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ADIMIZ, ANDIMIZDIR 
ON SEKİZiNCi YIL. NO: 5585 

Atatürk Başvekilimizi 
ve vekillerimizi 

dün kabul ettiler 

lngilterenin 
silahlanması 
Gelecek hafta 26 
harb gemisi denize 
indirilecek 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Baş• 
bakanımız İsmet lnönü, yanlarında 
Dış Bakanımız Doktor Tevfik Rü!· 
tü Aras ve Ekonomi Bakanı Celal 
Bayar olduğu halde bugün geldıler. 
İstasyonda Cuınhuı Reisliği Baş~a· 
veri Vali, vilayet, Parti ve Beledıye 
ileri' gelenleri, müessese müdürleri 
ve kalabalık bir ba1k kütlesi tara· 

fmdan karşdandılaı-. 
Başbakanımızla Bakanlarımız doğ• 

ruca Dolmabahçeye gitmişler ve 
Cumhur Reisi Atatürk tarafından 
kabul edilmişlerdir. Başbakanımız 
Dolmabahçede; Bakanlarımız Pera• 

rıalas'ta kalmaktadırlar. 
htanbulda bulunan bakanlarımı· 

'lm bir toplantı yaparak; Milletler 
Cemiyeti konseyinde Hatay ana ya· 
sasının tesbiti göruşmelerine iştirak 
edecek olan B. Numan Rifat Mene
rnencioğluna verilecek talimatı gÖ· 

rüşmeleri muhtemeldir. 
Dış Bakanımız Doktor kas, ya• 

rın akşam Atinaya hareket edecek-

tir. 

GündeUk 

ANAYASA'DA TOPRAK 
l\1ESELES1 

Kemal ONAL 
Büyük Millet Meclisinin geçen 

cuma, yü.K.sL!t tezahürlerle kabul 
ettiğı yem aa.ıayasa maddelerinden 
biri de çiltçıye toprak verme im
kanını hazıruyorcıu. Parti Genel 
Sekreteri, yasanın yeni maddeleri 
üzerınde meclise geniş izahlarda 
bulunurken toprak işini de etraf· 
lıça anlattılar. rlatibler ise toprak 
davasını Atatürk rejiminin yasa· 
ya giren vasıfları ~erecesinde 
hararetle müdafaa ettıler. 

üelecek nesılıer; ber türk çift
~isinm, bır topraga sahib kılınma· 
ıı kararındakı yukse~ heye~~~, 
B. ~ükrÜ h.aya'nın . ~ıllet kürsu-

.. deki şu cümlelerınde her za· 
aun . l d k 
man bütün sıcaklığıy e uyaca -

)ardır: ak h.b. 
"Türk çiftçisini topr 63: 1 ~ 

"7D ·k deınek türkün ekserıyeb 
., ... pma , "k . . . kendi ekonomı mu-
azımesmı d. 
kadderatına sahih kılarak, yur I· 

çin hayırlı ve a~if bir eleman 
yapmak deınektır.,, 

"Onlar bu toprakları asırlar· 

Başvekı'limiz General ismet lnönü 

Londra, 12 (A.A.) - Klayd dokla
rında hummalı bir faaliyet göze çarp
maktadır. Jarrov tezgahlan dün İvan· 
hoe muhribini denize indirdikten son
ra Vidglon ismindeki gambotun inşa

sına ve dört muhribin teslihine başla
mışlardır. Gelecek haftalar içinde yir
mi altı harb gemisi daha techiz ve tes
lim edilecektir. 

Klayd tezgilılan iki saffı harb krüva
zörü ile bir kruvazör ve dört torpido 
muhribi inşa etmek için yeniden emir 
almışlardır. Bu siparşler bedelinin ye
kunu on sekiz milyon ingiliz lirasıdır. 

Bir beyaz kiuıb çıkarıldı 
Hazine, maliye bakanı B. N evil Çem

bedeyn tarafından haber verilen 400 

milyonluk istikraz hakkında bir beyaz 
kitab çıkarmıştır. Bu kitaba göre, mil
li müdafaa ihtiyaçları için 1 nisandan 
itibaren yüzde üç faizli istikraz tah
villeri çıkarılacaktır. 

Gazetelerin ıef sirleri 
Gazeteler bu istikraz hakkında uzun 

(Sonu S. inci sayfada) 

~) 

,.f'İ' 
I011polou -

Almanya'mn Afrik.ada ve büyük Okyanos'tak.i 
/erini göste rir haritalar. 

eski müstemleke· 

ALMANY ANIN SöMVRGELERi 

-Fon -Ribbentrop, Lord 
Halif aks'la görüştü 
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7 iNCiDE 

~ayyare piyangosunda 
kazanan numaralar 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Kamutay müzakereleri 

Su işlerine 31 milyon, 
zirai kombinalara 

3 milyon lira verildi 

Zirai Kombinalarrn iktısad1 bünyelerinde mühim 
şiklik yapacağı köylerden biri. 

bir deği-

Cumhuriyet re.iiminde 
inhisarlar 

idaresinin başarıları 

l Yazan: Ali Riina Tarhan 1 
Financial Times'in Ti.irkiye'ye dair neşrettiği iliivede Gümrül.· ve 
I nhisarlar Vekili Ali Riinii 1'arlı an, "Cum!ıuri)·eı rejiminde }n
hisarlar idaresinin başarıları'' barl ğı altında şayani dikkat bir 
makale neşretmiştir. Bu makalenin a s l ı n ı siitunlarınııza 
alıyoru.z : 

''Tekit yönetkelerini Devlet Hazinesi 
için gelir aracı olduğu kadar üs
tünde çalıştıkları ürünlerimizin de
ğerini korumak ödevlerinden dola
yı ulusal ekonomiye hizmet eden bL 
rer kurum olarak göz önünde tu
tarız.,, C. H. P. Programı 

madde: 40 

1nWsarlar İdaresinin başardığı bel
li başlı işleri kaydetmezden evvel şu

nu tasrih etmek icab eder ki, İnhisar
lar kelimesinin kastetdiği dört madde 
üzerindeki inhisarm mahiyeti ve de
recesi şunlardır: 

a) Tütünün memleket dahilinde 
yalnız fabrikasyonunu ve mamulatmın 
satışını devlete hasrettirip yaprak tü

(Sonu 7. inci sayfada) 
Gümrük ve inhisarlar Vekili 

B. Ali Rana Tarhan 
danberi n~sıl canlariyle, kanla
riyle müdafaa et~~şl.erse ondan 
kendisine yiyecegını çıkarac~ 
kadar bir hisse verilmek çok go· 
rülınez zannederiın.,, 

Londra, 12 (A.A.) - Havas Ajansı 

muhabirinden: 
Dün B. fon Ribbentrop ile Li:>rd Hali

faks arasınc!a yapılan görüşme, saat 16 
dan 18-12 ye kadar devam etmiştir. Al
man elçisi, dış bakanlığına girerken ve 
bakanlıktan çıkarken nazi usulü selam 

istanbul limanında 163 lUI ~ lYı lfD 
"Eğer o kendi topraklarında 

ekmeğıne kendi hakim oıamazsa, 
bu memlekette daha ne yapınak 
istiyoruz? Bu inkilabın yeri ve şe
refi olurmu? Bir kısım vatandaşı 
topraksız birakıp şu veya bu ınu
bayyel idealler peşinde koşınak 
kendi kendimizi aldatmak değil· 
~idir?,, 

"Kendi ırkdaşlarımızı ve büyük 
•eciyesinin asaletini göklere çıkar· 
dığımız türkü bu halden kurtar
JDak lazımdır.,, 

Çiftçiye toprak verme kaideleri 
tabiatiyle anayasamıza konula
mazdı. Anayasada yapılan tadil, 
onlara verilecek toprakların dev
letçe istimlaki imkanını genişleti
yordu. Bu da istimlak bedeli-nin pe
şin verilmesi kaydının topraksız 
çiftçi ile milli ormanlar için dev-

( Sonu 7. inci sayfada ) 

vermiştir. .. .. 
Resmi mahfiller, bu goruşme esna-
da birçok meselelerden bahsedilmiş 

sın h" 'k .. t" · b ırnan elçisinin u ume ının u me-
ve a h kkındaki görüşüne dair malO· 
seleler a . . oldugw unu beyan etmektedır
mat vermış 

Ier. Öğrenildiğine göre, B. fon Ribbe~-
.... 1 şeyler hakkında neşrı· 

göruşu en trop, hususunda ısrar 
yatta bulunulmaması 

etmiştir. 

Alman istekleri 
b ıyi haber almakta 

Bununla bera er, 1 . 'nin Almanya-
. 1 ıman e çısı ' 

olan mahfıl er a kk daki istek~erini 
.. ıer ha ın 

nın sömurge w lışmrş olduğunu söy· 
haklı göstermege ça 

lemektedirler. • · sayfada ) 
( Sonu 1. ıncı 

yapılacak 

iktisad Vekili 
B. Celal Bayarın 

tetkikleri 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Bugün 

şehrimize gelen Ekonomi Bakanı B. 
Celal Bayar, Bakanlığa bağlx müesse -
selerin işlerini tetkike başladı. 

Bakan bilhassa İstanbul limanında 

yapılacak yeni tesisat ve tanzim işle • 

riyle meşgul olmaktadır. Bakanın, de • 

nizyollarma alınacak yeni vapurlara ait 
mukaveleyi, muvafık bulursa, İstanbul· 
da imzalaması ihtimah vardır. 

tesisat 

idaresinin vapuru 

12 
S~yfa 

2 inci de: Büyük şehirlerde işsizlikı 

Neşet Halil Atay 

3 üncüde: Dış habelrer 

4 üncüde: Yabancı gazetelerde okuduk· 

larınuz - Cengel Kitabı 

6 ıncıda: Ölümün çerçevelediği bir şe
hir: Madrid 

7 incide: Piyango numaraları 

8 incide: Versay muahedesi ne halde? 

9 uncuda: Miki Mavz - Sağlık bahisleri. 
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·şsiZLİK 
iktisadi ve ictimai kalf,ınma 

parolamız> ne olmalıdır? 

r"Bizde işsizlik meselesi 17 milyon kazanç """I 
vasatisini yükseltmek mese~es · dir,, 

~-----------------YAZAN-------------------
Neşet: Halil At:ay 
w Ol ... 

le on birkaç ay i~nde, birkaç defa 
ii;;iJJ büyük türk şehirlerindeki işsizler
den ı.ıansedildi. Salahiyetli makam.ar ta
rafından bazı rakamlar verildi. Fakat 
mesele üzerinde icab ettiği tarzda durul

ınadı. 

Türk işsizleri kimlerdir? Bwılar han

gi çalışma sahalarından haııgi sc~blerle 
uzaklaştırılımşlardır? Türk işçileri mü

tehassıs işçiler midir? Köylü. m~ şehir
li midirler?. 

lpi:;lik 
n? Türkiye 

D şsi.zliğin, q glıaşma ifıtiyaçtaıı 

1 fada iş kuncti arzcdilmcsi de

ınek olduğuna ve büyük türk. ~erin
de de ipiıler bulunduğuna göre; 

Ya Türlriycnin uufusu, memleket me
nahiiyle gcçine.miycçck kadar fllladır; 

Yahut memleke1in İ§ sahalarından 
1jr veya birkaçı §U 'oTCya bu sebcble ka

panmıştır, 

Yahut da; memleket menabii memle 
ket içindeki nufusa iş verecek tarzda tan
zim edilmemiştir. 

Tetkikin aynı derecede, mühim diğer 
bir saf.hası da; memlekette bilfiıl. iş ba
~mda boiunanJarJa, işsiz yaşadıkları söy
lenenler arasındaki yaşama ve geçim 
farklarıdır. Mese'a; İstanbulda işsiz di
lenciler ve bunların yanında gelirleri, 
dilencininkinden fazla olmıyan bir takım 
iş adam1an vardır. Küfeci"er, sandalcı

lar, ayak satıcılarının yüzde yetmişe va
kını Hh .. ilh .. ne- kar.mırlar?. 

.-. 
Teyidi oldukça gii~ bir telakkiye gö

re; büyük türk şehirlerinde işsizlik ami
li ve bizzat işsizler köyl\iJ .. rdir ve büyük 
şehirlerde iş emniyetini tesis için köy
lerden şehirlere inişi en az büyük şehir
lerin ~ ihtiyacına göre tahdid etmek la
zı:mdır. 

Fakat tahdid; 

Bir taraftan köylünün para bunma 

ibtiyaam imkinsızlaştuank. 

Diğer taı:aftaa. da 1Fhirlcrdr iş üc
ntkrini y!ıir.iıün y~ ıFzı ödeme bbi
l~tlni üstüne çıbrar.l.k; zuarh da~ 
labi1ir. 

Esawn b:rançaz köy yanmda tam 

t.ttS5Üs ~ bir dcvltt, mürdkh bü
yük ~hirlcr. cn:miyetli it saha.lan o.asd 
t.asa.YYUr cdikbifu? 

Talıdid naal 
bir ıedbirdir '! l 

T ahclid bir tedbir. fabt zarzrh ft 

bir tuaflı bir tNbirdir. Sefaleti 
ortadan bldm:naz. köye hapseder. 

Sonra §diliicrin - nasıl bir siyasi ve 
iktısadi rejim ile idare edilirlerse edil
sinler - nuftrs ve para iktidar mcnba· 
!arının şehir dı~lan olduğunu da unut· 
mamak Iiizımdır. 

Şehir para lcazan.mak için; yaptığını 
veya işini mut'aka şeh_ir dışına satmak, 
sınai, ticari, ~i. idari, ha.ıai bin türlü 
müesseselerini işletmek için muhtaç ol
duğ u iş kuvvetini de mutlaka şehir dı
şından getirmek mecburiyetindedir. 

Şehir içindeki para, şehir harici yar
dım etmeden kendi kendine artmayaca
ğı gibi; ıchir içindeki nufusu da siyasi, 
iktısadi, içtimai birçok sebeblerle şehir 
içinde çoğalamaz Şehirlerde doğum 

köylerden daha az. aym sebeblcde ö
lümler köylerden daha çoktur. 

Köyler şehirlerin yiyecek, işliyecek 
aynı zamanda insan depolarıdır. 

Şehri köyden tecrid ederek bir şehir
ler refahı tesis edilemez. Şehirler ve 
köyler tt'Şriki me54isi tanzim edilerek 
memleket refahı ideali realize edilebilir. 

Köy kalk-ınma8ı 
için. ıedbiı'ler. K öylü sayinin ihtiyaçtan fazla nis

betlerle şehirlere arzını önliyecek 
normal tedbir, ~üphe yok ki; köylü mül-

kiyeti i~lerinin halli, bir köylü ailesi 
için asgari toprak mıK<larmııı • zirai 
mıntakanın maı.s..ıl imk:nlarma güre - ta
yini, mıras, kre<L, alat ve ışkme işleri

nin tanzımi, toprak mahsul eri fiat}an
nın kıymctleadır.ınıe .. ı g.bı; köy ka..ın
mı için alınacak ıktı:oadı tedbirlerdir. 

Köylüyü_ emir ve ıdari t:edrurler de
ğil, köyünde hissedecegi em."liyet topra
ğının ba§mda alıkoyabilir. 

Fakat bunlar tahakkuk edinceye b
dar da bir şeyler yapılabilir. Mese.ta; 

Büyük şehirlerde hi~ ~ yapmıyan
Iarla iş gelirleri normalin çok altında <r 

lanlardan; 
~ - Çocuklar terbiye ve sa:ıat müesse· 

selerine ~ 
b - çaJrşamıyacak lraıbır ihtiyar T1!' 

malw olanlar bakını müess~eicrine yer

leştirilerek, 

c - Köyü, toprağı bohmmaya.nlar mn
ayyen istihsal mmtakalarm.a gönderile
rek (iç kolonizasyon), 

Büyük şehirlerin bugünkü ıstırab'.ı 

hayatına mesud tesirler yanılabilir. 

Bir ~ey yapnwnıanın 
en büyiik zararları 

H iç bir şey ycıptnamaom -.ıcya der
hal yapdması mümkün olan şey

l.eri • tahakkuku güç şarfara bağbya

rak • yıllar arkasına bırakmanın en bil· 
yük zararı, 

Memleket nufusunun artma temayül
lerinde, 

İkinci derecedeki nraıian da, 
Memleketteki gıda ve ıhtiya~ mad

deleri: fiatlarmr ve neri'erini gösteren 
iktısadi istatistiklerle, 

Kabahatten cinayete kadu muhtelif 

vatandaş suçlannı göatuen c.eza 111ah
kemeTeri istatistiklerinde görülür. 

Nufus, eşhir hayatının pek inkişaf 
ettiği, bir de ; sosyal "mmyetm çoetrğtı, 
ma!ı11ü ihtiyarı, çalışamıyaııı b.imaye et
mediği memleketlerde artma temayül.ü
nü kaybeder. 

