'nın Montrö konferansı hakkında bir yazısı 

Boğazlar meselesi 
Moskova, 2 (A.A.) - Baş makalesin

de PraYda fUnları yazıyor: 
''Prensib bakımından boğazlar prob

leminin iki hal çaresi vardır: Ya Ka
radeni%, içinde ancak sahil devletlerinin 
gemileri bulunabilecek kapalı bir de· 
niz ilan edilecektir. - o halde Karade
nize girmek için başka hiç bir devle
tin gemilerine izin verilrniyecektir • ve 
Karadeniz açık deniz iı5n edilecek - ve 
bu takdirde de sahildar devletlere bo
ğulardan girme ve çıkma tam salahi
yetini vermek lazım gelecektir.,, 

Fakat Montrö konferansına iştirak 
eden devletler Karadenizi kapalı bir 
deniz olarak kabul etmek istemedikleri 
takdirde, Sovyet Rusya, sahildar dev
letler gemilerinin Boğaziçi ve Çanak
kaleden serbestçe geçmelerini istemek 
hakkını haiz bulunmaktadır . ., 

Japonyanın bu taleb karşısında ta
kındığı kati vaziyeti bilhassa bahis 
mevzuu eden Pravda gazetesi, Japon
yanm Karadenizle hiç bir şekilde ala
kalı olmadığını ve bu vaziyetin, S0v
yet aleyhtarı prensip ve politikasının 
bir neticesi olduğunu yazmakta ve ez
cümle demektediı ki: 

''- Karadenize serbestçe girme ve 
çıkma hakkı ancak sahildar memleket-

' leri alakalandıracak bir meseledir. Ve 
Karadenizin sahiblerinin de ancak bu 
devletler olması pek aşikardır. Bu ha

kikatlerin yalnız Japonya tarafından 

değil. aynı zamanda Montrö konferan-

sına iştirak eden başka bazı devletler 
tarafından da idrak edilmemekte oldu
ğunu söylemek lazım geliyor. Şurası da 
esefe değer ki, Türkiye bile. Karade
nizde sahildar devletlerin hakları ba

kımından kati ve tebellür etmiş bir va
ziyet takınmamıştır. Tevdi etmiş oldu
ğu projede ,Türkiye, Karadenizde sa

hildar memleketler gemilerinin çıkıt 

hakkını, bu memleketlere ziyarete ge

len gayri sahildar mmleketler için tav
siye ettiği 15 bin tonilatoluk hadde 
indirilmesini teklif etmektedir. Gerçi 
türk projesi Karadenizde sahildar mem
leketler için daha geniş çıkış imkanları 
kabul etmektedir. Fakat, bu devletlere 
mensub muhtelif harb gemilerinin çı

kışım, Türkiye tarafından verilecek 
hususi müsaadelere tabi tutmaktadır. 

Bu bakımdan, Sovyet harb p,em:te

rinin Karadenizden çıkarak, Ba1t k de-

ve Sovyetler hirliğı 
nizine, veya şimal okyanosuna veya Pa
sifik denizine giderek Sovyet Rusya 
nın öteki sahil kuvvetlerini kuvvet • 
lendirmesi için Türkiyenin müsaadesi· 
ni almak gerekecektir. Halbuki, sahil· 
dar olmıyan devletler gemilerinin ya· 
pacakları ziyaret için böyle bir müsa· 
adenin alınması bahis mevzuu değildir 
Karadenizle alakalı bir mesele, bu de· 
nizde sahildar olan memleketlerin sa
hildar olmıyan devletler sırasına indi
rilmesi hiçbir zaman varid olamaz. Çün 
kü sahildar olmıyan devletlerin biri· 
cik menfaatleri yapacakları ziyaretler· 
den ibaret kalmaktadır. Türk teklifi· 
nin. kendisi ile dostane münC?c;ebetler
de bulunan ve Türkiyenin me .• faatleri
ni gözeten Sovyet Rusyanın menfaat
lerini gereği kadar gözetmediği aşikar· 
dır. Şurası da aşikardır ki, Türkiyenin 
bu hareketinde, Sovyet Rusyaya muha
lif bazı cereyanların türk politikası Ü· 

zerinde yaptıkları tesirler görünmek

tedir. Türkiyenin Montrö konferansın· 
da takındığı vaziyetin, her iki memle· 
ket arasında uzun müddettenbcri mcv
cud olan münasebetlerden beklenebile
cek kadar Rusyaya karşı dostane olma
dığını esefle kaydetmek mecburiyetin
de bulunuyoruz. 

Eğer Türkiye bu meselede il isi or
tası bir hal çaresi bulmak arzusunda i
se, - ki buna varılması için B. Litvinof 
türk tekliflerini esas bilmeyi kabul et
miştir - bu çare, aşağıdaki şartları gö· 
zetmelidir: 

1 - Rusyanın da bütün genişliği ile 
gözetmeye hazır bulunduğu Türkiye
nin emniyet ve menfaatleri, 

2, - Emniyetini Karadeniz dıs.mda 
da müdafaa etmek mecburiyetinde olan 
Sovyet Rusyanın da dahil olduğu Ka

radenizde sahildar memleketlerin men· 
faatleri, Karadenizde sahildar memle· 

ketlere yardım edilmesini istiyebilecek 
olan Milletler cemiyeti statüsünün na• 
zarı itibara alınması . ., 

Makalenin sonunda, Pravda gazete· 
si, kendi emniyetinin müdafaasını Tür-

kiyenin emniyeti müdafaasından üstün 
saymadığını, ve kendi menfaatlerinin 

korunmasını da diınya sulhunun ko· 

runmasına tercih etmediğini yazmak
tadır. Sovyet Rusyanın dilekleri, umu· 
mi sulhun teminine matuftur. 

Milletler Cemiyeti P. samblesindeki hadise 

Negüsü tahkir eden İtalyan gazetecileri 
Cene\Te kantonundan cnıkarıldılar ... 

(Başı l inci sayfada) 
liğ, saat 22.30 da yapıldığı ve ltalyaya 
giden son tren saat 22.52 de hareket 
ettiğinden gazeteciler, otellerine gide
rek bagajlarını hazırlamağa vakit bu
lamaını,ıar ve Vaud kantonu mevkile· 
rinden biri olan Koppe'ye otomobil ile 
gitmeğe karar vermi9lerdir. 23.50 de ha· 
reket eden gazeteciler Berndeki İtal
yan elçisi, Cenevre İtalyan general kon
solosu ve bir çok arkadaşları tarafın

dan uğurlanmışlardır. 

.l ıalyan gazeteleri ate;: 
psiikiirüyorlar 

Mılano, 2 (A.A.) - Şimali İtalyan 

gazeteleri İtalyan gazetecilerinin Ce
nevredc karşılaştıkları muamele hak
kında çok şiddetli neşriyatta bulunmak· 
ta ve bu muameleyi protesto etmekte· 

dirler. 

Torinoda çıkan Gazetta del Popolo, 
''Milletler cemiyetinin, gazetecilerin 
yakalanması gibi mctodlarla, prestijini 
kuvvetlendireceğini ve Avrupa i' bir· 
liğini tekrar temin edeceğini sanma
malıdır. Bu hadise, Milletler cemiyeti· 
nin reforma muhtaç olduğunu isbat e· 
den yeni bir delildir.,, diyor. 

Gazeteciler, haklarındaki kararı 
uıina/ ettiler 

Cenevre, 2 (A.A.) - İtalyan gazete
cileri, Vaud kantonuna gitmek Uzere 
gece yarııı Cenexre kantonundan ay-

da dolu Aayaımda ilgili devletlerin bir
ıe,tk bir ıurette burada ıulh ve emnlye• 
d aallam eaulara ballamaamı temenni 
ediyoruı._ -

rılmışlardu. Ih gazetecilerden bazıla
rı ltalyaya dönmekte bazıları da Kop· 
pede kalmaktadırlar. Bunlar, oradan 
Cenevre görUımelerini takib edecekler
dir. Gazetecilerin hepsi, haklarındaki 

aınır dlfı edilmek kararını istinaf et• 
miflerdir. i 

Fransada yeni grevler 
Paris, 2 (A. A.) - Bütün Fransada 

bugün mevcud grevcilerin adedi 154,302 
dir. Lorren bölgesinde yeni grevler ilan 
olunduğu ve bazı fabrikaların işçiler 

tarafından işgal edildiği haber veril
mektedir. Niı şehrinde geçen gece otel
cilik endüstrisinde muvakkat bir anlaş
mıya varılmıştır. Oteller bugün tekrar 
açılacaktır. Tarife hakkındaki görüş
melere devam edilmektedir. 

Oran, 2 (A. A.) - Dok işçilerinin 
grevi üzerine El • Mansur vapur~na 

eşyanın yükletilmesi asker himayesinde 
yapılmıştır. 

Deniz anlaşması, 
Amerika ve Jap:>nya 

Vaşington. 2 (A.A.) - 'Gazeteciler A 
miral Standley'e şu suali sormuşlardır: 

''- Japon yanın yeni L~ dra deniz 
anlaşmasına iştirak etmek hususunda 
kaçınmasından sonra, Ame 'k.,, yapıl

ması tasarlanan iki harb krc azörüne 
16 pusluk toplar yerleştirec midir?,, 

Amiral şu cevabı vermiştir: 
''- Amerika denizcileri, 16 pusluk 

yerine 14 pualuklann müreccah olduğu 
kanaatindedir. Fakat bu husustaki kat'i 
karar, pllnlar bittikten wonra verilecek .. 
ili~ -
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•= -= Harm·ılık köııe•i ilk teşrinde bir ziraat ~rgisi açılıyor 
Bursa mektubu --------

Merinos fabrikasının di varları yükselirken 

Merinos 
bir 

· · 1~ine büyük koyunu yetıştırme ..., . 
faaliyetle devam olunuyor 

* Bu haftadan itibaren Kont Zeppe
lin adındaki alman balonu, her on beş 
günde bir, Frankfurt - Pernamburg 
servisini yapacak ve Doyçe • Lufthan
sa'nın tayyareleri de ayrıea çalışarak 
bu servisi tamamlayacaklardır. 

lİc 
...;» Iusma ayrılınış olan Sirgid. 

ziraatimizin c umuriyettenheri 
inkişaf görülmektedir aldığı 

1 
nin deği.§tirilmesi suretiyle alınan rnll· 
vaffakiyetli neticeler sergide gösteri· 
lecektir. 

Bursa. (Hususi Muhabirimizden) -
Birinci beş yıllık endüstri programrı:1ı~ 
za dahil işlerin ön planında bulunan ıkı 
buçuk milyon liralık merınos .. 

tırtece · . ktı·k Bu takdirde hem koçların 

iyi bakılıp beslenilıneleri güç bir mese
le olacaktı; hem de çok fazla ~.aramız 
dışarıya gidecekti. Halbuki bugun e~~e 
bulunan (70) koç mütehassısların g~~
leri önünde çok iyi bakılarak evsaf ıtı· 
bariyle de kendilerinden yüksek ran
dıman alınmak mümkün oluyor. ~u koç-

* Fransız kadın tayyareci Mariz Hilz, 
bir Potez 50 tayyaresi ile dünya kadın 
yükseldik rekorunu 14.303 metreye çı
karak kırmıştır. (Eski rekor 12.043 met
re idi. Mariz Hilz, bu suretle, Lömu
an'da bulunan erkek yükseklik Fransa 
rekorunu da kırmı!i bulunmaktadır. 

* 1937 de dünya etrafında yapılma
sı tasavvur edilen tayyare yarışı, tah
sisat olmadığından dolayı yapılaınıya
caktır. 

29 ilkteşrinde Ankara'da Türkiye 
genel ziraat sergisi açılacaktır. Zira
at vekUetinin cumurfyettenberi mem
leket ziraatinin inkişafını göstermek 
maksadiyle tertib ettiği bu sergi bay
tar, orman ve ziraat kısımlarına ayrıl· 
mıştır. 

Baytar kısmı zootekni, hastalıklar 
ve hayvan yemleri adındaki büyük şu
belere ayrılmıştır. Ziraat kısmrnnı, 
bağcılık, meyvacılık. sebzecilik, hubu
bat, bakliyat, yağ istihsal edilen ne
batlar, tıbbi nebatlar, ziraat sanatları, 
arr ve bal, ipek, tavuk gibi şubeleri var
dır. 

