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Giintlelik 

YABANCI GÖZÜ 

Geçenlerde Ankara'ya bir vi
yanalı gazeteci geldi. Burada gün
lerce gezdi, gördü, aradı, konut
tu. Kendisi ile ancak gideceğine 
doğru bulut tuk: - Türk devrimi
nin ökonomik ve soysal aaa yön
demleri il ... iki faşizm arasındaki 
ayrılıkları biliyorum, dedi; bura
da yeni olarak şunu gördüm: Siz 
Yeni rejimlerden ne biri gibi, ge
nit propaganda kurumlarına, ne 
de bir başkası gibi polis zoruna 
dayanıyorsunuz. Şefinizin öz ~~
yüklüğü, yaptıklarının hel?~!m, 
türk ulusuna kurtuluf gereklıgı o
larak tanıtıp benimsetmesindedir. 

Bu gazeteci aramızda biraz da. 
lıa kalsaydı son sözünü değittire
cek, belki ,ayle diyecekti: - Şe
finizin öz büyüklüğü, yapacakla
rını, kurtuluı ve y41ayq gerekli
ği bakımından seçmek, ulusal gü
cü yersiz, ııraıız amacl~r arkasın
da dağıtmamak, gösterıt uğruna 
yıpratmamaktır. 

Bugün, batınıza çevirip, on iki 
.yıllık cumurluk tarihinin belli 
baılı dönemeclerinden hangi bi
rine baksanız, kendinize tunu so
rarsınız: - Eğer orada yolu dön
meyip, eski giditte k~lmıı olay
dık, kurtulabilir miydık? 

Bir rejimin tutup tutmadığını, 
ancak, gözü arkada kalanların az
lığı çokluğu ile ölçebiliriz. iki 
ıüngü dizisi arasmda, geriye ba
karak, düte kalka yürümekte o
lanların ilerlediğini sanmak, 
aldanmak olur. Onlar nereye 
Yarsalar kendilerini bir sürgünde 
sanacaklar, geriye göresimekten, 
.g8çmenlik acısı çekmekten kur
tulmıyacaklardır. 

Viyanah arkadaıımız doğru 
görmüttür: biz koyu bir karanlı
ğın bağrından geliyor duygusu için
deyiz. ileri adımlanmızın hepsin
de, yolun biraz ~aha ağardığını 
görüyoruz. Son ııılerden sıynhp, 
büyük aydınlığa çabuk kavutmak 
İçin hızımızı artırıyoruz. Bir yan
dı ğnnız vana, kanadlanamamak
br. 

Bizde yeni rejime durluk (1) 
•eren iki büyük duygudan biri, 
Yakın geçmiti aramak d.~ğil,. an
lbaktan bile korkmak, otelci de, 
Uz yolu bulduğumuzu on~ yd
danberi adım adım denemıı ol
lbaktır. Hepimizin içindeki İnanc 
.fUdur· 1919 dan 1934 e doğru,_.en 
la.a, ~n . kese, en düz yol, bizim 
hulduğumuz, bizim yürüdüğümüz, 
Lizim güddüğümüz yoldur. 
· Biz arkada yalnız geriliği bırak
ldc: tarihte pek azı amaclarrna u
lllfan büyük devrimlerin çetinli
ii, iıte yürekler bu duygu ile kap-
1.nıp ulusal varlık içinde, inan
ltlcılt denen en büyük kültür yer· 
leıinciye kadar sürer. 

Falih Rıfkı ATAY 

(1) l•tllırar yerine. 

İtalyan - Habeş 
çarpışması 

l.ondra, 14 (A.A) - İtalyan ve in
tiiiz aomaldarile Habeıiıtan ımmm çiz. 
'-eye memur komiıyon batkanmm gön
~eceği rapor beklenildiii bir urada Ro
".'- hükumetine ıınır heyetinin gönde .. 
til-: Jd ~ b"Jd' ·ı . 'd" R h .. 1t~ .... , o ugu ı ın mıı ı ı. oma u-
lc.'nnetinin Somalıdaki İtalyan aakeri ma 

ltılarına bunu bildirmemiı olduğu aa
lltlrrıakt d a ır. 

i • Öte yandan Habetistanın Pariı elçili. 
~ ~diaababa' dan almıı olduğu bir met

:~ "eıretmektedir. Bu metinde 15 ikin
~ lca.n~ndaki çarpıımanın ne gibi du -
~ rrı 1Çtnde yapdmıı olduğu ve bu 11ra

"-aıı ~ulıtelit komiıyonun yanında bulu -
lia !'oruyuculardan yüz kaclannın öldü. 

bildirilmektedir. 

15, ILKKiNUN 1934 CUMART~l 

Artırmak ,·alnız özel 'değil, ulusal giicü ve 
sönenci yiikseltrnek için de gereklidir. Ya
rınld büyiik Tiirkiye'nin yapısı ökonomik 
temel iizerindc bcrkitilecekıir. Ona lw ndi 
harcmıızı lwt.alım. 

Adımız~ aıulmuz,Jır. Her yerde 5 kuruş 

içlncl gilnl 
Dün .t ... nkara radyosunda 

Fırkamız genel kitibi Bay 
Peker ökonomik amacımızı 

Receb 
anlattı 

"Türkiye kendi yaşayışrnın istediği şeyleri kendi ilk maddelerile kendi 
fabrikalarında kendi iş adamları ve işçilerile yapacak bir çizgi içinde 
sanayi memleketi olına yolWldadır ., 
Sayın yurddatlarnn; 

Ulusal ökonomi ve artırma hare
keti yeni Türkiye'nin kurtulut ve 
dirilişi çalıtmasınm ana kollann
dan biridir. Yurdumuz dütman
lardan temizlenerek kurum güç
lükleri yenildikten sonra yeni dev
letin özletmeıi, kuvvetlenmesi ve 
korunması için ökonomi yolunda 
hız almak gerekti. 

Ulusal ökonomi itleri yalnız 
devlet tedbirleri ile iyi ve çabuk 
ba~arılamaz. Bu çalıtmada bütün 
ulus bir anlamalı, bir inanmalı ve 
birlikte hareket etmelidir. 

Ökonomi ve artırma kurumu
nun devletin çalıtmaıı yanında bu 
anlayışı ulusal yayma ve maletme 
yolundaki hizmetlerini ve sıcak, 
metodlu çalrtmasını öğmeğe la
yik bulurum. Yurddatları bu ku
ruma yürekten yardım için lef vik 
ederim. 

Yurddatlar; tek insanın ve mu
kadderatta birletmit insan yığın
larının, ulusların en yüce amacı 
onurlu olmakbr; varlıklı olmak
tır. 

Göz yaşsız, yürek acısız ten ve 
güler yüzlü bir yaşama ancak bu 
şartlarla mümkün olur. Yeni dev
let yorgun, dütkün ve bitkin bir 
İmparatorluğun kül yı~mları üze
rinde itlere el koydu. llkönce yur
du ve onun bütün varhklarını kor
ku altında tutan dütman ayağı kı-

rılmalı idi, etek çeken bütün fena 
gerileme unaurları iç -çalıtmada 
engel olacak gücten ve değerden 
dütürülmeli idi. Ancak ondan son
ra ileri atılma ve yükselme içhı 
Jtlan açılıyordu. 

C. H. F. Genel K~tibi Bay R. Peker 

Ana topraklarımız üstünde biz 
bize kaldığnnız ilk günlerde var 
kuvveti ökonomik çalışmalara ve
remezdik. Bin zorluktan den al. 
mıt kafalarnnızın kazandırdığı 
tecrübe olgunluğu içinde ilk iti 
(yurdun korunması) tedbirlerinde 

----~--------------..-·---------------------
Artırmak ve yerli maJı·kullanmak 

için dünkü and 
Arbrma yedigününün üçüncü günü 

01- din, Ciiınburi7et abidesi önünde, 

. aaat 15 de Okonomi .e Artırma Kunı -
munun ön ayak olcluiu bii,ak bir alan 

toplanbaı 7apılmııtır. TiClll'et ve sanat 

olcalları talebelerile kalabalık bir halk 

kütlesinin lcabnda önce muzika iıtildal 
marınnızı çahruı, bundan sonra IÖzen
ler ı1aılı söylevlerle halkı artırma ve 
yerli malı kullan.maya çağırcbar. 

ilk Önce IÖz IÖyliyen demirciler ce. 
miyeti baıkanı Bay Sabri aöyleYiııde bu 
ırdki toplantının ıeçen J'lllan ıöre ela-

ha verimli olduğunu, gönüllerimizdeki 

inama ..-diii hızla anwıc ıoına acuna 

hayret veren IMr çabuklukla varacaiunı

zı anlattı. Ba,. Sabri yurdcla kurulan 

fabrilcalana drtardan ödüne bet para al

ma~ arbnm ile biriktirilen pandan 
yapıldıinu, bunların ulusal paranın üı
tün birer ıonuclan olduğunu, yurdUn 
bütün bu yüce itleri Ulu Önderimiz A
tatürk'e bordu olduğumuzu; Önderin, 
yurdun iıtiklalini korumak için bize ö. 
konomik aavqta güclü olmanın ıereldi-. 

,(Sonu J ilaca sayıl ada) 

-bulduk. Yan duvarlan çevrilme:. 
mit bir tarlada değerli urun ye
ti,tirilemez. Bunu, ordu için ya
pılan masrafı karırlıkıız, gelirsiz 
sayan yanlrt görütlerin aşılamak 
İstediği zararlı inanlara yol ver
memek için söyliyorum. 

Ôkonomik plan, ökonomik pro. 
gram .• 

Yıllardanberi en •ıcak dilekler
le İdenen bu devreye de çoktan 
girmif bulunuyoruz. Benim içten 
görüıüm ve inamıunla yeni Tür
kiye idarea hiç bir zaman plansız 
ve program•rz çalıfmadı. Ta bG§
tanberi her bafardan if, her atı~ 
lan adım yeni devletin önce tutun
mcuı, •onra güclenme•i, ilerleme
•İ, geniı YG§ama•ı amaclanna u
laştıracak büyük şuurun •ıraladığı 
bir ana planın bir parçasıdır. ilk 
günlerin çeıitli güçlükleri, darlık
tan içinde en öntle gelen ulu•al 
korunma (milli müdafaa) duvar
larının örülmesini geciktireme:z:
dik. 

Milli müdafaa duvarları! ••• 
Ondan •onra gümrük duvarları

nı ördük. 
Birinci duvar •ının, yurdun top. 

raklarını, ikinci duvar zenciri yur
dun pazarlarını koruyacaktır. Yer
yüzünün yeni ileri anlayqına göre 
ulu.al bir pazann denklenmemif 
bir geniılikle yaban manilalıtürü
ne açılı kalmcuı ulu.al bir toprağa 
yabancı bir ordunun ayak bcuma
ıınJan az; tehlikeli değildir. 

lıte bu yukardan görütün kur
duğu düzen içinde yurdda uluaal 
sanayi doğuyor. Büyük fabrikalar 
açıyoruz. Bir yandan da çeıitli 
çiftçilik ilerliyor, ihracat mallan
mız kıymetleniyor. Bu yeni gidit 
Türkiyede toprak üstü ürünlerinde 
deieri artıracak, toprak alb varlık
larımızı değerlendirecek, it aahip
lerini, çift sahiplerini, alıcı türkü, 
satıcı türkü, yapanları, kulla
nanlan birden güldürecektir. 

(Sona ı inci sayıladd 

Aftırma ve 7•rlt mılr iullıamıi lgln dan yapılın ınd toplıntıSI 

' 

B. Rüştü Aras bugün 
Atmada bekleniyor 

Atina, 14 (A,A.) - Türkiye Dıt 
işleri Bakam Bay Tevfik Rüıtü 
Aras'ın yarın buraya gelmesi bek
lenilmektedir. 

Kendisi burada iki gün kalacak
tır. 

Bakanımız Relgrad'dan gerıi 

Belgrad, 14 (A.A) -Türkiye Dıtarlİt
ler Bakanı Bay Tevfik Rüttü Araı bu 
sabah Atina'ya gitmek üzere Belsnd'
dan geçmiıtir. Kendisini iatu}'oncla ch
taniıler bakanı maaYiai M. Pariç ile 
türk, romen, .,._... " ......_d etpleri 
karıdamıılarchr. latuyonda daha difw 
bir çok kimseler de bulunmuttur. 

llay Aras'm Atina'ya uğraması 
iizerinde yunan gazetelerinin 

yazdı klan 
Atina, 14 (A.A) - Tiirki,.e Dqa._ 

itler Bakanı Bay TeTfik Riıtü Aru'm 
Atina'ya gelılıeaini beklemekte ola,... 
nan gazeteleri türk uluı adamaua ,.. • 
nan uluı adamlarile yapac:ajı söriifme • 
lerin iki ülke araımdaki doaduiu herki
teceğini yazmaktadırlar. 

Emin Fikri özalpı 
düngö~dük 

Beklenmedik •e çok aci1dr ölüminl 
...._ teesaill'te haber ~ Bana 
aaylavı Emin Fikri Özalp, dün büyük • 

lerimizin, Kurultay arkadaılamun, ,.a -
kınlarının ve doıtlanmn göz yqlan a
rasında gömüldü. Olkenin diiriiıtlüiü ile 
tanınmıı özlü bir çoc:uiunu böyle hir • 
denbire lcaybediti bütün tebirde senel 
bir hüzün uyandD'llUfb. 

Emin Fikri Ozalp'm ~ düa aa. 
at 12 de Hacıba,....... camiiad• kaldrn
larak Samanpazan'na kadar elde tapa• 
mıı ve Cebecide hazırlanan mezarma 
ıötürülmüıtür. Ölü ala,..nda Bqbakaa 

(Sonu J anca "t1yılıdı) 

Dünkü ayaktopu 
maç lan 

Geneler Birliği - Güvene Spor 
maçı yanm kaldı 

Çankaya Ankara Güünii 
3-1 yendi 

Ankara ayaktopu birincilikleri maç
larına dün de devam edildL Ankara 
GUcilnün alanında yapılan karıılqmal.ıı 
da oldukça kalabalık bulunuyordu. 
Sporcu adliye bakanımız Bay ŞWdl 

Saraçof lu da gelmitti. 
İlk maçı Gençlerbirliği ile Oilvenc

sporun B takımlan oynıyac:aktL Fakat 
Gilvmcsporun küçükleri alana gelme
dikleri için Geneler maçı kuaıımıt a
yıldılar. Ankara gUcilnUn küçllklui, 
çankayahlvı güzel bir oyunla O - ı 
yendiler. 

Birinci takımlar arasında.ki ilk ur
§ılaşma Geneler BiJiğ1 ile GUvenc:spor 
arasında oldu. Güvene spor alana fU 
kadro ile çıkmıştı: 

(Sonu Z inci sayıfadı) 

Buak~am 
Ankara radyosunda 

Ekim Bakam Bay 
Muhlis Erkman 

Artırma yedipnüne dair 
söylevini verecektir 



SAYIFA 2 

DIŞARDAN 
lNGtLTERE' DE 

Türk - İngiliz ticareti 
için avam kamara
sında sorgular .. 

Londra, 14 (A.A) -Avam kamanı
ımda bir saylav Tilrkiyede İngiliz men· 
faatlerinin yetkin kertede temsil edi· 
lib edilmediğini ve bu yükUmün iyi ya
pılıp yapılmadığını sormuştur. 

M. Colvil (evet) karşılığını vermiş· 
tir. 

Başka bir saylav ticaret bakanlığının 
tiirk tarifelerinin fark gözeten mahiyeti· 
ni gözden uzak tutmamasını istemiştir. 
M. Colvil cevab olarak: 

" - İngiliz ticaretinin karşılaştığı 

riichansız vaziyetini göz önünde tutu -
yoruz ve bunun içindir ki Türkiye ile 
&anlı bir surette konuşmalara giriştik.,, 
t!emiştir. 

Almunlur 1ngiltcrcye nereden 
aldırabilirler? 

Londra. 14 (A.A) - Morningpost 
'azetcsi bugüne değin ortaya çıkmamı§ 
ye M. Baldvin'in (İngilterenin sının 
Ren nehri üzerindedir) sözlerinden son
ra bilhassa abaya değer gizli bir savaş 
belgesi neşretmektedir. 

Bu belge 1918 yılında alman amiralı 
&er tarafından yuılmış ve Ludendorf'a 
g<Sndcrilmi§tir. 

Belgenin amacı alman askeri makam· 
Jannı Hcligoland adasının İngiltereye 
kar§ı bir hücum Ussü olarak çok uzak 
olduğuna ikna etmektir. Amiral Şer, 
P'landr kıyılannm, İngiltereye öldUriicil 
bir darbe vurmak için alman donanması· 
na çok müsaid olduğunu söylüyor ve di
yor ki: 

" - Bir hava hücumu için de bu 
böyledir.,, 

İngiltere • Mısır ticareti 
Londra. 14 (A.A) - İngiltere ile Mı

aır arasındaki ticari mübadelelere ve bil
hassa pamuk milbadelesi ll%erine görüş
melerin İngilterenin Mısır Ali komiseri 
Sir Miles Lampsonun başkanlığında ve 
Mançester ticaret odalarının i~tiraklle 
C!evam edilmiştir. 