Londra Ş.efıri bir günde beher tanesi
ne 10 kuruş ödiyeJ:ek tam 9 milyon yu-

/Uala((a 

Etrafında büyük 

lıaublar olaa ve 

ajansların biKlirdiğiDe ı~ dwUİsİn· 
den. 150.000 kişisi tan.fından terka
lunan. Malaı~ lıpanJ'a yarunaduın.ın 
en es.ki ve en şöhretli telıiderinden 
biridir. Deniz kıyısında. bulunan. M.a
lag~ Finike dilinde tuzla dem.ek olan 
Malch kelimesinden gelmektedir. Şe
hir f"mikelilerden kartacalılarm, ro· 
malıların, Gotların, arablarm, ve ni
hayet İspanyolların eline geçmiştir. 

Malaganın şöhretini artıran şarabr, 

şehir civarındaki tepeciklerde yeti
şen küçük Ye pembe bir nevi üzüm
den - şeker mikda:rı fazlaca olımak 
için bunlar kurumağa yüz tuttuğu sı
rada - yapılır. 

Acaba. kardet ha:rbmda, Malaga
nın üzüm bağları sağlam kaldı mı? 

Amerikalı flil"I 

Bir A~ gazetesinin NeYycırlt 
mahabiri fÖyle bir haber Yeriyor: 

.. isuri' de Excelsior s~ ıehrin.
de halk, gÜıılerdenheri.. Lir genı:::İn a
e&İp aılu ile mqgul olınaktachr. 

Bir delı"kanlı, ilk gördüğü anda 
çılc:lıruiye .wevmeğe ba~ladığı bir lnz
clan, e'Ylemne teklifinde bulnnmasma 

raimea. iltifat l'Öftmediii için kum 
ocluma sirmif Te kendisini kalGrife:r 
radyatöriiıne ka.tm ip er nı zincirlerle: 

bağla.yarak mUTafabt ~ alma
dıkça bağlarou: çö.nni:receğini br"ldir· 
mi~tir. 

Bu sevdadan vazge~mesi hakkın· 

ıc HABIIl~IRIBIZ 
Edirnede 

Edirne, 12 ( A.A.) - Sular çe· 
kilmekte devam ediyor. Hava açtığJ 
için suların yükselme tehı.tcesi anf.. 
mqtır. Felaketzedelere yudım ed:.1-
mcldedir. Bosnaköye erzak gön<le

rilmiştir. Polis büyük gayretlerle 
çal Şl:rlı' k~a<lır. Kızılay yardım etme· 

yi kararlaşbrmıştır. Zarar mikdarı 

henüz belli dc~l dir. Dört cami de su 

altında kalmış fakat vaktinde bO§&I· 

tıldık'arı için eşyaya bir zaru gel

meıni~tir. 

B. Aıa Tar ıanın 
ziyafeti 

Gümrük ve inhisarlar Vekili B . Ra
na Tarhan gümrük müfettişleri toplan· 
tısı dolayısiyle şehrimizde bulunmak
ta olan gümrük müfettiş!erine dün ak· 
şanı Anadolu kulübünde bir çay ziyafe
ti vermiştir. Ziyafette bütün gümrük 
müfettisleri ve Vekalet erkanı bulun-
mu<ş}ardrr. 

murta yer. Berlindc en gü~ senelerde fi. 
at yedi kuruştan ve satış 4 milyondan 
aşağı düşmemiştir. 

Biı bilfıı 3C> paralık bcğday 10 para· 
ltk yu;nuna peşinde hayal yoramayız. 

İyi yiyeceği ve iyi giyeceği pahalı ol
dukları için mi, yoksa pahalı, ucuz ihti
yaçlarımıza gere kazanamadığımız için 
mi ödiyemiyoruz?. 

lktısadi 
Sefalet 

//\\ z kazanan, az öüiyen ve hayat 
~ standardını mıitemadiyen düşü
ren bir memlt'kette ayakta pek az ~eyler 
tutunabilir; 
İstanbulda muayyen insanların muay

yen suçları kış mevsimini hapiste geçir
mek için ~Icdildtı:i.oi söy'iyorlar. Ben 
iki aydan ~ ı.ahrta vakalannı dikkat
le uiib ettim,. aile ihtilafları dahil, ka
bahatten cinayete kadar bütün suçların 
yüzde seksenden fazla sebebi iktısadi 

sefalet idi. 
Suçu kendine itiyad edinmiş sabıka-

da. Japılan laütün kklifler kar efıne. 
miş ve delikanlr, o Yaziyette, kızm 

muvafakat cevabını hafralarca bekli
yeceğini bildirmiştir. 

Ba gibilere biz "ziırcirb"k..,, adım 
veririr. Amerikalı gençler Ünvanla 
iktifa etmiyor, kendi kendilerini zin
cire vuruyorlar. 

İplik fiatlarında 
ihtik8rın nasll 
önüne geçilecek? 

Fabril{atör ve tüccarın riayete 
mecbur olduk.lan hükjimler 

Ge<•cn temmuzun birinci gün ünden meri o]mak üzere ilin 
e<lilen "iplik fiatları, fabrika teslimi peşin sahş fiatları olarak tes
hit edilmiş oldo!!u halde topdan cı tüccar bu fiatlarm çok f e' kin .. 
ele kar ye masraf iliveslyle satış yaparak. piyasada ihtikara se• 
hebiyet vermişlerdi. 

iç • ticaret umum 
aıüdürünün 

tetkikleri 
Mersinde kurulacak wnumi mağaza

lar işini yerinde tetkike giden İktısad 
Vekaleti iç ticaret umum müdürü B. 
Mümtaz oradan lz.mire g~. İzmir· 
de bi!lıassa üzüm n palamat işleri üze
rinde trtkikler yapmakta buhman umum 
müdüriin önümüıdeki hafta içinde A&o 
karaya döneceği haber Tuilmelrtcdir. 

lıJa.r nasıl ıslah edilebilirler?. 
- Şüphe yok ki, oo1ara ~ q ve ha

yat sevgisi verecek! 

/laısadi ve içtimai 
kalk-ınma parolamız 

&
a ktısadi, içtimai kalkınma parola

mız ve tedbirlerimiz şu olroalıdır: 
ı - Köyde, §.ehinie asgariden aşağı 

kazan" yoktur. 

2 - iş mutJalıa iyi ödenir. 

3 - Müstahsil mutlaka iyi b.zanıı-. 
Bunları imkanlarımız nıevcud aldu-

ğu için ya~ruz \>iz böyle yapabiliriz. Nas

yonal sosyalistler, i~ başına geldikten 
sonra Almanyada milyonluca işsizi iş 

başmd.alrilerin kazancına teşrik ederek 
teriihe çalışmrşlardL fşsiz!ik sebeble
ri her memiekette biribirinin ayru olma
dığı için. alınacak tedbirler de biribirle
rine benzemez. 

Bizde işsizlik meselesi: 17 milyonun .

1 
kazanç vasatisini yiikse1'mek meselesi· 
dir. 

Sözlü kit.ab 

Fransız gazeteleri 

''Sözlü kitab,, ın 

icad edihni§ olduğunu haber veriyor• 

lar. Bu çeşid kitabiar, ihti'llr edilmİ§ 

ve gramofon plağı, yahud sinema fil

mi haline geti:rilmİ§ kitablardır. O -

k u r,. bu SUFetle d i D l e r vaziye

tine girmektedir. Gür•iltü asrında 

bir bu eksilr.ti. 

Ekonomi Bakanlığı, hu ihti .. 
karın önüne geçmek üzere, en· 
diistriyel mamwatm maliyet ve 
satış fiatlarının kontrolu ve tes .. 
biti hakkındaki 3003 numaralı 
kanunun verdiği salahiyete is 4 

tinad ederek toptan satış]arda 
tüccar ve fabrikatörlerin riaye
te mecbur o1<lukları hükümleri 
§U su Telle formüle etmiştir : 

a) Gerek fabrika gerekse ticaret • 
hane satışlannda bir paket dahi toptan 

satı~ addolunur. 

b) Fabrikasının bulunduğu şehir • 
terdeki tüccarlar fabrika fiatmdan aza .. 
mi yüzde bir yükseğine toptan satı9 

yapa:bili rJ er. 

c) Fabrikasının bulunduğu şehir haıo 
ricindeki tüccarlar ilan edilen fiatlara 

kendi kar ...e mauailan ol.arak uami 
yüzde 3 fiat farkı nave edebilirler. 

d) Fabrikalar başka şehirlerde sa • 
tışlarını satış mağazası veya büro a~ • 
mak aııretiyle binat yapt:ıkları takdır• 
de 0 şehirlerde açacaklan satış mağa.. 
sası veya büro masrafı olarak fiatlara 
aazmi yüzde 2 fark ilave edebilirler. 

c) İlin edilen fiatlar azami oldu• 
ğuııdan fabrikalar bu fiatJard'an daha 
ucuz satış yaptıkları takdirde ytrkarli 
fiatlaroa yazıII tüccar kar ve masraf • 
Jarınm azami fiat üzerinden hesa.b C'dil· 
meyip fabrikaların bu UCUZ' sattşr tize. 
tinden hesab edıimesi meşruttur. 

f} Fabrikasının bulunduğu şehir ha
ricin.doki i3.tışla.rda toptan fiatlara ay .. 

uca. nakliye ücreti zammedilir. 

g) Paket ambalaj ına.snf.ı fabfi.ka. • 
Wa, balya ambalaj masrafı müşteriye 
aiddlı. Balya ambalaj masrafı hakild 

masıafı tecavüz edemez. 

h) Gerdi tiiccaı: -ve gercltse fahrikao 
1a.r depolannda iplik olduğu halde mii
ba.yaa için müracaat eden miifte~ilex~ 
satış yapmaktan istinkaf ettikJ.e.n taJıi. 
G.irde kanıma m11gayir harekette bulun• 
muş olac.aklarmdan kanunun cezai hii • 
küımlcrine tabi. tutula.caklarchr. 

Çeklerle müşterek bir şirket 

Yirmi beş yılda eşyanın şekli nasıl değişti? 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Mexfre. 
zi Anlrarada olmak üzere 100 bin lira 
sermayeli bir mcyva ihracat ~rk:eti 
kt:ırulmuştur. Şirkdin seımayesiniıı 
yansım 1ş. Bankası, yarısıru Çeko&loo 
valyalılar vermiştir. Şirket işe başlar 
başlamaz ilk olarak bil' meyva. kurutma 
miicsusctııi tesis edecektir. 

,..-- 1 
1 o 
11.:..J O L•ı 
uıu. 

Kamutay Çağrılan 
* D:rlriliy~ Encümeni &11gün s..ı 

15 d~ topla.acaktrr. 

.. _.··-·····--·····-·-··-·-··--·· .. ·--······: 
~Hukuk hmini yayma f 
r kurumunun i 
: ~ 
: tertib ettiği aeri konferansların ; 
i on birincisini Ankara Haknk Fa- f 
: kültesi profe&füle.rinden : 
r ı i B . Nusrat Metya i 

i ' : Il.Z.1937 cwnartesi günü saat on i 
t beşte Ankara Halkevinde ı 
i veı-ecektir f . . 
! Mevzu : 
r Ecnebilerin hukuku - Yeni te· i 
r lekkiler ~ 
:,. ...................................... -.............. .. . 



M illetler arasında sulhu. müsale
meti. ve vifakı tenmiye maksa• 

diyle kırk sene kadar evel Nobel ta-
rafından ihdas edilen mükafatın. bu 
gayelere tamamiyle makus bir tecel
li olarak milletlerin arasını açacağı 
akla gelir i§ değildi. Sulh mükaf~
trnın bu sene Ossietzki namında hır 
almana verilmesi böyle bir netice do· 

ğurmu§tur. . . 
Malilmdur ki mükafat dinamıtın 
'd' 1 • l' N bel tarafından nıucı ı o an ısveç ı o 

"hd d'l . . B t dinamitten ka· ı as e ı mışti. u za 
d 

w b .. .. k ti geçen asrın zan ıgı uyu serve t • 

k d lara vakfetb: 
sonlarında şu ma sa 

1 • Bir sene içinde kimyada ~~ 
b . mu 

mühim keşfi yapacak olana ır • 

kafat. 1. • d a 
2 • Fizikte en ehemiyet ı ıca ı y • 

o ''kAf t pacak olana bır mu a a • 
3 • Tıbba en büyük yardımı ola-

. "kAfat 
cak ibtiı-aı yapana hır mu a • 

d b A ri yazana 4 • En güzel e e ı ese 

bir mukafat. • 
5 • Milletler arasmda kardeşlık 

b .. "k ar• 
b . l . . tenıniyesine en uyu y 
ıs erının A 

dımda bulunana da bir ınük~!at.. 
Her biri sekiz on bin ingılız lıra· 

b l•gw olan bu mükafatlar, İsveç 
sına a ı . 
ve Norveç birleşmiş bir devletken, ıs· 
veçliler ve norveçliler tarafından ve· 

·ı· du 1905 senesinde İsveç ve 
rı ıyor · 
Norveç birbirinden ayrıldıktan. sonra 
mükafatlar da aralarında taksım e -

dildi: 
B ükafattan dördünü İsveç ve· e§m .... 

. 5 lh mükafatı olan beşıncı mu-
rıyor. u . . 
kafat da Norveç Mebusan Meclısı ta-
rafından seçilen beş kişilik bir heyet 
tarafından verilmektedir. Otuz kırk 
senedenberi sulh mükafatını alanlar 
arasında eski Amerika cumhur baş· 
kanlarından Roosevelt ve Wilson, si
lahsızlanma konferansı reisi Hender• 
son. eski alman dış bakanı Streseman. 
maruf muharrirlerden Norman An
gelJ vardır. Bu sene de Kari von Ossi
etzki namında diğer bir muharrire 
verilmiştir. 

Bu teveccühün neden gürültü ko
pardığını anlamak için O ssietzki'yi 
tanımak lazım geliyor. 1887 senesin· 
de tevellüd eden bu zat, idealist bir 
sulhperverdir. Ve bu yoldaki neşri· 

yatı kendisini Almanyada her rejim 
nazarında tehlikeli bir adam vaziye
tine koymuştur. Büyük harbdan ev
vel İmparatorluk Almanyası Ossietz· 
ki'ye şüpheli nazarlarla bakıyordu. 
Almanyanm sulh muahedesiyle silah
sızlandığı zaman zarfında bile hükü
metle arası açıldı. "Weltbühne., na
mındaki gazetesinde yazdığı bazı ya
zılardan dolayı muhakeme altına a· 
Jındı ve mahkum oldu. Hitler rejimi
nin böyle bir adam hakkında merha· 
met ve müsamaha gösterl"'iveceği 8-

,ikardı. 
Ossietzki muhakeme bile edilme· 

den hapse tıkıldı. Sıhati tehlikede ol
duğu için geçenlerde salrverilmiş ise 
de hala sıkı nezaret altındadır. 

işte Almanya, her rejimin vatan 
haini olarak tanıdığı bu adama Nobel 
mükafatının verilmesini, dolar:'siy~.e 
kendi icraatına karşı yapılmış bır ~.u-

. tela" kki etmiş ve Norveçe gu • 
mayış 1 cenmiştir. 30 ikinci kanunda yapı an 
bir kanun ile de almanlarr bundan 
böyle Nobel mükafatını kabul etmek· 

• · K ulh rnükafa-ten menetuuştır. anun s • .. 
tından ba§ka fen. tıp ve edebıyat mu-

.· bu 
kafatlarını da şamil olduğu ıçın 
defa İsveç harekete geçmiş ve Al • 
manyanın İskandinavya memleket· 

)eriyle arası açılmıştır. 
Hadise milli kıymetlerle millet· 

ler arası kıymetler arasındaki farkr 
tebarüz ettirmesi itibariyle entere
sandır. Ossietzki Almanyada belki j. 
damı caiz bir haindir. Fakat lskandİ· 
navyaya göre, 1936 senesi içinde in· 
sanlığa en büyük hizmeti yapan a .. 
damdır. Ossietzki vahşi orman içinde 
yetişmiş bir gül mü? Yoksa gül bah· 
çesi içinde yetişmiş bir diken mi? Bu· 
nu tarihe bırakalım. Fakat Ossietzki 
hakkındaki bu telakki farklarından 
sarfınazar, bir de Nobe~•in sulh mü
kafatını ihdas etmekteki maksadı 

vardır: milletler arasında sulhu ve 
vifakı tenmiye etmek. Mültafatı Ossi· 
etzki'ye vermekle acaba mütevellilel' 
vakfın esası olan bu şartına riayet et
miş oldular mı? • A. Ş. Esmer 

lan bildirilmektedir. 

Malaga bölgesinde 
Asi kaynaklardan bildiriliyor: Fran

ko kıtaları Malaga bölgesinde temhle
me hareektine devam etmektedirler. 
Bu bölgede beş yeni kasaba daha işgal 
edilmiştir. Bazı milisler asi kıtalara 

teslim olmuşlardır. Mortil civarında iki 
hükümetçi tayyare düşürülmüştür. Bu 
şehri işgal ettikten sonra ileri hareket· 
lerine devam eden Franko kuvvetleri 
şarkta Aldunol köyüne doğru iler
lemektedirler. Malagafım zabtı saye· 
sinde Franko kuvvetleri büyük bir si -
lah fabrikası elde etmilerdir. Şehirde 
normal hayat avdete başlamıştır. İngiliz 
tebaasını korumak için limanda dur -
makta olan Rosolution gemisi Tancaya 
avdet etmitir. 