Sergiye memleketin her taraf'ından 
hububat ve meyve numuneleri getiril· 
mektedir. Bunlardan muhafa•aıı kabil 
olmıyanlarm tabii büyüklükte suni Ör· 
neklerini Ankara kız ve erkek ensti· 
tüleri talebesi çok büyük bir muvaffa. 
kiyetle hazırlamaktadır. · fabrika-

sının duvarları yükse ır en u 1. k b ışı kar-
· uzun elyaflı şıhyacak olan merınos ve . 

. . . ·ı· ~ · de (3) mılyoıı pamuk yetış.tırıcı ıgıne . 
lira tahsisat konarak geniş ölçüde lıır 
teşkılat kurulmuş u unuy · . b 1 or Şimdi w 1 v asati olarak 100 kılodur. Jarın agır ıgı v . 

• İtalyada milli müdafaa bakanlığı, 
havacılık bakanlığı ile uzla~arak pa~a
şütçü kıtaları kunnağa karar vermış
tir. 

Orman kısmında Türkiye ormanla
rının, orman ağacı çeşidlerinin mınta
ka mıntaka mevkileri ve emenajman u
sulleri gösterlimiştir. 

Memleket mahsullerinin istihsalleri 
ile zirai ihracat maddelerimizin amba. 
lajlanması usulleri de bu sergide gös
terilmiştir. 

İki büyük tablo Vivan orman çift. 
iğinin ilk kuruluşundaki çorak vaziye. 
ti ile bugünkü yeşiJ ve muvafakiyetli 
halini gösterecektir. Hazırlanmakta O• 

bir taraftan fabrikanın inşaatına diğer 
· · · T~· i ine taraftan da merinos yctıştıncı ıgı ş 

Verdikleri yapağı ise 6 kılodur. Maa
mafih aralarında 9. 10 kiloya kadar ya· 
pağı verenleri de v.ardır. 

• İtalyan Donati'de bulu.~an dünya 
yükseklik rekorunu kırmak uzere fran-

.. sisteıua-fennin en son icablarına gore 
J . D tre akında bir Potez 50 taysız OrJ C Y • d'•• .b. .. 

yare ile havalanacaktır. Bilın ~gı gı ı 

Donatideki rekor 14.433 metredır . 

• Almanyada Fredrikshafen'de, ':L. 
z. 130" adındaki dirijabl balon~n ın

Bu balon Hınden-şasrna başlanmıştır. .. 
. · d fakat daha bu-burg balonu sıstemın e, 

yiikçe olacaktır. 

* 1935 yılında Lufhthanza . alman 
. . . k · tayyarelerıle se-tayyarccıhk şır etı . .. 

d 1 • sayısı bır sene once-yaha t e en erın • . 
. d . d 25 4 fazlasilc 164.000 kı-kın ... n yuz e , 

şidir. 

Tazyik edilmiş gaz_Iardan 
alınacak vergı 

Sergide teşhi redilmek üzere hazır
lanan biiyük tablolar, kabı:ırtma hari
talar, grafiklerden her mahsulün 1935 
senesindeki vaziyetini göstermekle be
raber 12 senelik vaziyetini de kolayca 
mukayese etmek kabil olacaktır. 

Bundan başka Türkiyenin bir su ha
ritası yapılmaktadır. Bir çok modeller
le iptidai ve modern sulama mukayese 
edilmiştir. Başka bir harita Türkiye
nin iklimini ve bu iklime göre ziraat 
usulleı inin taksimini göstermektedir. 
hububat ve meyve niimuneleri getiril
islah ic;tasyonlarının çalışmalarının ne
ticeleri. kuru iklimde ziraat usulleri-

Montör f!lcktupları: 4 

lan daha bir takım tablo •İvanlardan 
pamuk, üzüm ve incir gibi mahsulJeri
mizin bağ ve tarlalarda nasıl yetiştiril
diğini bu mahsulleri. tabii cesamette 
görmek kabil olacaktır. 

Muzur hasereleri, bu haşerelerin 
sebebiyet verdikleri hastalıkları ve bun 
lardan korunma çaresini, tedavi usul
lerini gösteren kolleksiyonlar ve tablo 
kolle ksiyonları vücuda getirilmiştir. 

Memleketimizde bu kadar geniş ma
nasiyle ilk defa açılacak olan bu sergi 
bir buçuk ay devam edecek ve türli zi
raatçisinin her şubedeki ilerleyişini 
gösterecektir. ( A.A.) 

* 

tik ve teknik bir şekilde dev:ı.m edili· ı 
T ürkiyedeki kumaş fabrikaları buyor. 

ürı yün ipliğini dıfardan almaktadır-
g f b ·kalar (mesela: Hercke ve Jar. Bazı a rı . . . 

SUNI TOHUMLAMA NASIL YA
PILIYOR?. 

Köylülerin istasyonlara getirdikleri 
koyunlar, Almanyadan getirtilen koç

ların yüzlerini dahi görmedikleri .lla~d.e 
harıl harıl merinos yavrusu yetıştırı
yorlar, çünkü: damızlık koçlardan, las
tikle kapatılmış suni vajenlere alınan 
tohum mıntaka müfettişliğindeki labo
ratuva~da yapılan hususi mayi ile çok 
fenni bir şekilde sulandırılıyor, mikros
kopik muayenesi yapıldıktan sonr~ yer
li koyunlara veriliyor. Kapalı tupler 
içinde tohumu sulandırmaya mahsus 
olarak hazırlanan mayi tohumlama is
tasyonlarına ve bu arada Ankaradaki or
man çiftliğine gönderiliyor, ora!arcla 
bu tüpler açılarak tohum suiandırrlı-

Gümrükler umum direktörlüğü met· 

re mikabı üzerinden resme tabi tutulan 

tazyik edilmiş gazlerin zurufu de:nir 

.. "k resminin iş arı iistüvanelerin gumru 

Koni eransta Sovyet- İngiliz ihtilafı 
(Ba§ı 1 inci sayfada) 

leketlerin emniyetini tehdid eder ve 
Hizumsuz yere bu devletleri bahri 
kuvvetlerini arttrrmağa mecbur eder. 

bir rüçhan verecektir. • ... 

3 - En münasib tarzı hal, oogaz
ların bütün devletlere karşı müsavi 
şartlar altında ya tamamen açık veya 
tamamen kapalı bulunnıasıdu. Eğer 
Sovyet Rusya Karadeniz' de sahili o· 
lan devletlerin emniyetini Karadenize. 
hariçten girecek harb gemilerinin tnh. 
didinde buluyorsa, bu. Akdeniz bil
hassa şarki Akdeniz bahri muvazene• 
sine dahil devletlerin emniyeti için de 
tamamen böyledir. 

Yüniş gibi) yün ipliklennı ~c kendıI~
ri yapıyorlar, şüphesiz, merınos fabrı· 

kasr çalışmaya baflayınca bu fabrika!ar 
ve bundan sonra kurulacak olanlar ıp· 
liklerini tamamen buradan alacakl~r 
demektir. Şu hale göre: milyonlarca kı-
l ~ işlemek ihtiyacı karşısında o yapagı . ilk 
bulunan merinos fabrıkasrnrn bu . 
maddesini tamamen ne zaman verebıle
ceğiz? Devlet, işte bu işi de program-

İlk zamanlarda laştırmış bulunuyor. . . 

yerli koyunlarımızın en ince v~ e.n ıyık 
yapağı verenlerıne arıç . h · ten getırtılece 

rnerinos vapağısr katarak, yüzd:. .~t~z 
• · unu ış-tiftik, ve kısmen saf merınos Y. • 

1 liyerek kumaş fabrikalarımızın ıhtıyac 
temin olunacaktır. Mıntakamızda yavaş 

] . rttıkça ve meyavaş merinos cins erı a 
. .. .. v ldıkça drşardan alım nnos yunu çoga b · 

nda fa rı-kesilecektir. Yedi yılın sonu . d 
en dahıl en kanın yün ihtiyacını tamam d 

·· lü te • temin edebilmesi yolunda her tur 
birler alınmıştır. d 

Yedi ~eneye ayrılan bu çalrşma. ~n 

alınacak neticeyi anlıyabilmek ~ç11·n 
M .. f ttıs ıBursadaki Merinos .Mm taka u e . '. 

gvi ile Karacabey'deki mt'rinos yetışt~r
.. bıl me çiftliğinin çalışma sistemlerını -

mek lazımdır. Bu iki teşekkül. Alman
ya'dan getirtilen damızlık merinos koç
lariyle yerli koyunlanmızı sunr surette 
aşılıyarak yepyeni yerli bir merinos ır
kı yetiştirmeye başlamıştır. Almany~
dan getirtilen 70 koç bu sene köylümu-

k muh-zün 10,000 den fazla oyununu. on . 
• h 1 a ıs-telif mıntakadaki sunı to um am 

K .. ]ünün etasyonlarında aşılamıştır. oy 

M . 'a çe-lindeki verli koyunları erınos .. 
1" d nya virmek için kullanılan bu usu u u 

memleketlerinden valnxz Sovyet Rusya 
·k kt bulun-ile Türkivenin tatbı etme c . 

. h atında bıduğunu sövlemek. sanavı ay 
.. b" "k h lelerle ve zim de rus!ar gılıı uyu ıım • • 

1 1 ak ıstedıçok süratli adımlarla yo a m 
ğimizi anlatır.. b 

Hususi olarak Sovyet Rusya<la u 
işl öğrenen mutehassıs ,ur .. • ·· k baytarları 
şimdi iş başındadırlar. 

Almanyadan getirtilen koçlar ne 
yapıyorlar? 

E l A bı'r koc tabii sifatle 25 kovn-
vve a. • tte 

.. k sunı sure na tahsis edilebılır en. . Ş 

1000 koyun tohumJanahilmekted~:· ·r ut 
d w uya tabu sı a halde biz doğrudan ogr . . bü-

sistemini tatbik etmi~ olsaydıdk. ış~.:atle 
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ahire kadar dipozito suretile alınması 
nı gUmrüklerc bildirmiştir. 

Sıhat Bakanlığı teşkilatı 

15 ağustosta meriyete girece~ olan 
sıhat ve içtimai muavenet bakanhgı teş· 
kilatı kanununun İcab ettirdiği hazırlık
lara devam olunmaktadır. Hazırlıkların 
bu ay sonuna kadar tamamlanarak yer
lerine tebliğ edileceği umulmaktadır. 

l üt dokuma fabrikaları . 
için 

Jüt dokuma fabrikalannın işı~yeoı~
mesini teminen kasarsız jüt iplıklcrı
nin beher yüz kilosunun 55 lira resmt: 
tabi olarak munzam resimle muamele 
ergisinin bu esas üzerinden hesab e-v . 

dilmesi, mütebaki resimlerin muafiye-
tinin 1935 mali yılı için de kabul edil· 
mesi ve 2358 sayılı kararnamenin 2 in
ci fıkrasında yazılı hiikmün bu muafi
yet içinde tatbiki Bakanlar hey~tince 
kabul olunmuştur. 

İki mesua evlerınıe 
Bn. Hayriye ile Türkofis raportör

lerinden B. Rcşiu Zambakoğlunun ni
kahları dün belediye evlenme salonun
da yapılmış ve bu münasebetle, diin 

gece, halkevinde, bir şölttt verılmiştir. 
• • * 

İzmir tüccarlarından B. Hüseyinin 

kızı Bn. Bahire ile Ank;o~a boks kulü

bü umumi kaptanı B. Esad Sezai Kara

koçun nikahları da dün belediye evlen
me salonunda kıyılmıştır. Venı evlile
re saadetler dileriz. 

Bando konserleri 
Kamutay bahçesinde Riyaseticumur 

orkestrası tarafından verilmekte olan 
konserlerin bugünkü programıdır 

1. kısım 
ı _ Vidal Marş Viktor Kurtat 
2 - Valdtoyfel Vals Dolorez 
3 _ Şuman Uvert~r Manfret 

11. Kısım 
4 - M. Döfella Lamur Sorsiye 
5 _ J. Mayan Poem Senfoni Nüidö 

Noel An mer 

2 - Sovyetler Karadenizde sahi
li olan devletlerin harb gemilerinin 

boğazlardan geçmesinin tahdidine 
muarızdır. 1923 bo~az1ar mukavele
sinde de mevcud olmıyan böyle bir 
tahdid, Karadenizde sahili olan dev
letlerin ba!'lka deni7lerdeki iis"übah
rileriv]e irtibatlarına mani olur. Ve 
bu devletlerin harb gerni]erinin Ka
raı-leniz dısındı:ı v:ıoacakları dostane 
ziyfl,..etlerP mani olıır. 