JaJlOll petrolleri işi uyuyor 
Londra, 14 (A.A) - HUk:Qmet japon 

petrolleri işi ba1ckmdaki teşebbUsll te. 
kit etmeğe karar vermiştir. Tekit tarihi 
'daha belli değı1dir. 

Buhrandan zarar görenlere 
yardım edilecek 

Londra, 14 (A.A) - Avam kamarası, 
&konomik bUhrandan zarar gören mın
takalara iki milyon lngiliz liraSl veril • 
mesini teklif eden yasa layihasını UçUn
cU okunuşunda 53 reye kaJ"§ı 221 reyle 

•naylanuştır. 

YRANSA'DA 

Buğday kanunu ve M. 
Flanden'in sözleri 

Paris, 14 (A.A) - Başbakan M. 
J4'1anden, buğday kanunu layihası dola
yısi1e saylavlar meclisinde güven mese. 
lesini ileri sürerek şöyle demiştir: 

" - İktidar mevkiinin yüklerini ta
ıımama engel olan şeyler yalnız şimdi 
ortaya çıkan hadiseler değildir. Bu, ay· 
nı zamanda yüksek bir vekar meselesi -
dir. 

Eğer benim ve arkadaşlarımın tut· 
tuğumuz ~ollar bir takım şcıttlar içinde 
doğru görülürse ben bu vaziyeti kabul 
edemem. 

Hükfımet güç ve heyecanlı bir takım 
görlişmelerden sonra 17 5 reye karşı 388 
rey kazanmıştır. 

Konuşulan proje ticarett~ yavaş ya. 
nş serbestiye dönmeyi anıklamaktadır. 

M .Flanden, projenin reye konulma
ıından önce görüşmelerin süratle yapıl
masından ötürü saylavlar meclisi başka
nına ve saylavlara t~kkür etmiştir. 
M. Flanden bu projenin çiftçiler zararı· 
na olduğunu tekzib etmiş, projenin her· 
kesin faydasını temin etmekte olduğunu 
söylemiş ve demiştir ki: 

" - Bu proje çiftçilerin zararına el. 
de edilmekte olan kötU menfaatlere bir 

son -qcreccktir. 
Projede çiftçilere karşı girişilmiş o-

lan h"r türlii taahhütler muhafaza edil· 

aıiıtir 

ULUS 

GELEN DUYUMLAR 
DACNIK DUYUMLAR 

Genel lıakem aııdlaşmasını 
onayladık 

Cenevre, 14 (A.A) - Tiirkiye ile 
İsveç, 26 eylOl 1928 tarihli genel hakem 
an9laşmasmx onaylalll1Ştır. 

Habe İc;;taıı Ulu~lar Derneğine nıi 
huş "Vttracak? · 

Londra, 14 (A.A) - Habeşiıtanın, 

ulusal sınır hadisesi İtalya tarafından 
hakem kuraliyle halledilmek istenilme• 
diği takdirde, meseleyi uluslar derneği -
ne götürmek istediği haber verilmekte. 
dir. 

ı, ran - .Afgan sınırında bir 
hadise 

Tahran, 14 (A.A) - Pars ajansı si
vil ve asker afganh bir takım asielrin 
afgan - iyran sınırında Journbab'a sal
dırarak 25 kasabayı talan eylediklerini, 
2000 İranlıyı rehine olarak alıp götür • 
düklerini, 12 İranlı jandarmanın ıiJahla
nnı ellerinden aldıklannı ve bunlardan 
iki tanesini de öldürdüklerini bildinnek
tedir. Ziyan beş milyon sanılıyor: 

Belçika l>0rclar i~inclcki sı)·a
sasmı deği~tirmiyor. 

Brilksel, 14 (A.A.)- Belçika hükQme 
ti borcfar işinde önceki sıyasasının de· 
ği§miyeceğini Amerika hükOmetine bil
dirmiştir. 

Sar lıiiki'ımct komic;;~·oııu 
toplanıyor 

Sarbruk, 14 (A.A) - Sar hükumeti 
komisyonu başkanı M. Knoks, Cenevre. 
den buraya gelmiş ve hemen hükumet 
ltomisyonunu toplantıya çağırmıştır. 

Sara gidecek İtalyan kuvvetleri 
Roma, 14 (A.A) - İtalyanın Sar'a 

göndereceği kuvvetlere general Paska 
kumanda edecektir. Bu kuvvetlerin ye
kQnu 1300 kişi olacaktır. 

Almanya tekzih ediyor 
Berlin, 14 (A.A) - Gruppen Füh • 

rer Emst'in vasiyetnamesi hakkında ya· 
bancı lilkelerde yazılan duyumlar asıl. 
sız ve tahrikti mahiyettedir. 

l\f. Litvinof 

Berlin, 14 (A.A) - Berlin'in rus 
mabfellerine göre M. Litvinof, Cenevre
den geçerken Berlin'e uğrayacak ise de 
sıyasal görilşmeler yapmıyacaktır. 

Otel yangınında ölenler 
Lansing - Mişigan -, 14 (A.A) -

Bir otel yangınında ölenlerin sayısı o • 
tuz kişi olarak tesbit edilmiştir. Altmış 
ki§i daha kayıbtır. 

\ YUNANISTAN'DA. 

l l\'I. Zaimis yemin . 
etti 

Atina, 14 (A.A) - Cumur başkanı 
M. Zcimi.s•m y.eni beş y.ı1lık başlranlr'k 

devresi için yemin merasimi, bugün 
saylavlar sarayında saylav ve ayan mec
lislerinin birlikte yaptıklarr toplantıda 

yapılmıştır. M. Zaimis'in yeni baskanlığı 
bugün başlamaktadır. 

Merasimde hükfimet erk§nı, Sen Si· 
nod azası; bütün mezhebler başkanları, 
yüksek memurlar, ordu, donanma ve 
tayyare zabitleri, sefirler heyeti anık 
bulunmuşlardır. 

Sokaklarda birikmiş olan halk, cumur 
başkanı M. Zaimis ile başbakan M. Çal
daris'i alkışlamıştır. Bir efzun taburu 
ile diğer asker kıtaları, cumur başkanlı· 
ğı sarayından parlamentoya kadar olan 
yolun iki tarafında yer almıştı. 

Başbakan M. Çeldaris ile öteki hüku
met erkanı tarafından karşılanan cumur 
başkanı M. Zaimis, alkışlar arasında kür· 
süye çıkmış ve Atina başpeskaposu ta· 
rafından kendisine okunan yemin sure
tini tekrar eylemiştir. 

Bu sırada borazanlar çalıyor, muzi • 
kalar ulusal marşı terennüm ediyor, 
şehrin lizerinde tayyareler uçuyor ve 
halkın coşkun alkıştan yükseliyordu. 

Cumur başkanı M.· Zaimis, merasi -
min sonunda cumur başkanlığı sarayın· 
da hükOmet adamlannm ve sefirlerin 
tebriklerini kabul etmiştir. 

Bu akşam gerek Atina şehri ve ge· 
rek Akropol donatılacaktır. 

BUJ~GAR1STAN'DA -
Sıyasal fırkaların 

1 

mallaı·ı zaptediliyor 
Sofya, 14 (A.A) - Neşredilen bir 

kararname, eski sıyasal fırkaların bütün 
mallarının hükOmet tarafından müsa • 
dere edilmesini emretmektedir. 

AL1\IANY A 'DA 

Savaş ihtimali 
yol{muş 

Fon Papcn böyle söyliyor 
Parla, 14 (A.A) - M. Fon Papen, 

Pöti Jurnal gazetesine bildirimde bulu
narak demiştir ki: 

" - Fransız - alman çalışma bera
berliğinin zaruretine kanığım. Bu çalış-

ma beraberliği olmıyacak olursa Avrupa 

ve dünya çökecektir. 1914 öldürüşmele· 
rini görmUş olan nesiller yaşadıkça bir 
savaş çıkması° ilitimiili yoktur. " • " 

Dün Ankara radyosunda 

Fırkamız genel katibi Bay Receb 
Peker ökonomik amacımızı anlattı 

(Başı ı. inci sayrfada) 

Bu anlab§ta bir yanlış anlayışa 
yol açmaktan sakınıyorum. Onun 
için bu sözlerime başka sözler ek
lemeliyim: 

Türkiye kendi yaıayıtının istediği 
§eyleri kendi ilk maddeleri ile kendi 
fabrikalarında kendi it adamlan ve İ§· 

çileri ile yapacak bir çizıi içinde ıanayi 
memleketi olma yolundadır. Bu gidi§ 
yurdun ziraat memleketi olma11 halini 

deiittirccek, toprakların itleme gücünü 
küçültecek değildir. Bunun tam aksine 
olarak yurdun yeni sanayi açılııı topra· 
ğın itlenmeıini geniıletecek ve toprak 
emeğinin karşılığını değerlendirecektir. 

Yurddaşlar, 

Yeni gidişin hızı bizi, kendi kendini 

tıunamlayan, kendi kendine yeten bir u
luı olmıya götürüyor. ileri ulus, yalnız 

sıyaaal, yalnız kültürel bütünlük (cüzü. 
tam) değil, onunla beraber bir ökonomik 
bütünlüktür de. .. 

Türkiye bu bütünlüğün ideal tezahü
rü olan (otarşlk) ulus olmanın bütün 
tabii prtlannıı sahibtir. Sade tcknicin 
metodlu. rasyonel ıahımanın verimi bu 

balumdan bir yurdun yüzünü güldür • 

mez. Muharrik kuvvet (fora motris) 

ile gerekli sanayie yetecek cins ve mik

darda ilk maddenin ve bunların yanında 
bütün yenip besleyen maddelerin de bir 

toprakta bulunması gerektir. Bu yön • 

den Türkiye bir çok uluslar için kıs • 

kançlıkla görülecek varlıklar İçindedir. 

Girdiğimiz yeni yol ile geçmit zaman • 

farın eksik bıraktığt sanayi tekniğinde 

yetiıtikten ıonra baılamnızı daha dik 

taşıyacağız. Yeni Türkiyenin 11yasal re
jimi, sanayiletme devrinin klasik sınıf 

kavgalarına yol açtırmıyacaktır. Ancak 

bununladır lö yurdumuz ve ulusumuz 

birbirini didikliyen ve büyük varlığı 

düşkünleıtiren parçalanma yerine her 
çalııma unsuru ötekini tamamlayan bir 
yüce bütünlük olacaktır. Bu konuıma • 
mın ilk sözlerini son sözler olarak da a
lacağun. Tek yapyı§ın ve ulusal yaşayı· 
tın ideali ... Onurlu ve varlıklı olmak ... 

Türkiye en kısa yoldan en geni§ var-

Jıklara gi~iyQr. · 1 • 

Yaşasın ulusçu, halkçı, devletçi, inkı
labcı ve laik Türkiye Cümhuriyeti ... 

• I 

(Bap 1 inci say.zf:ıda) 
İsmail - Nuri, Cemal - İhsan, Mus

tafa, Muammer - Doğan, Ali Rıza, 

Kuroan, Nejad, Süreyya. 
GencJcr Birliği de şu takımla oy

nuyordu: 
Hidayet - Asım, Mithat - Muzaf

fer, Nurullah. Ahmed - Gültekin, Sa· 
Jahattin, AH Rıza, Erol, Basri. 

Orta eri: Altınordudan Bay Nccded. 
<Oytm, Cenc'lerin çok aı,"lT b<ıskısı 

altında başladı. Güvene sporlular güc
lü rakiblerine karşı koyabilmek için 
çok enerji harcıyorlardı. Böyle olduğu 
halde oyunun birinci bölümünü O - 4 
yenilmiş olarak bitirdiler. 

İkinci bölümde iki gol daha yiyen 
Güvene sporun kaptanı, hatalı bir çar
pış üzerine orta erini aydınlatmak is· 
tedi. Orta eri de onun karışmasını zi· 
yade buldu ve alandan çıkarmak istedi. 
Güyenc sporlular hepsi birden alandan 
çekildiler ve maç da yarım kaldı. 

İkinci maçı Ankara şampiyonu 
Çankaya ile Ankaragücü oynadılar. Bu 
iki takımın yapacağı karşılaşma, Anka· 
ra birinciliği üstünde kendini duyura
cak bir ehemmiyette idi. 

Çankayalılar alana şöyle çıktılac: 
Yensan - Fethi, Fuad - Nihad, 

İbrahim, Gazi - Ömer, Abbas, Orhan, 
Ömer, Osman. 

Genelerin takımı da şöyle sıralan
mıştı: 

Muharrem - Salih, Ali Rıza - Or
han, Hüseyin, Bilal - Abdi, Ccvded, 
Fahri, Seyfi, Saim. 

Orta eri Muhafızdan Bay cemal. 
Oyunu uzun uzun anlatmadan önce 

söyliyelim ki bu karşılaşma syircilere 
güzel bir oyun seyrettirmek bakımın· 
dan gerçek güzel olmuştur.İki takım za
man zaman ele geçirdikleri üstünlükle 
biribirlerini sıkıştırmışlar, kazanmak 
için harcadıkları enerji ile ortaya ça· 
buk ve teknik bir oyun çıkamu~lardır. 

Ankara gücünden bir oyuncu işledi
ği suç yüzünden orta eri tarafından dı
şarı çıkarılmıştı. On kişi oynıyan An· 
kara güclüler çankayalılara karşı koy
mak için çok çabaladılar. Fakat yedik· 

leri golden biraz sonra, akıncılarının 

en cyisi Fahri de sakatlanarak çıktı ve 
oyunun bütün yükü güçlülerin döfan
sına yıkıldı. Birinci bölüm, Çankaya 
sol içinin az görülür derecede gilzel bir 
vole şütünün ağlara takılması yüzün
den O - 2 çankayahların kazancile 
bitti. 

İkinci bölüm gene beraberce bir oyun 
görüyoruz. İki takım da bu bölümde 
birer gol çıkardılar. Çankaya 1 - 3 
kazan.arak bu seneki durumunu daha 
knvvetleştirdi. 

İstanbul maçları 
Fener - Bt·şiktaşı 1-0 ycn,Ji 
İstanbul, 14 (A.A.) - Bugün şam

piyonanın en mühim karşılaşmaların

dan biri olan Fenerbahçe - Beşiktaş 

maçı Şeref stadında kalabalık seyirci· 
le-r önünde yapıldı. 

Takımlar şu 'ekilde yer almışlardı: 
Fenerbahçe: Hüsam, Yaşar, Fazıl, 

Mehmed, Reşad, Ali Rıza, Esad, Niya· 
zi, Namık, Muzaffer, Şaban, Fikret. 

Beşiktaş: Hüsnü, Nuri, Faruk, Fey
zi, Hayati, Hakkı, Şeref ve diğeT ta
kımlardan alınmış dörd oyuncu. Ha· 
kem B. Adem. 

Oyun saat 15,15 te Fenerin bir hü
cumu ile başladı. Beşiktaş müdafaasın· 
da kesilen bu hücumdan sonra top bir 
müddet ortalarda dolaştı. Oyunun be
şinci dakikasında Fener aleyhine ve
rilen bir favul avutla neticelendi. Fene
rin soldan bir hücumunda Fikretin or
taladığr topu Şaban kaçırdı. Beşiktaf!Jl 
soldan bir hüc&mu neticesiz kaldı. O
yun durgun bir ~kilde devam ediyor· 
du. 

Esadın 20 pastan çektiği çok güztl 
bir şutu Beşiktaş kalecisi tuttu. Fener
liler şimdi oyuna çok hakim bir vui· 
yet aldılar. 

Fenerin soldan yaptığı güzel bir 
hücfunu esnasında top Namık'a geçti. 
Namık Feyziyi ve HüsnliyU atlatarak 
güzel bir şutla topu sol köşeden Beşik
taş kalesine soktu. Ve bu gol Fenerin 
ilk ve songli'oiyet golli oldu. Bu gol 
temiz ve kusursuz, soğukkanlıhkl ya· 

. acşiktaş bir hücumunda Yaşarın ı
r pı]mış bir goldü. 

ıskası Fenerbahçe kaksini tehlikeli 
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bir vaziyete soktu. Fakat Es~ ,ı,"' ye
rinde bir müdahalesi, muhakkrk bir go· 
le mani oldu. Beşiktaşm bir iki hıic.1· 
mu Fener kalesi önünde kesildi. 

36 ıncı dakikada soldan bir Fener 
hücl'ımunu Muzaffer acdesi yüzünden 
heder etti. 

41 inci dakika: Soldan inkişaf ed~n 
bir hüciımda Fikretin giizel bir şütünil 
Beşiktaş kalecisi elinden kaçırdı. Fa• 
kat bu güzel fırsattan istifade ~tmek 
için koşan Niyazi Guzel bir şütle topu 
ağlara takmağa muvaffak olduysa da 
hakem bunu gol addetmedi. Hakemin 
bu kararı seyirciler arasında birçok 
münakaşalara sebebiyet verdi. Oyuna 
sayısız devam edilerek devre bu suret .. 
le Fenerbahçe lehine bitti. 