Royter Malagaya 1000 italyan gö
nüllüsünün çıkarrldığmı bildirnıeJ..:te • 

dir. 

Madrid - V alensiya yolunda 
Asi kaynaklardan bildiriliyor· Mad

rid Valensiya yolunun 17 inci kilomet
resinden itibaren dört kilometrelik bir 
kısmında bütün münakalat General 
Mola kuvvetlerinin konttolu altında • 
dır. Dün saat 16 ya doğru ve yirmi hü
kümetçi kamyondan mürekkeb bir kol 
bu yoldan zorla geçmek istemişse de, 
p.ısu kuran Franko kuvvetlerinin şid • 
detli bir mitralyöz ve tüfek ateşiyle kar· 
şılaşmıştır. Birkaç kamyon yol üstün • 
de kalmış, ötekiler geri dönmüşlerdir. 
Hükümetçilerin, asilerin bir ileri ha -
reketine engel olmak için Eskorial 
havalisini kısmen boşalttıkları asi taras
sut mevkilerininden bilrl;r;l.,,istir. 

}orama blgesım • ..: 
Asilerin muva/fakiyetleri 
Bu bölgedeki asi kuvvetler nezdin -

de bulunan Havas muhabiri bildiriyor: 
Birkaç gündür harekete geçmiş olan 
asi kuvvetlerin. Madride girmeden 
durmıyacakları katiyetle söylenebilir. 
Asi süvari kuvvetleri ve piyadeler, 
mitralyöz ateşi himayesinde olarak 
dün sabah Jarama'yı baştan başa kate
dip Valensiya ve Villa San ~ntonio 

daki demiryolu kısmını ışgal et· 
arasın . 1 d. 

·~ı e altı tane tank zabtetmış er ır. 
mı'l:"'er v . . . 

A 
. k ayr hükümetçılerın Madrıd· 

sı urm , 
. yolunu geri alamıyacağı ka· 

Valensıya 

naatindedir. . ... 
1 ka'dan bıldırılıyor: Bir bi 

Sa aınan 
.. dün Barselonı.ı bombardıman 

kruvazor fon makamları her tür-
etmiştir. Barse . . sak . 

. . üınayışlerı ya etmış • 
Jü mı tıng ve n 

tir. 

. heyeti Pariste 
Surıye A.) _ B. Delbos, dün 

Par.s, 12 (A. . basvekili Cemil 

l 
"gwleden sonra surıye ' s dullah o . . nazırı a 
Merdarn ile dahılı~e . 
Cabiriyikabul etroıştır. 

yerleri gösterir 
harita. 

Flint, 12 ( A.A.) - General Mo
tors korporasyon delegeleriyle oto
mobil sendikası arasmda dün sabah 
imza edilen anlaşma mucib~nce grev
ciler muazzam bir alay halinde bay

rak ve muzikalarla fabrikaları bo
şaltmışlardır. 135.000 işçi pazartesi 
günü işe başlıyacaklaı·dır. Atölye
ler işliyecek hale geldiği zaman da 
25.000 İşçi tekrar iş başına dönecek
tir. 

Yapılan tahminlere göre, grev~n 
devam ettiği 42 gün zarfında Gene-

ral Motors corpoı·ation, 160 milyon 
ve amele 40 milyon dolar zarar et-
mişlerclir. . 

Denizciler grevi yeniden mi 
başlıyor? 

San Fran11isko, 12 ( A.A.) - De
nizciler sendil.;aıu, B. Ruzvelt'in her 
denize.in.in ahlak ve kabiliyetini gös
teren bir cüzdana sahib olması h::-k
kında mecfüe veri.iği kanun projesi 
kabul edildiği takdirde umumi bir 
grev ilan edeceğini bildirmiştir. 1 

Cenubi Amerika 
Gene karıstı ,, 

Meksikada 
Vera • Kruz, Meksiko, 12 ( A.A.) 

- Hükumet memurları bir çok takolik 
kiliseleırni kapamışlardır. 

Bu hal, bir takım çarpışmalara se 
bebiyet vermiştir. Elli bin katolik, pro 
testoda bulunmuşlardır. Halk, kilise. 
!erin tekrar açılmasınx validen istemiş 
vali, bu işin münhasıran nazırını aHi
kadar etmekte olduğunu söylemiştir. 

Villa de rio Blanko'dd da arbedeler 
olmuştur. Katolikler, kiliselerin kapa 
tılmasm;.:ı mani olmuşlardır. 

Honau:r-as'oa 
Malagua, 12 (A.A) - Hondruras

ta ihtilal çıkmıştır. 
Menioza ve Almendaros isimlerin 

deki asi g~nerallerle siyasi liderlerden 
bir kaç kişi Tezucigalpada tevkif edil
mişlerdir. Bunların hazırladıkları harb 
malzemesi müsadere edilmiştir. 

Asi general Josed Avile Progreso 
civarında tir treni yoldan çıkarmıştır. 
gönderilen hükümet kuvvetleri asileri 
bozguna uğratmışlardır. General dağla 
ra kaçmıştır. 

Venezıiella'da 
Karakas, 12 (A.A.) - Venezüclla 

üniversite binasında olan talebe ile zabı· 
ta arasında vukua gelen, arbedelerde 
birçok kişi ölmüş ve yaralanmıştır. Bir
çok kimseler tevkif edilmiştir. 

J Maraş'ın kurtuluşu 

Maraşm kurtuluş bayramına iştirak eden maraşlı kahramanlar 

Maraş, 12 (A.A.) - Maraş bugün 
]gırtuluşunun 18 inci yıldönümünü bü
yük bir sevinç ve coşkunlukla kutladı. 

Cumhuriyet meydanını dolduran ve ta· 
şıran on binlerce halle büyük Önderin 
kurtarıcı bayrağı altında her zaman can 
vereceklerine bir daha and içtiler. 

lstiklfil marşından sonra Maraşın 

kahraman bayrağına verilmiş olan istik
lal madalyası merasimle bayrağa takıl· 

dı. Söylenen hararetli söylevler, okunan 
şiirler halka sonsuz heyecan verdi. Mi
lisler askerler ve mektebliler parlak ge
çit resmi yaptılar. 

Akşama büyük fener alayı yapılacak 
ve bugün şerefine gece ort.ı okul salo
nunda bir balo verilecektir. 

Bu akşam Halk.evinde tören ı 
yapılacak. 

Maraş kurtuluşunun yıldönümünü 

kutlamak maksadiyle. Ankarada bulunan 
rnaraşlılar tarafından bugün saat 20 de 
Halkevinde bir top·antı tertib edilmiş
tir. 150 kadar maraşlı ile 300 kadar da-

vetlileri bu toplantıda memleketlerinin 
kahramanlık menkıbelerini anacaklar, 
şiirler okuyup yerli türküler ve müzik 
parçaları terennüm edeceklerdir. 

Bu arada müteşebbis heyet namına 

Necmi Doğucun birkaç söz söyliyecek, 

Hasan Reşid Tankut toplantmm mev

zuu ile ilgili bir söylev verecek, Hesim 

Atalay Maraş tarihinin hulasasını ve 

erkek lisesi başmuavinı İhsan da Maraş 

müdafaası üzerine bir ekspoze yapacak

lardır. 

I stanbuldaki tören 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Bugün 

lstanbuldaki maraşhlar Eminönü Halk· 

CUMHURIYE'te Yunus Nadi, 
dünyanın hemen her tarafında 

ideolojik kavgalar, siyasi ihtiraslar, 
anla~mazlıklar, kinler ve entrikalar .. 
dan müteşekkil kan§ıklık unsurları 

hüküm &ürdüğünü anlattıktan t.0nra, 
Türkıiye ve onun etrafındaki sulh şe
bekesinin bu mu.zdarip dünya ile na• 
sıl bir tezad teşkil ettiğini anlatarak 
diyor ki: 

"Bütün bu kargaşalıklar içinde 
bir iki wnud ve emnıyet noktası da 
göstermek kabildir: Balkan antantı 
ve Akdeniz sulh ve sükunu gibi. Bi-
rincisini Balkan devletleri temin etti-
ler. ikincisi İngiliz - İtalyan anlaşma· 

siyle başlayarak İtalya - Türkiye ve 
İtalya . Balkanlar yaklaşmasiyle ik
mal olunmak yolundadır. 

"Türkiye Avrupanın ve dünyanın 
kararsız halinden ancak teessüf du
yabilir. Mahşeri andıran bu kargaşa
lık içinde Türkiyenin her devletle 
dürüst dostluğunu muhafazaya itina 
etmekle beraber, hiç bir tarafla kati 
angajman mahiyetini haiz olacak bir 
bağlantıya girmediğini ve girmiyece
ğini söylemeye hacet bile olmasa ge
rektir. Biz taptaze kuvvetlerimizi , 
evvela kendi sulh ve sükunumuzun, 
sonra civarımızın sulh ve sükununun 
ve nihayet dünya sulh ve sükununun 
hizmetine koşabiliriz. Herhangi bir 
seı·r-tüzeşte, asla!'' 

• 
HAKİKi HALKÇIUK 

AKŞAM'da ''akşamcı., , köyliiyii 
toprak sahibi yapmak için hüküme
tin vermiş olduğu kararı alkışlaya

rak, bu kararın tarihi ehemiyetine i
faret ediyor: ''Halkçı diye tavsif et
tiğimiz bugünkü idare. müreffeh bir 
sınıfın, geri ve sefil kalmış millet 
kütlesini lütfen ve merhameten ter
fihe çalışan idare şekli değildir. Halk· 
çılığın bu tarifi Osmanli imparator• 
luğu devrine aiddir. Bugünkü halkçı· 
lık prensipi, küçük bir zümrenin ka· 
f asmda yer bulmuş basit bir ıslahat 
prensipi değil, halkın kendi ruhun• 
dan doğmuş ta.mamiyetxi bir zaru· 
rettir. Türkiyede ihtilal bunun için 
yapıhnıştır.,, 

Muharrir, milyonlarca insandan 
mürekkeb geniş halk kütlelerinin 
menfaati için yapılmış olan yerinde 
işlerden bazen be§On ferdin zarar 
görmesine göz yummak lazım geldi· 
ğini. fakat inkılabın lehine olarak ta
hakkuk ettiği geni§ kütlelerıiıı ekseri· 
ya sessiz ve menfaatlerinden haber• 
siz kimselerden nıürekkeb olmasına 

karşilık. zarar gören beş on ferdin, 
bu sebebden etrafı yaygaraya ver
meleri de mümkün olduğunu hatırla
tarak diyor ki: 

"Bugiin biz de ,inkılabın aynı is
tihale devrini geçiriyoruz. Sesini du
yuramıyan büyük müstahsil kütle re
faha doğru gidiyor. Bu milli refahın 
elbette kurbanları var. Biz yalnız on
ların sesini duyuyoruz. Ehemiyet ver
memek lazım. Kemalist rejimin bü
yük asaleti sesi duyulmayanlarm sa
adeti icirı çalışmaktır.,, 

• 
TÜRK - 1TALYAN 
MÜNASEBETLERi 

SON POSTA'da Muhiddin Birgen, 
türk • İtalyan dostluğunun Milano 
mülakatiyle yeniden teyid edilmesi 
dolayısiyle, bazı ecnebi gazetelerde 
çıkan tahrikatçi yazı ve propaganda
ları gözden geçirerek, Türkiyenin ve 
komşuları olan Balkan memleketle
rinin herhangi bir bloka kati teah

hüdlerle bağlanmaya asla yanaşma
dıklarını, sadece, her tarafta sulh ve 
süklmun teessüsü için önlerine çikan 
her fırsat ve imkandan faydalandık· 
larını, fngiltere - İtalya münasebetle
rinin düzelmesinden sonra, Balkan 
devletleriyle İtalyanın karşıhkh va-

ziyetleri samimt bir şekilde gözden 
geçirip ıslah etmenin pek tabii görül
mesi İcab ettiğini, bunu herhangi bir 
gruptan ayrılarak b•.~ka bir grupa 
temayül etmenin ne kadar yersiz ol
duğunu anlatıyor. 

evinde Maraşın kurtu!u~unun yıldönü

münü kutladılar. Konservatuvar tal ebesi 

bir konser verdi, büyüklere s:ıygı t el
grafları çeki'di. 
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13) erliner Tagblaı gazcte.."ii, 
~ "Yeniden kurulan dost-
hık,, başlığı altında yazdığı bir 
makalc)İ son ltaJya - Türkiye 

•• •• • Ar as gor şme 1 

etrafın a 
İtalyanın Montrö konferansına iştirak 
etmesine mani oluyordu. 

İngiliz • italyan Gentleman's Agrce
mentın yapılması üzerine Akdenizdeki 
gerginlik umumi bir şekilde hafifledi 

görüşmelerine 

tah is ederek 
C:liyor ld: Alman gazetele • ve tabii olarak, 

buna, italyan -

ı 
türk yaklaşması 
da uydu. Esas 
itibariyle, bo

~ evlet adam
ll::::::V tarının, po-

li ti ka sahnesinde 

çoktan unutul • 

muş olan kulisle· 

neler yazıyorlar 
ğazlar andlaş • 
masr etrafında 

da bir italya • 
türk anlaşmazlık 
noktası mevcud 
değildir. 

.ri tekrar canlandırmak ve yeni 
devrin dekorlarım, sanki, hiçbir zaman 
hakiki bir değer ifade etmemiş gibi, 
bir hamlede süpürüp atmak imtiyazları 
vardır. 

Nitekim Kont Ciano ile Türkiye 
Dış Bakanı Rüştü Aras, Milano tebliğ· 
lerini, 1928 denberi adeta iki devlet a
rasındaki münasebetleri bulandıracak 

hiçbir hadise geçmemiş gibi, o tarihte 
yapılmış olan İtalya - Türkiye dostluk 
paktına istinad ettirmişlerdir. 

30 mayıs 1928 tarihli olan bu andlaş· 
mamn birinci maddesi der ki: 

"Bu andlaşmayı imzalayan her iki 
taraf da, ister politik, isterse ekono• 
mik mahiyeti haiz olsun, diğerinin a
leyhine olan bir andlaşma veya bağ
lanmaya girmemeyi teahhüd eder.,, 

T ürkiye, habeş anlaşmazlığında 1-
talyaya karşı tertib edilmiş olan 

zecri tedbirlere iştirak etmiş bulunma· 
sının, Milletler cemiyeti kararlarının 

iki taraflı andlaşmalardan daha ziyade 

müessir olduğuna inanmasından ileri 
geldiğini ve kendisinin diğer 50 millet
le bir safta bulunması dolayısiyle de, 

İtalyanın, Ankaranın güttüğü politika 

.karşısında, Milletler cemiyetine sadık 

kalan diğer milletlere duyduğundan 
fazla bir iğbirar hissetmemesi lazım

geldiği bürhanmı ileri sürebilmiştir. 

Ancak, 1935-36 kışında, Türkiye, 
İngiltere tarafından teklif edilmiş o
lan Akdeniz yardım paktına girip Ak-

deniz doğusunun emniyeti için yapı· 
lan deniz görüşmelerinde büyük bir 

rol oynadığı zaman, bütün Akdeniz 
4levletleri arasmda. Romadan en acı 
sözleri İngiltere ile Türkiye işitmişti. 

Türkiye ile İtalya arasındaki güç
lükler, itilaf devletlerinin cihan harbı 
politikasından doğmuştur. 

İ talyanın cihan harbına girmesini 
temin eden 1915 tarihli gizli and

laşmada, yakın şarka aid çok geniş öl· 
çüde tutulmuş vaidler bulunduğu gibi, 
Sen Jan dö Morien gizli andlaşması da, 
aslan payı 1talyaya verilmek şartiyle, 
Türkiyenin Küçük Asyadaki toprakla
rının taksimini ihtiva ediyordu. 

Cihan harbında osmanlı impa-
ratorluğu çöküp yıkıldı; fakat, Ata· 
türk Türkiyesi topraklarına el sürdür
memek için, tekmil güçlükleri yenme
sini bildi. 

Berliner Tagblat ve 
Frankfurter Saytung 

gazetelerinden: 

İtalya sulh andlaşma.lannda, yakın 
şarktan eli boş çıktı. O, galip devlet
ler arasında en ziyade memnun olma
yan bir devletti; ne Adriyatikte ve ne 
de sömürge meselesinde tatmin edil
memiş olduğu için, Türkiye, İtalyanın 
yakın şarktaki yayılma düşüncelerine 

karşı temkinli davranmak mecburiye· 
tinde idi. 

On iki adanın ve Tür.kiyenin kara 
topraklarına çok ya.kın bir mesafede o
lan Kastellorizo adasının İtalyanın e

linde bulunması, Musolininin yakın 

şarkla ilgili sözleri, Ankarada asabiyet 
uyandırıyordu. 