3 - Srıvvet hükii"1Pti. f( <ırflrle
nizde cıahili olmıvan devletl .. rin, re
miveti Akvam rnİ!'lakr mucibinre K a
nvl ... rıizde tl"ravl.i7e tıorıyacal· bir 
devleti'! vardım i<'in hArb gem;l,.,..ini 
hnNF>zlardan geçirmesine muvafakat 
eder. 

4 - Sovvet hüküıneti, Lozan 
mukave1f".sinde yaz.ılı e~asları bevne1-
ınilel vaziyette hadis olan değisiklik
lerle ahenkdar bir vaziyette inkiı:ıaf 
ettirmektedir. Esaı:ıen bevnelmilel 
vaziyetteki bu değiı:ıikliklerdir ki Lo
zan mukavelesinin tadilini İcab et-
tirmistir. 

5 -- Karadeniz devletlerinin sa
hilleri icin daha fazla emniyet iste
meleri diğer devletlerin menfaatleri
ni haleldar etmez. Çiinkü Sovyet h\.i
kümeti bu devletlerin makul hadler 
dahilinde muslihane maksadlarla ge
milerini Karadenize geçirmelerine 
muarız değildir. 

Resmi hiç bir mahiveti olmamakla 
beraber, bügün konferans dışında 
daha teyid edilerek konuşulan İngi· 
liz mukabil noktai nazarı da şudur: 

1 - Sovyet Rusya Boğazlar kon-
feransına yaptığı yeni teklif ile bir 
taraftan Karadenizi Azak denizi gi
bi bir rus iç denizi haline sokarken, 
diğer taraftan şarki Akdenizde bu • 
gün teessüs etmiş olan bahri muva
zeneyi SOvyet Rusya lehine değiştir
mek maksadını gütmektedir. 

Not; Morsoların ve Müelliflerin i
simleri Türk A.l!abesine göre yazılmış • 
ur, 

2 - Boğazlar konferansı, Sov
yet Rus ya' mn boi?azlardan dilediği 
zaman dilediği gibi çıkmak teklifini 
olduğu gibi kabul ettiği takdirde, 
Çanakkale boğazındaki türk tahki
matı Sovyet donanmasının bir i.issii
bahrisi haline gelecek ve bu mınta
kada Sovyet donanmasını kimse ta-

l kip edemiyecektir. Ve bu istisnai va
ziyet Sovyet Rusya•ya şarki Akde
niz muvazenesinde _haklı .olmryan 

Bugün gene konferans dışında, İn
gilizlerin Sovyet Rusyaya karşı al
manlarla bir deniz anlaşmaşı yaptık
ları veya yapmak üzere olduklan şa
yiası ortaya çıktı. Bu şayiaya göre: 

Almanlar Sovyet Rusyanın bahri 
inşaat programım adım adım takib e• 
decekler ve alman deniz kuvvetleri
ni Sovyet deniz kuvvetlerinin üstün
de bulundunnağa dikkat edecekler
dir. lcab ederse lngilterede bahri in· 
şaat programını genişletecektir. 

lngilizler, Sovyet Rusyanın boğaz
lar konferansına yaptığı teklif ile çar
lık Rusyanın boğazlar hakkındaki id
diaları arasında hiç bir fark görmi
yorlarmış ... 

~ir alay dedikodu ki, konferans 
muhitinde gazeteci olmıyanlann bile 
kulaklarını delik deşik ediyor. 

Konferans bugün beşinci toplantı
sında projamizin birinci kıraatini bi
tirdi. Ve bu birinci safhasınd~ Tür
kiye' nin boğazlar mıntakasında kendi 

t•mniyeti için alacağı tedbirleri pren
sip olarak tasvib etti. Artık konfe
ransta Türkiye'nin boğazlar mınta
kasında kendi emniyeti icin tedbir
ler alması meselesi prensip olatak 

bir miizakere ve münakaşa mev:zııu 
deqildir. Bundan sonraki is, bir ta
raf tan ihtısas komitelerine, di<Yer ta
raf tan d~. kendilerini boğnz~r reji
miyle alakadı\r tdakki eden c <'Vlet
lerin karşılıklı anlaşmalarına lııalıyor. 
Mütehassıslar biraz çabuk bil"l'lZ geç, 
mutlaka :mii~pet bir neticeye v ara

caHardır. F~kat hava, henföı~ d•vlet
lerin verecek},,.ri karar haklon~ .... tah
minler yapmağa müsaid değildir. 

Tevfik Rüştü Araş, bu akşam ya
rın toplanacak Milletler Cemiyeti 
konseyinde bulunmak üzere Cenev
reye gitti. Salı günü toplanacak a
samble içtimaına da Necmeddin Sa
dık 'ın davetlisi olarak biz sridece-

ğiz. Netet~ l:f alil ATAY 
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ULUSLAŞMA • DIVL TLEŞ 
( 8a§ı 1 inci sayfada) 

ve yeni hayata bilhassa kendi iç ha· 
yatlarına uygun yolları bulamaması, 
klasik liberal, sosyalist ve klerikal ce
reyanlnrla bunların reaksiyonları a
rasında sallanıp durması ne kndar 
fınyrete şayandır? Milletlerin mesut 
olması için bu muvazenesizliğin sar· 
sıntılarından doğan bulanıklık artık 

(Iurulmalıdır. 

Liberal devlet müessesesi eskimiş
tir. Bu devletin hiç bir şeyi müdafaa 
edemiyen ve halta bizzat kendisini 
bile müdafaadan aciz olnn anarşik 

bünyesi içinde doğan beynelmilelci 
sınıf devletleri kurmak fikirleri de ih
tiyarlıyor, hayatiyetini kaybediyor. 
Sosyal teşkilat arasında bir başka 

türlü beynelmilelci unsur olan din 
nüfuzu da devlet varlıklarından ya
vaş yavaş siliniyor. Feodal devletten 
liberal devlete ve liberal devletten sı· 
nıf devletine geçiş devirleri artık ta
mam olmuş gibidir. (Ulusal devlet) 
tipinin hayata doğu~unu müjdeliyen 
ilk ışıklar yakın istikbalin bütün u
fukları boyunca seziliyor. 

**"' 
Milletleşme ve devletleşme konu· 

su üstünde fikirlerimi toplarken gii
nün hayal ufkuna geniş bir bakış 
yapmaktan kendimi alamadım. Yu
karıki yazılarım bu bakışın ifadeleri
dir. Benim telakkime göre uluşlaşma 
ve devletleşme konusu, bütün yeryü
zündeki devletlerin iç durumlarının 
ve rejimlerinin eyi, doğru ve sağlam 
olması bakımından bugünün en bü
yük ehemiyeti haiz meselesidir. Ba· 
na göre insanlığın güler yüzlülüğünü 
temin edecek yeni devlet tipinin ifa
desi de bu konunun içindedir. 

Uluslaşmayı alıyorum; 

Kan milliyetçiliğ:ni bir tarafa bı
rakmak isterim. Benim demek İste· 
diklerimi yazmak için rasist ve irre
d antist milliyetçiliğiin lehinde veya 
aleyhinde bulunmak hiç de lazun de
ğildir. Dışarı ile birleşme veya İçeri
de tasfiye cibi tezahürlerle gözü çe
ken aktif ve pasif irredantizm gün
lük bir politika işidir. Asıl mesele bir 
ıunır içinde hak ve şerefleri müşterek 
insanlar olarak yaşıyanların beraber· 
liği ve bütünliiğüdür. Biz Türkiyede 
bu beraberliği boznn bütün köklü un
surları süpiirdük; ve onları, doğur· 

muş olan devlet tipi ile birlikte haya

tım1zdan çıkardık, attık. 

Türkiyede din telakkisinin hudu
dl\ yurdda; vücudunun cildini asa
mo.z. Onun ne sosyetede, ne adminİs· 
trasyonda ve ne politikada yeri yok
tuı. Bunun yanında ne sosyete, ne ka· 
nu:ı ve ne <le politika yurddaşın di~
darlığı veya dinsizliği ile hiç meşgul 
olmaz. Din sade bir vicdan işidir, as

la bir devlet işi değildir. 
Türkiyede sınıf telakkiı;inin yapa

;ağı bütün ayrılık, düşmanlık konu. 
arına da yer vermiyoruz. Hiç bir 
te~c insan, hiç bir aile ne mahiyette o· 
ursa ohun hiç bir zümre için imti
yaz tanımıyoruz. Tek İnsanın olsun, 
İş zümrelerinin, şirketlerin ve her tür
lü toplulukların olsun karı ve her tür
lü özel faydası genel menfaat çizgi
si içindedir. Fakat her iş zümresinin 
bu çizgi içinde serbest çalışması, Ö· 

oürünün ve kamunun hayatı ve gen
liği için lüzumludur. Biz bununla 

rurdda klaıı kavgası yerine sosyal dü
tenlik ve dayanışma elde etmek ve 
menfaatler arasında biribirini hırpa· 
lamıyacak surette ahenk kurmak isti
yoruz. Tek yurddaş ve toplu yurddaş
ar teşebbüslerinde alınacak fayda 
Jerecesi için kapuite, teknik ve ça
ı§manın yapacağı değer farkını m:ıh

•uz tutuyoruz. 
Bu bizim halkçılık kaşemizdir. 

fürk yurddaşı, yurdda en yüksek 
i1Ürmeti görmek için bu çizgilerin hu
fudu içinde müsavi hakir, müsavi şe
refli ferdlerin vücudlandırdığı halk 
kütlesinden biri olmayı kabul etmiş 

bulunmalıdır. 

Bu halkçılık anlayışında ilerleyen 
bir şuurun ulusçuluk akidesini saf ve 
temiz bir hale getireceğine ve ulus
lasmayı kuvvcth•nrlirccea.ine kaniiz. 
Bize göre ulus, dili bir, kültürü bir, 
ve mazi hatıraları ile istikbal emel
leri bir olan aynı hôdisclerden aynı 

surette duygulanan müşterek felaltet
lerden beraber acı duyan, mÜ§terek 
m.,-zhnriyctlerden bernbcr sevinen ve 

müşterek zorluklara beraber kar§ı 

koyan sıyasal ve sosyal bir bütünlük 
olmalıdır. Bu bütünlük kendine mah-

itimadı ile ve onun mürakabesi altın
da çalışır. 

sus bir iç alemin grizi sıcağı içinde 
yaşamakla beraber dış alemden ay
rılmı~ kendi kabuğu içine çekilmiş 

merdümgiriz bir varlık değildir. Türk 
ulusu kendinden başka uluı>al varlık· 
lara arasız bir değette ve münasebet· 
tedir. Bütün hayatı boyunca ilimde, 
teknikte ve modern hayatta çağdaş 

uluslarla yanyanadır. Türk ulusu; 
yeni türk devletinin rejimine esar o· 
lan ana prensiplere beraber İnanmış-
tır. Bu inanış. sun'i bir intibak eseri 
değildir. Bu, kendinde en yüksek de
receyi bulan eyiyi, doğruyu ve ileriyi 
anlama ve takdir etme vasfı ile biz-
:za t kendi hayatındaki büyük ileri de
ğişikliği ölçmesinin ve kendi eserine 
bizzat kendisinin hayran olmasının 

neticesidir. 
Biz yeni manada millet bütünlü

ğünü içinden bir olmak ve içten kuv
vetli olmak diye anlıyoruz. Yani sa· 
dP dıı:l\rdan kuvvetli görünmek de
ğil... Bunu temin için, edükatif ve 
metodlu bir calı~manın yeri büyük ol
makla beraber ırki kaliteye ve bil
hassn tarihte biivük ıriiçliikleri başar· 
mtş olll'ıva f'Saslı yer ve önem veri
voru7.. Büviik savaştan sonraki yTkı
lır ve kuruluc;lar sırı>Rın~A milli tP''ll<· 
kilPr h~kımın~An hirC"ok ihtiln.fll\r 
doıYnrken veni Tiirkive tnsfiye cdil
m: .. l-:,.. '"'illi hini<: J,"J:nde hayata cloğ
dıı. Bn. hi?.im ulusla .. mamı:n ayrı bir 
h.,,t •• ,.. •-.. kolavlaştırncak bir ma'7hn

riyet oldu. 
Ulus birliği derken bunu en bü

yiik milli cf'vher olan zekayı söndü
rücü ve yurddaşın düşünme, teşebbüs 
alma ve tetkik etmek fakültelerinin 
durgunluğa mahkum edilmesi .. ve ni
hayet kütleyi sürüleştirici bir hale ge
tirmekten dikkatle kaç111ıyoruz. Biz 
uluslaşma işini, aslında dağınık bir 
iç hayatın suu'i bir mizan&eni diye 

almıyoruz. Tam aksine olarak ulus 
kütleaini, her teki kalbini ve kafasını 
kullanır iç İnanı ile biribirine ve dev
lete bağlı bir topluluk olarak istiyo
ruz. Devlet, her zaman korkutma ve 
sıluıttırma ile teşkilatlandırdığı kala
balıklara dış görünüşte beraberlik 

manzarasını verebilir. Bu neviden 
bir topluluğun yaptığı tesirler geçici 
sinir tezahürlerinden başka bir şey 

olmaz. Biz ruhların derinliklerinde 
yer tutan bir birlik duygU!IU ile ha
kiki manada disiplinli bir millet küt
lesi yapılabileceğine inanıyoruz. Bu 
kütlnnir> miişterek sesi hançereden 
de<Til, vür~kten cıkmalıdır. 