İkinci devrenin ilk dakikalarında 
Beşiktaş ağır basmıya başladı. Feneı 

takımında bariz bir gevşeklik görün~ 
yordu. Fakat bu vaziyet uzun sürmedi, 
oyun da zevksiz ve denk bir şekil al• 
mıya başladı. Bu hal 20 inci dakikaya 
kadar sürdü ve yavaş yavaş açılan Fe
ner gene tehlikeli ve düzgün hiictım., 

lara başladı. 
Fener yavaş yavaş gene hakim bil." 

vaziyet aldı. 30 uncu dakikada Fazıl 

Jüzumsuz bir çıkışla Fener aleyhine! 
bir favl yaptı. Bugün güzel bir oyun. 
oynıyan Fener takımının en fena oyun• 
cusu Fazılın yaptığı bu hatalı vaıiyet! 
Esad ve Yaşarın müdahalesi le kuı tarılı 
dı. 

35 inci dakikada Şerefin bir hücu• 
muna favullü durduran Fener mlidafi.• 
leri muhakkak bir gol tehlikesi geçir .. 
diler. Korner ile neticelenen bu ceza 
vuruşunu da Hüsam kurtardı. 

Artık oyun bitmek üzere olduğıı 

için Beşiktaş beraberliği temin gayre .. 
tiyle birkaç canlı hücfun daha yaptı. 

Fakat Fener müdafaası şimdi canlı 
bir oyun oynıyordu. Beşiktaşlıların a• 
kınları Yaşar ve Fazılın ve her yerd 
yetişen Esadm zamanında yaptıkJari 

müdahalelerle neticesiz kaldı. Oyun dl 
1-0 Fenerbahçenin galebesiyle bitti. 

Fenerbahçe güclil hasmmı yenmek 
için bugün lik maçlarının en gilzel o.,l 

1 
yunlarından birini çıkarmıştır. Oyurıj 
cuları arasında Esad sabada-ki 22 kişi 1 
nin şliphesiz en eyisi idi. Fikret, Şabatl 
Niyazi, Yaşar da muvaffakıyetli bir oıı 
yun oynadılar. 

Beşiktaş takımı ise hasta olan Meh• 
med Ali, Adnan, Nazım ve Şeref'teı1 

mahrum bulunuyordu. Fenerbahçe gi~ 

bi ağır basan bir rakib karşısında b~ 
dört eyi oyuncunun olmaması BeşiD 
taşı zlfa uğratmıştır. Buna rağmen u1 

mumiyet üzere eyi oynadı. HüsnU, şerc\ 
ve Hakkı çok muvaffak oldular. 1 

Bu maçtan evet yapılan geneler mi.t1 
sabakasını Fenerbahçe takımı 2-1 k•" 
zandı. B. takımlan da Beşiktaş nizant4 

sı2oyuncularla çıktığı için Fenerin it~' 
razı tlzerine resrn! maç yapılamadrı 

Bundan sonra ild takım aralarında h 
susi müsabaka yaptılar bunu da Fener•J 
bahçe B. takımı 4·2 kazandı. 

Vefa - f lanhuJ Spor 
İstanbul, 14 (A.A.) - Vefa ile ts• 

tanbul spor arasında yapılan maç yat" 
mur yüzünden neticelenememiş, fakıı( 
2 - 1 İstanbul spor galib vaziyett• 
iken oyuna son verilmiştir. 

Uşak kadınları toplamh 
Uşak, 14 (A.A) - Bugün tehir ıne" 

lisi üyeleri Bayan Nedime Nurinin b11Y 
kanlığı altında Halkevindc toplanan Y';i: 
lerce bayan saylav seçme ve seçilme tıa ~ 
kının verilmesinden ötürü Atatürk'e, 1' J ,_. 
rultay Başkanı General Kiz.ım öza P ııa 
Başbakan General ismet lnönü'nc fil' • 
Genel Katibi Receb Pcker'e, sevine "I 
saygılannı bildinnitlerdir. 

,.,Jt'9 
Çocnk1ara yarılım borcunnı · 

Kış geldi. Kııın soğuğundan vek:: 
soğuğun getirdiği hastalıklardan yo .r .. •. ı,o, 

yurddaşlanmızı korumak hepimızı~ 1 ~ "deınıf o numuza borçtur. Bu borcu 0 , ııt• 
mak için kullanamadığunız cskı .~7 ÇO ~ 
lanmız.ı çocuklnnmız.ın eskilerını 

.' elim· cuk Esırgemc Kurumu) na ver 

Karahisar~da sc-;Jm i~Jc~i bt' 
• 4 (A.A) _.. Bugun Karahısar, 1 la tı y~ 

lediye meclisi fevkalade bit top n , g~ 
• . • • kurulma• para'k saylav seçımı ı~m . . ıştıı" 

reken teftis heveti üyclcrını ayırın 
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Y Qrı - ıı)·osal 

fi atları Nakliyat 
sıyasası 

Ulusal ökonomimiz uluşçu solsallık 
(devlet sosyalizmi) türeıine dayandığı
~ göre, istihsal fiatlarile istihlak fiat. 
larını ~yarlamak iti, içpazarımızın bq
tan aşağı yaratılmakta olduğu şu kuru
luş devresinde uluıun başlıca yükümle
rinden biridir. lçpazar yaratılırken ge
rıet fiatları ayarlamak, genel fiatları a. 
Yarlayabilmck için de nakliyat fiatların
da uygun bir sıyasa tutmak, bugün, değ
me memleketin kolay başaracağı bir it 
değildir. Çünkü pek az memleketlerde, 
Ökonomik kurumlann baıhca manivela
ları uluıların elinde bulunmaktadır. 

Bizim gene d 'rnci Türkiye'mizde, 
ulUfçu ökonomi o denlü ilerlemeler yap· 
rtııı bulunuyor ki, ulugumuz, İçpazarm 
kuruluıu sırasında genit bir fiat politi. 
ltaıına artık kolaylıkla el atabilir. 

Baymdırhk Bakanlığı, pek yakında, 
bütün kara nakliyatı vaııtalarımızı uluı 
~e uluı hesabına ete geçirmif olacaktır. 
Oaenanb İmparatorluğu zamanında, im
s.r.torluk topraklarının iıtiımar yolile 
bir açık pazara çnrilmesine cöre yapılan 
de.n.iryollar kanı dııarıya akıtan ıiryan
'- gibi, iıtlhsal mıntakalanmızdan Iİ· 
......._ra doğru uzabhrdı. Yurdun ban
-._ limanlardan dıta"Y• doğru bir kere 
~a batladı mı, artık yeryer bat
töıteren ökonomik bemorrajileri önJıe.. 
IQeoin imkanı kalmazdL Osmanlı f mpa
"-torluiu zamanındaki demiryolculuk, 

laundan ibaretti. 
Bucün ise, bütün Anadolu'da, yaban

c:. ıörüıle yabancı kazanclar için kurul
"'"' yabancı demiryollardan bir tek Jd. 
~tre kalmamak üzeredir. Bunun yal. 
~ uluaal anlamı bizi sevincden tat•rla· 
~İr. Kaldı ki ulusal anlamı, hemen ar
"-a.ndan, ökonomik anlam tamamlaya
'-lrtır. Bu da, uluf'lllluzwı, bundan böy
le artık, ulusal bir fiat ııy .... rnda, de. 
'-'İryol nakliyat tarifelerinıizden gereii 
tibi faydalanmuıda. Artık iıtibsal mm
~larmuza dolayısile ihracat fiatlan • 
~ yahut yerli sanayiimize hammadde 
~ırlayan içpazar ürünlerimize yahut 
~· daha cenel bir bakımdan iıtihsal ve 
'-liblak fiatlarnnıza göre ayarlanacak bir 
ts.t politikasına nakliyat fiatlarını te -
..... olarak almak Ye bu temel fiatlan 
hrektiii gibi indirmek çıkarmak, ulutu
'n elindedir. Ve bu iıe, ulusal öko. 
~n ana ıartlanndan batka kimse 
~tamu. 

Bayındırlık Bakanlığmm (tarife a -
~ı) ujurunda yaptığı bu qsiz (d• 
~ollannuzı ulwlattırma savaıı) nı 
~ce anlamak, hem borcumuz hem 
'- lcıvancnnızdır. 

BURHAN BELGE 

-· 
Atatürk 

Adı için kanun teklifi 
~ llay İbrahim Süreyya <~<>:<=aeli) n~ 
ltrı ltlal ~~adlı Cümhur r~isu~ız~ ven · 
~ Atatürk soy adının hıç bır kımse ta
'11'1dan öz ve soyadı olarak kullanıl
>e '-lası hakkında kanun teklifi Dahili
'lt encümeninden geçerek ruznameye 

"11aıştrr. 

~~lav seçimi def terleri 
anrklanıyor 

\iıd~~hiliye Bakanlığına Valiliklerdrn 
~ıtıldiğine göre yurdun heryerinde 
~ti defterlerin anıklanması ip hızla 
~-emektedir. Ayın on altısında defter 
'-lt\ eksikleri bitmiş ve araştırma ko · 

Vorılarına verilmiş bulunacaktır. 

l._,..itı· f>.. .. k F~I · · B "' :ı :ııuyu - • çı~ı ergama 
haraheJPrinde 

~ ~I kllrna, 13 (Ulus) - İngiliz bü-
~ ç' • 
~ h 11• ile kar111 ve arkadaşları Ber. 
-"""" l\rabelerini gezmiıler, iyi duygu
~'~)'tılmışlardır. Akropoldaki eşsiz 
~· ~a Akkus~ik denemeler yapmış
.. ~1- •kala mabedini gezmişlerdir. 
~..;daki dantela gibi itlenmiı mer -
~ h•Yranlıkla aeyretrniıler, türk 
~...:.terleri ve sanatı ile de yakından 
' ,'d. olrnuı1ardD'. Büyük elçi artır
~ti 'Riiıı~ dolayıaile açılan öğretici 
~;:.:;;u! ve be~enmi~tir. 

ULUS 
&2±± _ = • 

iÇ DUYUMLAR 
Artırma yedigünü 
ülkede l{utlanıyor 

Afyon'da 
Afyon, 14 (A.A) -Artırma yedigü. 

nü dolayısile bugün şehrimizde yerli 
malları ile doldurulmuş arabalar, halk 
ve okuUulnrdan teşekkül etmiş bir ala 

'd • y 
geçı resmı yapmış ve Halkevinde top-
lanmalar olmuştur. . 

Zongnldak'ta 
. ~o~g~ld~k, 14 (A.A) - Artırma ye

dıgununun ıkinci günü de çok canlı ve 
~areketli geçmiıtir. Halkevi salonların. 
da Atatürk okulunun verdiği müsamere 
yerli malı ve artırma amadarım halka 
yaymak bakımından çok Eaydah olmuş
tur. Vilayet fırka başkanı doktor Mitad 
Altıok, sıyasal hakların en büyüğüne ka
vuşan türk kadınım bir kere daha kutla
?''' ve Ulu Önder Atatürk'ün yarattığı 
ınkrlabı ileriye götürmek için yurdun 
daha on milyon düşünen Ye çalıtan kol 
kazanclrğını söylemiıtir. Halle Fırkasının 
salonları fırkaya kaydolmaya koıan ka
dınları. '4olmuttur. 

Bursa' da 
Bursa, 14 (A.A) - Artırma yedıp

~ü .. cumurluk alanında binlerce yurddq 
onunde kutlandL lıtiklal marıı ile bat· 
layan bu bayramda kız liaesi müdürü ve 
daha bir çok yurddaı ıöylevlerile bu -
günün anlamını ve değerini anlattılar. 
Bundan sonra cumurluk marıı hep bir 
ağızdan söylendi. Okullarda müsameH
ler verildi. 

Konya' da 
Konya, 14 (A.A) - Dün akşam Hal

kevinde artırma ve yerli mallar için bir 
söylev dinlendi. Bugün de esnaf kuru -
munub ve okulların birliği.le cumurluk 
alanmda loplanılmıt ve söylevler Yerı1 -
dikten ıonra Atatürk'ün heykeline ci • 
dilmit ve bir ıeçid yapdmtıtır. 

llfuğla'da 
Muila, 14 (A..A) - Artırma yedip

nü dündenberi hatl:ımıttır. Biriktirme 
kurı•munun yolladığı resimler, kurumla. 
ra, okullara ve her yere dağıtıldı. Ba -
gÜn öğleden sonra ikinci okullar ufak 
çocuklanmızca müsamere Yerildi. 

Maliye tayinleri 
Kırşehir tahsil müfettişi Bay Kemal 

İstanbul mıntakaar tahsil bat memurlu
ğuna, eski Kırşehir defterdarı Bay Rab 
mi Seyhan vilayeti tahsil müfettişliğine, 
Fatih nıalmüdürli Bay Ragıb Betiktaı 
malnıüdürlüğüne, eski İstanbul defter
darlığı tetkik memurluğundan müstafi 
Bay Ömer Hulusi Fatih malmüdürtu
ğüne, Göksu malmüdürü Bay Mansur 
Darende malmüdürlüğüne, Hopa mal
müdürü Bay Tevfik Çoruh merkez mal
müdürlüğüne, Tekirdağ merkez malmO 
dürü Bay Ali Hilmi İçel malmüdürlüğU 
ne, Posta Telgraf muhasebe birinci mU
~eyyizi _Bay Mustafa petrol arama ve 
ışletme ıdareai muhasebeciliğine Iznık 
malmüdürü Bay İbrahim Saray .'.rıatmtl· 
dUrl~ğ.ü~e, İstanbul levazım. imirliğl 
başkatıbı Bay Şükrü İzmir nıuh:tsebe 
mümeyyizliğine tayin edilmişlerdir. 

Samsun kadınlarının ba,·ramı 
Samsun, 14 (A.A) - Samıu~ kadın

larJ bu gece Halkevinde toplanarak ken
dilerine saylav seçmek ve seçilmek hak
kının verilmesinden ötürü ıevinç teza
hürleri yapmışlardır. Bir ağızdan istik. 

lal ve cumurluk martları söylendikten 
sonra özen bayanlar kadınlara bu hak _ 
km verilmesinin ülkenin soyıal varlığın
da bir dönüm olacağına dair heyecanlı 
söylevler verdiler. 

ÇAGRILIŞ 
B. M. Meclisinden: 

Artırmak Ye verli malı kullanmak 
ol 

için dünkü ancl 
(Başı 1. ı'ncı' sayrfada) 

ğini anlattığını, yerli malı kullanmanın 
bir ulusal İ§ olduğunu öğrettiğini niha
yet bizi ökonom:k :zafere götüren büyü'<
lerimizin yurdseverlik sıyasasının bu lu. 
vanclu günü yaşattığını söyledi. 

Bay sabri alkışlarla biten söylevini 
şöylece bitirdi: Artırma alanında ü~tün 
o' acağız .. Çünkü bizi ölümden kurta
ranlar gene başımızdadı~. Ulusal artır
ma kurumunun yurdda başardığı bü -
yük işlerimize güven verebilir. Ata· 
türk 1 sen her dediğini, her dilediğini 
yaptın ... Bizi tutsak olmaktan kurtar
dın ... Bizi acuncla en üstün bir ulus o· 
larak tanıttın. Bizde bugünkü ulusal 
savaşların durmada11 yılmadan, ve bık
madan istediğin gibi çalı'?acağımıza, 

bütün buyruklarını durup dinlenmeden 
yerine getireceğimize, bir kez daha and 
içeriz!,, 

Bay Salıri'den sonra kürsüye çıkan 
Bayan İffet Halim Oruz, söylevine şöy
le başladı: 

Yurddaşlar f 
Yüce bir ulus, içinden gelen hızın 

varlığına ve sarsıntısına sığınarak ileri
ye ve geleceğe doğru yürümektedir. 

Sakaryada denenen güc, Lo:r:anda 
kendini evrensel yasalara tanıtmış ve 
her glin bir basamak daha yükselerelc 
bugün artık öz benliğini bulmu,tur. 
Böylece bu dönenme, onun ulu Önderi 
Atatlirklin götürdüğü yola doğru her 
gün biraz daha inanclı olarak yönele· 
cek ve hiç bir benek gözden kaçmadan 
bu blitünlilk yeryüzünün taşına topra
ğına kazılacaktır. 

Arkadaşlar r 
Biliyorsunuz, ki yerli mallar ve ar

tırma yedigünll içinde bulunuyoruz. Bu 
işin dönenme sıyasamızda bir ana çiz
gi olduğunu artık hepimiz öğrenmişiz· 
dir. Dünün çorak tarlası listünde bu
gün yükselen bacalar bu öğreniıin ve 
bu inancın en aağlam ve canlı birer ör
neğidir. 

Ey türk ulusu 1 senin bükülmez ko
lun bu işi de başarmıştır. Yaptık, ya
pacağız. Yurdu ökonomi bakımından 

da en listün dUşUncelerle onaracağız. 