H em Türkiyenin ve hem de İtal· 
yanın dış politikada Moskova i

le birlikte çalıştığı devirlerde gorUJ 
ayrılıklarının ortadan kaldırılmasına 

imkan hasıl oluyordu. İtalya, Fransa-

nın kurduğu küçük anlaşmaya, bir mu· 
kabil siklet olmak üzere, bir Karadeniz 
paktı yapmak gayesini güdüyordu. Fakat 
Balkan devletlerinin bir kısmı ve hu-

susiyle Yugoslavya, velev pek uzak
tan bile olmuş olsa, Sovyetlerin tesiri
ne tabi herhangi bir pakta girmemek 
azminde idiler. 

"Balkan, Balkan milletlerinindir.,, 
düşüncesi gittikçe kuvvetlendi; türk • 
elen andlaşması hiç beklenmiyen bir 

meyva vereli; Balkan devletleri İtalya
nın faaliyetine lüzum bırakmadan ken· 
di aralarında birle§tiler. 

Habeş anlaşmazlığı, Türkiyenin yü· 

künü bir taraftan hafifletti, diğer ta

raf tan da ağırlaştırdı; hafifletti: çün

kü, İtalyanın yayılması, Doğu Afrika

sı istikametini tuttu. Ağırlaştırdı: çün· 

kü, Doğu Afrikasmda girişilmiş olan 
sefer dolaynıiyle on iki ada süratle ve 
gizliden gizliye askerileştirildi. 

A kdenizin ,arkında asabiyet hü
küm sürüyordu. Hahef buhranı

nın ortadan ltalkmau, gerginliği, doğ-
rudan doğruya gidermedi: Akdeniz 
yardım paktı teahhürle feshedildi; 
Negüsün Cenevrede kabul görmesi de, 

ve tabii olarak, buna, İtalyan • türk 
yaklaşması da uydu. Esas itibariyle, 
boğazlar andlaşması etrafında da bir 
İtalya • türk anlaşmazlık noktası mev
cud değildir. 

fi=\\ oğu cenubunda yeni bir inkişaf 
1bJ1 başlamıştır: Musolininin 1 son
teşrinde söylediği nutuktanberi Maca
ristanın ilgili olduğu İtalya • Yugos· 
lavya yaklaşması, bulgar - yugoslav 
dostluk paktı, italyan - türk görüşme
leri bu yeni zincirin halkalarıdır. 

Deyli Telgraf gazetesi, Cenevreden 
gelmekte olan Rüştü Arasın, İtalyanırı 
Milletler cemiyetine avdet etmesi mev
zuuna da temas ettiğini bildirmektedir. 

Rüştü Aras. Milanoda, yalnız bo
ğazların askerileştirilmesi dolayısiy le 
nüfuzu çok yükselmiş olan bir memle-

ketin dış bakanı sıfatiyle değil, Bal· 
kan birliğinin bugünkü Başkanı sıfa· 

tiyle de konuşmuştur. Bu itibarla, İtal
ya ile tekmil Balkan kompleksinin ya
kınlaş.m.asından bahsetmek mümkün
dür. 

Franklurter Saytung gazetesi de, 
"!ta/ya - Türkiye münasebetlerinde vu
zuh,, başlığı altında yazdığı bir ba.~

makalede, geçmişteki ita/yan - türk mü· 
nascbetlerinin tarihçesini yapmakta ve 
1928 andlaşmasındanberi geçen günler 
içinde bu münasebetlerin muhtelif sal· 
balarına işaret ederek şöyle demekte
dir: 

R üştü Aras'la Kont Cianonun 
Milanoda konuştukları şeyler, 

yalnız. bir sonu değil, bir başlangıcı 

da ifade etmektedir. İngiliz - İtalyan 

Akdeniz andlaşmasr, sahil devletlerinin 
yeni anlaşmalara girişmelerini kolay

laştırdı. Çünkü, bu vaziyette, bir tara

fı tutmak mecburiyetinde kaldıkları 

herhangi bir anlaşmazlığa karışmış ol
muyorlar. 

Türkiye ile iyi münasebette olması 
İtalya için çok ehemiyetlidir. 

Türk spor 
kurumu dergisini 

okuyunuz 

•• r 
Diplomasisin· 

T u K 

feri 
''T. R. Aros, bu nü/u:zıı nazar ıalıibi ve fevkalade faal 
diplomat, halli im1'iinsız değüse bile pek zor görünen 
birçok meseleleri mu valfakiyetle neıicelendirmif bulu
nuyor.,, 

-----------------------------Sofya'da çıkan 
Mir gazetesinden 

Aynı tarihli Mir gazetesinde köşe 

yazan Seyaç da bugün "Doğru nüfuzu 
nazar,, başlığı al tında aşağıdaki köşe
yi yazıyor: 

"Türkiye Hariciye Vekili Rüştü 

Aras, hergün biraz daha avrupalı bir 
diplomat olarak tebarüz etmektedir. 
Bu nüfuzu nazar sahibi ve fevkalade 
faal diplomat, halli imkansız değilse 

bile pek zor görünen birçok meseleleri 
muvaffakiyetle neticelendirmiş bulu -
nuyor. Rüştü Aras bütün bu halli müş
kül meseleleri muvaffakiyete eriştir· 

mek için münasip zaman ve fırsat bek
lemekte ve bunları kaçırmamak diraye
tini göstermektedir. Türkiye Hariciye 
Vekili bu yolda çalışırken Akvam Ce· 
miyetinin muayyen çerçevesi dahilinde 
olarak beynelmilel meselelerle meşgul 
olmakta ve böylelikle Akvam Cemiye
tinin kırılan nüfuzunu da telafi eyle
mektedir. Çanakkale boğazı meselesi
nin halli, onun diplomasideki kabiliye· 
tinin parlak bir eseridir. Son günlerde 
İskenderun sancağı hakkında elde edi· 
len mufafak netice de ayni mahiyette· 
dir. Şüphe yoktur ki bu diplomatın ka· 
biliyeti tahtında gizlenen başka bir ha
kikat da vardır ve bu, bolşevizm aleyh
tarlığı için bir dıvar halinde bulunan 
bir Türkiyenin mevcud bulunmasıdrr. 

Avrupa devletlerinin bugün Türkiye i· 
le anla~aları, kendi menfaatlerine uy· 
gundur. Bunu gören Rüştü Aras, yal· 
nız İtalya ile bir yakınlık yapmakta is

tical göstermekle kalmıyarak bir yan· 
dan İtalyaya yakınlaşamk suretiyle bu 
memleketle Balkan devletleri arasında 

devamlı bir münasebet meydana getir· 
mek; diğer yandan da Türkiye - Yuna
nistan münasebatmı takviye etmek i
çin çalışmaktadır. 

• 
Rüştü Arasın talcib ettiği sıyasa a

çıktır. Türkiye Hariciye Vekili her ta· 
rafa avuç dolusu dostane nasihatler 
dağıtmaktadır. Rüştü Aras Bulgaris

tan • Yugoslavya yakınlığından mem· 

nun olmuş ve bu yakınlığın Bulgaris
tanın diğer komşuları üzerinde de fe

yizli akisler yapacağını tereddüdsüz 
söylemiştir. Türkiye devlet adamı, 

Belgrat gazetecilerine bu güzel misa
lin Yunanistan ve Romanya tar;ıfmd1.n 
da aynen tekrarlanmasını beya.1 etmiş· 
tir. Filhakika bugün Belgratla Sofya a
rasında böyle samimi münascbatın bu
lunması nasıl gayet tabii ise Sofya ile 
diğer komşuları arasında da iyi müna
sebetlerin yaşaması o nisLette lazım

dır. Devlet adamı Rüştü Aras, Balkan 

meselelerinin inkişafına aid olan b11 
işte de çok isabetli bir nüfuzu nazaı 
göetermiıtir • 

Onun bu görüş ve kanaatinin bir an 
evet tah&kkuk etmesinden başka bir di• 
leğimiz yoktur. 

• 
Bütün basın, Rüştü Arasın Sofyada 

nasıl karşılandığım, Milano mülakatı 

ile yugoslav • bulgar yakınlığı hakkın• 
daki beyanatnı ehemiyetle neşretmek• 
tedir. Bu beyanat türk basnında aynen 
çıktığından buraya almıyoruz. 

Etlik ve Keçiören· 
illerin verecekleri 

su parası 

Belediye meclisi dün saat 17 de reis 
vekili B. Feyzi Kütükçünün reisliğinde 
toplandı. Meclis katibi Bn. Makbule El· 
deniz ilk olarak geçen celsenin zabıt hu· 
!asasını okudu. Bundan sonra Keçiören 

ve EtJik su tarifeleri hakkındaki encÜ• 
men mazbatası müzakere edildi. Bu şe• 
bekeye bağlı abonelerin de umumi tari• 
feye göre ücret ödemeleri kabul edildi. 

Eski şehremaneti tarafından yaptın• 
lan Yenişehirdeki ev taksitleri ve faiz
leri hakkında geçen celsede meolise ge

len ve kavanin tarife encümenine havale 
edilen tezkere üzerine encümenin ser• 
dettiği mütalea muvafık görülerek, tek· 

lif veçlıile taksitlerin uzattlması ve geç

miş günler faizlerinin kaldırılması karar· 
laştmldı. 

Su işlerine yeni bir kamyon alınmasr, 
büdcede 11660 liralık münakale yapılma• 
sı, Paris sergisi günlerinde Faris beledi

y~ine ziyaretlerinin iadesi için 7000 li· 
rallk tahsisat itası, su iş1 eri tamirhane 
şefinin ücretinin 85 liradan 125 liraya 

çıkarılması hakkındaki büdce encümeni 
mazbataları da reye konularak kabul e· 
dildikten sonra pazartesi günü saat 17 
de toplanılmak üzere co!seye nihayet ve· 
rildi. 

Ankara otomatik 
telef on direktörlüğü 

Ankara otomatik telefon müdürü B. 
Sadi Alasgil ve Zonguldak Posta ve tel· 
graf müdürü B. Nurzat Arığsoy umum 
müdürlükç.e muvakkaten becayiş ettiril
miş'erdir. Yeni müdür işine başlamıştır. 

Tefrika: No 66 

lKlNCl 

Movgli, yavaşca elini Kaa'nın başına 
kO}'dU: 

Beyaz Kobra, Lir çok yılanlarda olduğu 
gibi, artık zehirsız yaşıyordu. 

e\iovgli: Bu beyaz nesne, şimdiye kadar hep insan 
sürusündeki insanlarla karşılaşmış; benim 
kim olduğumu bilmiyor, diye fısıldadı, bu ( E N G E L K İ J AB ı ıvı kendi~i i~temi~ti; brrakta yapsın bu işi. 

Movglı, elındeki Ankus'un ucunu yere çe-

- Kurumuş! dedi ve Kaa'yı itip ankusu 
alarak beyaz Kobra'yı serbest bıraktı. Sonra 
kaşlarım çatarak: 

- Kralın hazinesine yeni bir bekçi lazım, 
idi, moruk, iyi bi:c iş yapmadın; şimdi sen 
bir ileri bir geri koş bakayım! 

Movgli, deliğin içinden sıyrılarak. tekrar 
geçide çıktı; mahzenden ayrılırken gör
düğü son manzara şu olmuştu: Beyaz Kobra, 
artık zehiri kurumuş ağzını sağında, solWlda 
yerlerde yatan altın tasvirler üzerine vuru
yor ve "ölümdür!,, diye fıslayordu. 

Tekrar gün ışığına çıktıkları için mem
nundular ve kendi cengellerine döndükleri 
zaman sabah güneşinin Ankus'un parılda
dığını gören Movgli, saçlarına yapıştıracak. 
yep yeni çiçekler bulmuş kadar seviniy·>rdu, 

. virmiş ayakta duruyordu. Bunu, büyük yı-
R Yazan:_ . N Ç.evı~en: lanın başının arkasına gelmek üzere fırlattı. 

udyard Kıplıng urettın RT AM ve onu yere mıhlayıverdi. Bil' an içinde Kaa-

Şimdi, şişman maymun katili, sakin ol! Boy
nuna bir dokunacak olursam, bütün Cengel
de namın, nişanın unutulur. Buraya gelen 
inc::anlardan hiç birisi kabürgalarmın altında 
nefes alarak geri dönmedi. Ben, kıral şeh
rinin hazinesinde bekçiyim ! 

Kaa bağırdı: 
- Fakat karanlıkların beyaz kurdu, ben 

sana diyorum ki or~ada ne şehir kalmıştır, 
ne de kral! Bizim bütün etrafımız Cengel ! 

- Henüz hazine buradadır. Fakat öyle o
labılir. Kayaların Kaa'sı biraz durda oğlanın 
k~çışnu gör. Burada kaçıp kovalamak için 
hır çok yer var. Hayat güzeldir. Oğlan, ileri 
g-eri koş bakalim da göreyim! 

nın ağır vücudü çabalayan yılanın üzerine 
çullanmış bulunuyordu. Kobra tepesinden 
kuyruğuna kadar f eke uğramıştı. Gözleri 
ateş gibi yanıyor, altL inç enindeki başı bir 
sağa bir sola sallanup duruyordu. 

Mo~.gli'nin eli bıçağına gidince Kaa: 
- Oldür ! Diye bağırdı. 
Bıçak çeken Movgli: 
- Hayır, dedi, ben yine yemekten başka 

bir maksatla öldürmeyeceğim. Fakat Kaa, 
sen buraya bak! 

Yılanı başının arkasından yakaladı, bı
çakla dürterek onu ağzını açmağa mecbur et
ti ve üst çenesindeki zehir keseciğini gös
terdi. Bu kesecik, keırarmış ve zamklanarak 
kararmıştı. 

Beyaz Kobra, fısıldadı: 
- Çok utandım; artık beni öldür! 
- Öldürmekten bugün çok bahsedildi. 

Artık biz gideceğiz. Bu ucu dikenli nesneyi 
alıyorum; çünkü C:öğüştük ve seni ben al~ et
tim: 

- Fakat dikkat et, bu, eninde, sonunda 
seni öldürmesin. O ölümdür t Hatırla ki o 
ölümdür! Bunun benim şehrimde bulunan 
bütün insanları öldürmeğe kafi gelecek bir 
kuvveti vardır. Bu, ey Cengel insanı, ne se
nin, ne de onu senin elinden alacak olanın 
elinde uzun .zaman kalmaz. Bunun yüzün
den bir çok kimseler öldürülecektir. Benim 
kuvvetim artık ı ... urudu. Fakat benim yapa
madığımı ankus yc..pacaktır. O ölümdür! O 
ölümdür! o ölümdür.! 

Oğlan, üzerindeki yakutu oğup parlata. 
rak dediki: 

- Bu, Baghira'nın gözlerinden daha 
parlak; bunu ona göstereceğim. Fakat o mo-
ruk yılan, ölünden bahsetmekle ne kast 
etti? 

- Söyleyeyim. Fakat ben, kuyruğumun 
kuyruğunun senin bıçağım ensesinde hisset
mediğine müteessirim. Scğuk inlerde daima 
bir uğursuzluk varciır; toprağın üstünde de, 
altında da Lakin simdi karnım acıktı. Bu sa• 
balı benimle beraber ava cıkarmısın? 

- Hayır. Baghira, bu .. nesneyi bir defa 
görmeli. Ugurlu av:ar! 



Kamutay müzakereleri 

Su işlerine 3 l milyon, 
zirai kombinalara 

3 milyon lira rlı~!~!.~.~~ fua~ 
Kam..ıtay dün Tevfik Fikret Sılayın kara .. z::e yüksek mektebler inşa edi-

reisliğinde toplanmıştır. Bazı daiı-eler da ~uz e il sahanın istiın'ak bedeli) ad-
büdcelerinde münakale yapılması ve ye- lec: 

1 
y inkara İmar müdürlüğünün 936 

hakk daki larıy e 
niden tahsisat konulması ın.. .. .. ılı masraf büdcesinde yeniden a~ 
projenin müstaceliyet ~a:iyle goruşül- ~ususi fasıllara fevkalade tahsisat ola· 

mesi teklifi kabul edilrnıştır. d ak konulmu.,tur. 
···ima · r :o 

Bu husustaki projenin o~rınc .. Gene bu proje ile muhtelif daireler 
desi mucibince aşağıdaki daıreler b.ud- b"dcelerinde 61.800 liralık münakale 

. • am tahsısat u 
celerıne 7.0U,700 lıra munz yapılmıştır. 

konulmustur. 
' -1.. 338.000. Ka.mutaya aza harcırc:ı.ıır: 

Başvekalet mestur tahsisatı 35o.ooo, Ma· 
liyc vekaleti mahkeme masrafları ve ev

rakı matbua 110.000 Kızılay kurumu· 
na 200.000, türk spor kurumuna yardım 
50.000, Ankara şehri imar ına.sraft ola; 
rak 1,200.000, Diywıu umurnıye: 66 ' 
1013. 1117, 1244, 1550 ve 2425 nwnaralı 
kanunlar mucibince çıkarılan bonolar 
ve bu mahiyetteki. borçlıu için ı.ooo.OOO 
lira, 2580 numaralı kanunla Sümer Banka 
verilecek taksit 1.17 l.OOO lira, jandar-

kumandanhg~ına melbusat ve ma umum , ~ 

techizat bedeli 440.000 lira. Nafı.a v~ka-
lcti: İS\'CC. grupu isleri için verılmış ~
lan policelere mııkabil yapıl:c.a~ tcdı
yat 800.000 lira, İktisad vekaletı: İl~ 

. f 50 OOO l"ra Ziraat veka-
sergıler masra ı · 1 

• 

leti: mu:rnr hayvanlar ve hastalıkla:I~ 
mücadele masrafı 263.000 lira. Mıllı 
Müdafaa k:ıra kısmı: Melbusat ve tec

hizat 615.245 lira. Milli Müdafaa nak -
Iiyat kısmı: 244.87 5 lira. Mi111 Jl'.~rl.,faa 
deniz kısmı: gemi tamir ve ınşası 

300.000 lira. 