Bu iş daha güç, bu yol daha uzun
ca dır. Fakat bu ruhta ve bu ruhla bir 
uluslac.manın kuvveti realdir, eternel
dir ... Ve ancak böyle bir uluslaşma
nın yapaci\~J kuvvetin zindesi ve ak
si darbesi büyük olur. 

Devletleşme fikri ulusun bütün 
kuvvetlerini ve bütün enerjjaini ziya
na uğratmaktan koruyarak onu gene 
ulus için büyÜk yekun yapacak isti· 
kametlere kanalize eder. Ulusal dev
let asla keyfi bir idare değildir. Biz 
türkler milletten olmıyan ve millet 
için olmıyan ve bilhassa millete gÜ· 
venmiyen ve millete dayanmıyan hiç 
bir idarenin devamlı bir hayata aahip 
olacağına inanmıyoruz. Bize göre, 
şimdi olduğu kadar hiç bir zaman 
kütle mukadderatının bizzat milletin 
tesiri altında bulunma:ı11 lüzumlu de
ğil idi. Ulusal devlet, liberal devletin 
reetodları kaydı altmda olmaksızın 

milli İradeye dayanır. 

Tiirkiyede temel yasası ile (ege· 
menlik baesız ve şartsız ulusundur). 
Egemenliği uluıı adına Kamutay kul

lanır. Kanunları yapmak, bozmak, 
de~i~tirmek, büdceyi yapmak ve de
ği~tir~·k. d~vlet namına imtiyaz ver· 
mek, finansal teahhütlere girişmek, 

harb ilan etmek, !lulh yapmnk, genel 
af ilan etmPk, kanun yolu ile yapılan 
adliye takibi\ tını tecil etmek, idam 
ce7.alarının infazına izin vermek hak

ları yalnız Kamutayındır. Kamutayı 

gizli rey ile ulus seçer. Kamutay her 
yıl kanunda gösterilen tnrihte davet
siz toplanır. Kamutayı hiçbir kuvvet 

dağıtamaz. Seçimin yenilenmesine 
bizzat Kamutay karar verir. Cumur 
Reisini Kamutay seçer, hükümeti bu ~ 

reis kurar fakat hükümet Kamutayın a, 

Türkiye bir ulusal devlet olmakla 
beraber bu saydığım vasıflnr onun 
demokratik simasını da çizmiş ola
caktır. Fakat bu seçim yolu He vücu
da gelmiş olan devlet cihazı artık en 
yüksek otoriteye sahiptir. Kamutay 
seçiminde geniş hürriyet içinde hare
ket eden yurddaşlar devlet kurulduk
tan sonra onun değişmez iradesi al
tındadırlar. Devlet ve milletin biri
biri içinde ve biribiri kar§ısındaki du
rumunun tanzimi vazifesinden bah· 
setmiştim. Burası en ınce noktayı 

teşkil ediyor. Türkiyede bir tek mil· 
li parti vardır. Bizim partimiz, Cu
muriyet Halk Partisi .. Parti bütün ça
lışmalarında bu vazife Üzerinde uya
nık ve ayakta bulunur. Parti her yıl 
bütün cihazlarile ulusun içinde çalı
şır. Ulusa söyler ve ulusu dinler .. 
Her yıl bütün yurdda binlerce halk 
kongreleri toplanır bu kongrelerde 
konuşma rejimin ana prensiplerine 
sadakat şartından başka hiç bir kayıt 
altrnda değildir. 

Kongrelerde halkın bir yıllık şika
yetleri, istekleri ve dilekleri toplanır, 
bunlar birleştirilir, karşılaştırılır, 
tasnif edilir ve süzülür. istenen şey)e, 
rin lokal idarelerde yapılacak olan-
1 arı ile devletin yapacakları ayrılır. 

Kanunlar bu ihtiyaca göre yenilenir. 
Yapılmıyacnk olanlar sebebleri ile 
dilek sahiplerine bildirilir. Bu suretle 
ulusun devlet idaresindeki nüfuzu 
yalnız seçimde rey kullanmaktan iba
ret kalmaz. Belki ulus kütlesi, fasıla-

Bu akşam Avrupa istasyonlarında 
dinlenebilecek seçme program 

( Ankara ı.aatı ile ) 

Konserler: 
20.40 Paris P.T.T. (Konser) 
21.10 Berlin (Mozart, Schubert) 
21.30 Viyana (Senfonik) 
22 - Varşova (Senfonik) 
23.20 Droitwich (Senfonik) 

Hafif Müzik : 
19.30 Droitwich (Org) 
21 R. Paris (Melodi) 

Opera, Tiyatro : 
21.05 Frankfort (Opera) 
21.10 Doyçland (La flute enchantee • 

Mozart) 
21.35 Roma (Casse - cou - Pietri) 
21.45 R. Paris (Ali Baba - Lecoq) 
21.30 Paris P.T.T. (Komedi Fransez) 
21.35 R. Paris (Varyete) 

Dans müziği: 
21.45 Droitwich 
23.30 Londra 
23.45 Kopenhag 
24.15 Droitwich 

KISA DALGALAR 
Radyo Kolonyal: (25 m. 24) 
17.15 Haberler 
18- Konser 
19.30 Radyo - Journal 
19.50 Fransız efsaneleri 
21.30 Tiyatro 

Daveatri: (19 m. 66) 
18.15 Danı.ing 

18.30 Org 
19- Haberler 
19.35 Trio 
20- Şarkılar 

20.30 Varyete 
21.05 Plak 
21.25 Askeri müzik 
22.20 Orkestra 
23.15 Dansing 

Ankara Radyosu 
19.30 Hafif oda musikisi 
20- Mevlana ve hayyamdan 
20.30 Ajans haberleri 
20.45 Hafif müzik 

lstanbul Radyosu 
18- Oda musikisi (pl~k) 
19- Haberler 
19.15 Operet parçalarr 
20- Halk musikisi 
20.30 Stüdyo orkestraları 
2UIO Son haberler 

rübailer 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajan· 
sının gazetelere mahsus h'av_adis 
servisi verilecektir , 

sız bir surette devlet idaresine iştirak 
etmiş olur. 

Partinin kendi içinden kendini 
sıkı bir mürakabeye tabi tutması e· 
sastır. Parti listesinde seçilmiş olan 
Parti Mebusları ana prensiplerde ve
ya mebuslar grupunun kararları Üze
rinde sıkı bir disiplin nltındndır. Bu 
kayıtlar dışında tamamen serbest ko· 
nuşur veya yazarlar. 

Görülüy..>r l\i biz esasta demokrat 
fikirlerin aleyhinde olmadan ve de
mokrasiyi milli varlığın korunması 

süzgecinden tasfiye etmenin yolunu 
bularak bir milli devlet kurmanın 

kabil olduğu davasını görüyoruz. Bu 
davamız sade yazı ve söz sahasında 
değildir. Büyük savaştan ve uzun is
tiklal kavgalarından sonra kurulan 
yeni Türkiye devletinin gözler ka
maştıran iç düzeni, bu sıyasal akide
lerimizin tatbik sahasındaki değerini 
ispat için kafi delildir. 

Türkiyede sınıfçılık olmadığı ka· 
dar yurdda~ haklarında cinsiyet farkı 
da kaldırılmıştır. Son asrın çalkantı
ları içinde ortaya atılan tezatsız dev
let davasını biz müsavi haklı ve mü
savi şerefli yurddaşlar kütlesi formü
lü içinde halletmi§ bulunuyoruz. Sos
yetemizin umumi durumunda pro
letarya - Burjuva taksimi yoktur. Ye
ni doğan ve genişliyen büyiik endüs
trimizde işçi - sermaye kavgasına yer 
vermiyoruz. Grev ve lukavt yasaktır. 
iş anlaşmamazlıklarının son hal mer
cii devlettir. Devletin hakemliği ka

tidir. Pazarlarımızda ticaret sahib

leri ile müstehliklerin çatı~ml\sını ön
liyecek, ziraatte serva iı kökünden 
ııüpürecek yeni prensf plerin hayatta 
yer alması İçin çalışıyoruz. 

Biz tezatsızlığı bir sınıfın başka 

sınıflara tahakkümü neticesinde dik
te edilmiş aşağı nivoda bir standard 
hayat kurmak manasına almıyoruz. 

Belki ulusun çalışma zümrelerinin 

istismarcı meyillerini, devletin kud
retli eli ile kırarak veya tanzim ede
rek muvazene yapmayı tercih ediyo
ruz. 

Milli sermaye milli çalışma ve bi
riktirmenin mahsulü olacaktır. 

Türkiyede ancak· normal çalışan 

sermaye himaye görecektir. Dış tica
ret, devletin ticari muvnzcnesini ve 
tediye muvazenesini koruyacak yol

lardan devlet bakımı altındadır. 

Şimdi Türkiyede ekonomik dev
letçilik bahsine de temas etmeliyim. 

Ekonomi alanında devletçilik an
layışımızla hürriyet haklarında dev
letçilik anlayışımız arasında tam bir 
konsekant vardır. Haklarda yurdda
şın hareketini hududlayan (umumi' 
menfaat) çizgisi endüstri ve ticaret 
serbestliğinin de sınırlarını teşkil e· 
der. 

Serbest sermaye endüstri ve tica· 
ret işlerjnde çalışabilir; fakat çalışır
ken de, imal ederken de, satarken de 
devletin tanzim gözü ve eli altında
dır. 

Yurdda kurulmamış sanayii kur
mak sade serbest bırakılmıı değil ay
nı zamanda himaye de edilmiştir. Bu 
himaye. iptidai maddelerin kullanıl
ması şartına bağlıdır. Devlet, milli 
fabrikalar mamüllerinin yurd içinde 
satışa çıkarılması zamanında müsteh
lik kütleyi aşırı fiattan korumak öde
vi altındadır. Zorlu fiat empoze et
meyi güden karteller ve trüstler ya
pılmıyacaktır. Devlf'!t, maliyet fiatını 
kontrol edecektir. Hatta bu fikir, ma
liyet fiatmın düşürülmesi için mües· 
sesenin çalışma masrafları ve fre je
nerosu Üzerinde de devlete tavsiye
lerde bulunmak hakkını vermeğe 

doğru ilerlemektedir. 
Devletin yapıcılığı ve kuruculuğu 

türk rejiminin ba~lıca ana vasıfların· 
dan biridir. Devlet, Türkivf'de bua
rılmasını lüzumlu gördiiğü her i•i, 
hususi bir teşebbüsün isten-i ohun ol
masın bizzat yapabilir. Fabr;kalAr 
kurar, demiryoHarı, limanlar, elek
trik, su, büvük rnerii müesseseleri 
vücuda getirir. Ve bunları. maden 
sahalarını işletir. Hatta başka husu
si bir sermayenin elinde olan bir işi 
ayrı bir kanun yapmak ve bedelini 
ödemek §artı ile kendi uhdesine nla· 
bilir. Devletin bütün bunları yapabil
mesi için yalnız genel menfaatin ica
bı olmak kafidir. 
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Her çiftçiyi toprak sahibi etmek 
esastır. 