Daha dün değerli Başbakan İsmet İn· 
ynil'nlin, bilir ve ergin bir görü,le bi
ze anlatınış olduğu bu if, şimdiye ka· 
dar göstermiı olduğumuz çabalamala
rın ne dentu yerinde olduğunu ve böy
lece yeryüzü sıkıntı çekerken, bizim 
niçin yıldan yıla Ustiln bir duruşa gir
diğimizi açıkca bize gösterir. Ticaret 
sıyaaamızın günden güne bir ilerleyiş 
göstermesi ve paramızın değerinin ye
rinde durması hep büyüklerimizin aç
tığı yolda, bizim canla başla uğraıma· 
mızın verimidir. Yolumuzda daha büyük 
bir inanla yUrüyeceğiı:, daha ileri it
ler için de elimizden geleni yapmaktan 
bir gün geri durmıyacağu:. 

Bakırköyde, fzmit•te, Kayseri'de Na
zilli'de tüten ve tütecek olan bacalar, 
türkün demir kolunun neler yapabile
ceğini bir kez daha acuna anlatmıt ve 
bizi yerylizü ıanayiine tutsak görmeli 
istiyen başların kara du,uncelerini bu 
dumanlar altüst etmiştir. Ökonoml ıı-

yasası, bu işi de çiı:ilmi' günden önce 
başaracaktır. Bugün kadın, erkek bil
tün bir ulus, yurdun işlerini tek varlık 
olarak kucaklamış bulunuyoruz. Varlı
ğımız önünde her zorluk baş eğeceli, 

her çetinlik diz çökecektir.,, dedikten 
sonra, arkadaş yürü ve çalış! yolun •· 
çrk ve inanın bütündUr, yurd senden 
sonsuz iş bekliyor, onun yoluna ve ile
riye! sözleriyle bitirmiştir. 

Bayan İffet Halim Oruz'dan sonra 
ticaret lisesi muallimlerinden Bay Mu
hittin İnözü ''bu alana, ulu AtatUrkUn 
büyUk Mehmedciğin önünde en gür seı 
le and içmeğe geldiğini, bu andın, kur
tuluş savaşında ulusun yaptığı and gl· 
bi olduğunu anlattıktan sonra, andın 
şu olduğunu söyledi: 

Bay tnözü, cöylevine devamla, ser
gi evini dolduran yurddasların. ökono
mik savaşın ilerleyişini gördül<lerini 
ve en çetin savaşları br.şaran türkün 
bu yolda da koştuğunu bildirdikten 
sonra, başımızda, yurdumuzu kurtaran 

Atatürk'ün, yurdun yükiinü omuzların
da taşıyan Basbakanın bulunduğunu, 

onların gösterdiği yolun ulusu ışığa 

kavuşturduğunu söyledi ve "türk için 
yürümek değil, koşmak var!,, dedi. 

"Uluslar, yalnız sryasal yükselişle 

değil, ökonomik yükselişle ancak ülkil-

ye kavu~urlar,, diyen Bay İnözD, birin
ci ülküye Dumlupınarda kavuştuğumu
zu, ikincisinin de "Dumlupınarr,. doğ-

mak üzere olduğunu söyliyerek, ban
kalarda biriken paranın 80 milyonu bu-

lacağını, bunun türk gücünil gösteren 
bir örnek olduğunu, güdüklerin türkün 

giicünü artırdığını ilave ettikten sonra 
Atatürk'ün sesi kulaklarımızda çınlarlı

ğım, "muhtaç olduğumuz kan damar
larımızda mevcut., olduğu için bu sa-

vaşı da kazanacağımızı söyledi ve: 
- Hep beraber and içelim yurddaş

lar, benimle beraber bağırın ki sesimi

zi acun duysun: Yerli malı kutlanaca· 
ğız, yerli malı kullanacağız 1 diyerek 
söylevini bitirdi. 

Kültür bakanlığında 
edebiyat ve dil toplantısı 

Edebiyat programı üzerinde konuş· 
mak üzere kültür bakanı Abidin Özmen 

in başkanlığı altında Bay Hasan Ali 
Ylicel, Bay Besim Atalay, Bay Mehmed 
Emin Yurdakul, Bay Ali Canib, Bay 

Halil Vedad, Bay Necmettin Halil dUn 
kUltilr bakanlığında toplanmrşlar ve ilk 
konuımatarmı yapmııtardır. İkinci top
lantı pazar günüdür. 

Türk yurddaşlığma 
alınanlar 

Rus sıyaaal mültecilerinden olup hiç 
bir kötü halde görUlmiyen 5 ki~inin iç 

itler bakanhğının isteği üzerine bakan
lar heyetince tilrk vatandaşlığına alın -
malarına karar verilmiştir. 

Çocuk bakımı hakkında 
dersler 

Çocuk Esirgeme Kurumu salonunda 
hw 15 günde bir çocuk bakımı hakkın
da dersler nrilecektir. Kurumdan ıüt 
alan annelerin devamı prttır. Derslerin 

sonunda ekıiksiz devam edenlere müka
fat nrilecektir. 

ilk derı 15 1 inci Unun pazar cünü. 
dür. 

S.\ YiFA : 

Ankaı·a radyosu 
Dün Ankara radyosunda metnini ga

zetemizde okuduğunuz Cumurluk Halk 
Fırkası Genel Katibi Receb Pcker'in söy. 
]evinden sonra Bay Necdet Remzi Ye 
Ulvi Cemal tarafından verilen konaenle 
Nardimin konsertosu çalındı. Çocuk ma· 

salları okundu, Konsere devam edilerek 
(San Kör) den Sicilyano ve Rigoclom, 
Korzakof'dan hind türküsü, Granadaf. 
dan danı İspanyol çalmdı. Program dqı 
Madam lvan Rod üç şarkı söyledi. A. 
jans haberleri okundu. 

BUGÜNKÜ PROGRAM 

Ziraat Bakam Muhlis Erkman tara. 
fından Artırım yedigünü dolayısile bir 
söylev verilecek muzikde, Rh·aldi'ain 
konsertosu, Necdet Remzi, Ulvi Cemal

Sporcu konuşu)'or. Gene muzik: Elman
ın Oryantalı. Monaıtero'nun (Elham
ya veda), Ernst'in Elejiıi, Bayrnchrldı: 
Bakanlığı saati. Danı muzifi ve~ 
haberleri. 

---------···---------
Emin Fikri Özalp'ı 

dün gömdük 
(Başı 1. inci sayı/ada) 

ismet lnönü ile bakanlar, pek çok say
lavlar, bakanlıklar ileri gelenleri ve p 
kalabalık bir halk kütlesi hazır bu'-. 
muştur. Mezara Meclisce Ye bir çok alu 
tal ve ulusal kurumlarca gönderilen pek 
çok buketler konulmuştur. 

Emin Özalp ve tiirk maarif 
cemiyc.·ti 

Türkiye Maarif Cemiyeti, F.min 
Fikri Özalp ile en değerli üyesini yitir
di. Emin Özalp canını yurduna, ulıuau
na bağlamış, savaş alanlarında <Sliime 
gülmüş bağatırlardandı. Bütün dirili

ğince bu uğurda çalışıp didinmeyi bil
di. Saylavhkla geçirdiği yıllar yurdu 
için eyilik istiyen bir çalışma ile geç
miştir. 

Türk Maarif Cemiyeti geçen yılki 

genel toplantısında onu merkez kmv
muna seçti; ordan idare üyesi oldtL 

Emin Özalp'ın, Türk Maarif Cemi-

yeti üzerine düşündükleri çok genJfti; 
onu gerçekten çok büyük ulusal bir 
amaca doğru götürmenin yollarını arı-

yordu. Şimdiye kadar cemiyetin yap
tıklarını azımsıyor. onun daha geni? 
ülklilil bir kuruma sokulmasını istiyor
du. 

E. Özalp'ın dileğince bu kurumu, bir 
IAik ve ulusal (mision)u üzerine olma
lydı. Yetiştireceği yurd yavruları, Af-

rika çöllerini bile boylamağı gözüne 
kestiren misiyonlar gibi türk bilimi Ye 
kültürü uğruna can vermeği ün bilıne
lidirler. 

Emin Özalp, bir yıldan az bir ku
runda cemiyet için en yüksek yararlık
lar göstermiş, üye arkadaşlarının derin 
sevgi ve saygısını kazanmıştı. Ondan 

çok umutJanıyorduk. Yitimi ulus gibi 
cemiyetin de yerini doldurmakta güç
lük çekeceği bir yitiktir. Arkadaştan 

onun acısını unutmıyacaklar; yalnız 

yüce tinini sevindirmek için amacını 

kendi amaclan edinerek çalışacaklar-

dır. KAZill DURO 

Buğday koruma kanununu ko
nuşacak lktrıat, Maliye, bütçe eı;-
cümenlerin den seçilen muhtelıt 
encümen 15-12-1934 cumartesi 
saat onda toplanacaktır. Azanm 
hulunmaları bekleniyor. 

- Yerli malı kullanacağız, para bi
riktireceğiz, yurdumuzu yücelteceğiz. 
İkinci savaşımız;m Dumlupınarı budur.,, Emin Filcri Ôzalp toprağa verildikten sonra ~elenlclerle dolu mezarı ,, Soekinan akşamı Blla l l a b me r b al osu 



SAYIFA 4 

) Clbancı l'o tası 

On iJ<i da ve T .. 1 • u .. \. e 
Elen Büyük Erkamharbiyesi eski 

Başkam General Dusmanis "On ı'ki a
da ve sevkulceyş., adlt kısa fakat aba
ya değer hir eıüd nl'şretmiştir. Bu etü
dün L ö .,1essje Daten gazetesinde yal
nız çıkan hulasasını iktibas ediyoruz: 

Eserin başlangıcrnda General, bu 
tetkiki yalnız on ı1ci ada Elenlerinin 
hürriyet ve kurtuluşu, ulusal işi ile a • 
lakadar olduğu için yazdığım tasrih et
tikten ve Akdenizin doğu havzasında 

mühim bir yeri olan Yunanistan'rn bu 
havzada y a doğrudan doğruya veya bil
vasua bir hareketle menfaat temin et
mek istiy enlerin her yönden darbeleri
ne maruz bulunduğunu tebarüz ettir
dikten sonra, bu havzada bir kısım a
razinin Türkiye elind~. Kıbrısıo lngil
tere ve on iki adanrn da ltalya işgali~ 
de oldıııunu söyliyor ve bıı bitıkte yal
nız on iki ada işini mevzubahs edece
ğini bUdirerek diyor ki: 

" Bu eseri yazmaktan amacım, eğer 
on iki ada Yunanistana geçerse Yuna -
nistanı bir müstemleke sıyasasına veya 
bir sergüzeşt sıyasasına atılabilmcsin -
den korkanların haksız olduklannı isbat 
eylemektir. 

Her kim, on iki adayı bu gibi teşeb
bUsler için üssülhareke gibi kullanmak 
isterse, böyle bir sıyasadan netice ola
rak kendi şerefi ve sıyasal ökonomisi 
için ancak kayıplar elae eder. Beni aUi
kadar eden yalnız Elen noktai nazarı

dır ve muhtelif meseleleri sırf bu bakım 
dan tetkik edeceğim. En evci tetkik ede 
ceğim mesele, on iki adayı ilhak etme
nin bu adalar karşısındaki araziye has
mane bir duhul veya bu araziyi zabtet
mek niyetleri ile münasebeti olup olma
dığı key fiyetidir. Hem sıyasal hem aske
ri böyle mühim bir meseleyi tam surette 
tetkik etmek için askeri, bahri sıyaaal, 

~konomik uzun araştırmalar ve bUro fa
aliyeti Hizımdır. Bu risale ise, münaka~a 
için faydalı ufak bir etOtten başka bir 
~ey değildir.,. 

••• 
•• On iki adayı, sırf ve yalnız bu ada 

tara sahih olmak için, işgal etmenin 
laalettayin en ufak bir ehemmiyeti dahi 
haiz olamaz. ÇünkO ne mesahasr, ne de 
teşekkülü itibariyle bu adalar %engin 
telakki edilemezler ve kendi kendileri
ni doyurduktan sonra herhangi bir ecne 
bt fatihe, mesela ingiliz, fransız, belçika 
ve İtalya müstemlekelerinde olduğu gi
bi, hiç olmazsa işgal masrafını makul 
gösterecek derecede bir istihsal fazlalı
ğı veremezler. Bu adalar, diğer taraf· 
tan işgal eden mt>mlekete, bu memleke
tin muhtelif sanayiini takviye edecek 
mOh · . tarda hammadde de yollaya
mazl r - Jnra, sevkulceyş vaziyetleri iti 
bari1e de on iki adanın hiç bir ehemmi
yeti yokt ur. Mesela İngiltere, Amerika 
veya Japonya ve saire gibi pasifik nr 
Atlantik arasında bir faaliyet icra et. 
mek isteyen başka bir devlet, aynca ba 
adalara benzeyen başka adalar sistemin
den istifade edemez. 

Fakat, sırf askeri bir işgal olarak on 
iki adanın elde bulundurulması yalnrz 
Tiirkiye aleyhine hasmane bir harekete, 
yani nomşu Asya sahiline bir asker çı· 
karma ameliyesi yapacak olan bir ordu
yu hazırlamağa ve destcklemeğe yanya
bilir. 

Bu fikri iyice anlatabilmek için, ha
rita üzerinde meselenin cografi vaziye
tini hulasaten ve her kesin kavnyabile
ceği bir tarzda izah etmemiz lazımgel

melrtedir: 

Bu bakımdan on iki ada, Uç gruba 
aynlabilir; birinciyi arkasında Kasros 
ve Karpates adalan ile birlikte Rodos 

adası t~kil eder. ikincisi, Stampalya 
adasıdır. Uçfincüsü ise, küçfik adalan 
BBymamak prtiyle, Asya sahili boyun· 

ca dizili Patmos, Lcros, Kalimnos. K 
ve Nissiros adalandır. Bu üç gnıbtan en 
m'"himi, gayet tnbit olarak Rodos ada
amı ihtiva eden birinci gruptur ve Asya 
sahiline çıkartılacak işgal ordusunun en 
büyük kısmını burada temerküz ettir
mek kabildir. Daha az ehemmiyetli olan 
~teki iki grup ise ikinci derecede barc
ket1er için yardımcı mahiyette kullanı
labilirler. 

Sevr muahedesinin akdi esnasında 
ileri sürülen tc ı • kkilere benzi yen düşün 
cclerle, bir işgale maruz teUikki olunabi
lecek Asya arazisinin mesahası da az 
ehemmiyctli<lir. Bu arazinin uzunluğu, 

Ar>talya körfezinden f zmir körfezine 
kı ·1r 4 W ve genisliği 200 kilo:netrrclir. 

Böyle bir teşebbü..,ü i~!imc ettirmek ni
yetile hareket edenler için bu tarzda 
bir hat çizmek lbnngelmektedir. Çün
kü daha geni-ş bir arazi işgalin idamesi· 
ni g:.:çleştirir. Z.ıten eğer niyet, memle
ket sahibinin müsaadesi nisbetinde, öko
nomik ve ticari nüfuz için bir merk,.zirı 
işgali ise, bu arazi, ticrai ve &mai mües
seseler kurmak ve umumiyetle en'a de· 
po etmek için tamamiyle kafidir. 

Böyle bir arazi işgalinden gaye, yu
kardakinden başka, Antalya limanından 
ve Bağdad dcmiryolundan istifade et
mek suretiyle, kıyıdan Asya'nın içine 
kadar nakliyatı kolaylaştırmak da ola
bilir. Ancak bunun için, Antnlyadan iti 
haren Seydü birden geçmek ü.zere Kon 
ynnın cenubunda Çumra istasiyonuna ka 
dar yeni l'r demiryolu yapmak gerektir. 
Eğer yapı ve ko•uma için çok fazla nıns 
rafa ihtiyı: Ç göstermezse, Burdur ve Is
parta'dan p.eçmek ve belki de Denizli· 
ye bir ilti ~ k hattı i1e bağlanmak üzere, 
Mcğridm Dinara gidecek başka bir de
miryolu da düşünülebilir. On iki ada 
sahibinin, h.er hangi gaye ile olursa ol· 
sun, Anadoluda nüfuzuna yanyabile • 
cek arazi iıte bundan ibarettir. 

On iki dayı teşkil eden adaların 
ikinci ve Uçüncü gruptan sırf yardımcı 
ve her hangi bir ihtimalde askerf ehem 
mi eti h İEdirler. Fakat bu tetkikte bu 
son görü 'Dün.ar.aşa olurunıyacaktır. 

Rodo• ım karŞISmda bulunan yukar
d • tdud ~u ç"zdiğimiz arazi, Rodos 
s 'ı nin I 'n e landı gibi telakki olu. 
na bilir. Ç ··, başka suretle, Rodosun 
foki af ve il rlemesi imkansız yahut 
çok gilçtür . 

Bu mabl~nin gayesi başlat oldut.run 
dan bu mevzu üzerinde daha fazla dur
mıyacağu.. Bu görüşü tetkikten maksa 
dımız, Sevr muahedesi gibi başka bir 
mımhede Yunanistana bu tarzda imti
tiyazlan verirse ~unların Yunanistan'a 
ne 'kadar lilzumsuz olduğunu isbat 
etmek idi. 