Fevkalacle tahsisatlar : 
Gene bu projenin ik;nci ınaddcsi mu

cib.nc.e aia.,ı<laki uairelere 4512636 lira 
fevkalaclc tahsisat konulmuştur. 

Başvekalete: siyasi musteşarlar tah

sisatı 10000 lira, Maliye Vekaletine; 

as~eri fabrikalar wnunı müdü.!üğüne 

veri'ecek mütedavil sermaye karşılığı 

100.000 lira, Düyunu umumiye: İstan· 
bul üniversitesi i.:>tikra:or kar-..rhaı 239639 

• ~ b 

lıra, maaı if vekiikti, orta okullar ve li-

seler ve öğretme.ı okul an için fizik, 

kimya ve tabii ilimle• dersi ve tecrübe 
aletlerile malzemesi mübayaa bedelleri 
300.000 .ira, lktısad Vekaleti, maden 
teı.kik ve arama em.tıttislİne yardım 
500.000 Iira, Ziraat Vekfileti; ziraı kom
binalar kurumu m:ısrafı 3.000.000 lira, 
askeri fabrikalar umıım müdur üğü; 
tank ima1atı için yapılacak tesisat bedeli 

ve masra'Jarı: 350.000 lira. 

Zimi l.ombinalar it_:in : 
Zirai kombinaiar kuıum.u masrafları 

Z:raat Bankasında a~tırıhcak hu::...ısi b~r 
kredi hesabına yatırılacaktır. Bu kredi

den yapı'acak masraflar hususi bir ~
nun ile tayin olunacaktır. Ancak bu -

· te gırmesine ka-nunun tar.zım ve menye . . 
dar Bakanlar heyeti karariyle tayın edi-

lecek işler için sarfiyai yapılacaktcr. 

Maliye Vekaleti biidccsine ilave olu-
1. (An· 

rıan 200.000 liranın 50.000 ırası 

A.<ıkeri izin kanunıuıa 
eklenen madde : 

2116 numaralı askeri izin kanununa 
bir madde ilavesi hakkındaki proje dün 
Kamutayın kabul ettiği layihalar ara
sında bulunmaktadır. Yeni maddeye gö
re yabancı memleketler ordwannda 
muallimlik yapmak üzere gönderilecek 
subay ve a~keri nı~murlar Milli Müda
faa Vekaletince 4 seneye kadar izin •e
rilebilecektir. ve bunların maaşhn ya
bancı memleketlerde tahsil ve tetebbu 
için gönderilenler gibi lılilli .Müdafaa 
büdcesinden ödenecektir. Orada geçire
cekleri müddet fili hizmet ve kıdemler· 

inden indirilmiyeccktir. 

Su, işlerine 3 l milyon lira : 
Bundan sonra yeniden yapdacak su 

i§lcrine 31 milyon Ura tahsisi ve bunun 
i~in gelecek senelere geçici teahbüd ic
rasına izin veril~i hakkındaki kanan 
projesinin müıakeresine başlanmrş ve 
encümenin müstaceliyet teklifi kabul 

edilmiştir. 

Bu projeye göre, orta ve garbi Ana· 
dolu sularından tamamen istifade edil
mek üzere şimdiye 1radar çalışılan ha~

zalardan ba~ka ve bilhassa Marmara hav
zasında Su•qğrrlılr: ve tahilerİ, Eğe de -

nizi havzasında Bakrrçay, Gediz,Kum

~ayı ve büyük Menderes · nehirleriyle 

Adana havalisinde Seyhan. Ceyhan, 

Berdan, Silifkede Göksu. Malatya ha • 
valisinde Horata, Toruna ve Derme, 
Karadeniz havzasında Yesil Irmak ile 
tabilerinden Çekerek, Tersakan. Kel -
kit ırmakları, orta Anadoluda Porsuk, 
Sakarya ve tabileri, Konya.da Sille ve 
Niödede Gebere deresi ile bunlara mü-., 
nasebeti olan göl. nehir. dere, çay ve 
kollarında sulama yapılması, bataklık
ların kurutulması ve hasarların meni 
gibi su işleri yapılacak ve Iğdır ile Er
zincan ovası sulanacaktır. Senelih te
diye mikdarı 6 milyon 200 bin lirayı 

geçmiyecektir. Sular Umum Mildürlü· 
ğu teşkilatında bulunan memur ve 
mü:;tahdemlerin yevmiye, harcırah ve 
zaruri masra.flariyle teşkilata tabi ol · 
mayıp da bu işlerde kullanılacak yerli 
ve yabancı mütehassıs, müşavir, fen 
memuru ve diğer müstahdemin ile a
melenin maaş, ücret, yevmiye ve har -
cirahları ve alınacak alat ve edevat lıu 
paradan harcanacaktır. 

Projeye büdce encümen.inin ilave 
ettiği bir muvakkat maddeye göre bu 
kanun mucibince yapılacak. hizmetler 
için 936 mali yılı içinde sarfiyat icra -

ULUS 

A v 
EN SICAK. YER DORTYOL, 

EN SOCiUK YER BOLU 

Meteoroloji enstitüsünden verilen 
mallımata göre, dün, §ehrimizde hava 
öğleden sonra kısmen kapalı geçmiş ve 
akşam üzeri fasılalarla yağış olmuştur. 
Dün şehrimizde suhunet sıfırın üstünde 
ıo dereceye kadar yükseiebıfmiştir. Yur
dun Ege ve orta Anadolu mır.takalariy
le Karadeniz sahil' eri yer yer yağışlı 
geçmiştir. Dün yurdda en düşük suhu
net Boluda olmak üzere stlırrn atında 

ancak beş dereceye kadar inmiştir. En 
yüksek suhunet ise sıfırın üstünde ol
mak üzere Antalyada 18, Adano.'da 19, 
Samsunda 20, Dörtyol ve Rizede 21 
derece olarak kaydedilmistir. 

Bclu, 12 (A.A.) _ Dün geceki fır

tına.dan bazı ağa~'ar ve telefon direkle
ri y1kılmrş şehirde tabaklar ca.mismİn 
minare-ıi devrilmi~tir _ 

Vilayet maaıif 
1 hüdcelerine hazırlık 

Maarif V ckaieti vilayetlerin maarif 
büdcelerinin Vekaletçe daha çabuk tet
kik ve tasdik edilmesini temin etmek ü
zere vil.5.yet ve kaza merkezleriyle köy
lerdeki bütün mclrteb, pansiyon'u rmk
teb, muallim v~ hademe sayısmı, mck:

teblerin suuflariyie dershanelerini. mu

allimlerin kadın veya erkek, ta'ebenin 

de smıf üzerine kız ve erkek olarak ay
n ayn sayıku:ını bildiren bir cedvel is
tem.iştir. 

Tariş direktörü 
İzmire döndü 

Üzüm işleri hakknırla İktısad Veki
letine izahat vemıeğe ge~en Tariş (zira
at ve iş bankaları üzfun kurumu) umum 
müdürü B. İsmail Hakkı v eral İstanbul 
yoliyle İzmirc dönmiiF-

sına lüzum görfildüğü takdirde bu sar
fiyata tekabül edecek mikdarda fev -
kaHide menba.lardan tahassül eden vari
dattan karştlık gösterilmek suretiyle 
Nafıa Vekaletinin mezkfır yrl büdcc -

sinde açılacak hususi fasla tahsisat ko

nularıµ sarfiyat icrasına izin verilmiş
tir. 

Cumhuriyet JJJerkez Banktzıq 
kanununa ef..:. kanan : 

Kamutayın dün kabul ettiği son 
proje, Cumhuriyet Merkez Bankası ka
nununa ek kanun Iayihasıdrr. 

Bu kanuna göre, 1715 oumaralr ka
nunun 36 mcr maddesi ile, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası, filen al -
tına tahvil edilebilecek ecnebi dövizle
ri alıp satmaya mezun olduğu gibi mil
letlerarası tediye vasıtası olan başlıca 
paraların bu şartları yeniden ihraz ede
ceği tarihe kadar Merkez Bank:as.ı gö -
receği lüzum üzerine bu şartlan haiz 
olmıyan ecnebi serbest diğer dövizleri 
alıp satmaya ye bu dörizlcre mukabil 

emisyon yapmaya mezun olmaktadır. 
Ecnebi dövizleri üzerine yaptrğl 

muameleden mütevellid nnnna.J karlar 
dışında hasıl olabilecek fevkalade kar
lar ile Merkez Bankası bir hususi ihti
yat akçesi teşkil edecektir. 

Kamutay pazartesi günü topl~ • 
caktır. • 
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Coğrafya enstitüsii talebeY~ri 
bir tetkik gezisine çıktılar 

Dil, tarih ve coğrafya enstitüsü ta- ı 
leb ~rin:len Z2 kişilik bir grup başların 
da profesör Lai, duçent Cemal ve Ni 
yazi oldukları halde 12,35 tre
niyle İzmire hareket Hmişlerdir. Genç
lerimiz Eskişehir, Kütahya, Afyon, A
laşehir, Manisa İzmir Te Gediz Kula 

havzasında eraıi teşkilatı. yanar dağ Te 
diğer merolojik mevzular üzerinde tet. 

kik yapacaklardı~ 
Döniış aynı yoldan olacaktır. 

Çimento 
teshil 

normları 

ediliyor 
İleri memleketlerde zirat mahsülle

ri, meyveler ve maden:lcr gibi istihsal 
sahalarından gelen hammaddeler için 
standardizasion Ye sanayide işlenmiş 

maddeler için de nonnatizasion sistem
leri kurularak miist:ahsil, mutavassıt ve 
müstehlikler bakımmdan ~ok fayda
lar temin edilmektedir. Bizde de1 ekono

mi bakanlı~ bu çok pi:mnllii işe başlan
gıç olmak üzere7 öğreniyoruz~ çimen
to normbn mrm!eketimirde ilk defa 

oiarak tatbik et.mek mere bulunmakta· 
dır. Bu normlar, inşaat ihtiyacmm mii
biln bir maddesi olan çim.entolan, yeni 

bir k~e kadar, rasyonel bir hale kOji!-
cak ve tabii, bu sahada ilı:iıin ve prati
ğin göstereceği yeniliklere göre de de

ğişebilecektir. 

Mensucat fabrikaları 
ki 1 •• mane ermı 

yeniliyebifecekler 
Yün ve ipek ~ dokuyan fabri

kalarla Trikotaj fabrika armda, pamuk
lu fabrikalarında oldnğu gibi sürpcodük
siyon olan cinsleri imal eden makinalar
dan eskimiş ve sistemi değişmiş olan~a
rm - imha olunmak veya başka memle· 
ketlere gönderilmek üzere - yenilerinin 
hariçten getirtilmesine ekonomi bakan· 
lığınca müsaade edilecektir. 

Sürprodoksiyon içinde bulunan sana
yiin modern'eşme.si hu suretle. temin e

dilmiş olacaktır. 

Bundan başka,. mensucat için kabul 
edilen bu usulün umum &anayie teşmili 

de düşünülmektedir. 

Bir vnpur kal' aya otur<" u 
İstanbul, 12 (Telefon}a) - lstan· 

buldan kömür yüklii olarak lzmire gi
den Füruzan vapun:ı evvelki akşam 

Kumkalede karaya oturdu, Alemdar va· 
puru kurtarmak İiZ'e"re gönderildi. 

lngilterenin 
silahlanması 

(Ba.şı ı. inci şayfada) 
tefsirlerde bulunuyorlar. Deyli Telgraf 
önc.e 200 milyonluk alınası düşünülen 
istikrazın 400 .milyona çıkarılmasına 

hayret etmekte, 1937 de silahlanma için 
oüdceye konulan para 170 milyon ol
duğuna göre bunun beş mislinin tutarı
na 400 milyonda ilave edilince beş yılda 
sil.filılanmaya 1 milyar 200 milyon ister

lin harcana.cağını hesablamaktadır. 
Deyli Herald da senede 30 milyon 

f.IU.lasiyle aynı hesabı yapmakta ve si
l.ahlanma masrafının l milyar 400 mil· 
yonu bulacağı~ dolayısiyle her ingili· 
z.in mi.111 müdafaaya senede 30 isterlinle 

iştiraki lazım geldiği ve bu şartlar al· 
tında Yergilerin artırılmasının, kaçınıl· 

maz bir bale gireceği neticesine varmak· 

tadır. 

Zagreb fahri konsolo· 
sumuz terfi etti 

9 senedcnberi Zegreb fahri konso

losluğmnuzu yapmakta olan Doklor Mi· 
lan Mariçin yaptığı iyi hizmetlere mü

kafaten derecesinın falın baş konso

losluğa terfii vekiller heyetince kabul 
edilmiştir. 

B. Prost geliyor 
İstanbul, 12 (Telctonfa) - B. Prost 

martta gelecektir. Yeni şehir planında 

bina renkleri de tayin edilecektir. Şiın
diden toplanan bir komisyon ziya vazi
yetine göre renkleri intihab edecektir. 

Bu hususta tetkikler ba'1arruşnr. 

İstanbul telef on 
şebekesi genişliyor 

19.tanbul telefon şebekesinin tevsiine 
:karar yerilmiştir. Bu hususta hazırlanan 
~ proje şehrimizde teşkil edilen bir ko
misyon tarafmdan tetkik edilmektedir. 

lstanbu~a gelen buğday 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Bugün 

İstanbul zahire borsasına Kars.tan 350 
ton buğday geldi. Buraya gelen bir ha
bere göre Kanadada kurak ve s.ıcak dal
galama mukavim Yanis adında melez bir 
buğday tipi elde edildiği bildiriliyor • 

Tefrika No: ıs 
- Elbette sızın, dedi, hele zahmet edip 

okuyunuz. 
aksettiriyordtL Lizaveta ivane>vna bunları 
artık iade etmeği aklına getirmiyor, onlar
la mest oluyordu. O da Herman'a cevab ver
meğe başladı ve mektubları hergün biraz 
daha uzun ve biraz daha muhabbetli olma
ğa başladı: 

dibindeki helezonlu merdiven sizi odama 
getirir.,, 

Maça Kızı 
va:zan: pUŞKil'I 

. H n'ı görür gör-
Rrtesi gün, Jzaveta ernıa . hava de-

:nıc:e_ nakışım bırakıp salona g~çt_ı~. '.. e-
li b. · \'ıklı CYıne guv 
ğini açtı ve genç za ıtın çe 0 an koş~ 

neı-ek mektubu sokaaa fırlattı. Herm 
"' k k üzere tu, mektubu yerden aldı ve o uma 

bir şekerci dükkanına girdi. Zarfı yırtınca 
içinde kendi mektubu ~le . Liza~~~a İvanf~~ 
tıa'nm cevabını buldu. Ümıd ettıgı de bu . 
Zihni hep bu mesele ile meşgul olarak evı-
ne döndü. . 

Üç gün sonra, canlı bakışlı genç bir t_er~ı 
kız Lizaveta İvaovna'ya bir pusula getırdı. 
lizaveta, bir para talebi ile karşılaşacağın • 
dan tasalanarak açtr, fakat Herman'ın yazı
sını tanıymca ; 

- Aldanıyorsunuz Madmazel, bu pusula 
benim için değil, dedi. 

Genç kız, gülümseyişini gizlemeksizin 
havasız: -

Lizaveta İvanovna pusulaya göz gezdir
di, Hennan bir randevu isteyordu. 

Lizaveta 1 vanovna, talebdeki cüretten ve 
başvurulan usulden ürkerekı 

_Böyle şey olamaz, diye bağırdı. 
Ve sonra, pusulayı yırtarak bin parçaya 

böldü. 
Terzi kız sordu: 
_ Eo·er mektub size değilse neden yırt-

:> o~u gönderene geri götürebilirdim. 
tınız· . 