Kollektif fikirler yeni Türkiye e
konomisinde hiç bir vakit yer bulma
mıştır. Serbest endüstri ve ticaretle 
müstehlikler arasında muvazeneyi 
temin için devlet uhdesindeki fiat 
kontrolundan ba§ka kooperatif teşek· 
küllerine ayrıca yer verilmiştir. Koo
peratifleri ve bilhassa şimdi kredi ko
operatiflerini devlet tesirli vas1tnlar· 
la teşvik ediyor. 

Hiç bir zaman, hiç bir sebeb, hiç 
bir ihtiyaç müsadereyi meşru kılmaz. 
Türkiyede mülkiyet hakkı mukad
destir. 

Bir nevi müstahsillerin birleşme

si demek olan korporatif teşkilatlan
maya da yurdumuzda yer vermedik. 
Biz bunu umumi bakımdan az çok 
yurddaş)ar kütlesini bozucu bir • ınÜs· 
tahsiller • müstehlikler ayrılı~ınn gi
debilecek yol gibi görüyoruz. 

Türk rejiminin, halk yığınının bir 
ve eşit olması lazımgelen hakları üs
tündeki titizliği, ne kolleklif, ne sİn· 

dikalist ve ne de korporatif tipleri 
kendi varlığının hususi hüv;yeti için 
uygun bulmasına müsaid değildir. 

*** 
Türkiyede yurddaş düşünür, ya· 

zar, gezer, çalışır, kazanır; devletin 
kurulmasına ve işlemesine usulleri 
yolu ile iştirak eder .. Devletin otori
tesine, reJımın esaslarına, başka 

yurddaşların haklarına hürmet et
mek şartı ile .. 

Türkiyede devlet en büyük nüfu-z 
ve otoriteyi taşır, ulusun emniyetine 
olduğu kadar menfaatlerine de hiz
met etmek şartı ile. 

Türkiyede Parti, yurdun tek u. 
lusal partisi devleti ve ulusu biribi
rine bağlar. Parti, devletin üstünde 
değil, devletle beraberdir. Rejimin 
prenııipleri partinin bağrından doğ

muştur. Parti, bütün devlet çalışma

larında bu prensip1er çizgisi içinde 
devletle fasılasız ve en sıcak bir sa
mimilikle el ve iı birliği yapar. Ve 
yurd ihtiyaçlarının tanziminde ulus

tan mülhem tesi .. leri yaşatır. 

* 
Taklit eseri olmıyıı.n, her yurdun 

kendi şartlarını kapsayan ulus ferd
lerini biribirinc sevdirici, ulusları İ· 

çinden birleştirici, bir (millileşme 

bütün dünya devletlerine kuvvet, em
niyet ve İstikrar verecektir. 

Ulus hakları ile devlet otoritesi
nin muvazeneli bir ahengini ihtiva e· 
den bütün ulusal çalışmaların ve işle
rin kendisinde makes bulduğu bir 
(devletleşme) yalnız bir yurdun iç 
düzeni için değil, arsıulusal bütün 
güçlüklerin halledilmesi dünyanın 

huzura kavu§maııı için de kuvvetli 
bir amil olacaktır. 

··--n ·r"'e-m111
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KIZILAYA ÜYE YAZILMA 1 
HAFT ASiNiN BAŞIDIR 

Hayır müesseıelerİmİ%İn en de
ğerlilerinden olan Kı~lay, bu yıl 
Üye yazılma haftasını 11-19 tem
muz olarak tesbit etmi1tir. Yur

dun karagün dostu olan cemiyet 
i beyannamesinde yurddaılara hal-~ 

tayı şöyle sunmaktadır: § 
Saygı değer yurddaı; I 
Kızılay Cemiyeti; insanlık ve 

şefkat duygularından doğarak ül
kemizde bundan (59) yıl önce ku
rulmuı bir hayır müe&&esesidir. 
Savaşta yaralı askerlerimizin 

yaralarını saran, barı,ta da yangın, 
; su basması, yer sarsıntısı, kurak-
~ lık, açlık, bula~:k hastalık gibi in- il 1 sanların başlarına gelmekte olan 
El felaketlerde yardıma koşan Kızıl- i 
~ aydrr. ~ 

YurddaırlaT"ırnızın ve bütün dün- ~ 
ya uluslarrnın sevgisini kazanmış ~ 
olan K•?.ılay Cemiyeti, cumuriye- ı 
timi7.in lrn:-ulduğu 29 ilkteşrin 
1923 den 30 niıran 1936 gününe
dek yukardıı sayılı isler yolunda _ 

1
3 milyon 851 bin 611 ~ira hnrca- 1 ..... = 
mıştır. _ 

ııııı 11111111 ııı ım ı ı ı ııııın1tı1111!l111ı ' ıınmı • 

Kiralık Daire 
Yenişehirde Demirtepe Orunç 

sokak No: 3, birinci kat 4 oda bir 
hol ve banyo, telefon 3134 e mu .. 
racaat. t-2677 
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~ avi ve z· l·d kaıntları üzerine 
t5 

ANKARA BELEDiYE RE15LICJ iLANLARI 

İLAN 
• . . . d tırılacak asfalt ve par-1 - Şehır dahılınde muhtelıf yerler e yap rı k ·ıt _ 

~e yol inşac.tı on beş gün müddetle ve kapalı zarf usu 1 e e sı me 
ge konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli ( 497000) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (23630) liradır. . l . n· ktorlü 
4 - Şartname ve keşifnamesi Belediye Fen ış erı ıre -

ğünden ( 12,42) lira bedel mukabilinde alınacaktır. b b kta 
5 - İsteklilerin 10 temmu7. 936 cuma günü ~aat. odn eş .uçu d' 

Belediye Encümenine müracaatları ve usulü drırc~ın e tanzıml e 1
: 

l k · · b b çuktan bır saat evve yanı ece zarflarını ıhale aatı olan on eş u . 1 • 
saat on dört buçuğa kadar Belediye Encüm~n~n~ verme. erı.. . k-

6 - İsteklilerin eksiltmeğe girebilmelerı ıcın Fen ışle? Dıre 
to··rı ·· v .. d b . 't hl. •et vesikası almış olmaları da lazımdır. ugun en u ışe aı e I} 1 2593 

(1445) --

!LAN .. r 
. 1 - İtfaiye direktörlüğiine ait 14 adet dış ve on adet eskı ıç as-

tık açık arttırma ile satılacaktır. . . 
2 - İsteklilerin 17-7-936 cuma gUnü saat onda ıtfaıye arkasında-

ki levazım anbarında bulunmaları. (1571) 2-2791 

' İLAN . 
ı 1 ·· ·· ca<ldesınde 1 - Yenişehirde 1079 numarah adada smet nonu 

Ordu Saylavı Dr. Ziya Nakiye ait 12 nuınar~lı parsel~e 16 metre 
murabbaı Belediye malı ada fazlasına isteklı ~ıkmadıgından açık 
artırması on gün uzatılmıştr. 

2 - Muhammen bedeli (96) liradır 
3 - Muvakkat teminat (7) liradır. . 

1 
• Ka 

4 - Şartnamesini aörmek istiyenlerin her gün Yazı ış erı -
t- •• •• t n buçukta lemine ve isteklilerin de 10 Temmuz 936 cuma gunu saa o 

Belediye encümenine müracaatları. (1539) 1-2735 

İLAN 

1 - Yenişelıirde 1076 mcı adada SeUinik caddesinde Manisa 
Saylavı Osman·a ait 5 numcralı parselde 14 metre murabbaı ada 

·· atılmıştır fazlasına istekli çıkmadığından açık artırması on gun uz · 
2 - Muhammen bedeli (70) liradr. 
3 - Muvakkat teminatı (5.25) liradır. .. . . 

1 
• 

4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gun Yazı ışlerı ka emı-
ne, isteklilerin de 10 Temmuz 936 cuma günü saat on buçukta Bele-
diye encümenine müracaatları. (1540) 1-2736 

İLAN 
l - Yenişehirde 1152 inci a

:lada bir num:ıralı parselde 700 
.netre murabbaı belediye malı ar
sa on beş gün müddetle açık ar -
tırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (3500) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (262.SO) 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek is
tiyenlcr hcrgün yazı işleri ka
Jemine ve isteklilerin de 3 tem
muz 936 cuma günü saat on bu
;ukta Belediye encümenine mü-
racaatları. (14 79) 1-2631 

İLAN 
60 adet varide ve sadıra defteri 
30 zimmet. t 

500 adet şoför ehliyeti. 
200 adet şoför karnesi 

2 - Muhammen bedeli (606) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (45,5) 
liradır. 

4 - Nümune ve şartnamesini 
görmek istiyenler hergün hesap 
işleri direktörlüğüne isteklilerin 
3 temmuz 1936 cuma günü saat 
on buçukta Belediye c.ncümeni -
ne müracaatlarr. (1478) 1-2630 

İLAN 
1 - Şehirde işliyen motosik

let, velesbit ve bilumum binek 
ve yük arabalarile süs ve av kö
pekleri için 2725 adet plaka ve 
markalar on beş gün müddetle a
çık eksiltmeye konulmuştur. 
2- Muhammen beedli (460,25) 

liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (37) 

300 adet şoför muavene defteri ilradır. 
300 adet araba cüzdanı 4 - Şartnamesini görmek is-

2000 adet müsvetdelik . tiyenler hergün yazı işleri kale-
1 - Yukardaki mikdar ve i- İnine ve isteklilerin de 3 tem

simleri yazılı evrakı matbua on muz 1936 cuma günü saat on bu
beş gün müddetle açık eksiltme- çukta belediye encümenine mü-
ye konulmuştur. racaatları. (1477) 1-2629 

ASKERi FABRiKALAR UMUM MÜDÜRLÜGÜ 1 
SATIN ALMA KOMiSYONU İLANLARI 

455 ton döküm koku ·kd • · 
Talı • d"l b d r (15925) lira olan yukarda mı arı ve cınsı 

Yazıl mıln e ı enk c. ef~brikalar umum müdürlüğü satın alma ko
ı ma zeme as erı .. il t 15 t kanalı 

misyonunca 31 temmuz 936 tarihinde cuma gun saa . e .ro. 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olar~k komısyondan ve
rilir. Talihlerin muvakkat teminat olan ( 1194) lıra (38) _kuruşu ha
vi teklif mektublarını mezkfir günde saat 14 e kadar komısyona ver
-el • k d"l • · d 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddele-'4• erı .,,.e en ı erının e . ·· 1 
.-indeki vesaikle mezkfır gün ve saatte komısyona muracaat arı. 

(1438) 1-2739 

20000 metre 50 mm eninde kolan 
17500 metre 40 mm eninde kolan 

58 kilo bahk ağı ipliği 
75 kilo ingiliz sicimi . • • 

T h · d"l n bedeli 4315 lira olan yukarda mıkdarı ve cınsı ya-
a mın e ı e ··•··ı··w .. t 1 k 

zıh malzeme Askeri Fabrikalar Umum mucıur ug~ ~a ın a ma o-
misyonunca 30 temmuz 1936 tarihinde perşembe gunu saat 14 de .a
çık eksiltme ile ihale edilecektfr. Şartname parasız olarak komıs-
yondan verilir. • 

Taliplerin muvakkat teminat olan 3~3 hr~ 63 kuruşu v~. 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindekı vesaıkle mezkfir gun ve 
saatte komisyona mliracaatları. ( 1439) 1-2740 

7500 kilo mukavva 
Tahmin edilen bedeli (9500) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum miidürlü~u .. satın alma ko
misyonunca 29 temmuz 936 tarihinde çarşamba gunu saat 15 .te ka
palı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız ola~ak komısyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (712) lıra (50) kuru
şu havi teklif mektublarınr mezkur günde saat 14 e kadar komis
yona vermeleri. Ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaiklc mezkür gün ve saatte komisyona müra-
caatları. (1440) 1-2741 

1 Ton klor kalsyum 
Tahmin edilen bedeli (700) 

lira olan yukarda mikdarı ve cin
si yazılı malzeme askeri fabrika
lar umum müdürlüğü satın alına 
komisyonunca 20/ temmuz/936 
tarihinde pazartesi günü saat 14 
te açık eksiltme ile ihale edilecek-

tir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Talihlerin mu
vakkat teminat olan (52) lira 
(50) kuruş ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 maddelerindeki ve
saikle mezkitr gün ve saatte ko
misyona müracaatları. ( 1545) 

2-2781 

----------------------------------~------------------
~ise Sınavlarına Hazırlık l{ursları 

Hususi bizim okulda riyaziye, fizik, tabiiye ve fenbilgisi tatil 
kursları 15 temmuzda açılacaktır. Kayıd için Yenişehir Ölçerler so-
kak No. 2 Telefon 3877 ve müracaat 1-27 54 

aı:-us 
5AYFA 7 

Pl~ N OPY R. süratle yaıııhr 
Halil Naci Mıhcıoğlu ticaretevi 

1 Mİ~LI MÜDAFAA VEKALETİ 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLAR1 

Asckeri mekteblere tal ebe alınıyor 

1 - 936 • 937 ders senesi için Kuleli, Maltepe ve Bursa Askeri 
liseleriyle, Kırıkkaledeki Askeri Sanat lisesine ve Konya, Erzin
can Askeri orta mekteplerine talebe alınacaktır. 