Bım arazi işgal etmek fikri, başkala 
rınm l:afasmda, bundan bir kaç yıl önce 
bazı sıya 1 adamlann d" şfindfiğtl gibt 

yer etmiş olabilir. On iki adayı elinde 
bulunduran bir devletin işgal edebile -
ceği araziyi, yapılacak ilhnkın chemmi
yetsizliğini ve memleketin 11ahibi bulu
nan Türkiye'nin arz ısu hilafına kuvvete 
müracaat suretiyle yap lacak bir işgalin 

tehlikelerini isbat etmek için tesbit ve 
tayin ettik.,, 

**• 
Şimdi başka bir görUş, yalcın Şarkta 

bir ilhak sıyasası ile al5kadar başka 

menfaatler güden bir gaye ile ve yahut 
başka bir devletle veya başka bir gaye 
için işbirliği etmek niyetiyle on iki ada
nın işgali bakımını münakaşa edelim : 

Zira. bir kaç yıldanberi. büyük dev
le tlerden bir çoğa, yalan veya uzak do 
ğuda geniş sıyasal ve ökonomik prog • 
ramlarmı tatbik etmek için yardım ara 
maktadırlar. Fakat şunu söylemek ge • 
rektir ki, deniz aşın bir sıyasn sahibi 
olabilmek için daha önce deniz yollannı 
emniye talttna almak şarttır. Yani, her 
tilrlU teşebbüsten önce kıyı devletlerin 
deniz güçlerini ezerek bu yolu elindr 
tutmak, ve yahut kendi deniz aşın sıya 
sal ve ökonomik işlerini görmek için hu 
nakliyattaki emniyeti bozabilecek bUtiln 

düşman donanması ile savaşı(f onu ye
nebilecek bir donanmaya sahip olmnlr 

gerektir. Aksi takdirde. Portekizin bu. 

günkü vaziyeti göz önündedir· Kendi 
deniz yollannı koruyabilecek bir do -
nanmayı idame ettiremediği için deniz 
lerin sahibine boyun eğmeğe kalmış ve 
kendi deniz a m müstemlekelerini knru 
mak için fideta bir tibi prens derekcsi
ne inmiştir. 

Doğusal Akdenizin bu havzasında 
birçok donanmalar, Avrupa genel siya
sasının ve durumunun icabatına göre 
ya tam, ya kısmi, hakimiyeti ele geçir
mek için harekete anıktırlar. Burada 
bu donanmalan ayrıca saymayı fada 
görüyoruz. ve bundan dolayı, tam ve
ya kısmi bir hakimeyiti ele geçirmek 
için aralanndaki hareketleri münakaşa 
etmiyeceğiz. Ne de, dost veya düşman 
muhtelif donanmaların muhtemel ha
reketlerine müsbet veya menfi surette 
karışmak için kıyı devletlerinin ortaya 
atacakltırı denizaltı ve tayyarelerin ha
reketlerinden bah;edcc-:ğ iz. T ahli 1 et
mek isteniğiır.iz me"e'r•le muhtelif de
ni . cıltı. deniz üstü ve hava filolarından, 

ULU5 

aralarındaki münasebetleri dikkate al
madan, bahsediyoruz; çiınkü niyetimiz 
tek ve basit bir neticey; isp<ıt etmek
t ir. O netice d bir deniz yolunun, 
başka düşman bir devletin niyet ve gay 
retlerine zıd Emellere vası l olmak için 
kullanılabilmesi ancak kendi nakliyatı
nı serbestçe yapmak isteuiği bu deniz 
yolunda en son mutlak hakim kalacak 
o1an devlete aittir. Bu basit prensip
ten başka bir prensib daha çıkarılır ki 
o da denizlere mutlak surette baldm ol
mak için umumiyetle kara askeri teş· 
kilatının ve hassatan hareket noktasını 
adalar teşkil eden tqltilatın bu deniz 
aşırı sıyasanın muva!fakiyetine hiç bir 
suretle yaramıyacaklardır. 

Karadaki teşkilat ve adalarda kuru
lan üssübahriler, denizlere sahih olan 
devlete, donanmanın ycyim ve dinlen
mesi için, denizlerde hakimiyeti tuta
mıyan devletlere de yenilmek ihtima
linde yenenin arz.usuna tamamen teba
iyete mecbur kalmadan donanmanın sı
ğınması ve orada yeniden kurulabilme 
si için yarar. 

Kara tesisatı, gerek kıta üstündeki 
adalarda olsun, bahri seferin yapılaca
ğı deniz yolu tamamen sefl"hest olma· 
dıkça böyle bir deniz eşırı seferin mu
vaffakiyetine yardım edemez. Filvaki 
denizlere sahih olan devlet, kara dev
letlerinin denizde kendisine çıkarabile
cekleri ihtimalled daima göz önllnde 
tutmak mecburiyetinde ise de bu gibi 
hUcftmlara karşı mildafaa, ikinci dere
ce ehemmiyeti haiz bir meseledir. 

•:J* 
İleri sürdüğiimUz görüşü teyiô için 

başka yerlerde olup bitenlere bakalım. 
Bugün uzak doğuda hazırlanmakta olan 
çok mühim vakalar karşısında buhmu
yontt. Burada iki büyük devlet aynı 

tek gayeyi takt1> ediyorlar. AmCTika 
Birleşik devletleri v~ Japonyanın 'aha
lisi fazl;ıdır ve her iki devlet de halkın 
bu fazla kısmını ımırlar dışına atmak 
istiyorlar. Diinyamn b• kısmında, esa
sen Japonyaya ilhak edil.mi§ olan Ko
re,den maada, bu fazla halkı kabul ede
bil«ek vaziyette tek bir ~r vardır ki 
o da Japonyanın, UstUnde kcındi istedi
~t gibi bir imparatoxluk te5ie ettiği 

Mançuri'dir. Ortada halledilecek me
selt, Amerika birleşik devletlerinin 
gittikçe artan ahali fazlalığını nereye 
ve nasıl boşaltac:ağıdır. Vaziyete çok 
uzaktan bakmamıza rağmen şunu görü
yoruz ki bu mesele Amerika i1e Japon
ya arasında bir anlaşm.'.!2lrk doğurmuş· 
t u r. Ve muhakkak olan bir şey varsa o da 
anla,mulığı hall tmek için b ir gün sa
vas başlarsa, bu savaşın bac;langıcta ve 
belki de .,onuna kadar denizde olacağı 
keyfiyetidir. 

H er iki de ... ıet de Mançuri'dcn de
nizle ayrılmış bul unuyorlar. Binaen
aleyh ya aralarındaki meseleyi barı§ 

yoliyle hallederek Mançurya'da biri
bi rlerine i-şgal kısımları ayırıp tanıya

caklar ve yahut e~er bu kabil olmazsa 
- ki kabil olmıyacak gibi gözüküyor -
mukabil donanmayı yenerek denizle
rin hakimiyetine sahih olmak istiyecek
krdir. Bu ikı devletin, arzularını ye
rine getirecek kabiliyette donanma vü
cude getirmek için şimdiden ne kadar 
gayretler 'Sarf ettiklerini görilyoruz. Gıc
ne görüyoruz ki Birleşik Amerika dev
letleri, bir tarafta toplanacak olan düş
mana karşı koymak için iki denizdeki 
kuvvetlerini istediği zaman ve mümkün 
olduğu kadar çabuk surette bir yerde 
toplamak niyetiyle Panama kanalına 

ve bu knnalda pasifik dayanmasmı At
lantiğe veya Atlantik donanmasını pa
sifiğe nakil için yapılan manevralara 
çok büyük ehemmiyet veriyor. 

Bütün buralarda, denizaşırı hedef
lere ancak ve yalnız deniz seferleri ile 
erişilebileceğini görüyoruz. Bilhassa 
amerikalılar, ihtilalli bir memlekete va
srtnlı yollarla değil fakat doğrudan 

doğruya yapılan bir hareketle ve evel
ce deniderin hakimiyetini elde ettik
ten sonra asker çıkarmağı düşünüyor

lar Bundan, deniz aşırı sevkiyat yapıl-
1T'f!Sı meselesi her şeyden önce deniz
lerin hakimiyeti ile elde edilebileceği 
n eticesi çıkar. Biz de, Türkiyeye karşı 
1919 dan 1922 ye kadar yapmış oldu
ğumuz savaşta ancak türk donanması· 
nın ortadan kalkmış olması ve bizim 
denizlerde hakim bulunmamız sayesin· 
de bu memlekc e asker çıkarabildik ve 
orada tutunabildik. Aksi t akdirde, da
h:t önce df'nizlcre h"'dm olmak ve on· 
d lln sonra karaya asker çıkarmak mec
buriyetinde kalacaktık. Türklerin dn-

nanması yoktu; Eğer donanmaları bu
l unsa idi ihtimnlki biz bu efere bu ka
dar kolaylıkla karar veremezdik. 

On iki adaya gelin ·e, T ürkiyenin 
yabancı bir donanmanın harckat•na ma
ni olacak bir fi loya sahi'J olmadı~· de· 
lili ciddi deği l di r. Zira T ü rkiye'nin, 
kara askeri hazırlıklarını bitirdikten 
sonrc>, bir deniz kuvveti hazırlığına doğ

ru yönelece ğini dikkr te almak ge rek
ti ği gibi bundan gayri, T ürkiye böyle 
bir vaziyete, mü terek menfaatler iste
mek için kendisine ihtiyacı olan dev
Jtelerle yapacağı başka kombinezonlar 
ile de karşı koyabilir. 

Şimdi, bir memleket için Türkiyeye 
karşı denizlere hakim olmak ve yahut 
bu memleketin on iki ada yoliyle Tür
kiyeye karşı yapacağı teşebbüslerde di· 
ğer bir deniz devleH anıfmdan iz'ac 
edilmemek imkanının tetkiki muvafık 
olur. 

Bu makalenin başlangıcında, bizim 
görüşümüze göre, ya~ancı bir memleke
tin işgal arzusunun hangi araziye yöne
lebileceğini tayin etmiştik. Şunu kabu
le mecburuz ki Kemal A tatilrk, memle
keti himayesiz bırakmıyacaktır ve esa
sen memleketi mUdafaa etmek ve zor
la asker çıkarılmasına mani olmak için 
icabeden tedbiri çoktan almıştır. 

Napolyon, ingilizler, ruslar ve tilrk
ler geçen asrın başlangıcında böyle bir 
m'tksatla yunan lonien adalarını kul
lanmak ;stemişlerdi. Bununla beraber 
h akiJmt bunların hepsine de bu 101yasal 
ham hayali terke mecbur etmiştir. 

Bütnn bu söylediklerimizden ve o
kuyucularmımn hepsinin bizzat tahkik 
edebilecekleri hadiselerden şu netice 
çıkıyor ki on iki adanın sırf askeri mak
satlarla işgali faydasızdır ve bu adala
ra temellükü ba,ka maksatlarla idame 
etmek istiyen devlet bütçesi için bu te
mellük bir masraf membaıdır. 

Anadolu'nun bir kısmmı birdenbire 
işgal etmek, bundan birkaç yıl önce, 
Türkiye kendi dahilt ihtilali ile meşgul 
iken, kabil olabilirdi. MaamafTh bu da 
daimi telakki olunamazdı; nitekim 1919 
mayısında, Sevr muahedesi ile bize bı
rakılan yerleri birdenbire işgalimiz de 
daimi olamazdı. Eğer Yunanistan hethsn 
Ki başka bir devlet, bizim 1919 - 1922de 
yaptığımız hatayı tekrar ederse ergeç 

bizim düştüğllmOı akıbete uğnyacaktır. 
Yaptığımız bu tetkikten çıkan neti

ce, eğer on iki adaya biz sahip olursak 
bu adaların bitim için hiç bir sergtı
zeştcu teşebbüse yaramıyacağıdır. 

Bu uzun tetkikle isbaıt eyledik ki 
bu adalar hiç bir zaman sevkulceyş için 
kullanılamaz ve binaenaleyh eğer Yu
nanistanla birleşir ise, Yunanistanın 
hasmane bir vaziyet alışı neticesinde 
herhangi bir yabancı devlet için bir 
tehlike teşkil edemez. Bunu isbat eder
ken aynı :zamanda gene isbat eyledik 
ki bu ada1ar, Akdeniıdn Doğu havzasın
da askeri ve 11yasal teşebbüsler isin, 
başka bir deniz devletine de yaram:12-
lar. 

Bugün vaziyet. bundan yirmi yıl ön
ceki gibi değildir. Yukardaki iyzahları
mızdan biraz aykırı düşmesi muhtemel 
bulunan yirmi yıl önceki vaziyet tama
men değişmiştir. Öyle ki o zamanki 
düşüncelerde ısrar, bizim buglln iy.zah 
ettiğimiz fikirlerden itiraf edenlere an
cak maddi zararlar verir. Biz. hiç kim
seye karşı hasmane niyet beslememek
teyiz. Dileriz ki sırf sıyasal bak1mdan 
bu meseleyi tetkik ederken bilyOk dev
letler, bizim çıkardığımız neticelere 
varsınlar ve kendi şahst menfaatleri a
leyhine de hareket etmekte oldukları
nı görerek, hUrriyetlerlni bu kadar fe
dakarlık, kan ve para pahasına elde e
den, bu devletler anancvf 111yasatarma 
devamla on iki adanm astl sekenesine 
hürriyetlerini versinler. 

Akdenizin Doğu havzasının sıyasal 
ehemmiyeti çok büyüktür. Fakat bu se
hebten dolayı, bu havzada ve yahud hı1 
havza vasıtasiyle menfaat elde etmek 
istiyenler cok dikkat etsinler. Cünkli 
bü havza, Emneryalist sıyasalar için 
bir mezar olabilir. 

DÜZELTME 

Dünkü sayımızda çıkan Okonomi 
'Bakanı Bay Celal Bayar'ın değerli söy
levinde küçük bir yanlışlık olmuştur. 6. 
mcr sayıfanın son sil.tunundaki himaye 
ve fiat kontrolünden bahs cdilirkrn 
(Bizim için iki taraf yoktur. bir tek ulu· 
sal öl<onomi ve onun icapları vardır.) 
cümlesinin başı (Bizim için ika taraf 
şudt•r) şeklinde çıkmıştır. Düzeltiriz. 
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Habeşler - İtalyanlar 
T cca' ii:ı hadist>si nasıl olmu~, 
hir irıgHiz gazetesi anlatıyor 
Habe§İstan'ın merkezi olan Addi! 

Ababa~an 9 ilkkanun tarihli Sonc!ny 
Taymis gazetesine biJdiriliyor: 

Habeşistan hükumeti yönünden bil· 
dirildiğine göre Somalıdan gelen İtalyan 

kuvvetleri Habeş topraklarında on mil 
daha ilerlemişlerdir. Bu suretle italyan· 
tarın Habeş topraklarından işgal ettik· 
leri toprakların uzunluğu 7 5 mil tut· 
muştur. 

Bu vesile ne iki devlet sınırlarının 

tamamiyle tayin edilememiş olduğu mey 
dana çıkmnktadır. 

Habc:; kaynaklarından gelen haber
lere göre SomaJı yerlilerinden top, mit· 
ralyöz, tank. tayyare ile techiz edilmiş 

ve İtalyan zabitlerinin ·umandası altın· 

da bulunan bir kıta Ual Ual'da ingiliz: 
heyetini muhafaza eden habeş askerleri 
ne hücum etmişlerdir. Bu heyetin vazi· 
lesi Habeşistan'ın hududlanru tayin et
mekdi. 

Romada bulunan habeş maslahatgü 
zarı italyan hareketlerinden dola}', ital
yan hükOmetine protestoda bulunmak 
ve bu protestonun scbeblcrini izah et• 
nıek hususunda talimat rumrştır. 

Bunda bilhassa şu noktalar protesto 
edilmektedir: 

1 - Habeşistan'ın bir takım noktnla 
nnm hele Ual Ual mıntakasmın silahlı 
İtalyan kuvvetleri tarafından işgali. 

2 - İlk kanunun beşinde hiç bir ve• 
sile yokken yapılan hücum. 

3 - Somalı krtalarının Habe istan • 
da tetkikatta bulunmakta olan ingilis 
komisyonunun işini güçlcştirmeleri. 

Bu protestoda bu hareketlerin ne 
1929 habeş - italyan mukavelesile ne 
de aon zamanlarda kaI"§Ilıldı beyan edi• 
len dostluk daygulariyle telifi kabil ol• 
madığı aöylenmektcdir. 

İlk kanunun beşinci gilnll vu1rua ge
len çarpt§ma aleU.de bir milsademedetı 

fazla bir şey olmuştur. Bu çarpt§ma sn· 
atlerce devam etmiş ve tam bir muhare 
be §eklini almIJtır. 

Bu çarpışma sonunda IWyanlardan 
60 kişi ölmUş, 400 ki~i yaralanmr;tır. 