Lizaveta Ivanovna_: . .. 
_ Sizden rica ede_rım, ~ır daha b?na _boy

b ler getirmeyın; sıze bu vazıf eyı ve
le ha elinr. ce. ona da bundan utanmasi lazım 
rene ge ' . a·v• isöyleyın. 
gel 1?'.1n Herınan rahat durmadı. Lizaveta 

Fakat bir ün bu suretle, başka gün di
t van~vna etl; yeni bir mektub almakta de
ğer bır _sur d Bu mektuplar artık almanca
varn edı~,or u. edihniŞ değillerdi. Herman 
dan terc~e r bir ihtirastan ilham alarak 
bunları şıddet ıdi in olan bir dil ile görüşii-

ve ken n bü .. 
yazıdyor Mektubları arzusunu~ . ~u~-~;a:m-1 
yor u. nıuhayyelesinin ıntıza.ıı:lAUolıgını 
ve ayarsız 

''Bu akaşam ... Büyük elçiliğinde balo 
var. Kontes de orada bulunacaktır. Saat iki
ye kadar orada kalacağız. Beni yalnız gör
mek için fırsattır. Kontes gider gitmez a -
damları da, muhtemel ki, gideceklerdir. 
Methalde yalnız kapıcı kalacaksa da onun 
da kulübesine çekilmek adetidir. Saat on bir 
buçukta geliniz. Doğruca merdivenden çıkı 
mz. Eğer bekleme odasmda kimseye rastlar
sanız kontesin odasında olup olmadığını 
sorarsmız. S:Ze çıkmış olduğu cevabı veri
lecektir, o zaman yapılacak bir şey yoktur: 
geri dönmek mecbariyetiııde kafrrsımz. Fa
kat kimseye rastlamryacağmrz umulur. l!ii!
metçi kadrnların hepsi bir odadadırlar. Bek
leme oadsından çıkınca sola sapıp bir para
vanm arlrasrnda iki küçfık kapı göreceksi
niz: sağdaki kapı kontesin hiç girmediği 
karan!tk bir küçük <Xiaya ~'İsevkcr'er; sol 
dalri kapı bir koridora açtlrr ve bu. koridorun 

Herman, tayin olunan saati bekliyerek 
bir kaplan gibi titriyordu. Akşamın saat o
nundan itibaren Kontesin kapısı önünde i
di. Hava berhaddı. Rüzgar uluyor, sulusep
ken halinde lapa lapa kar yağıyordu. Sokak 
fenerlerinden bulamk bir ışık etrafa srzıyor
du, yollar bomboştu. Zaman zaman bağar 
bir at koşulmuş bir kızak geçiyor ve araba
cı gecikmiş bir yoku gözetliyordu. Arkasın
da yalnız üniforması olan Herman, bulundu
ğu yerde ne riizgarı, ne karr hissediyordu. 
Koluna iki uşağın girmiş olduğu Kontesin, 
sırtmda bir kürk pelerin, iki büklüm çıkttğı
nı gördü. Onun hemen ardı sıra, hafif bir 
mantoya bürünmüş, saçlanm tabii çiçekler
le süslemiş olan İzaveta İvanovna süratle 
çıktı. Kapı gürültü ile kapandı ve ağır araba 
yumuşak kar üzerinde ilerledi. Pencereler
deki ışıklar söndü. Herman, bos evin önün
de, aşağr yukarı dolaşıyordu. Bir sokak fe
nerine yakla~ıp saatine baktr. On bire yirmi 
vardı. Fenerin altında hareketsi?., gözleri 
yelkovana dikilmiş, dakikaları saydı. 

(Sonu var) 



===b= 

•• 
Olünıün çerçevelediği şehir 

M adrid, bir taraftan top sesleri, bir 
taraftan da tayyare bombalarmın 

tarakalarile sarsılmakta ve muhasara 
altmda bulunmaktadır. Şehirde hayat 
devam ediyor. Fakat bu nonnal bir ha· 
yat değildir; orada yaşayan insanların 
l:ıazen ölüm tehlikesini göze aldığınr, 
bazen de canlarmı kurtarmak için dört· 
nala sığmaklara kaçtıklarını görüyor• 
sunuz. 

Madrid, bugünkü günde yıkıntılar, 
Öelikler, deşikler ve harabelerle 
muş, büyük dün· 
ya harbında tah-
l'ib edilen herhan-
gi bir şehirden 

fazla harab ol· 

dol· 

M A D R • 
1 ·D 

pilot yakalanmış, belinden ve ayakla•., 
rından bağlanmış, ve bir otomobilin ar• 
kasında sokaklarda sürüklenmeye baş.
lamıştı. 

llerkes korku ve heyecanda 
Milisler yetiştiği zaman henüz sağ• 

dı; fakat adama benzer hali kalmamış
tı. Bu vaziyeti ben de gördüm. Belki do 
birçoklarının bombalarla öldüğünü g~ 
ren halkın bu hıncı haklr idi. Fakat net 
de olsa ben müteessir oldwn. 

Şehrin civarında dolaştığınız za• 
man, orada bir gece eve! öldürülmü~ 

insanların cesedı 

Bütün kadınlar siyah giyiniyor 
muştur. Bura:la 

modern harbm 
tahrib kudretini 
müşahede etmek 
mümkündür. Bir 

zaman dünyanın 

en güzel ve se
vimli şehirlerin

Öen biri olan Mad-

Çünkü ya kansı, ya çocuğu ya Babası ve 
ya akrabası ölmüştür. Ve ölüm Madridi git
tikçe çerçevelemekte ve sarmaktadır. Şe
hirde, sessizlik denilen şey yoktur. Ya hü
cum veya müdafaa için atılan silah sesleri, 

bu:rada mütemadi bir gürültü yaratmak
tadır . Gülleler , bombalar patlamağa ve 
şehrin civarındaki toplar gürlemeğe baş
lar baçlamaz herkesin işi sığınaklara 
kendileı·ini daratmak oluyor. 

lerine, onların 

biraz ötesinde 
de ellerindeki 
değnekleri silah 
gibi kullanarak 
askerlik oyna • 
yan çocuklara 
tesadüf edersi • 

niz. İspanyada

ki sivil harb şek-

line girince harb 
herkesin haya • 
tından bir kıs • 

rid, şimdi öyle perişan bir manzara ar .. 
zediyor ki, günün birinde büyük dev· 
]etler gene birbirlerine girecek olursa 
o zaman büyük şehirlerin ne hale gire· 
ceğini buraya bakarak kestirebilirsiniz, 
Her defasında sayıları yirmiden aşağı
ya düşmeyen tayyareler ve dışarıda 
mevzi almış toplar tarafından bombar· 
dıman edilen Madrid şehrinde sokak· 
lar kan lekeleriyle bulanmış, birçok'. 
güzel binalarla parklar birer harabe 
yığını haline gelmiştir. 

Orada bir gün yapılan bombardı· 
mandan yakasını kurtarabilen bir kim· 
se veyahud bir bina, ondan sonra yapı· 
lacak hücumdan sağ çıkacağına emin 
olamaz. Madridde huzur ve sükun icin
de geçen hiç bir gün yoktur. Her~ün 
büyük infilaklar yüzünden binalar sal· 
lanmakta, camlar şangır şangır kırıl
maktadır. 

Burası, güzel ve sevimli bir şehrdi. 
4000 ayak irtifaında mail bir satıh üze
rinde bulunan şehirde hava berrak ve 
serindir. Gene batan güneşin son ışık
larını yüksek binaların damlarından 
seyredebiliyorsunuz ve o zaman bu ka
dar güzel bir şehrin bu kadar korkunç 
bir trajediye nasıl olup da sahne oldu· 
ğuna hayret ediyorsunuz. Çünkü aşağı· 
eı ölüm, ıstırap ve cinayetle doludur. 

s ivil harb, şehirdeki hayatın yü· 
rüyüşünü tamamiyle değiştirmiş· 

tir. Evelce Madrid, erkenden uyanıp 
geç vakte kadar uyanık kalan bir şe
hirdi. İspanya payitahtının geç saatle
f'i çok meşhurdu. Bugün bütün bunlar
aan bir nişane bile kalmamıştır. Şimdi 
güneşin doğmasiyle beraber uyanan şe
hir halkı, saat sekizde bütün caddele
rin ışıkları sönünce lambalarrnr söndü
rerek yataklarına çekilmektedir. Saat 
Uç ile altı veya yedi arasında herhangi 
bir zamanda tayyare hücumu ihtimali 
olduğu için halkın ne dereceye kadar, 
rahat uyuyabildiğini de tasavvur ede· 
biliriz. 

Gülleler, bombalar patlamağa ve 
şehrin civanndaki toplar gürlemeğe 
başlar başlamaz. herkesin işi sığınakla
ra kendilerini daratmak oluyor. 

Madridde sessizlik denilen şey yok
tur. Ya hücum, yahud da müdafaa için 
atılan silah sesleri, mukavemet için a
lman tedbirleri tamamlamak için kul
lanılan alet ve vasıtaların sesleri, bu
rada mütemadi bir gürültü yaratmak
tadır. 

Madrid'in sokakları, artık, süpü
rülüp temizlenmiyor. Bir defa, halk, 
bunlarmsıksık toza toprağa bulan • 
dığını görerek temizlemekten bıkıp u
sanmış, bir de süprüntüden ve kirden 
tiksinmez hale gelmiştir. Madrid, bir 
zaman hpanyann en temiz ve gıcır gı· 
cır bir şehri idi. Şimdi her tarafı, akla, 
hayale gelmez pislikler ve çöplerle bir 
çöp araabsı haline gelmiştir. Birçok 
yerlerde kaldırımların üzerinde kan le· 
kelerine, elbise parçalarına, hatta bir 
gün önce atılan bombaların parçaladığı 
insan vücudlarından fırlamış et parça
larına rastgelinmektedir. Bütün bun
lar, sabahleyin erkenden sokağa çıkan 
bir kimsenin göreceği şeylerdir. Ondan 
sonra morg memurları insan vücudun
dan kopmus parçaları toplarlar; orta
da öteki türlü çerler, çöpler kalır. 

Rh arada birçok eşekler ve köpek-

• • • • • 

GUZEL MADRID B R HARABEDiR 
ler de parçalanmıştır; fakat Madridin 
sivil halkı ıçın bunlar, artık, tabii 
manzaralar halini almıştır. Bir tarafta 
da etrafı kurşunlarla delik deşik olmuş 
bir otomobile tesadüf edersiniz. İçinde 
vurulmuş olan adam, ihtimal ki, bir fa. 
şist taraftarıdır ve gece nöbetçilerinin 
ihtarına kulak asmadığı için bu hale 
gelmiştir. Bir yerde cadde üzerinde bü-

yük bir çukura ve etrafında ölü olarak 
yere serilmiş kadınlara, erkeklere ve 
çocuklara rastlarsınız. Bunlar bir ge
zintiye giderlerken Üzerlerinde bir tay
yare bombası patlamış ve bu feci aki
bete yol açmıştır. Bunlar biraz sonra 
kaldırılacaktır. Bir yabancı, bunlara 
karşı dehşet ve korku içinde kalarak 
bakar. Fakat yerli ispanyollar, artık 
i anıksamışlardır; ancak bir boğa dövü
şünü seyreder gibi bir merakla manza
rayı seyretmek için çukurun etrafına 

toplanırlar. 

S abahleyin erkenden görülen bu man. 
zaralar, İspanyolların mizacı hak

kında bir fikir verebilir. İspanyolların 

tuhaf tarafları vardır. Mesela öğleden 
sonra yapmak itiyadında oldukları ge
zintileri gene yaparlar; yalnız bu ge
zintilerin sulh zamanındakinden farkı 

şudur: şimdi halk, evlere daha yakın 

dolaşmaktadır. Bir bombanın açmış ol· 
duğu bir çukuru büyük bir takaydilik
le seyrederler; öte tarafta bir bomba 
patlayacak olursa hemen kaçışırlar; fa. 
kat arkası kesildikten sonra gene orta· 
ya çıkarlar. 

Madridlilerin başlıca düşünceleri 

yiyecek tedarikidir. Yiyecek satan dük· 

-----Va zan : - ---. 
VILLIAM. P. CORNEt' 

NEWYORK - TIMES'DEN 

kanların önünde kuyruk yapanlar ara
sında en ziyade kadınlar ve kızlar gö
rülür. Erkeklerin başka işleri vardır. 

Delikanlılarla büyük erkekler askeri 
talimdedirler. Bunların çoğuna bundan 
iki üç ay önce kendileri de sivil olan 

kimseler askerlik öğretir, talim ettirir· 

ler. Bunlarda askeri kılık yoktur. Orta
da sınıf farkı gözetilmemesi için de 
hiçbir işaret takmazlar. Kadınların ba
şında şapka yoktur; sırtlarında en eski 

ve en kaba elbiseler görülür. Hulasa, 
bugünkü Madrid bir proletarya şehri
dir ve faşizme karşı mücadele etmek
tedir. 

Yiyecek almak üzere kuyruğa dizi
lenlerin bir kulağı topta, yahud bom
badadır. Bazen o civarda bir binaya i-

sabet vaki olur. O zaman kuyruk, pek
az sonra tekrar dizilmek üzere muvak
kat bir müddet için dağılır. Bütün bu 

halk. büyük bir harbda cephedeki bir 
askerin bildiği kadar, bombalar. toplar, 
isabet ve tesirler hakkında malUmat sa
hibi olmuştur. 

T ayyareler şehrin üzerinde görünür 
görünmez, bir takım fazla ihtiyatlı 

kimseler. hemen sığınağa inmektedir· 
ler. Bir kısmı da yeraltı yollarına gi
derler ki burada binlerce insan, kötü 
şartlar altında haftalardanberi yaşa· 

maktadırlar. Arada bir büyük bir bom
banın bu tünelin üstündeki tavanı de
lip ken ·~!erini emniyette zanneden bir
tak•m biçareleri öldürdüğü de olmuş· 
tur. 

Bomba tayyareleri geri 
halkın çoğu meydana çıkıp: 

dönerken 

- Que son Cannallas ! diye bağırır· 
lar. Bu: 

- Bunların hepsi köpek! demek
tir. Yahud tercümesi mümkün olmayan 
şu İspanyol kelimesi ağızlarda duyu· 
!ur: 

- Caray ! yahud da tayyareler, 
Madridin berrak semasında birer nok
ta gibi görünürken şu manalarda bir ta
kım sözler savrulur: 

- Bebek katilleri, caniler, 
lar ! 

alçak-

Aradan çok geçmedi. Bir gün bir 
İtalyan tayyaresi, havada bir başka tay
yare ile çarpıştı. Madridliler düşman 

tayyarelerini havada vurup yere indi
remedikleri için bazen böyle hücum e
derler. Çarpışan tayyaredeki italyan pi· 
lot hemen paraşütünü açarak kendini 
atarak şehrin amele mahallesinde yere 
indi. Daha mifü!er oraı a yetişmeden 

mı halini alıyor. Bütün bir milletin si
laha sarıldığım gördükten sonra kadın
ların siperlerde harb ettiğine şaşmak 

icab etmiyor. Burada harb edenler, 
inandıkları bir ideal uğrunda dövüş • 
mektedirler ki bu ideal, kadınlarla ço
cuklarda büyüklerden "e erkeklerd ~n 
daha az ti-:ğildir. 

t?::!!._ eceleri, Valansi yadan şe bre ge
~.J len arabalar, cephane ve yiyecek 
getiriyor. Bunlar, İspanyanın harbiye 
nezareti, postahanesi ve milli bankası 
bulunan Cibeles meydanında toplanır
lar. Bunlar oraya gelince karınları aç 
birçok insanlar, bunlardan kendiler ine 
pay çıkıp çıkmryacağınr anlamak üze
re etrafına birikirler. Ekseriya bu yi
yecekten onlara hisse çıkmaz. Çünkü 
her şeyden eve] askerin karnını doyur
mak lazımdır. Harbiye nezaretinin et
rafında da birçok insanlar vardır: bun
lar şehirden çıkabilmek için müsaade 
ve kılavuz istemektedirler. Madridli
nın hayatında en mühim düşünce yiye
cek ve pasodur. Bir yerde bir bomba 
patlayabilir; fakat ondan sonra insa
nın cam yemek ister. 

O\l'IJ adridde kadınların çoğu siyah 
elbise giyiyor. Çünkü çoğunun 

ya kocası, ya oğlu, ya kardeşi ölmüş· 
tür ve bu zavallılar matemdedir. Mad· 
ridde sıksık cenaze alaylarına tesadüf 
olunur ve ölüler, tehlike mıntakası dı
şında bulunan mezarlığa götürülüp gö· 
mülür. Bir takım ölüler. harb sahasın
da gömülür. Fakat sokaklarda ölenler, 
pek yakınlardaki siperlerde can veren
lerin cenazesi Madride gelir ve bura
da kağrddan yapılmış çiçeklerle onlara 
cenaze merasimi yapılır. 

Valansiyadan gelen yiyecek mad
deleri, askerlere verildikten sonra si· 
villere pekaz bir şey kalmaktadır. Bu 
zavallılar, tayyare gelmeyip de rahat 
birkaç saat uyku uyuyabilirlerse her
halde bol eti, tereyağım rüyalarında 

görmektedirler. 

Ş ehirde ticaret hayatını canlandır· 
mak için teşebbüsler yapılmış 

ise de bu esaslı bir netice vermemiştir. 
Çünkü yükte hafif, pahada ağır olan 
maddelerden çoğu harb eden komünist, 
sosyalist ve sendikalistlerin elindedir. 
Onun için boşalan, ıpıssız kalan dük· 
kan ve mağazalarda sahipleri tezgahla
rın üzerine eğilip atılacak ikinci bom• 
baya intizar halindedirler. 