2 - Kabul şartları Askeri lise ve orta mektepler talimatında 
yazılıdır. Bu talimat Askeri mekteplerde ve askerlik şubelerinde 
görülebilir. 

3 -- İsteklilerin aşağıda yazılı hususularr da göz önünde bulun· 
durmaları lfizımdır. 

A) Bütün mekteplerde kaydükabul 1/Temmuz/936 da başlar ve 
10/ Ağustos/936 da biter. Müsabaka imtihanı da 15/ Ağustosla 21 
Ağustos arasında yapılır. 

B) Mekteplilerin bulundukları yerler haricindeki mevkilerde 
oturan isteklilerin 10/Haziran/936 dan 31/Temmuz/936 tarihine 
kadar bulundukları yerlerin Askerlik şubelerine mUracaat etmiş 
olmaları lazımdır. 

C) Kabul şartlarını taşıyan istekliler evrakını tamamlayıp As
kerlik şubeleri vasıtasiyle mektebe göndermeleri ve mekteblerden 
davet vaki olmadan hiç bir istekli mektebe gitmemelidir 

D) Müsabaka imillanma girmek için davet edilen isteklilerin im
tihan yapılacak yere kadar gitmek ve imtihanı kazanmayınca geri 
dönmek için yapacakları masraflar tamamiyle istekliye aittir. Bu
nun için de gidiş ve dönüş masrafını beraber götürmesi lazımdır. 

E) İstekli mektebe kabul edilmediği takdirde hiç bir hak iddia 
edemez ve bir sene terki tahsili olanlar da mektebe alınmazlar. 

4 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin ia~esinden başka 
giydirilmesi, teçhizatı ve kitabları mektebe aid olduğll gibı nynca 
her ay bir miktar maaş da verilir. . . 

5 - Askeri liseleri muvaffakıyetle bıtırenterden arzu edenler 
müsabaka imtihanına girerek kazandıkları ta~dir~~ mü~endis ve 
fen memuru yctiştirlmek üzere Avrupaya tahınle ıronderihr. 

(1306) 1-2380 

İLAN 
Mevcut örneğı gibi ( 1000) adet el havlusu pazarlıkla alınacaktır. 

Beheri için tahmin edilen bedel (26) kuruşt~r. Pazarlığı 6-7-936 pa
zartesi günii saat 10 dadır örneği göm;ek. ıs.teyen M. M. ~· satı~ 
alma komisyonuna miiracaat ve pazarlıga ıştırak edeceklerın bellı 
gün ve saatında komisyona gelmeleri ( 1568) 2-2784 

İLAN 
Vekalet ihtiyacı için 2490 sayılı kanunun 46 ıncı maddesinin A 

fıkrasına göre 2500 kilo benzin ile 250 kilo B. B. yağı pa?.arlıkla 
satın alınacaktır. 1steklilerin 4-7-936 cumartesi günü saate 11 de 
M. M. V. SA. AL. KO. na gelmeleri. (1567) 2-2783 

İLAN 
ı - 30/6/936 salı günü scıat V. SA. AL. KO. dan 25 lira kar-

15 de ihale edileceği ılan edilen şılığmda alınır. 
Kütahyadaki 497 bın 514 lira ış 5 - Eksiltmeye gireceklerin 
kuruş bedeli keşifli inşaatin iha- 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
le günUndc talıl>Jer baymdırflık maddelerinde yazılı belgelerle 
bakanlığından alımıcak vesikayı bayındırlık bakanlığından alma
getirmediklerinden yeniden ka· cak fenni ehliyetnameler ve be
palı zarfla eksiltmeye konulmuş- hemela ~rilmesi mecburi olan 
tur. §artnamede yazıl: vesikalar ve 

2 - İhalesi 20/temmuz/936 ilk teminat mektub veya mak-
pazartesi günü saat 15 dedir. buzlan ile birlikte teklif mektub-

3 - İlk ·teminat 23 bin 651 lannı ihale saatinden en geç bir 
liradır. saat evveline kadar M. M. V. 

4 - Şartname keşif ve pro- satın alma Ko. na vermeleri. 
jelerle fenni şartnameler M. M. (1558) 2-2782 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1G1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

1 LAN 
1 - Gazete ilanında tarih hatasından dolayı münakasa yapılmı

yar~k 2490 s~yılı k~n~;ıun 14. üncü maddesi mucibince ilanına karar 
verılen Manısadakı tumen kıtaatının senelik 24000 kil d v 

il k d k. k .. o sa e yagı 
:. mer ez e ı ıtaatın uç aylık 118000 kilo ununun kapalı zarfla 

munakasasının devamına karar verildi. 
2 - Sa?e yağ.~ ve unun şartnameleri ayrı ayndır. Ve bedelsiz 0 • 

larak Manısada tumen satın alma komisyonundan verilir. 
3 --:-. 15 temmuz 936 ~arşamba günü saat on altıda sade yağının ve 

aynı gunde .saat o.n yedıde unun tümen satın alma komisyonunda ka
palı zarfla ıhalesı yapılacaktır. 

4 - Muh~mmen bedelleri sade yağının beher kilosu 83 kuruş ve 
unun beher ~ılosu 13 kuruş 50 santimdir. 
• 5 - Temınatı muvakkateleri sade yağının 1494 lira ve unun 1195 
lıradır. 

6. - İstekliler kanundaki sarahat dahilinde vesika ibraz edecek 
Jerdır. • 

7 - Kan~ni şe~il~e yazdıkları mektupları ihale saatinden bir sa
at eve! Manısadakı tumen satın alma komisyonuna verilecektir 

(1524) 1-2714 
İLAN 

: - K~rs garnizon ihtir~cı için üç milyon kilo çam odunu kapalı 
zar usuhyle ~:7:?36 dan ıtıbaren eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 
281-7-93k6 sah gunu saat onda karsta askeri satın alma binasında ya 
pı aca tır. • 

rad~r.- Tahmin bedeli kırkbe§ bin lira muvakkat teminatı 3375 li-

3 - Şartnamesini görmek isteyenler her gün ve ihal . . • 
edeceklerin belli zamandan bir saat evveline kada k ~ye ıştıralC 
larrnı vermek şartiyle karsta komisyona mürac:aatl:r!~ lıf mektup-

( l 578) 2-2790 

. fLAI\ 
l - Garnızon dahilincıek· k t • 

kilo zeytin yağı 20•7_936 tari~i~ea ~~ m~~reselerın_ ıh.~i>:~cı için 8000 
kapalı zarfla alınacaktır. sa ı pazartesı gunu saat onbeşt. 

2 - Münakasa: Ankara levazım a • r w • .. 

da yapılacaktır. Şartnamesi m kfı ~r ı~ı satın alma komisyonun. 
görülür. ez r omısyonda her gün parasız 

3 - 8000 kilo zeytin yağını t t . 
vakkatesi 435 liradır. n u arı 5800 lıra olup teminatı mu-

4 - İsteklilerin 2490 sa 'ılı . 
üncü maddelerindeki vesikiı arttı~a ve eksıltme kanununun 2 ,3 
lif mektuplarını ihalenin ya:ı~~::~r;1~n~t.1 ":.uvakkate makbuz ve tek-
vel komisyonumuza verm 1 • g e 1 gun ve saatten bir saat ev-

e erı. - (1572) 2-2792 
. İLAN 

1 - Garnızon kıt'a ·· • 
yağı 18 temmuz 936 ta~~h~~es:ı~se~!;n ihtiyacı.içi.ı:1 l?OOO kilo sade 
kapalı zarfla alınacaktır. sa ı cumartesı gunU saat onbirde 

2 - Münakasa Ankara levazım am· r w· 
yapılacaktır. Şartname her gün me kuır ~gı ~atın alma komisyonunda 

3 - 10000 kilo sade a z r omısyonda parasız görülür~ 
vakkatesi 637 lira 50 ku!uşt~:n tutarı B500 lira olup teminatı mu• 

İstekJilerin 2490 sayılı kanunun 2 3 .. .. 
si.kalada teminatı muvakkate makb ' unc~ maddelerindeki ve-
nın yapılacağı belli gün uz. ve teklıf mektuplarını ihale-
meleri, ve saatten bır :Saat vevve] komisyona ver-

tLAN (ıs73) 2-2793 

S h 1 ...,, d . 1 -. Garnizon hayvanatmm ih- 1 - ~LAN 'ar ay ıgın an: tıyacı ıçin ıs.o ton arpa 8 tem- ihti .~arnızon. ha~anatının Samsun 
. . . muz 936 tarıhine müsadif ar- 8 yacı ıçın 150 pın kilo arpa /il! 

ı _ Samsun belediyesı ıçın alınacak ve kurdurulacak elektrik şamba günü saat on be~te kaç alı • temmu~. 936 çarşamba günü 
sayıcılarmı ayarlamaya mahsus istasyon fenni ve umumi şartna- zarfla alınacaktır. :ı P sa~t on ?ırde kapalı zarfla ihale 
mesi dairesinde bir ay müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltme- 2 M" k A edılecektır 
ye konulmuştur. - una asa nkar leva- 2 -M·· 

2 - İşbu ayar istasyonuna ve kurdurma mesarifine yedi bin lira zım amirliği satın alma ko~isyo. zı a.-· .... ~nakasa Ankara leva-
nund.a yapılacaktır. Şartnamesı· m mırlıgı satın alma komlsyo-bedel tahmin edilmiştir. k nunda ı 

t omısyonwnuzda her ün ara . yapı acaktır. Şartnamesi 
3 - hale 27.7.936 günlemecine rastlayan pazartesi günü saat sız olarak görUiür. g P - komısyonumuzdan hergün para-

onda Samsunda belediye encümeni tarafından icra edileceğinden 3 s ı ak 
talipler teklif mektuplarını ve 525 liradan ibaret muvakkat temi- - 15~ bin kilo arpanın tu- ız 0 ar görülür. 
natlarını 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesindeki serahat daire- tarı 67 50 li:a olup ilk teminatı 3 - 1.50 bin kilo arpanın tuta-
sinde aynı günde muayyen saatten bir saat eveline kadar sıra nu- muvakkatesı 506 lira25 kuruştur. r! 6750 lıra olup ilk teminatı 506 
maralı makbuz mukabilinde Belediye Encümeni Reisliğine teslim . 4 - Eksiltmeye iştirak edecek- lıra 25 kuruştur. 
e~iş bulunacaktır. Pos_ta ile gönderilen mektupların nihayet ilan ~.erı~ 2490 sayılı kanunun 2. 3. 4 -:- Milnakasaya iştirak ede-
edılen saate kadar gelmış olması ve dış zarflarının mühür mumu i- u:ıc~ maddelerindeki vesikalar ile ceklerın 2490 sayılı kanunun 2 
le iyice kapanmış olması lazımdır. • bırlıkte teminatı muvakkate mak- 3· üncü maddelerinde 15• t ·ı · 

bu t kl"L ·ıraı 1 • em en Postada vukua gelecek gecikme kabul edilemez. • z ve e 11 mektublarmı ihale- vesı ar a bırlikte teminatı mu· 
4 - Teklifler aşağıdaki vesikaları ihtiva edecektir nın ;r:ıpılacağı belli giln ve saat- vakka!e makbuz ve teklif mektub-
A - Türkiyede kanuni ikametgahı olması. ten bır saat evvel mezkfir komis- larmı ihalenin yapılacağı beır 
B - İstekli bir şirket olduğu takdirde: yona vermeleri. (1421) 1-2558 at.tenıbir saat evvel mezkUr 

1
::: 