Habc§lilerden de yaralı ve ölillerin ınec• 
muo 100 ki~iye varm!Jttt. 

Somalrda bulunan ingiliz memuru bıı 
Mdise olmadan berberi memleketine geç 
miştir. Kendisi, ikinci teşrinin 23 ünde 
sınır işlerini tetkik etmek ilzere Habe~ 
muhafızlarının muhafazası altında ora· 
ya gelmiştir. 

Bunlar bir kamp kurmak istediltleri 
kuyu başında başlarında Simmaruta 
isimli bir italyan yil~başısı kum:mıfastn 

da bir Somalı kıtasına rast gelmişler, 

bu kıta habeş toprağı olması lazım g • 
len bu yerlerde onların duraklamasına 

ve serbest serbest dolaşmasına mnni ol· 
muştur. Hatta eğer bu buyruklar dinle 
nilmiyecek olursa cebren dediğini yap
tıracağını da bildirmiştir. 

Bu hadise hakkında ingiliz memuru 
yazmış olduğu bir raporu kendi hi.ikO
metine bildirmiştir. 

Bundan başka bu komisyon italyatl 
kumandanına §İkayette bulunmuşlar .,e 
bunun İtalya devletine bildirilmesitıi 
istemişlerdir. 

İtalyan kumandanı bu protestofı.I 
Roma'ya bildirmekle beraber, gene kO* 
misyonun oralarda ıerbestçe hareket et 

mesine müsaade vermemi~. fazla otaralC 
Somalıdan takviye için tank, top. ~e 
tayyare istemiştir. 

İngiliz memuru önce bu ihtiUifı y:ı· 
trştırmak için teşebbüslerde bulun01uş: 
fakat derd anlatamıyacağmı anlaytflcl 
bu kavga kendisini doğrudan doğrt'ra 
aHikadar etmediği iÇin Berberi metflte
ketine dönmllş ve orada raporunu Y ı· 
ml§tır. Vaziyet, her gün bira zdaha ger 
ginleşmektedir • 

Bursa kadınları sevine 
içinde 

ve 
Türk kadınlığına saylav seçrne rt• 

seçilme ' hakkının verilmesi bura t<rıdııs· 
lığında da derin bir sevinç uyandırrtıfır 
ttr. Yüzlerce kadın cümhuriyet hı.ti~ ıe
kası önünde toplanarak nutuklar 5 0! .. ,. • • o•ı 
mişler ve bu hakkın venlmesındrrı u· 
rü sevi nelerini göstermişlerdir nu nr· k3 
tuklara C. H. F. Vilayet Başkanı 
şılık vermiştir. ··rkilrt 

Bundan sonra topluca Atatu rtııt: 
heykeli önüne !!iclilmiş; Kı>dınl~~: .. ntc 
heykele iki çelrnk koymuc:1ar ve ıa· 1 , 1 
terimize sevinrl,.rini bildiren te 

n eekmi~lerdir 
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Bibliyograf ya 

Hepsinden acı 
Edebiyatı cedidenin en değerli ve 

~n yaşıyacak esalerini vermiş olan üs

tat Upki Zade Halid Zıya, birçok yazı 
arkadaşlan gibi, mensub olduğu ekolün 
dar çerçevesi içinde hapsolmuş, ve bu 
ekol'e beraber edebi faali} eti sönmÜf 

ınuharrirlerden değildir. Edebiyatcıyı 

dalına ayakta tutan, ve daima inkişaf 
ettirerek muhit ve zamanına intıbak et· 
tiren, edebi alakayı kaybetmemek ve 

okumakur. 

Halid Ziya, &tı'nrn ve ülkenin nq
riyatım. hatt:i en son cereyanlarına. bat 
ta en genç armtörlerine kadar taln'be
den nadir üstatlardandır. kü~türünün 
genisliği, ve zevkinin inceliği hepsi~ · 
den fazla okumaya karşı duyduğu derın 
sevgi sayesinde, üstat, üslubunu ve sa
nat telfikkilerini, zamanın biltün yıpra
ndırzcr izlerinden kurtarmasınr \"C her za 
ınan, yeni ve genç görünmesin~ brJmiş· 
tir. Böylece de, bizde yerleşmış olan, 
edebiyat yapmanın, mutlaka yaşla tah

did edilmiş ve nihayet gençliğe orta.~
'a mahsus bir fey olduğu kanaatının 
Yanlışlığını kendi örneğiyle isbat etmiş
tir. 

Yaşlandıkları ve gençliklerinin • i~k 
hararetlerini kaybetmiş oldukları ıçın 
durmuş olan edebiyatcılar, o mukaddea 
ateşi daima körlik!iyecck olan tcyden, 
ktiıtürden mahrum oldukları için buna 
:rnalıkfun olmuşlardır. Batı Ulkclerinde 
olduğu gib' bizde de, yılların tesiriyle 
yıpranmamak ancak kültür sağlamlığı 
he kabildir. 

Halid Ziya'nın son eseri clinıizdc. 
"Hepsinden Acı., adını taşıyan bu eser, 
bir kısmı eskiden yuılmq olup sonra. 
dan düzeltilmiı, bir kısmı da yeniden 
Yazılmış hildyelerdeıı mUrekkeb 160 sa 

yıfahk bir kitabtır. 

Bu kilçilk hlltlyelerde dil, llatadın 
ilk eserleriyle IDyas edilemiyecek kadar 
düzelmiş, terkı'bler uallDJI, OçilzlU ft 

ikizli terkibler b6sbütiln kallmuJ, u 

nıenus olan yabancı kelimeler de na

dirleşmiştir. Gene o ilk eserlerde görü 
len hasta duysu)ar c1a ayı)danmıt, ba • 
llunla beraber ilk gençliğe his sayılan 

ince ve derin bir hassasiyet. gene bütün 
kuvvetiyle kalmıştır. Psikolojisinin bil· 
tlin realistliğine ve çok ince görüşlerine 
rağmen Halid Ziya realist ekolün bU -
tUn ifratlarından kaçınmış ve bütün ha
Yatınca bir "scntimentale" olarak gö • 

rünmüştür. 

Hepsinden Acı da çok hassas bir 
Inuhayyele tarafından biraz mübalaga
landmlmıı, biraz şiirlendirilmi§ olmak· 
la beraber büyük bir muvaffakiyetle Çİ· 
ıiJmiş gerçek portrelere tesadüf ediyo. 
tuz : Dihoş dadı bunlardan biridir. Mu 

harririn pek yakından tanımış" o.~duğ~, 
teklini gözlerimizin önüne buyuk l.>ır 
larahatle çizmesinden belli olan Dilhoş 
dadı, yaşamış ve yaşıyacak bir tiptir. 

Halid Ziya bütün bu hikiyelerinde 
'-hlillerini fikirlerden ziyade hisler nze
rirıde yürütmektedir. Ve bu tahliller 01 

~ -

~ı'un Romanı: 4 

Maarif Cemiyeti eşya 
piyangosu çekildi 

Türk Maarif Cemiyetinin piyange>
su dün Halkevi salonunda çekilmeye 
baslanmıştır. Çekişte Cemiyet Başka· 
m .Konya Saylavı Refik Kuraltan. lı
mir Saylavı Rahmi Köken n salonu 
dolduran bir kalabalık anık bulunmuı • 
tur. Büyük ikramiyeden 3000 liralık 
63553 numaraya çıkmıştır. 2000, 1000, 
750 ve 500 liralıklar dün çıkmaml}tır. 
Çekı1işe bugün de devam edi!cc:elrtir. 
Dünkü çekilişte kazanan numaralan ya. 
zıyonız: 

57641 numara 200 lira, 43085 nu. 100 
lira, 61247 nu. 100 lira, 622 nu. SO lira, 
53440 nu. 100 lira kazanmJJlardrr. 

5804 N o. 50 lira, 16386 nu. 50 lira, 
68864 nu. 50 lira, 41164 nu. 50 lira, 

20 Lira kazananlar: 
74856 58814 59665 4039 .50687 
3468 .53865 

10 Lira kaz.ananlar: 
58120 34821 15465 2496 43843 
4230 31782 11013 47 4891 

11626 40303 56972 41299 .56972 
72497 16504 24521 21522 52558 

S Lira kazanan numaralar 
63928 5530 63196 45061 51751 
11300 14328 56118 51185 7367 
47241 39359 63886 66827 61245 
13164 68655 52165 54472 7296 
60223 45261 36612 51690 18143 
72995 67888 14541 30287 31827 
34433 48040 51682 63662 33590 
63478 73277 25414 73336 17112 
67246 36114 41519 74804 59479 
33318 43890 22073 57095 23893 
62433 45585 68908 21778 57739 
37447 46897 

gun bir gfüüşlc ıiirli bir muhayyelmin 
imtizacından doğmaktadırlar. 

Dilini çok aadelqtirmeaine rağmen, 
Halid Ziya eski uzun ciimlelerini biralı • 
mıt delildir, o cümlelerin yalım ede
biyatı cedide dı1ine bh ve ancak o. dlJ. 
le yazılabilir bir tarz olduğu kanaatini 
tekzib etmek ister gibi, bize aade bir 
dille de usun .e gtbel cilmJeJer ~ 
bilecefinl lsbat ediyor. 

An bir edebi kıvanç duymak latiyeıı

ler Halid Ziya'nm bu caerini mutlaka 
okmnahcbrlar. Onda usta bir kalem ada
mının en ergin safbaaiyle ~ 
lardrr. 

VARLIK 
15 ilkldnun tarihli 35 inci aaym aa 

çıkmıştır. Bu sayıda Necib Ali, Hasan 
Ali, Yaşar Nabi ve Hasan Refik'in 8> 

tilrkçeyle güzel yazılan, llniversite pro 
fesörlerinden Leo Spitzer'in türkçenin 
lingistik bakmıından değerli tahlilleri, 
Abdülhak Şinasi'nin "Atina duyguları,. 
Mahmud Ragıbın musikiye dair bir ya
zısı, Cemil Sena'run edebiyat anketine 
cevabı, Haşim Nezihinin "Yeni Adam., 
başlıklı yazısı, Rctid Saffetin kitabiyatı, 
Said Failrin güzel bir nesri, Repd Enis 
in hikayesi, Cevdet Kudret'in piyesinin 
tefrikası, CeUil Sahir, Şükfıfe Nihal, 
Ziya Osman, Behcet Kemal, Fericlua 
Fa7.ıl, Rifat Necdet, Fuad Ömer ve 
Fazıl HüsnU'nOn tiirleri vardır tavsiye 
ederiz. 

Tefrika: 31 

Benim Günahım 
Yazan: 

.\NNIE VIVANTI 

(MEA 

- Cevab ver 1 Neden sordun? 
Ahmed yanına döndü; hilekar 

)Üzünü kaldırarak gözünü kırptı: 
- O Sitt bir daha dönmemiş. 

~krabası seninle konuşmak isti
)or. Onu nereye götürdüğünü bil
~ek istiyor. 

llarudi'nin koyu esmer yüzü, 
beresi ile sanğmm altında, bu
l'lıştu. 
it 11'akat nasıl olur?. Mağdurların 
Urtancısı ve mücahidi, hürri • 

)~tin rasulü Saad Nasir Efendiyi 
!0rnıeye giden tatlı Sitt, beyaz r:. korkmuş kuzucuk, geri dönme-

ış rni idi? 

1 Sonsuz bir koruma, bir müda
~.a arzusu ihtiyar yüreğini sıktı. 
~ dakika düşündükten sonra 
te1trduğu yerden kalktı. Yere ine-

olurken, Ahmed'e, 
- r.:~ .. n,.,, • - Ctedt 

CULPA) 
ltalyanca aslından türkçe]Je çevirenı 
NOSHET HAŞIM SlNANOOLU 

Beriki güldü: 
- Hayır, hayırı beklet ben 

şimdi seni bütün şehirde aramı
ya gidiyorum. 

Ve ağzında şen bir çizgi, iki 
avuçlan arasında bir cıgara yu _ 
varhyarak, dalgalı adımlarla 
uzaklaştı babasının, Tebe hatıra
ları Rod~s tabaklan ve "made in 
Ge~any buhara halılan sattığı 
Bazar Kh~n Kabili'deki dükkaru
na gitti. 

Bir iki saat sonra, Shephear
d's'a doğru döndü; ama ihtiyar 
Barudi'nin otomobili orada yo~ • 
tu. Ahmed, biran, bu kör devenın 
alçak oğlunun onsuz otele girmiş 
olmasından şüphe etti; fakat he
men de derhal, makinesini biraz 
yüzü ekşimiş idare ederek ge!di • 
iini ve yeşil tüllü bir amerıkan 

Bursa dağ sporlan kulübünün çahşma:arr 
Bursa dağ spo iarı kulubunun sene. 

lik kış t } ramı cu "' gunu yapıldı. O 
gün erkekl rden ~yakçılar kulüp bina· 
sının ön nde topra~dılar bıribirlerini: 

- Kayak Aydın! 
Diye selamladıhu. Araların<b dok -

tor. miıhendıs. m.ı l'im, avukat, baytar, 
memur, fabrika~r gıbi çeşit çeşit meslek 
adamları ve gene. tiırk kıdariyle gene 
türk kadınlan vardı_ 

Kalın yerli kumaşlardan yapılmış 

golf pantolonlarlz. spor yapmıya giden 
kadınlar; yüksek topuklu iskarpinlerini 
de çıkarddtl.ınndan lanınmıyacak kadar 
değişmiştiler. Manikürlü parmaklar ar· 
tık b•ırada iş göruyordu. Çantalarını çı. 
karıp kayakların bağlıyarak şoför mu 
avinlerine teshm eden bu sporcu kadın 
!anınızın hali; göıülecck şeydi. Hepsi
nin de yüzünden sağlık ve şenlik fışkı 
riyordu. Beş on c:Lkika sonra sporcular 
gür seslerile şarkı söyliyerek Bursa so
kaklanru çınlata çınlata Uludağ yoluna 
saptılar. 

AJagıda Bursa'nın ve ovanın üstünü 
dalğalı bir deniz halinde bulutlar kap 
lamıştı. Yiı eldikçe almlarımızı kızgın 
bir güneş parlatıyordu. 1400 metre 
yükseklikteki (Karabelen) imdat evine 
varıldığı zaman apoxcular karşılarında: 
kendilerini bekliy n bir dağcıyı buldu · 
lar: Bursa Valisi Fazlı Güleç .... hepsin 
den evcl b yr ı.ı g imişti imdat evin· 
de past a.r yen , çaylar içildi, şarkı

lar söylendi. 

Ynrım saat sonıa gene otobüslerle 
Karlı Alana hareket edildi. 

20 aantim kar üzerinde ilerliyen oto 
büslcr nihayet oteJgazü sığınağı CSnilo. 
de kara dayandı. Kafilenin kumandam: 

- Haydi çocuklar kayak baımal 
Jtumandasmı •erdi. Altı aydan beri 

kara sevda çelttn hasretliler artrk (kar) • 
kavuflDUftular. Kayaklanru ayakbınna 
takanlan orada tutmanın imktm ,oktu. 
sağa sola civa gibi kayıyorlar. Genç 
tiirk kadınlan, kendileri kadar ter tcmis 

kar üc;tünde birer kuş gibı cıvıldasıyor
larclı. Bu hiç :;ı.ış·lacak ~ey değil; bila· 
kıs "~ muhakkak ki; türkün yiıksek ka 
Lıiliyc;tidir: ilk defa kayağa binen genç 

tiırk kı1ları ust.ı 1:.ıy.ıkçılarm lıir tari -
fiııden sonra otele doğrn duşmeden ka 
yıp gidiyorlardı. 

Ot<'lde büyiik bir soba ile ısıtılan ve 
bu sene biraz daha iyi döşenmİ§ olan 
r,üzel bir salon dağcıların şen ve giir 
seslı-riyle çınladı. 

Yemf'ktcn sonra ; sporculardan Bav
yeralı Her Friz'in Akordiyonu salonda 
dağ kıyafetleriyle bir dans atemi doğur 
du. Ciftler bu kıyafetlerle damı ettiler, 
dışarı çıkıp kavcltlar. tekrar gelib dans 
ettiler. Hiç yorulmadılar öğleden sonra 
listümüzde beliren kara bulutlar, bir 
yandan kar yağdırıyor bir yandlln da 
kayakçılar taze karın üstünü binbir ka· 
yak çizgisiyle ~ir karalama defterine 
döndürüyorlar. 

Altı aylık hasreti gideren kayakçılar 
karanlık basarken: gündüz topladıkları 
bol bir neşe ve sağhk içinde şehre dön· 
diller. MUSA AT AŞ 

Aydın hal kevi çalrşmalan 
Aydın, - Aydın halkevi okuma O· 

dasına son teşrin ayında 6699 yurdd~ 
gelerek kitab ve gazete okumuşlardır. 
Bunların 2002 si muallim, 1619 u talebe, 
1511 i memur ve 1537 si de başka i~i

lcrden gelmiştir. Bunlardan 575 f ro
m:ın, 478 i ~cbi, .ı35 i ilmi, 450 ıi an

siklopedik, 470 i tarih, 311 1 sıhhi, 

975 i çeşit eser ve 2935 i de gazete ve 
mecmua okumuşlardrr. 