Akşamları saat sekiz olunca bütün 
ışıklar söndürülmekte, yalnız birtakını 
mavi ışıklar bırakılmaktadır ki bunlar 
da şehre esrarlı h!r Hamlet manzarası 
vermektedir. Sinirler parçalanacak ka• 
dar geriliyor. Sokaklardan lambaları sö• 
nük bir çok otomabiller geçmekte, bun· 
lar her yüz metrede bir nöbetçiler ta• 
rafndan durdurulmaktadır. Otomobil .. 
ler durmadığı zaman Üzerlerine ateş a· 
çılıyor. Yalnız bekçiler ve gazete mu• 
bahirleri dışarıda dolaşıyorlar. Fakat 
bunlara da sık sık sualler sorulmakta• 
dır. 

Avrupanın bir köşesine inhisar edeıı 
harb, Madridi bu hale çevirdi. Eğer 
Avrupa devletleri sağlam bir siya~t 
tutup da vaziyete bir çare buhnaıtar 

za· da, harb atesi her tarafa yayılırsa 0 
, a· 

man, bütün kıta, Madridlerle dolnH} 
cak mı - Nevyork Times'dcn -
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Tayyare piyangosunda 1 Be!ediye~in 
kazanan numaralar g-uzel hır 

3000 lira kamnanlar: 
21718 

1000 lira kazananlar ı 
39699 17955 

500 lira kazananlar: 
12298 37816 10257 25959 
10585 19179 22135 10337 
32034 21007 15703 7647 

200 lira kazananlar : 
29480 24151 2~007 20639 
38578 3525 25939 10514 
13565 37807 38911 1994-f 
8948 7159 8040 9249 

24795 17344 2429 11936 

lOOlira~= 
24919 29407 25242 21335 
39517 25904 26519 30359 
26170 32288 24024 31564 
21913 13916 28225 33600 
20367 19251 12153 18495 
39002 36845 38719 25490 
6296 7928 7170 3160 
1869 5045 1023 7878 
3269 

50 lira ka:;ananlar : 
39148 22442 36582 32959 
30570 26023 39103 26034 
21517 35461 39545 36969 
31748 25657 39785 20707 
34275 15442 15061 35486 
14600 31392 19358 26071 

13676 
33565 

39749 
32486 
29292 
39288 

28784 
24972 
35664 
19820 
24454 

7923 
3991 
5160 

37668 
12533 
13539 
18861 
27115 
18867 

32456 38033 18987 16132 19076 
23983 27680 29012 15833 26885 
13204 14969 22954 34682 29352 
14697 33430 28053 30420 15482 
26505 18661 19469 24504 16298 
31165 25473 26324 30990 31301 
26465 15970 30860 11061 15269 
27969 26496 28556 27073 20061 
30709 15294 23036 15056 32342 
26468 26489 31136 19810 11732 
34830 28317 13006 23922 31017 
13531 
15540 
35766 
13826 

31616 
34843 
39657 
37987 

12902 29383 

29208 
15634 
15580 
39698 
20918 

18201 13639 
26804 26484 
33321 34507 
31559 28104 
25104 21455 

14867 17270 18722 26830 25266 
23091 15743 24259 15272 11849 
39324 11510 24655 37011 39077 
33557 12172 19844 36460 31326 
25407 20161 38832 39313 21976 
16551 16690 22320 22228 29402 
12685 39618 11674 11033 22282 
27316 20782 29294 38096 39377 
19964 11226 33247 8388 1065 
3779 3449 1636 532 3204 
3745 
7050 
4278 
5731 
6730 
7371 
243 

3745 
3376 
1321 
5175 
6906 
4935 
2230 

1462 
8354 
645 

7081 
8309 
844 

6170 

3551 
1018 
5222 
5154 
2408 
8125 
1373 

5506 

924 
7093 
8735 
8682 
197 

30 lira kuananlar : 

3591 
4780 

213 
3072 
2844 

983 
9395 

5483 
4263 
5297 
2338 

1770 
760 
4524 
7312 
1237 
8387 
876 

1594 

1256 
7162 
8802 
9551 
4671 
8179 
2666 

9793 
7002 

912 
907 

8677 
8405 
2616 
6571 
2191 

6451 
5162 

4780 
4576 
4877 
9927 
9455 
3410 
5522 

3716 
7062 3870 

9058 2810 1393 8919 
2551 2349 22454 29544 

13279 25370 37281 
29610 30645 22439 
21603 35183 10157 
31598 19941 36710 
38364 24845 222S3 

21542 35902 
19347 23770 

29579 23875 
~M32 19395 
}5574 3856 

22124 19217 
38739 28050 
18534 
34<>63 
32940 
31426 
22533 
l9645 
35678 
22226 
38335 

27122 
12527 
32564 
24047 
36286 
'18797 
33677 
31795 

38043 11479 
22508 34067 

2.r.c.n 12656 
36240 12521 ovv 

29502 34087 38898 25276 

30131 10313 10655 36171 

26802 21967 19749 36696 

13285 30134 27021 38039 
39737 26767 36432 13917 
26150 32249 17564 16281 

37491 37311 27325 34536 
37793 33937 32886 20342 
18383 37224 15857 33713 
14606 11162 18462 18685 
17534 22609 26054 16923 
35000 20136 26772 38724 
35946 35763 24145 11609 
16782 30104 39314 10038 

1 ~k Anku~~~~~~at kfraya 
ANA YASA 'DA TOPRAK verilen apartmaların bahçelerinde kiL 

MESELESİ mes hayvanları beslenmesinin menini, 
ancak geniş bahçeleri bulunan münferid 
evlerde, komşuları rahatsız etmemek ve 
bunların şikayetini mucib olmamak şar. 
tiyle bu gibi hayvanların beslenmesine 
müsaade edilebileceğini karar altına 
almıştır. Şehre biraz daha huzur ve sü
kün verecek ve onu köylere mahsus bir 
takım gürültülerden uzaklaştıracak o.. 

lan bu karar, muhakkak ki şehrimiz hal· 
kını çok memnun edecektir. 

(B•fl ı. inci sayfada) 

~ tedbirlerde kaldı
ıe::..ıııdan ibaretti. Filhakika 
rı asaauzın yeni maddesine gö
aoa!ınn: bu iki büyük maka.ad için 
':!ılacak iıtimliklerde bedelin 
!ı.ı a.ahiblerine ödenmesi tekli 
hususi kanunlarla tayin edilecek-
tir. 

Hükümet; anayasaya bu yeni 
büküm girerken hazırJanmakta o
lan toprak kanununun da bünye
aini millet künüıünden bütün 
yurda bildirmekte fayda görmüı
tür. Bunları ıütünlanmızda hüla
a.a halinde tekrar etmek bir vazi
fe hükmündedir. 

Çiftçiye toprak verme itinde ana 
hedef, istihsali artırmaktır Türk 
çiftçisi; ıeciyesinde gizlenen 
ınümtaz kabiliyetlerle en ileri ve 
en müreffeh bir insan olmak sevi
yesine, daha çok istihsal kuvveti
le çıkacaktır. 

lılemiyen toprakları iılemek 
ıüpheıiz istihsali artırır. Ancak en 
iyi istihsal teklinin kendi topra
ğında çalıımak olduğunda asli. 
şüphe edilemez. Toprağı az bölge
lerde milli istihsale çok zayıf ola
rak i§tirak eden bir kııım balkın 
da, kol emeği bekliyen geoit saha
larda birer yurd ve toprak edin
mesi istihsali artıracak tedbirler
dendir. Bugün iyi iılemekte olan i1-
tibsal faaliyetinin tetvik edilmesi 
de tabiatiyle bu hedefte münde
miçtir. Bu aebeble istimlakin daha 
çok, ifletilmiyen veya iyi itletilemi
yen topraklara tepnil edileceği 
anlatılır. Ve hangi tekilde olursa 
olsun istimlak için kanunlarnnız
da mevcud usullerle tajin edile
cek kıymetin, alış verit değerin
den az olacağı habra getirilemez. 

Türk toprajmm bir kıymeti 
vana bunu annak cleTlet tedbirle
ri yaratmaktadır. Daha pkm 7!1-
larda, buğday fjatmm hükümet.çe 
tayinine Ye bazı ihraç mah-.dlsi
nin kiliring yoliyle deierlendiril
mesine takaddüm eden zamanlar
da yalnız m•hml defil toprak bile 
sahibi için bir elem mevzuu olmut
tu. DeYletin toprak divuiyle be
raber siriftiii tedbirlerin bqlıca
larını hatırlayalım : 

Büyük küçük su itleri, ziraat 
tekniğinin geniıletilmeıi, iıtibsal 
usüllerinin ve vaırtalannm yeni
lettirilmeıi, köyde bilği ve sağlık 
tedbirlerinin artırılması ... 

Her türk çiftçisini toprak a.abi
bi yapmadan bu genit tedbirlere 
girifilemezdi. Şu halde toprağını 
devlete vadeli bir istimlakle veren 
bir kıaım yurddqlar, kendilerin
de kalacak kısmın bu güne göre 
çok artacak olan kıymetini gene 
devlet tedbirlerine borçludurlar. 
Bu yurddqlar bu borçluluklarmı 
çoktan kavramıı bulunuyorlar. 
Toprak davasının bütün memle
ketçe benimaenmiı olması bu kav
rayıttan doğmaktadr. 

Kemal ONAL' 

32780 13016 28150 32961 25580 
34672 29524 19290 24071 36671 
18960 11964 21788 18483 26213 

13249 
On bin lirahk mükafat 38042 numa

raya çıknırştır. Keşide bittikten sonra 

dolabtan kırk numara çekilmiş ve 

2o,OOO lirahk mükafat bu numar~lar 

arasında beşer yüz lira hesabiyle tak-

. d'lmiştir Bu numaralar şunlardır: sun e ı . 

1001 
12469 
29023 

23609 
31247 
27237 
17987 
25015 

2378 
24266 
10885 
38819 
19317 
14765 

15062 
13591 

8706 2805 22739 
19021 16360 20644 
21908 23344 26204 
11196 12291 32337 
30670 31561 18838 
14677 21345 18922 
24141 39536 20465 

25860· 

Fon Ribbentrop 
Lord H alif aks 
konusmaları , 

(Başı 1. inci sayfada) 

Elçi, ingilizlerin itirazlarını red ve 
cerhetmiş, fakat sarih istekler ileri sür
memiştir. Kendisi sömürgelerin Alman
ya için haiz olduğu ekonomik ehemiyeti 
göstermeğe uğraşmış ve Afrikadaki al
man sömürgelerinin hiç bir suretle ingi
liz imparatorluğunu tehdid etmiyeceği
ni söylemitşir. 

Franıız Sovyeı pakıı ve Almanyo 
B. fon Ribbentrop, framıız • sovyet 

paktının tadil edilmesini istememiştir. 
Ancak, ingiliz mahfilleri, konuşmanın 
sonunda bu pakt metninde yapılacak 

bazı değişikliklerin Almanyanın bir garb 
Lokarnoıuna iıtirakini teshil edeceği 
mütaleaaını acrdetınekte idiler. 

Elçi, bundan sonra gene franm • 
aovyet paktı dolayıaiyie Almanyaıun ka· 
ra ve hava ailihlanrun tahdidine müte
allik mukavelelelere iştirak etmek iste
memekte olduğunu beyan etmiştir. 

Orta Avrupadaki alman tulılcları 
Bu görüJme eaııasında merkezi Av· 

rupa meseleleri ve bilhau.a Çekoslovak

ya, Memel, DantıziJ ve AVUSWI'Yadaki 
alman uhklan rvıhai ele ...... baba 
olmuftur. 

Alman eJçW. 1Mr.............. ..... 
banci lıirin1. Aımua7UD1 harb •beW 
uymıyacap ..Sylemit ft bil,,._ Çe
ıro.lovakya ile mncud JDHeleııin alman 
uWdarma memnuniyete değer bir atatil 
verilmeai n Almanyanm bu Statil'yil 
kontrol edebilmesi prtile ıulhçu bir su
rette hallolunabileceğini illve etmiftir. 

Dört aenelik plan 
Dört senelik alman planından bahae

den B. fon Ribbentrop bu planın Alman
yarun ekonomik bakımdan inzivaya çe
kilmek istediği manasını ifade etme· 
mekte olduğunu söylemiştir. Almanya, 
sadece bazı maddeler ithali mecburiye· 
tinden kurtulmak istemektedir. Bu it
hallt, Almanyanın ekonomik aistemi ü
zerinde ağır bir yüktür. Elçi, Almanya
nın enternasyonal bir işbirliği yapılma· 
arna aleyhtar olmadığım, ancak kendisi
ne şimdiye kadar yapılmış olan teklifle
rin müphem ve Almanyaya yapılan ik
razlar faizlerinin pek yükaek olduğunu 
söylemiştir. 

Lord Hali/aka ne cevab ı-•ermif? 
Öğrenildiğine göre, Lord Hali

faks muhatabından birkaç sual sormuş 
ve arzularını arkadaşlarına bildireceği
ni vadetmiştir. 

Siyasi mahfiller, B. fon Ribbcntrop
un uzun konuşmalar yapılması için, ilk 
adımı atmış olduğunu, ve bu konutma
ların ilk safhasını Almanyanm görüşü

nü haklı göstermek teşebbüsilnün teş

kil etmiş bulunduğunu bildirmektedir. 

KoRUlmaların aküleri 
Paris'ten bildiriliyor: Bazı tahmin

ler hilafına olarak fon Ribbentrop'un 
sömürge istekleri hakkında hemen ko
nuşmalara girişilmesini istememi§ olma-

sı ve fransız • sovyet paktına munzaın 

bir madde ilavesi şartiyle Almanyanın 

Avrupa vaziyetinin umumi surette işti
rake hazır olduğunu bildirmesi siyasi 
mahfillerde çok büyük bir memnuniyet 
uyandırmıştır. Bazı mahfiUerde, Alman
yanrn general Franko'nun zaferine inti- ı 
zaren vakit kazanmak istediği düşünce
sindedirler. 

Cumhuriyet rejiminde 
inhisarlar 

idaresinin başarıları 
(Başı 1. inci sayfada) 

tün ticaret ve ihracatını bazı mürakabe 
fartlarına tabi olarak herkes için ser
best bulundurmak. 

b) ümumıyetle ispirto ve ispirtolu 
içkileri yapmak, dışardan ithal c tmek 
ve satmak devletin inhiı.arr altındadır. 
Bunlardan memlekette yapılması müın
kün ol.ınlarr İnhisar İdaresi ya kendi 
yapar veya hususi eşhasa yapılmasına 
müsaa<le eder. 
ade eder. 

c) Tuzun istihsali Devletin inhi
sarı altı:ıdadır. Satışı serbesttir. 

d) Bdrut ve patlayıcı maddelerin 
imal, ithal ve satışı Devlet inhisa
rındadır. 

İdarenin vazifelerine gelince; bun. 
lar yalnız İnhisarlar var~datının ciba
yetind~.n ibaret değildir. Onun gaye

leri: 
Tütünde ve içkide, iptidai madde. 

lerin kıymetini arttırarak müstahsilin 
kazancını ve hazinenin varidatını te
min etmek. 

Tuzda, en iyi şartlar dahilinde is • 
tihsali temin ve her türlü tuz ihtiyacı
nı kolay ve ucuz tatmin etmek. 

Barut ve patlayıcı maddelerde, bu 
madddeleri halka, nafia ve madencilik 
itlerine kolay ve ucuz tedarik im.kinı
nı vermektir. 

Bu ga}elere erifmek iç.in idarenin 
timdiye kadar dört madde üzerindeki 
faaliyetine geçelim. 

1. - Tütün 
İnhisarlar İdaresinin berkeaden 

evveıl ka?'fllattığı yurtta§, Türk tütü. 
nü müatahailidir. Müatabailin toprağına 
attığı tohumdan, daha doğrusu topra
ğının tahlilinden baflıyarak tütünün 
dikilmit fide, kemale ermit mahaul, top
lama, kurutma, denkleme ve nihayet 
milf teriye mal olarak arzedilinceye ka. 
dar müstahsilin elinde geçirdiği bütün 
lıilfahatı adım admı takib eder ve ona 
yol gösterir. 

Bu mabat için İdare, mükemmel 
Jaboratuvarlariyle bir (Ziraat Jleıı) fil· 
besi Ye onun nezareti altmda dltOn 
dmleriıü iaW. için bir tütün emtitiiaü 
açmıftn'. TtitBD EmtitilailnilD Uç li
boratuftn nrclır. 

Tohımı llboratuvan 
Biyologya liboratuvarL 
Kimya liboratuvarı 
İnhisarlar ldareai, tütünGn topra. 

ğma ve tobumlarınm aelebiyonuna 
nrdiği ehemmiyet kadar onun iyi ye
tiftirilDKaine ve iyi satılmasına da e
hemiyet vermiştir. Piyasada, bir taraf. 
tan ekicinin zarar görmemesi diğer ta
raftan da alıcıların memnun olmasına 
dikkatlidir. idare köylüye pek müsait 
prtlarla, faizsiz olarak para yardımın
da bulunur ve ona mahsul daha tarlada 
iken mühim miktarda avanslar dağıtır. 