. ~ - İdare merkezin~n bu.lunduğu yer mahkemesinden veya si- • İLAN mısyona vermeleri. (1422) 
cılhne k~yıtlı. bu!u;ıdugu Tıcaret odasından veya sair resmi rna- • ı - .'!arnızon hayvanatının ih- 1-2559 
karoda? şırke.tı~ ~ıcılle ~~yıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair tıyacı ıçın 100 bin kilo saman 7 İLAN 
bu eksıl~enın. ılan.ı t~.rıhı.n?en sonra alınmış vesikayı haiz olmasr. temmuz 936 tarihine müsadif ıalı Serom aşı evinde bulunan se· 

2 -. Şırke. tın sırg_ uler.mı vey. a. şirket adına teklı.flerde buluna- ~ilnü saat on beşte açık eksiltme rom ve tec .. b h 
k k ile almacaktır. Şartnamesi Anka- . - • ru e ayvanlarmın ih-ca ımselerın bu ~rketın vekılı olduğunu gösterir Noterlikten 1 !ıyacı ~çın günde 60 kilo pancar 

tasdikli vekaletname gösternlesi. ra. evazrm amirliği satın alma ko- ıle .3. kilo :ı:ı.apates 4 temmuz 
936 C -:- ya~ncı tab'asının Ot\ senedenberi Türkiyede mukim ve ti- rnısyonunda her gün parasız gö- tarıhıpe musadif cumartesi g.. .. 

caret ıucıllerınde kayıtlı bulunması. rül~r. saC\t on birde açık eksiltme~~~ 
.. ~ ~ ~abancı şirketlerin B ve C fıkralarında yazılı ,fllrtların her - 100 bin kilo samanın tu- retiyle satın alınacaktır. İki ka-
ıkısını haız olması. tan 2000 lira olup ilk teminatı lem sebzenin tutarı 467 lira 

46 
5 ~ Ş~rtn~e bedelsiz olar ık be:Jtdiye yazı işleri kaleminden 150 liradır. İsteklilerin 2.1190 sa- kuru. olup teminatı muvakkatesı· 

tedarık edılebılır. yrlı kanunun 2. 3. Uncli maddele- 35 li 
6 ti 1 1 rinde istenilen vesı·kalarla 1·ıe bı"r- . ra. 6 kuruştur. İsteklilerin 

- .. ıa c _2490 sayı ı arttırm ı, eksiltme ve 1·haleler hakkınd k. bellı gün ve sa tt A ka 
kanuna goredır. a 1 likte teminatı muvakkate makbuz- a e n ra leva-

7 Ş .. kl • 1 lannı komisyona vererek bell"ı sa- zım amirliği satın alma komisyo-
d ·1--:- t" art1na?1e olrnc edrı. stanbul, Ankara belediyelerine gön- atte komı·syonda hazır bulunma- nuna ~eminatı muvakkatc mak-
erı mış ır. stıyen er ora an tedarik edebilirle . (3658) 2-2789 buzları ile .. t1 lan. (1423) 2557 muracaa arı. (1420) 

imtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımcvindc basılmı§tır. 

ZAYİ 

1933, 1934 ders yılı nihayetin
de Ankara erkek lisesinden aldı
ğım 27.8.1934 tarihli, ve 2414 
sayılı tastiknamcyi zayi ettim, 
Yenisini çıkaracağımdan eskisi· 
nin hükmi.ı olmadığını ilan ede
rim. 

•Fethi Karsel 
2-2777 
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BUGÜN GÜNDÜZ 
SERENAD 

Nils Aster - (Charles Boyer'in 
ha.yanı) Pat Paterson tarafından 
temail edilen emsalsiz bir his ve 
.... aşk filmi 

GECE 
· MOSKOVA GECELERi 
'.Annabella - Harry Baur 

P. R. Willm ·, 

BUGÜN BU GECE 

BAGDAT YOLU 
Pierre Richard Willm 

Kate De NngJ 

'Aşk ve ihtirasın vazife ile 
mücadelesini tasvir eden 
heyecanlı büyük harb 

filmi 
Sinemalar Tenzilatlı Tarife Tatbikine Başlamıştır. 
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Ankara Valiliğinden : 
Nahiye Mevkii 

ve veya Kapu 
Muhammen ı..hpozıto 

Metruke Cinsi Müştemilatı Bedeli Miktarı 
mahallesi sokağı No. 
Zir nahiyesi Köy 2 
Davut ma- Önü 

No. T_,ira K. Lira K. 
1838 Bahçe 10 00 00 75 

halle si 
,, .. , " 50 00 03 75 

Yukarda evsafı yazılı bahçeler 1.5.7.936 çar~mba günü saat 15 
de ihalesi yapılmak üzere 26.6.936 tarihinden itibaren 19 gün müd
detle açık artırmava vazolunmuştur. 

İsteklilerin sö:r.ü ~eçen gün ve saatte hizalarında gösterilen di
pozito ml\kbuziyle Defterdarlıkta kurulan komisvon:\ müracaatla-
rı. (1569) 2-2785 

llukuk Fakültesi 
Direktörlüifünd~n : 

En az En cok Tahmini fiyatı Tutarı Teminatı 

Cinsi kilo kilo kuruş Lira Li. Ku. 
Sade yağı 2400 3000 85 2550 191 25 
Zeytin yağ. 1000 1500 60 900 67 50 
Pevnir 1500 2000 38 760 57 00 
Süt 1400 1600 13 208 15 60 
Yoğurt 1500 2000 20 400 30 00 

Ankara Hukuk F;ıkültesi levli okuyucuları için mavıs 937 niha
ye ·ne kadar ahnacak olan vukarda cinsleri hi7.a1:ınncta miktarları 
ve tahmini fiatı ile tut;ırı ve teminatı vazıh hec; k:ılem er:rak acık 
eksiltmeye konmu tur. İsteklilerin 7.7.936 salı (".Ü.,;; .,:.at 11 de Fa-
kiilteve ~etmeleri. (1582) 1-2799 

Bir Su 1\lüheııdisi ile iki Nafıa 
Fen 1''1eınuru alınacalcbr 

ZİRAAT VEKALETİNDEN : 
Konya ovası sulama idaresinde çalıştırılmak üzere bir su uü1ı.cn

di~i ile iki nafıa fen memuru alınacaktır. Su mühendsilerinin yük
sek mühendis mektebi mezunu olması, su ve inşaat işlerinde ça
lışmış bulunması, fen memurlarının da nafıa fen mektebi mezunu 
olması lazımdır. Askerliklerini yapmış olmaları muktazi bulunan 
isteklilerin vesikaları ile birlikte ziraat vekaletinde ziraat isleri u-
mum müdürlüğüne müracaat etmeleri. (1S33) 1-Z744 

Jandarnıa Genel Komutanlığı 
Satınalma l(omisyonundan: 

Kamutanlıkta toplanmış ve bir kilosu için beş kuruş fiat biçil
miş olan yedi yüz kilo kadar günlük gazete 22-7-936 çarşamba günü 
saat 11 de arttırma usulü ile satılacaktır. İsteklilerin arttırma gü
nünde (263) kuruvuk teminat makbuzu ile komutanlık satınalma 
komisyonuna gelmeleri. (1552) 2-2780 

~lalatya Şarbaylığından ~ 
1 - Malatyada yapılacak 49,852 kırk dokuz bin sekiz yuz elli 

iki lira 45 kuruş keşif bedelli Belediye binasının inşaatı ı temmuz 
936 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İsteklilerin bu binaya ait şartname, plan ve projeleri iki 
buçuk lira mukabilinde Malatyada Belediye dairesinden ve Anka
rada Havuzbaşında Ragıp Apartmanında Mimar Bekir İhsandan 
alrrl~r. 

3 - Eksiltme 21 temmuz 1936 salı günü saat 15 de Malatyada 
Belediye dairesinde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 3739 üç bin yedi yüz otuz dokuz liradır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için aşağıdaki vesikaların bulunma

sı Jazımdır: 

A - Kanuni vesaiki haiz bulunması, 
B - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 10 uncu maddesinin F fık

rası mucibince aranılacak ehliyet vesikası Nafıa Vekaletinin 13.5. 
93G tarih ve 4189 sayılı emirnamesine bağlı talimatnamede göste
rilen vesaiki bulunması 

6. - Teklif mektupları üçüncü" maddede yazılı saatten bir saat 
e~elıne kadar belediye encümenine getirecek makbuz mukabilinde 
nrmcai, posta ile gönderilecek mektupların yukarda yazılı saate 
kadar gelmis olmasn zarfın mühür mumu ile kapatrlmıt bulunması 
lazımdır. (3659) 2-2795 

Çocuk velilerine 

l\ti: jde 
Bir Bayan, aile çocuklarına 

evlerinde fransızca ders vermek 
iıtiyor. (Ç) rumuzu ile Ulus'a 
mektubla bildirmeleri 2-2678 

Meyva tuzu 

En hoş meyva tuzuclur. 
ba;"'ı defeder. Mide, bağırsak, ka
racıgerden mütevellit rahatsız-
1ıkları önler. Hazmı kola}la tırır. 

fngiliz Kanzuk eczanesi 
Beyoğlu - İstanbul 

Daktilo aranıyor 
Fransızca ; ingilizce ve türk

çe bilen bir daktiloya ihtiyaç var
dır. 

fstiyenler K. L. rumzu ile 
Ulus basimevine mektubla bil-
dirmeleri. 2-2797 

ZAYİ 

Sarıkam11 askeri kıtadan al
dığım terhis teı;kererni kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinın 
hükmü yoktur. 

Boyabat kazası Göletçetmi 
köyünden Cırda oğullarından Ha
saaı oğlu Fehmi D. 323 

2-2788 

ANKARA BİRİNCİ SULH HA
KİML1G1NDEN: 

Başkır mahallesinin Dedebey 
sokagında 17 No: lu evde veya 
yeni yapılan istasyon ambarı ya
nında seyyar köfteci Satılmış og
hı 320 doğumlu Ahmede: 

Ankara belediyesi vekili avu
kat Hüseyin Kadri tarafından a
leyhinize ikame edilen 250 liranın 
tahsiline dair alacak davasında 
adresinizin meçhul olduğu müba
şir meşruhatından anlaşıldığın
dan usulün 141 inci maddesine 
tevfikan tebliğin ilanen icrasına 
karar verilmekle 17. 7. 936 tari· 
hinde saat dokuz buçukta gelip 
bir defide bulunmanız veya bir 
vekil göndermeniz aksi halele 
hakkınızda gıyap karan verilece
ği ilanen 20 gün müddetle bildi-
rilir 2-2798 

~LU5 

inlıisarlar llnıum Müdürlüğündtın 
25 - 6 ~ 936 perşembe günıi saat 11 de kapalı zarfla eksiltmeye ko

nulduğu evvelce ilan edilmiş olan 372344 lira 96 kuruş keşif bedelli 
İstanbulda Şemsipaşada İnhisarlar yaprak tütün ambarının eksilt -
mesi işi 6 - 7 - 936 pazartesi gıinü saat 15 e talik olunmuştur. 

ı - İnhisarlar İdaresinin İstanbulda Şemsipaşada yaptıracağc 
372.344 lira 96 kuruş keşif bedelli yaprak tütün ambarı kapalı zarf 
uı;ulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Münakasa evrakc 18 lira 62 kuruş mukabilinde İnhisarlar 
inşaa. şubesinden alınabilir. 

3 - Eksiltme 6 - 7 - 936 pazartesi günü saat 15 de Kabataşta in
hisarlar Levazım ve Mühayaat Şubesi binasındaki alım sahm komis
yonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 18643 lira 80 kuruştur. 
5 - İsteklilerin eksiltme gününden en az sekiz gün evvel Nafr.ı 

Vekaletine müracaatla alac~k1arr fenni ehliyet vesikaları bu bedel
de bir binanın el-siltmesine girme~e miisait olduğu takdirde kendi
leri miinakasaya istir5k ettirileceklerdir. Bu ehliyet vesikalarının i
hale gününden en az 2 gün evel tn hi.,arlar İnşaat şubesine ibrazile 
münakasaya iştirak edi'ebileceğine dair vesika alınması şarttır. 