SoııteJCİn ayında halkevimlz aıhhl 
mllzeaine 121 kadın ve 336 erk.ek olmak 
Uzere 457 yurddaş gelmiştir. 

Hatkevl güzel sanatlar kolu eoıntq
rfn ayında mandolin lamıu da •çmıt 
w dersle.re bqlamqtu. 

Halkevi kurslar kolu daktilo kunu 
açmıştır. Deraleıre bu yedi &Unde beş

lanacakta. 

Dağcıların bayramında bulunan laıdan bir grup imdat ~vl ISnDnde 

kadın kafilesini H otel Continen
tal'a getirdiğini gördü. 

Barudi serbest kalır kalmaz 
otomobili bir polise emanet ede -
rek Suriyeli ile birlikte otele gir
di. Suriyeli önünde, servis merdi
Yeni ile bjr geniş koridordan ge
çerek 161 numaralı kapmm önüne 
geldiler. Ahmed kapıyı vurdu. 

Kapı hemen açıldı. 
Suriyeli, tevazulu bir sevinç 

tonu ile, 
- İşte, buldum. - dedi; ve kaş 

lan çatık Barudi'yi, onu bekler 
gibi bir halde olan iki kadmm bu 
lunduau apartımana sürdü. 

~ . 
Barudi, kederli ve çatkın, eşı • 

ğin yanında durdu. Arabcadan 
başka bir dil bilmiyordu; ve ne 
Ahmed'e, ne de mıu böyle dikkat
li gözlerle süzen iki ecnebi kadı
na emniyet etmiyordu. 

Anladı ki susarak, yahud yalan 
söyliyerek Sitt'i konımak lazım
geliyordu. 

Fakat iki kadmm rstrrab dolu 
telaşlar§ ile Ahmed'in mütevazi 
itirazlan, onu, nihayet söyleme -
ye karar verdirdi. 

Sitt'i, Hotel Semiramis'e gö
türmüştü. ("boy" fantazi dolu hi-

kayesini, kendince münasıb gör -
düğü değiştirmelerle tercüme edi 
yordu.) Sonra otomobile başka 
iki kadın .. Hayır, üç kadın binmiş 
ti (evet üç kadındı, iki değil). 
Kendilerini şuraya buraya gez· 
dirtmişlerdi: Chezirch Palace'a .• 
Cale AnglaiS-e.. Cale Jlame•e git
mişlerdi. o üç hanım, yani o dört 
hanım CafeMaur'de çok kalmıı -
tardı. 

Elsy sözünü kesti: 
- Fakat bu hanımlar nasıl 

şeylerdi? Onlarda mı Semiramis'e 
gittilerdi. 

Suriyeli ile şoförün arasında 
arabca kısa bir konuşma oldu. 

Sonra Ahmed tercüme etti: 
- Diyor ki beyaz kadınlarmış. 

Böyle.... Hepsi gibi .... O zamana 
kadar susan ve titriyen Lady Tay 
lor, Elsy'ye döndü: 

- Belki o norveçli kızlardı.. 
biliyorsun ya, o Upsalalı talebe
ler. Gerçek, onlar da Semiramis' 
te oturuyorlardı. 

Gözleri panldıyan ve yanakla 
n her zamanki gül renğini almış 
olan Elsy, 

- Hemen telef on edib sora -
hm, - dedi 

Soyadı alanlar 
Artvin aaylavı bay Me'l ncd Ali 

OKAZ; Konya saylaYJ Bay Muzaffer 
COKER; Evbf Genel Mü~ürü Bay 
Rüttü BEKiT eoyadlarıw almııhrdır. 

Türk Dili ara~tırma kurumunda soy 
adlan: 

Arıkan - Baskan Saffet, Dilmen -
Genel yazar Necmi, Atalay - Sayı§CJ 

Besim. Emre - Oye Cava-1, Yönten -
Uye Canib, Tonkut - Uye Reşid, - UJ 
g~n - Oye Refet, Aylrurt - Oye İzzet 
Aykaç - Oye Fazıl. Erozafl - Oyt 
Sahir, Onat - Vye Naim 

Türk Dili Araıtırma kurumu genel 
özelt'inift üyelerin soyadları MyJe ol • 
mu~ur. 

Araz - Ankara Saylavı Bay Rifat. 
Aktar - Ankara SayJavı Bay Jaznn 
Ersay - Ankara defterdan Bay Ba· 

ha. ve ailesi 

Gürgin - Türk Maarif Cemh-eti~ 
de Bayan Meliha 

Oğu.z - Maliye hesablan tetkik 
memurlarmdan Bay Zübeyir. 

tpekkan - Maliye hcsabları tetkik 
memurlarından Bay Ziya. 

Doğan - Maliye hesablan tetkik m• 
murlanndan Bay Nuri. 

Esen - Varidat U. Md. memurların 
dan İrfan. 

Ulucan - İzmir hukuk iflerl mildU 
rll Bay Fuad n hukuk falrllltetlinden 
Cevad kardeşler. 

G~ksu - llctısat bakanlığı aanayf 
müfettişi Bay Ali Riza •e Ankara müd 
dei umumi muavini Bay Rifat Jrardeıler 

Gökmen - DIJ Bakanlığı hesab it
lerinde Bay Faiz ve ailetri. 

Onur - Ziraat bankam teftfı mO • 
dUrlflğllnde Bay Rqed. 

Pamir - B. M. M. Zabtt kalemi tef· 
]erinden Ata. 

Sayın - 32 inci alay kumandanı mi 
ralay Bay Osman Narf. 

Atabek - Ulus burmnf melrini~ 
!erinden İzzet 9e kardey1erl. 

Yakub Acfman - Mfllıen19 ft mft. 
teahhid Y. Aggiman. 

Güven - Ulus basımevi mUc~itha
nıesfnde AbduJlah .e latl'dqlerf Riza, Sa 
detti!t, Mustafa. 

Yağız - M. M. Veklletl matbaasm 
da makinlat Hüsamettin •e kardqf 
Bahattin. 

Aysol - Jtulitp sinemasında kont • 
rcıl Osman ve kardeşi Ziya. 

Dunı - Ökonoml bakanlığı deniz 
ticareti milstqarbğmda mftmeyyiz Ah
med KftmiJ. 

Topay - SUbakanlrk levazım şube 
6 mildilr muavini Bay Sadettin. 

Sezen - Askeri fabrikalar genel 
müdUrltik emir zabiti yüzbaşı Bay Na
ci, D. D. Y. Haydarpaşa rıhtım ve liman 
baş milfettlşi Bay Tahsin, Elektrik şir
keti mcmurlanndan Nazmi 

Altan - Gümrük muhafaza umum 
kumandanlıfı Ş. 3 müdürü askeri h§kim 
Bay Zülfikar 

Odak - Büyük Brkiruharbiycde 
Brklnıharp ylhbap Bay Ziya 

Yalçmbya - Mucurlu Bay Hasan 
Ekin - D. D. Yollan divizyon Il de 

demirci ustabapr Mustafa. 

Avar - Çocuk Sarayı M. Bahattin 

Ahmedıe şoför arasında ye
niden acele bir konuşma oldu. 
Sonra Ahmed, 

- Diyor ki telefon etmek fay • 
dasızdır, - dedi. - O hanımlar ar
tık Semiramis'te oturmuyorlar· 
mış. Gitmişler. 

- Gitmişler mi?! 
- Evet, gitmişler. Hep birlik· 

te. Sitt de. Bir terdiman almış· 

lar ve çöle gitmişler. 
- Çöle mi?f 
- Evet. Y anlanna bir aşcı ile 

bir tercüman almışlar- İyi bir ter 
cüman.. Adı Smail.-.. ve gitmiş
ler, çadırlarla, develerle çöle git· 
mişler •• 

Elsy şaşırdı: 
- Mümkün mü!.. 
Lady Taylor şaşkın bir ses çı

kardı: 
- Çöle mi?! ne yapmıya? 
Ahmed geniş bir gülümseme 

ile gül" dil: 
_Fakat bütün ecnebiler b'i -

tün amerikan ve ine-iliz Sit r 
aşcılarla, develerle çöle (T; ,, 

- Sonu v" 

.. . 



SAYIFA 6 ULUS 

• 
lzmir meyve ve sebze kooperatifi 

Türk Kooperatifçilik Cemiyetinin birktıf ülkücü üye.inin 
g_?yretiyle çıkarmakta olduğu "Karınca,, her •ayısında köy. 
lu, toprak ve kooperatif işlerini ülkü edinmiş yeni ve değer· 
li çalışmalarla aeçginleımektedir. Karınca'nın 6 ıncı sayın 
'' korporaayon ve kooperatif,, başlıklı original görüılerle do
lu, bilgi acunumuz için değerli bir aoyaal etüt vermiıti. 

''Karınca,, nın 7 inci sayısı da amaca eri§mİf yazılarla 
doludur. "Karınca,, yı herlleae tavsiye ederiz. Bu aayıdan 
Bay S. Aydoslu'nun "lzmir sebze ve meyve kooperatifi,, 
batlıklı yazısını alıyoruz: 

İzmir yakınlarında sebze ve meyva
cılık, hele turfandacılık ehemmiyetli bir 
iştir. Çiftçinin dağınık ve biribiriyle 
sözde rakib satışları göze batar zarar • 
Jar vermişt i r. Hele hancıların çiftçiye 
karşı takındığı tavur ve oynadığı rolün 
acılığı, teker teker her bir çiftçide bek
lediğimiz birleştirici şuurun doğması

na yardım etmiştir. Para ve mal muhte
kiri, burada hancı şeklinde şahıslanmış· 

tır. Bir ayağı köyde olan şehir hancısı, 
köylüye her yerde b enzerlerini gôrdü
ğiımüz tarzda ödünç para verir, çapra
şık ve dolaşık hesaplarla bu borcu arab 
saçına çevirmesini bilir. Ödünç para 
mukavelesi, çiftçinin malını da hancı -
nın keyfine bağlar. Hancı, köylü müş· 

terilerinden aldığı senetleri, Bankaya 
kırdmr; yani o. Banka parasına, ve fa. 
kat geniş bir kir ve faiz dalaveresi ka
tıştırarak. vasıtalık işi görür. 

Serbest mukavele esasiyle işliyen ser 
be!'lt bir rejimde, hancının yaptığını ih
tiklr diye tarif etmeye imkin yoktur. 
Madem ki her iki taraf - burada hancı 

ve k<Sylil • hiç bir zor kuJlanmadan ve 
kendi rrzalariyle bir ödünç para ve bir 
satış komisyonculuğu mukavelesi ile bu 
iki işi bir birine katıştırıp bağlanıyor

lar, artık buna mahkeme ve kanun ne 
desin? İcab ederse onlara düşen rol, mu 
kavelenin tamam olarak ifa ettirilmesin 
den ibaret k br. İş bu esas ile yürüdük· 
çe ihtikardn . muhtekirden bahsetmek 

fuzuli olurdu. 
Ama, "normal sermayenin yegane 

kaynağı milli say ve tasarruftur!., diye 
bir hükümle iktısat yapış ve yaşayışını 
derlemek ve düzenlemek: bir rejimin 
§tarı oluverirse iş değişir. İşte ancak 

böyle bir esas kabul edildikten sonra 
dır ki ihtikarı ve muhtekiri tanıyıb bu· 
labiliriz. Çünkü bu hükme göre sermaye 
biriktirmek: önce çalışmak ve çalıştığı 

ölçüde kazanmak, sonra da kazandığın
dan artırmak yolu ile olursa ancak o za· 
man normal sayılır. Normal sözü; bir 
örf ve Sdet, bir ahlik. hulasa bir mitli 
kültür ölçüsüdür. Manasını ,halkın mil
li vicdanından. milli kültüründen alır. 

Kendini beğenmek, yalnız kendine 
benzemek. her yapışının emrini yalnız 

milli kültür ve milli vicdandan almak 
sözlerile anlatılabilen inkılabımızın özü; 
iste bu mııhivet ve manayi tasımaktadır. 

İhtikar ; bir iş mukavelesi yapan iki 
taraftan birisinin sıkışık vaziyetini öte
ki tarafın ölçüsüz ve merhametsizce is
tismar etmesidir. Sıkışık tarafın hali, 
"denize düşünce yılana sarılah,, adamın 
halidir. Halk bunu böyle ve pek güzel 
tarif etmiştir. Buna karşı alınabilecek 
tedbirler üç çeşittir: 

1 - Denize dUımemek içfo bol bot 
korunma tedbirleri almak. 

2 - Denize dUtenin eline, yılan ye· 
rlne gilael bir tahlisiye simidi uzatmak. 

3 - Nihayet yıtanlan kovalayıb 

r · 11rmr ezmek. 

Sebze ve meyva yetiştiren İzmir çift
çilerinin kurduğu sebze ve meyva satış 
koopera tifi, güzel bir korunma tedbiri
dir. Kooperatifçileri yakından görmek 
için merkezinin bulunduğu hana gittik. 
Hanı seneliğini üçbin liradan kiralamış
lar. İleride böyle bir han satın almağı 
düşünüyorlar. Han avlusunda sebze ve 
meyva klifeleri, etrafında ambarlar, bir 
ta::-afta va ": ıhane .. Kullanamadıkları kı-

sımları ki raya vermişler. Yazıhane: ça
lışkan, uyanık, çevik ve imanlı insanlar
la dolu. Bunlarda kooperatif azasından. 

Dört bin lira sermaye ve Ziraat Ban
kasının on beş bin liralık kredisile işli

yo>. Dokuz ay içinde yüz on sekiz hin 
liralık ciro 1 Sene sonuna kadar bu ciro 
miktarının 150 bin liraya çıkarılacağı 

umuluyor! Merkezin yedi kişilik hir 
kadrosu var. Müdür 90 lira, muamrle 
memuriyle hcsab memuru 60 şar lira, 
ötekiler de 40 • 50 şer lira aylık alıyor
lar. 

Bu satış kooperatifinin azası iki 
kredi kooperati"fidir : 

1 - Balçuva köyü kredi kooperatifi, 
84 azalı • 

2 - Narlıdere köyü kredi kooperati
fi. 172 azalı. 

Satış l<oopera tifi kendi azasının 

mahsulünden başka, Ödemiş bahceci
lerinin baT.ılarının mahsulünü de koope· 
ratif hesabına satıverm~ktedir. Hatta, 
sebze ve meyvadan başka mahsullere de 
satış vasıtalığı yapmaktadır. Fakat bu, 
daha ziyade zahire gibi mahsullerin ko
operatifin kendi azası ihtiyacı için satın · 
alınması şeklinde olmaktadır. Yani mey 
va ve sebze satıı kopcratifi ayni za • 
manda ve fakat azasının ihtiyacı hudu

dunda bir alım kooperatifidir. 

Bazı satış koperatiflerinin düştüğil 

yantı,lık, bu satış kooperatifinde yok: 
Yani bunlar, ·• Alıcı müşterilerimizi ka
çırmamak için piyasada spekülasyon da 
yapalım.,. hırsına düşmemişlerdir. Bu 
dürüst hareketi İzmir meyva ve sebze 
satış kooperatifine en iyi kooperatif va· 
sıfları vermektedir. 

Kooperatifin İzmirde, İstanbulda, 

Ankara'da ve lskenderiyede satış ajan
ları var. Kooperatif, kendine getirilen 
mahsulil el( 2 komisyonla satmakta ve 
bu suretle eski muhtekir toplayıcılara 

nısbetle hiç olmazsa % 50 daha az bir 
komisyon almaktadır. Bu fark, mü-;tah
silin cebine gitmektedir. 

İzmir Valisi ile, İzmir Ziraat Bankı\· 
sı ve onun çalışkan müdürü, kooperati
fi öz evlat gibi korumaktadır. Koopera
tifin kendilerinden dileği, kredilerinin 
20 • 25 bin liraya kadar çıkarılmasıdır. 

Kurulutu ilci aenedn fazla bir &CÇ· 
mişte olan bu kooperatifte de, bazı fit· 
ne unsurları bulunmallllf delildir. Fa • 
kat feragat ve kahramanlıkla çalıpn 

adsız, resmi aıfatsız halk ıefleri: iyiliğe 
ön ayak olmuılar ve böylece gerçek, 

yanbıı yenmittir. 

ı .. ınir sebze ve meyve satış T:ooperatiri idare mec11sı azaları ve memurıo.1. •• 
Ziraat Bankası Müdürü Bay Api Naili ile bir uad._ 

Bizde adet olmut bir ham dUtUnce 
tekerlemesi vardır: "Halkımız birle§e· 
mcz, birlikte başaramaz, ahlak ve tor· 
biyeai buna elverişli değildir.,, Biz de 
bUtUn bu bühtanlara karşı bunun ter· 
sini müdafaa edeceğiz: Halkımız her te· 
yi başarmak kabiliyetindedir. Bu kabl· 
Jiyet, bugün • doğru mu yanlı!I mı? -
büyük, en ileri gitmiş sayılan milletle 
rinkinden hiç te geri değildir. Mesela: 
Almanya. Almanlar, cemiyetçi olarak ta 
nınmışlardır. Senelerle içinde yaıadığı
rnız, yakından tan ımak fırsatını buldu
ğumuz almanlarn inatçılığı ve her me
seledeki - separatistliği - ayrı bir görüş 
müdafaa etmek huyu - ortadadır, ki 
onun uzaktan seyrine bile insanın sini
ri dayanamaz. Bundan başka, fitne un· 
suru her memlekette ve her millette ve 
her derlenti (teşkilat) içinde bulunabi
lir. Fakat bunlar ne kadar cerbezeli ol· 
salar gene zayıftirler. Halkın vicdanı 

ergeç onları mahkum eder. 