Cihan piyasasında rağbet kazana. 
bilmek için tütünlerimizin her hususta 
temiz olarak yetifD1if, iyi hazırlanmış, 
atandardize edilmiş olması tedbirlerini 
almıttrr. Bu tedbirler sayesinde fena 
tütün müstahsilleri ya bu ziraatten 
vazgeçmifler, yahut mahsu11erini gü
zel leştirmi şlerdir. 

İnhisarlar İdaresi, tütün mrntakala
rınrn ve büyük imalat fabrikasyon mer. 
kezlerinin hepsinde mevcut ambarları 

tütüncülük fenninin son terakkiyatrna 
göre tadil etme.kte ve depo mevcut ol
mayan yerlerde yeni depolar inşa et
tirdiği gibi çok yerde mevcuda ilive
ten tütünün tabiatına uygun asri depo· 
lar yaptırmaktadır. 

Depolarda ve tütün bakım ve ifleme 
evlerinde eski mesai tarzı rasyonel u
sullere d<:ğru götürülmekte ve her yer. 
de maliyetin indirilmesine ve iş kali

tesinin yükseltilmesine çalışılmaktadır. 
İnhisarlar İdaresinin tütün fabri

kaları günde 15.000 kilo kıyrlmıf tütün 
ile 34.000.000 sigara ve yılda 4.500.000 
kilo kıyılmış tütün ile 10.200.000.000 a. 
det sigara yapabilecek kudrettedir. 

Bu muazzam miktardaki sigarayı 

çıkarabilmek için idarenin fabrikala
rını en modern ve son sistem makine
lerle techiz etmiş olduğunu söylemeğe 
lüzum yoktur. İdare yalnız yeni maki. 
neleri almakla iktifa etmemiş, tütün 
fabrikasyonunda da rasyonel usuller 

tatbik etmiştir. Bu sayede maliyet fi. · 
atı indirılmiş ve kir çogaltılmıştrr. her 
yapılan yenilikte takib edilen gaye: 
işleri kısaltmak, keyfiyeti yükseltmek 
ve ucuza mal etmektir. 

İdarenin çıkar~ığı pipo tütünleriy
le Mardin tütünlerinden yapmağa mu. 
vaffak olduğu (sigarillos) ]ar ve m
fiye, tiryakilerin takdirini kazanmıştır. 

İdarenin ihdas ettiği (köylü) si
garası, içim itibariyle iyi bir tütün ol
duğu halde diğer memleketlerde satı
lan en ucuz sigaralardan fiatça daha 
ucuzdur. 

Harmanları hususi bir tarzda ha
zırlanan ve m mleketin en iyi içimli 
seçme tütünlerinden yapılan yüksek si. 
gara nevilerinden (% 25 • 30) derece
sindeki son tenz,ilat, bu nevile!r üzerin. 
de istihlaki artırmı~tır, İdarenin y ük
sek nevi sigaraları artık yalnız refah 
sahibi kimselerin değil orta hallilerin 
de keselerine uyğun bir fiata indirilmif 
demektir. 

İdare mamulatmı satışa çıkarmak
ta eski usulleri terketmif ve modern 
tarzda mal teşhiri usulünü kabul et
miştir. Eskiden birer ambardan farkı 
olmayan satış depolarını, göze hoş gö
rünen ve cazip tenviratlı bir teşhir sa. 
lonu haline ifraga başlamıştır. Satışa 
edilen itinaya bir misal: Ankarada sa
tılan sigaraların sıkılığından müşteri

lerin şikayet ettiklerini gören İnhisar. 
lar İdaresi sigaraların bayatlamadan 
müfterilerirı eline geçmesini temin için 
Ankara Baş Müdürlüğü binasında kli
matizasyon tesisatı vücude getirmiştir. 

idare, Türk tütününün eşi bulun-· 
maz güzelliğini her fırsatta bütün dün. 
yaya tanıtmak için yabancı memleket· 
lerde açılan sergi ve panayırlara İ§ti

rlk etmiş ve Türk sigaralarını teşhir 
ederek büyük takdirler kazanmıftır. Pa. 
ris, Milano, Budapefte, Lozan, Bal, 
Strazburg ve daha bir çok sergilerde 
büyük takdirler ka:andıktan sonra, en 
aon 1935 Arsıulusal büyük (Brüksel) 
sergisinde de azamt takdire mazhar ol-
muıtur. ( Somr yarın ) 

lzmitte ancıhk kanlar 
İzmit, 12 - Bir meyve bölgesi olan 

viliyetimizde ancıbğın inkipfıru temin 
etmek için Adapazannda köylü gençlere 
mahsuı bir ameli arıcılık kursu açılma
sına karar verilmiıtir. Bet sene devam 
etmek üzere açıla<:ak olan bu kura için 

köycüler bürosu tarafından 2000 liralık 
bir tahsisat konulmuı Ye fimdilik 100 ta· 
ne fenni amerikan ko•am ile ancılığa 
lüzumlu alet ve mahemenin almmuı te· 
min edilmiftir. Kunta 100 köyHl çocuk 
ameU ve nazari den görecektir. 

Halkevinde 
Sosyal Yardım komitesi 
menfaatine Halkevi temsil 

kolunun iştirak ve 
yardımı ile. 

Sanatkar 
Şadi Ye Ratit Rıza 

tarafından 

13-2-937 cümartesi günü saat 15 de 

Talebe matinesi 

KILIBIK 
TAŞ PARÇASI 

3 perde 
2 perde 

Biletler: koltuklar 50 balkon 
30 kurut 

Alt kat localar 3 lira yukarı kat 
localar 2 lira 

AKŞAMI 

Umuma saat 21 de 

"ZEVClM OLUNUZ,. 
4 perde 

Biletler: Ah kat locolar 5 lira 
Osta kat localar 4 ve 3 lira 

Koltuklar 150 100 75 Balkon 
50 kuruştur. 

Biletler Halkevi gişesinde 
bulunur. 
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Versa y nıuahedesi 
ne hale g ird i 

A lmanya'nın Versay muahedesin· 
de Kiel kanalının serbestliğine 

dair ileri sürdüğü yeni dilek, bu meş• 
hur vasikadan artakalmış bir hükmo 
taalluk ettiği cihetle ortaya enteresan 
bir mesele çıkarmaktadır. 

Muahedenin 
lereB·~:U1hMı:~1:~de:~~~:i: Ha l a.A. yaş ıy ( l n 
bedi olmadığını,, söyle~i! v.e 
muvakkat bir zaman bır ıhtı· 
yacı karşıladıktan sonra değişmeğe, ye• 
niden gözden geçirilmeğe mahkfun b"" 
lunduklarını anlatmıştı. 

Şimdiye kadar bir mağlfı.biyet yll j 
zünden Almanyaya zorla kabul ettirl • 
len bu muahedenin gülünç ve çıtgua 

maddeleri hakkında bir haylı edebiyaC 
yapılmış, bunun imzalanmasiyle ilgi• 
1i olan kimseler uzun uzun hatıralarını 
neşretmişlerdir. 

Bu muahedede bir takım haksız ta• 
raflar bulunduğunu kabul ederiz. Fa • 
kat bu muahedenin imzasından önce 
müttefiklerle onlarla birlikte hareke~ 

eden devletlerin Almanyayı dize geti• 
rebilmek için dört buçuk sene ne çetiıa 
bir barba katlandıklarını da hatırla • 

maddeleri 
• 

Yazanı 

Ge. A. C. Ternperıv 
Deyll t:elgraf gazet:esinln 

Askeri muharriri -
mak lazım gelir. Bu yüzden milyon• r 
larca insan ölmüş, daha fazlası sakat 
kalmış, bir çok müesseseler yıkılmıf. 

dünyanın yarısı sefalete düşmüş ve bu t 
yüzden korkunç ekonomik buhranlar 
baş göstermiştir. 

1919 daki heyecan 

B u milletlerin ne halkı, ne de li • 
derleri Almanyayı cezalandırmak 

arı:usile yanmakta idiler. Demokrasi • 
ler harb yapmış, kazanmış, arkasından 
ıulh yapmağa girişmişlerdi. 

Viyana kongresinde loıd Castlereagh 
ve Dük Vellington çar Aleksandr'ın 

Fransa için merhametli. tJavr.mmaaı için 
tavassutta bulunabilirl~rdi. Çünkü bun• 
lar serbest diplomathrdı; arkalarında 
milletlerin tazyiki yoktu. Biricik dü· 
tünceleri ortalıiı yııtııtırmaktan iba • 
retti. Pariı'deki rrurahhaslar ise ser • 
belit değillerdi. Onları 1'eçip oraya gon• 
derenler onlan·ı ne türlü hareket ede • 
ceklerini tayin etmiş bulunuyorlardı. 

Böyle bir zafer esnasında, müttefik 
milletl~rin l) 'iti.ın geçtikleri felaketler
den mesul tuttukları bir memleketi, 
vukua geien zararları tamire sürükle· 
mek istedilerse hi.kaızhk mı ettiler 1 

Muahede maddeleri: 

A lmanlar'ın oa ıuıuntı çektikleri 
ve bir takun maddelerin onlara 

dikte ettirildiği do&rudur. Bugün bu 
üdiaeden on sekiz sene aonra soğuk 

'kanlılıkla bu hükmü verebiliyoruz. 
Bununla beraber, Versay muahedesi, 

almanların mağlUb düprulnlarına dikte 
ettiği Bükre' ve Breat Litovsk mua • 
hedeleri kadar çetia olmamııtır. 

Ben, burada ba husustaki auçları ve 
meauliyetleri tahlil etmek istemiyorum. 
Yalnız muahedeleria tek taraflı bozul· 
masma iıaret ediyorum. Günün birinde 
tarih bunu muhakeme edecek ve son 
ıözünü söyliyecektir. 

Fakat harb sonraaında Almanyaya U• 

zun müddet devam edemiyecek bir sulh 

muahedesi dikte eden müttefik murah· 
baslarının da bugün gördı.igıimüı: emir 
vakilerde suçu olduğunu söyliyebiliriz. 
Şimdi muahedeyi tafsilli bir surette 

inceleyerek hangi maddelerin diri kal· 
mış olduğunu görelim. 

Birinci kısım: reis Vilson'un bu mu• 
ahedeye bağlaııınaaında israr ettiğı mil
letler cemiyeti paktıdır. İkinci kısım 
ise Almanya'nın hududlarına müteal • 
liktir ki muahedenin imzasından beri 
ihlal edilmemiJtir. 

Uçüncü kısım, alman toprak vaziye • 
tine müteallik siyaıı maddelerdir ki 
bugünkü günde meriyettedir. Tabii, 

bunları müzakere veyahut harb açma -
dan değiştirmek kolay birşey değildir. 
Bunların arasında Memel ve Danzig 
..ardır ki almanlarm ilk önce değiştir • 
mek istedikleri taraflar bunlardır. 

31 inci maddeden 39 uncu maddeye 
kadar olanları Belçika'ya dairdir. 

42 inci maddeden 44 üncü maddeye 

kadar olan kısım, askerlik dıtı bölgeye 
aid bulunuyor ki alınanlar, geçen sene 
mart ayında buraları yeniden işgal et 
mek surctile bu maddeleri çığnemiJ • 
terdir. 

45-50 inci maddeler Sar havzasına aid 
dir ki burada alınanlar kanuna uygun 
olarak bir plebiait yapmıılar ve 1931 
senesinden beri burayı yeniden ele ge· 
çirmitlerdir. 

51-79 uncu maddeler Alzas-Lon.n'in 

Fransaya geçmesine dairdir ki alman • 

lar, Lokarno görüşmesinde bunu tek • 

rar kabul ederek pekiştirmişlerdir. 

B. Hitler'de iş başına geldikten son

ra bu anlaşmayı tekid etmiştir. 

Avusturya, Memel, Lelıistan 
- --------
N ihayet 80 - 86 inci maddelerde Al· 

manya, Avusturya ile Çekosla -
vakya'nın hududunu ve bunların teca-

vüzi imkansız sınırlar olduğunu tanı • 

maktadır. Bunlar, Memel (99 uncu 
madde), Danzig serbest şehri (madde 

100..108) ile aynı Kategoriye dahildir -
ler. bütün bunlar, alman hükümetinin 
biran önce revizyona tabi tutulmasını 
istediği maddelerdir. 

87 inciden 98 e kadar olan maddeler 
yeni Lehistan devleti ile Leh korido • 
runa ai<ldir. Bundan birkaç sene evvel, 
bu koridora biran evvel vaziyeti hal 
edilmesi lazım gelen bir toprak naza • 
rile bakılmakta ve bu hususta büyük 
bir hassasiyet gösterilmekte idi. 1934 
senesinde Hitler, Lehistanla on sene • 
lik bir saldırmazlık paktı imzalayarak 

bu ihtilaf imkanını bir müddet için 
ortadan kaldırınıttır. Bununla beraber, 
,arki Pruı1ya'yı Almanya'nın öteki kı· 

aımlarından ayıran ve bqgün nüfusu • 
nun yüzde doksanın Lehli olan bu ko
ridordan alınanlar yine için için sızlan· 
maktadırlar ki muahedenin milliyet 
prenaibini çiğnemeden bunu ortadan 
kaldırmağa imkan yoktur. 

109-114 üncü maddelerle Şlezvig Da
nimarka'ya iade edilmittir. 

Her ne kadar 115 inci madde, Heli • 
goland'ın askerlik dışı tutulmasını icab 
ettirmekte ise de alınanların orada ye
niden tahkimat yapmakta ve bu mad • 
denin icabına kulak asmamakta olduk· 
tarını biliyoruz. 

Muahedenin dödüncü kısmı, Alman
ya'nın sömürgelet inden ve Mısır, Çin, 
Siyam gibi bir takım memleketlerdeki 
imtiyazlarından mahrum edilmesine da
irdir. 

Her ne kadar henüz bu kısım, çiğ • 

nenmemişse de almanlar, eski sömür • 

gelerini geri istemek yolunda bir ha

rekete girişmişlerdir. Çok geçmeden bu 

hususta yeni bir müzakere isteyecek • 

leri beklenebilır. 

Silalısızlannıa nuıddeleri 

C)) eşinci kısım, silahsızianma ka • 
&;iil) yıdlarile ordu ile donanmanın ne 

mikdarda olacağına dairdir. Bunda as

keri hava kuvveti, tarnamile yasak edil· 

miştir ki bu maddeler, B. Hitler tara • 
fından 1935 senesinde tamamile orta • 
dan kaldırılmıştır. 

. " ......... 

Yukarda: Alman askerleri 
Sar' a girerlerken genç alman 
kızları askerlere buket veriyor. 

• Aşağıda: V crsay muahede· 
sinin ilgası için alman halkı nü
mayış yaparken. 

Altıncı kısım, harb esirlerinin ter • 
hisine ve harb mezarlarına dairdir. 

Yedinci kısım, harb mesullerine da • 
irdir ki tatbiki imkanı olmadığı için 
esasında ölü bir mektup olarak kal • 
mıştı. 

Sekizinci kısım, tamirata dairdir ki 
bunun müzakeresi e.naaında Paris'de 

gürültüler kopmasr, Almanya'nın para 
ödeme kabiu'yeti hakkında bir takım 
hayali rakamlar yürütülmüştü. t.ngi· 

liz maliyecilerinden mürekkeb bir ko • 

mite 24.000.000.000 ingiliz lirası gibi 
gülünç bir rakam ortaya attı. Bir mik

dar sonra Daves tarafından, daha sonra 
Yong planı mucibince azaltdmı~, niha· 

yet 1932 Lozan konferansında tecil e • 
dilmiştir. 

231 inci madde, tamirat dolayısile 
harb mesuliyetini tayin etmektedir ki 
bu, tamamile yanlış tefsir ve tevil edil
miştir. 

Dokuzuncu ve onuncu kısımlar, fi • 
nansal ve ekonomik maddeleri ihtiva 
etmektedir ki bütün bunlar, bugün ta
mamile likide edilmiş bulunmaktadır. 

On birinci kısım, muvakkattı; on 
ikinci kısım ise milletler arası su yol· 
larına aiddir. 

On üçüncü kısım, milletler arası bir 
i' büro.su kurulması hakkındadır. 

On dördün~ü k•sım . köprU başlarının 
müttefik askerleri tarafından işgali 

hakkmda idi. Ve 1935 senesine kadar 
muteber olacaktı. Halbuki bu madde, 
19 haziran 1930 da kalkmıştır. 

Yukarıki tahlilden anlaşıldığına göre 
bugün Versay muahedesinden meriyet• 
te kalan maddeler. yalnız toprak an • 
tasmasına dair olanlardır. 

Alman ihtiraamın elinden çıkarmıt 
olduğu bi takım toprakları geri almak 
dileğinde olduğunu da biliyoruz. Fa • 
kat har halde bu toprakları ellerinde 
bulunduran devletlerin de bunları geri 
vermeğe niyetleri olmadığı muhak • 
lır""]rtTr. 

1'ercüme eden: Nureddin Artam -
Güzel bir kap içinde basıldı. Herkesi alakad~r eden 
k:tabı kita ılardan arayınız. 