6 - Teklifleri havi kapalr zarflar en geç ihale günü saat tam on 
dörde kadar ismi .geçen 1rnmisvon reisliğine makbuz mukabilinde ve-
rilmis olmalıdır. (1481) 1-2642 

Erzurum Valiliğinden: 
1 - frabzon Ağn transit yolunun Erzurum viliiyeti dahilin

deki Erzurum köprü kısmının OXOOO dan 14X031 ci kilometresine 
kadar olan kısımlardaki şose inşaatile bu yolun 38XOOO ci kilomet
resindeki Karabıvık köprüsü ve Erzurum - Ağrı krsmınm Erzu
rumdan itıharen 82X350 inci kilometresine kadar olan muhtelif 
mahallerdeki şose insaatıle bu yol üzerinde bulunan ve 46X823 ci 
kilometresindeki Badıcivan ve 40X725 ci kilometresindeki Uğu
mu ve 80X07.L ci kilometresindeki Zar::; köprüleri ve sose in~aatı 
eksiltmiye konulmuştur. Bu işlerin bedeli keşfi (155) bin lira 4 
kuru tur. 

2 - Bu işe ait sartname ve evrakı fenniye şunlardır: A) Ek
siltme şartnamesile mukavelename, C) Nafia işleri şeraiti umumi
yesi. E) Hususi ve fenni sartname, F) Tahlili fiat ve keşif hıı
tasa cetvelleri ve şose ve kum ve ta grafik ve mesafe cetveli. İs
tekliler bu şartnameleri ve evrakı fenniyeyi 775 kuruş bedel mu
kabiJinde Er.,.urum nafia müd' rlüğiinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 10 7 936 cuma günü saat 16 da Erzurum viliiyeti 
nafia dairesinde vapılncaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
5 - Eksiltmive girebilmek için (9000) lira muvakkat teminat 

verilmesi ve bundan haşıı;a Tkaret odası vesikasını haiz l')lup 
göstermeleri lfizımdır. 

6 - Teklif mektuplart "l'ltarıda ücüncü maddede "azılı saat
ten bir saat evveline kadar Er7ttntm vilayeti nafia müdürlüğüne 
getirilerek eksiltme kom·syonu reisliğine makbuz mukabili veri
lecektir. Posta ile gönlerilecek mel·tupların nihayet 3 üncü mad
dede ·azılı saate kadar ge1mis olmaları ve dıs zarfın mühür mu
mu ile iyice kapatılmış olr.ı"\sı ıA~ımıiır. Postıır!a vukua gelecek 
gecikmeler kabul edilmez. 

7 - Eksiltmiye girmek istivenler ehliyetname almak i~in V. 
nafia dairesinde mevcud bulunan 24/4 /Q36 günlü t;ılimatnamcye 
ilişik bulunan beyannamelerden bir<'r suret ıılarak hu bevanname
nin eksiltme !<Ütıınıı mahsuslartm rloldl'run eksiltme ~üniinden 
laakal 8 gün evvel hangi giinde eksilt!l"esi yapılacak icıe girmek 
hususunda fenni ehliyet vesik,,~r istedikleri sarih olarak yazılmış 
bir istidaya mezkur beyannameyi raptedip Nafia Ve,c5letine mü
racaat edecektir. Aksi takdirde i tedikleri vesaikı ~ln:myac;ıkları 
ve ehliyetnamesi olmıyanların eksiltmiye kabul edilf'mhrereği 
ilan olunur. (1464) 1-261~ 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 

Anliara l\lerkez Hıfzıssıhlıa 
l\lüessesesin(len: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Hrfzıssıhha mektebi iccin yaptırıla-
cak muhtelif cins mobilya imalitı. 

Tahmini keşif bedeli 6951 liradır. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır, 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi. 
D - Keşif cetveli. 
E - 18 adet plan. 
İstiyenler bu şartname ve evrakı meccan,.n müessese müdüri

yetinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 21.7.936 tarihinde sah günü saat 11 de yapılacak-

tır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
S - Ekailtmeye girebilmek için isteklinin 521 lira 33 kuruş 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz 
olup göstermesi lazımdır. 

6 - Eksiltmeye en az bir parçada 6000 liralık mobilya imalatı 
yapmış olduğuna ve işi vaktinde teslim ettiklerine dair mal sahip
lerintlen aldıkları ehliyet vesikası ibraz edenler girebilirler. 

7 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yv.ılı saatten 
bir saat evetine kadar Miiessese müdüriyetine getirilerek eksiltme 
komisyonu reisliğine makbu:r. mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek makbuzların nihavet üciincü maddede yazılı saate ka
dar gelmiş olmasr ve dı' zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmt~ 
olması laumchr. Postarl:ı olac-;ıık e:ecikmeler kabul edilmez. (1.'i80) 

O. O. YOLLARI VE LIM ~NLARI UMUM 
MODORLOCO S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 

YENlDOCAN VE ESENKF.NT IST AS YON BiNALARI 
INŞAA TiNiN EKSiL TMESI 

1 
Haydarpaşa - Ankara hattının 504 , 490 ve 535+920 inci kilomet

relerindeki Yenidoğan ve Esenkent istasiyon bina1armın inşası ka
palı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu iki bina inşaatının keşif bedeli 24372,68 liradır. 
2 - 1tsekliler bu işe ait sartname, proje ve sair evrakı devlet 

Demiryollarının Ankara ve Haydarpaşa veznelerinden J22 mrus 
mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 9 temmuz 936 tarihinden perşembe günü saat 1 ~ 
de Ankarada Devlet Demiryolları işletme Umum Müdürlüğü yol 
dairesi binasında toplanacak merkez birinci komisyonunca yapıla
caktcr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşada yazılı temi
nat ve vesaiki aynı gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine tnslim 
etmis olmaları lazımdır: 

a) 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 1828 li
ralık muvakkat teminat, 

b) Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
c) Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir 

mani bulunmadığına dair imzaları tahtında bir mektup, 
d) Nafıa Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası, 
5 - Teklif mektupları ihale günıi saat 14 e kadar makbuz mu

kabilinde komisyon reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek 
teklif mektuplarının iadeli teahhütlü olması ve nihayet bu saata ka
dar komisyona gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak isti yenler D: D; Yolları yol 
ddairesine müracaat etmeleri. (1428.) 1-2570 

3 TEMMUZ 1936 CUMA 

Ankara Valiliğinden : 
Muhammen Dipozito 

Mevkii veya Kapu MetrCıke Beueli Miktarı 
Mahallesi Sokağı No. No. Cinsi Miiştemilatı Lira K. Lira K 
Vattarin Vattarin 6 yeni 245 ev 4 ocJa 1 sofa 40 00 36 OC 

12/ 191S 1 hela l mutfak 
1 odunluk 1 

kömürlük 
Yukarda evsarı ıazıh eve talip zuhur etmediğinden 6.7.936 çar 

şamba günü saat 15 de ihalesi yapılmak iizere 26.6.936 tarihindeı 
itibaren 10 gün müddetle temdidine karar verilmiştir. 

İsteklilerin sözü geçen gün ve saatte hizalarında gösterilen di· 
pozito makbuzları ile defterdarlıkta kurulan !latı!i komisyonuna mil-
racaatlarr. (1570) 2=-2786 

Çanakkale Vila.veti Daimi 
Encümenideıi : 

Yapılacak iş Keşif bedeli Muvakkat T. 
Biga - Karabiga yolunun 6.600-21-979 20264 L. 35 K. 1519 L . 83 H 
Kilometreleri arasında 9954 M. kısmının 

tamiratı esasiyesi 
1 - istekliler bu i ·in keşif, şartname ve diger evraklarım Anka· 

ra. f stanbul. İzmir, Canakkale Nafıa Müdürlüklerinde görebilirler. 
2 - Eksiltme 31.7 .936 cuma günü saat ıs de kapalı zarf usuliyle 

Daimi Encümende yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin müracaatları 2490 sayılı kanuna uygun olmakla 

beraber şosa inşaatı yapmış olduklarına dair N afta Vekaletinden 
verilmiş ehliyeti fenniy vesikasını teklif mektuplarına koymala· 
rı Iazrmdır. (3637) 2-2794 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Kütahya J.Jisesi l\'.lüdürlüğüııclt:\n, 
1 - Eksiltmeye konulan iş • Kütahya Merkezinde mevcut yanık 

lise binasının inşaatıdır. Bu inşaat mezkfır binanın 45002 liralık be
del keşfinden şimdilik hulasai keşif mucibince 29968 liralı~ından 
ibarettir. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
Eksiltme şartnamesi 
Mukavele projesi 
Nafra işleri şeraiti umumiyesi ' Nafıa dairesinde mevcuttur. 
Hususi şartname 
Keşif hulasası cetveli 
Projeler. 

İstiyenler bu şartname ve evrakı 1,5 lira bedel mukabilinde Vilayet 
Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 13-6-936 tarihinden bil itibar 23 gün müddetle 
6 temmuz 936 pazarteı.i günü saat IS de Kütahyada Lise Müdürlü
ğünün dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2250 lira muvakkat te• 
minat vermesi Hizımdır. 

5 - İstekliler münakasa gününden 8 gün evel Nafıa Vek:tletin
den alacağı ehliyeti fenniye vesikasının Vilayet Nafıa Müdıirlüğü
ne göstermeğe mecburdur. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar lise Müdürlüğü binasına getirilecek ve ek· 
siltme komisyonu reiı;liğine makbuz mukabilinde verilecektir. Pos
ta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı sa
ate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl. 
mış olmasr lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3364) 1-2583 

il,t1sat V ekfiletind n : 
Mütenavib cereyanlı elektrik s2atleri ayar 
masası eksiltmesi : 

1 - 1ktısat vekaleti Ölçüler ve Ayar Müdürlüğü Marmara mın 
takası (İstanbul) Ölçüler ve Ayar Baş Müfettişliğinde kurulacak 

'ı mütenavib cereyanlı elektrik saatleri ayar masası şartnamesi daire· 
sinde açd: eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme müddeti 22-6-936 tarihinden itibaren 45 gün olup 
ihale 6-8·936 perşembe günü saat 10 da İktısat Vekaletinde yapıla• 
caktır. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameleri İstanbulda Ölçüler ve Ayaı 
Baş Müfettişliğinden ve Ankarada Ölçüler ve Ayar Müdürlüğün
den alabilirler. 

4 - Talipler fenni şartnamenin (D) fıkrasındaki evraklar1a teıc
lif fiatlerini ibate gününden en az beş gün evvel Ankarada Ölçüler 
ve Ayar Müdürlüğüne vereceklerdir. 

S - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin ihale gününden en az: 
beş giin evvel ölçüler ve Ayar Müdürlilğüne verecekleri teklif fiat
larının % 7.5 nisbctinde muvakkat teminat akçesi yatırmaları veya 
2490 sayılı artırma eksiltme ve ihale kanununun tarifatı dairesinde 
bir banka mektubu getirmeleri ve şimdiye kadar bu gibi işleri yap
tıklarını ve bu husustaki fenni kabiliyetlerini gösterir kanaat bahş 
vesikalar ibraz eylemeleri ve bunlar bir ~irketi temsil ediyorlarsa 
musaddak vekaletname ve mukayyet bulundukları Ticaret Odası 
veya mahkemesinden yeni tarihli bir vesika göstermeleri şarttır. 

(1456) 1-2612 

Dahiliye v.~li.aletinden: 
1 - Ankarada Yenişehirde Dahiliye Vekaleti binası methaline 

konulacak mermer levha ve brons plaka işi açck eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muhammen k sif bedeli 1815 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 136 lira 15 kuruştur. 
4 - Eksiltme 20.7.1936 pazartesi günü saat 15.30 da Dahiliye 

Ve ·aleti hin?sı içinde toplanan sa•ın alma komisyonunca yapıla· 
caktır. 

S - Bu işe ait mali ve fenoi şartnameyi, kroki. fiat cedveli ve 
grafikleri görmek ve almak istiyenler vekalet levazımına müraca
at ederler. 
6 - İsteklilerin yukarclaki c-erait dairesinde ve laekal 8 gün evel 
müracatla fen heyetinden alac3kt~rr ehliyet vesikalarını hamilen 
y vmi mezkiır<la miiracaatları ilan olunur. (15!\2) 2-2779 

İstaııllul Ü uiver~ · t~-ıi 
~ .. Löı·l .. ğii n: 

Birinci Dahiliye Kli ni ~ i Docentli 
Mikrobiyoloji ve salğınlar Bilgisi 
Laboratuvarı Doçentliği 
Marazi teşrih laboratuvarı Doçentli ı 

Adet 
1 

2 

Yukarıda listede gösterilen khnik ve laboratuvarlarınılaki mi.in • 
hal Doçentlıklere talip olacakların Rekt~rlüge müracaatları. (3469) 

1-2646 

, 