*** 
Merkezi gördükten sonra Balçova 

ve Narlıdere köylerine gittik. Yeşil gö 
rüntişü gönül çeker bah~eler içinde biri 
600, öteki 500 evli iki köy, Balçova kö
yünde 600 aile olduğu halde ancak 84 ü 
Narlıderede de 500 aileden 172 si bu 
köylerin kredi kooperatifine ve dolayı· 
sile "İzmir sebze ve meyva satış,. koo
peratifine ginniıtir. Bunların dıJında 

kalan aileler, acaba neden dolayı koope
ratife girmemi~lerdir? Bunun birçok ba 
knnlardna bir sürü cevabı olabilir. Bi • 
zim şöyle kısa bir zaman içindeki tah
kikatımız, şu neticeyi vermiştir: 

Narlıderede yuvarlak hesabla 500 ev, 
yani aile ve (1900) kadar insan vardır. 

Su halde umum nüfus 
5.00 aileden 172 si kooperatif azası

dır. Geri kalan 328 aileden 240 ı mülk
süzdür ve ortakçıdır. Yahut da başka
sının işine çalışır. Kalan 88 aileden 50 

si ya zengindir ve kendi sermayesi ka
fidir. Veya bakkal, kasab gibi esnaf. 
tandır. En sona kalan 38 ev sahibi de 
bir gün kooperatife gireceklerdir. 

Balçova'da yalnız bu 38 ailenin ko· 

operatife girmesi mi, yoksa kooperatif 
dıımdaki 328 ailenin tamamen girmesi 
mi beklenilmelidir? hangisi daha hayrı
lıdır? İşte. bir mesele. İki çeşit başarma 
unsuru karşısındayız: 

1 - 88 evlik zengin, sermayeli ve 
yahut esnaftan kimseler, 

2 - 240 evlik mülksiz ve ırgatlıkla 

geçinen kimseler, 
Bunun dışında bir de şöyle ayırdet

me yapılabilir: 
1 - Kooperatif halinde birlikte ba. 

şarma için uygun kimseler, 
2 - Koperatif halinde birlikte ba. 

şarmadan uzak kalan ve ekseriya öteki 
ortaklar tarafından uzak tutulan ge • 

çimsiz kimseler. 
İlk önce birinci ayırtlama ile baıla

yahm : 
Köydeki bakkal, kasab, demirci, ter

zi, kunduracı, nalband, gibi sanayi ile 
meşgul olanların bir zirai istihsal birli

ğinde doğrudan doğruya ve yakııı.k alır 
yerleri yoktur. Onlar sanayi zUmresi

dir. 
Zengince ve cebindekl kendi serma

yesiyle çahtan, bundan dolayı da zirat 
kredi kooperatifinin vereceği krediye 
muhtaç otmıyan köylülere gelince, 
bunların çoğunun satıı koperatifinde 
kendi köyJUleriyJe birleşecekleri §ilphe
sizdir. Çünkü istihsal maddelerinde ve 
bunların piyasasında biribirinin aynı ol
ma vardır. Blrlesmeyenlcr ise, böyle git 
tikçe kuvvetlenen bir derlenti yanında 
cılız kalacaklar ve bu bal de • kanuni 
bir zor şekli kabul edilmediği müddet
çe dahi - onlan erğeç, satış kooperati • 
fine girmeye zorlıyacak. Fakat bunun 
için istihsal unsurlarının büyUk bir kıs
mının her tarafta birlik dcrlcntileri içi
ne girmiş olmaları, piyasada tek tek in
san avlayan eski muhtekirlere artık yer 

kalmamış bulunması tarttır. 

Bu münasebetle bir mesele daha gö

rUşilldü: 

Acaba kredi kooperatifile, aynı koo
peratifin bağlandığı satış kooperatifi ay 
n ayrı derlentfler mi kalsın, yoksa ikisi 
blrleştirllerelı: "müstahsillerin koopera
tifi,. adı ile azasının hem kredi, hem 
alım ve hem de satım itlerini glSren bir 

tek kooperatif mi yapılsın? 

Kredi ve satıj koperatiflerinin ayrı 1 
avn olmaları halinde - azanın bllyük bir 
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Izmlr s~bze n ~yve atıf lcooperatili merkezi iş batında 

kısmı her ikisinde de aza bulunacakla
rından - hem Ziraat Bankasının ve ile
ride kurulacağını beklediğimiz Koope
ratif bankalarının kredileri dağılmq 

olur, hem de müstahsillere fazla bir yar 
dım da edilmiş olmaz. 

Tek çeşit "müstahsiller kooperati. 
fi ( l)., burada görüştüğüm köylülerin 
dileğidir. Bu çeşit bir koperatif, köyJU-

(1) ''Müstahsiller kooperatifi., yeri
ne "istihsal kooperatifi., adını kullan. 
mak yanlışlrğa meydan verebilir: Çün
kQ bahis mevzuuı herkesin "'t~ndi ka
biliyet ve çalışma derecesiyle mütena. 
sfben,. başardığım lrıymetlendirmekte
dir. istihsal kooperatifi ise, birlikte is· 
tihsal, yani komünistlik demektir • 

lerin çoğunu, hatta zengınlenni de içi· 
ne almaya uyğundur. Bu takdirde, her 
köydeki kredi kooperatifi birer "müa
tahsiller kooperatifi,, yahud "bitirenler 
kooperatifi,, şeklini alır ve bugiln İzmir 
merkezinde bulunan satıı kooperatifi 
de onların birliği oluverir. 

Böyle tek çqit alım yapan yerlerde 
tek çeşit bir kooperatifin bir faydası da 
şudur, ki köylü kredi, satış ve alım için 
başka başka yerlerde çeşitli formalite~ 
lerle uğraşmaktan kurtulur. BUtUn bu 
iılerini köyündeki "müstahsiller koope
ratifi,, merkezinde bitirir. Bu suretle 
kıymetli emek ve zamanını daha ziyade 
istihsal i§ine verebilir. ki bu, netice iti
barile iyi bir iş bölümüdilr. 

fDalaa var) 

Para, saadetin anahtandır. 
Mesut olmak için zengin ol• 

mak şarttır .. 
Zengin olmak için de bir pl • 
yango hileti almak lazımdır. 

Tc:JQ KiYE 

llRAAT 
BANKASI 

.pAQA 
BiRiKTiOEN 
QA~T L;O(;rJ 
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AOrıları ve soOuk algınlı~ını geçirece" 
bir ilaç isterken, daima bu sözleri ha· 
tırlayınız: Alaca~ınız mal, hakiki ormalı. 

Ankara Milli Em1ak 
Müdürlüğünden: 

Cinsi 

R:resylcr markalı 

Muhammen 
kıymeti 

Lira K. 

Kaç taksit 
olduğu 

otomobil ı adet 50 00 Bedeli peşinen verilecektir. 
Yukarda yazılı otomobilin ihalesi 25-12-934 salı günü 

aaat 15 te yapılmak Uzere açık artırmaya konulmuştur. İs-
teklilerin gelmeleri. (3708) 8-5678 

YÜKSEK ZİRAAT 

ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜÖÜNDEN: 
Ankara Y. Z. E. binaları içinde yaptırılacak bakkaliye 

dükkanının bir yıl müddetle kirası arttırmağa konulduğun 
dan taliplerin şeraiti öğrenmek üzere daire müdürlüğüne 
\re 22. 12. 934 tarihine müsadif cumartesi günü saat 10 da 
idare ve ihale komisyonuna müracaatları. (5699) 

8-5680 

Galata ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Kilo Marka No. Eşyanın cinsleri. 
1934 A 1/20 Pirinç çivi 
Bu çiviler 9-12-934 ten itibaren açık artırma ile ıatıhk

br. lsteklilerin 30-12-934 pazar günü saat 16 ya kadar Satış 
~isyonuna gelmeleri. (8347) 8-5673 

Mm. tJssübahri K umandanlıfu 
K 

. o 
Sabn Alma omı syonu Reisli-
ğinden: 

Miktarı Teminafr Münakasa 
Cinsi Kilo Lira K. Tarihi Günü saati 
~kmek 350,000 2231.25 31-12-934 Pazartesi ıo 
Sabun 33,00 594.- " ,, 14 

~eniz efradı ihtiyacı için satın alınac~k.olan cins ve miktarı 
ile rnuvakkat teminatı yukarda yazılı ıkı kalem erzak hiza-
1~nda gösterilen gün ve saatlerde kapalı zarf usuliyle mü
ll_akasaya konmuştur. İstekli olanla.nn ih~le günü .ve saa
tınden bir saat evet muvakkat temınatlarıyle teklıf mek
tttpıan ayn ayn birer zarf içinde ve her iki~i ~yn bir zarf 
c!erununda olarak komisyon reisliğine teslımı ve şartna
llıcıerini görmek istiyenlerin komisyonumuzla İstanbul'
~ Rasımpaşa'da Levazım Satmalma komisyonuna mtira-
~an. (3677) 8--5674 

~kara Milli Emlak 

Cinsi 

M iidiirlüğiinil~n: 
Muhammen Kaç taksit 

kıymeti 

t·r Lira K. lf t ocaklı değirmen enkazı 300 00 ) 
~l enkazı 250 00) Bedeli nakten ;ç beheri 30) verilecek 
ıs Ukarda yazılı emvalin ihalesi 25-12-934 sah günü saat 
'btııte Yapılmak üzer.e artırmaya konulmuştur. İsteklilerin 

Unrnaları. (3707) 8--5677 
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ULUS 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

İLAN 
Cı1u:ıı 

Mahiyeti 
Muhtelif Makkap ve saire 

Stock \"e Fritz Verner Mukayese 
Marka 

Miktarı 37 kalem 
Tahmini bedeli 
Şartname bedeli 
Şartnamenin nereden 
Alınacağı 

1850 lira 
Yoktur. 

Pazarlık 

Askeri Fabrikalar Satın Alma 
Komisyonundan 
) 

Hangi gün ve saatte 
nerede ve hangi yer 
ve dairede yapılacağı 

) 29 IJ. Kan 934 saat 14 de 
) 
) As. Fb. lar Satın alma ko-

misyonunda 
Muvakkat Teminat Miktarı 138 lira 75 kuruştur. 
İsteklilerden talep edilen vesikalar 2490 numaralı ka
nununun 2 inci ve 3 cü maddelerinde vazıh vesikalar 

1 ADET KIZAKLI 
SOUK DESTERE 

2 ,, DEVİR ÖLCÜ 
ALETİ . 

6 ,, AMERİKAN 
MAKKAP EVİ 

Yukarda yazılı ve tahmi
ni bedeli 550 lira olan mal
zeme 29/ I. Kan/ 934 tarihin
de Asken Fabrikalarda sa
tın alma komisyonunda sa
at 14 de pazarlıkla satın alı
nacaktrr. Sartname Bedel
sizdir. Taliplerin muvakkat 
teminatı olan 41 lira 25 ku
ruş iJe 2490 numarah kanu
na nazaran vesaiki lazime
yi hamilen müracaatları 

(3682) 8--5645 

13 ADET ODACI 
KAPUTU 

Yukarda yazılı ve tahmi
ni bedeli 194 lira 90 kuruş 
olan melbusat 29/I. Kan/ 
934 tarihinde Askeri Fabri
kalar Satın Alma Komis
yonunda saat 14 te pazarlık
la satın alınacaktır. Sartna
me bedelsizdir. Taliplerin 
muvakkat teminatı olan 14 
lira 62 kuruşla 2490 numara
lı kanuna nazaran vesaiki 
lazimeyi hamilen müracaat-
ları. (3686) 8--5647 

ON KALEM ELEKTRİK 
KAYNAK TELİ 

Yukarda yazılı ve tahmi
ni bedeli 1020 olan malze
me 29/ I. Kan 1934 tarihin
de askeri Fabrikalar satın 
alma Komisyonunda saat 
14 de pazarlrkla satın alına
caktır. Şartname bedelsiz
dir. Taliplerin muvakkat te
minatı olan 76 lira 50 kuruş 
ile 2490 numaralı kanuna 
nazaran vesaiki lazimeyi 
hamilen müracaatlan. (3684) 

8-5643 

11 KALEM SEYYAR 
V1NÇ MALZEMESİ 

Yukarda yazıh ve tahmi
ni' bedeli 900 lira olan mal
zeme 29/I. Kan/ 934 tarihin
de Askeri Fabrikalar satın 
alma komisyonunda saat 14 
de pazarlıkla satın alınacak
tır. Şartname bedelsizdir. 
Taliplerin muvakkat temi
natı olan 67 Lira 50 kuruş 
ile 2490 numaralı Kanuna 
nazaran vesaiki tazimeyi ha
milen müracaatları. (3687) 

8--5646 

5 ADET 30 TONLUK 
ASİT KAZANI 

~ Yukarda yazılı ve tahmi 
nı bedeli 7500 lira olan beş 
adet asit kazam 30. 2. kan. 
935 tarihinde askeri fabrika 
tar satın alma komisyonun
da saat 14 de kapalı zarfla 
satın ~lm~caktır. Şartname 
bedelsızdır. Teklif mektup
lari aynı günde saat 13,30 
da muvakkat teminatı olan 
412 lira 50 kuruşla memhur 
zarflar sabn alma komisyo
nu riyasetine verilecektir. 
Taliplerin 2490 numaralı ka 
nuna nazaran vesaiki lazi -
meyi hamilen müracaatları. 

(3712) 8--5679 

(3667) 8--5637 

1000 METRE MİKABI 
CEVİZ TOMRUK 

Yukarda yazılr ve tahmini 
hedcli 55,000 lira olan mal
zeme 30/I. Kan/ 934 tarihin
de Askeri Fabrikalar satm
alma komisyonunda saat 14 
te pazarlıkla Sfltın alınacak
tır. Şartname bedeli 275 ku
ruştur. Taliplerin muvakkat 
teminatı olan 400 lira ile 
2490 numaralı kanuna naza
ran vesaiki Jazimeyi hami
len müracaatlarr. (3685) 

8-5648 

KAY AŞ FABR1KAS1 KA
LORİFER TESİSATI. 

Yukarda yazılı ve keşif 
bedeli 1590 lira olan tesisat 
açık arttırma ve eksiltmesi 
nin 31. 1. kan. 934 tarihinde 
asken fabrikalar satın alma 
komisyonunda saat 14 de 
yapılacaktır. Şartname be -
delsizdir. Taliplerin muvak
kat teminatı olan 118 lira 
25 kuruşla 2490 numaralı ka 
nuna nazaran vesaiki Iazıme 
yi hamilen müracaatları. 

(3691) 8--5676 

95 ADET MAA SAP 
ELMAS 

Yukarda yazılı ve tahmi
ni bedeli 950 lira olan mal -
zeme 30 I. kan. 934 tarihin
de askeri fabrikalar satın al 
komisyonunda saat 14 de 
pazarhkla satmalmacaktır. 
Şartname bedelsizdir. Ta -
tiplerin muvakkat teminatı 
olan 71 lira 25 kuruş ile 
2490 numaralı kanuna naza
ran vesaiki lazimeyi hami • 
len müracaatları. (3681) 

8--5675 

Ankara Levazım amirliği 
.sahn alma komisyonu 

ilan lan. 

İLAN 
Çorlu'daki kıtaat hayva -

natı için 278550 kilo arpa 
25-l-kan-1934 salı giinü sa
at on altıda eksiltme ile 
alınacaktır. Şartnamesini 
görmek istiyenlerin her gün 
taliplerin de belli saatten 
eve] teminat ve teklif mek -
tuplariyle birlikte Çorlu'da 
askeri satın alma komisyo
nuna müracaatları. (3640) 

8--5575 

iLAN 

Izmir müstahkem mevki 
kıtaatmm 67,400 kilo pirinç 
ihtiyacı kapalı zarf usuliyle 
satınahnacağmdan ihalesi 
25 - 1. KiııW1 - 934 sah günü 
saat 15 dedir. Şartnameleri-
ni görmek istiyenlerin her 
gün taliplerin de belli saat -
ten evel teminat ve teklif 
mektuplariyle birlikte kışla· 
da mevki müstahkem satın 

alma komisyonuna müraca -
atJan .. (3639) 8-5574 

1 LAN. 
Otuz bin kilo zeytin yağı

na kapalı zarf günü teklif 
mektubu verilmedi. Pazarlı
ğı 1 i 1. Kan. 9u p37:1rtesi 

SAYIFA 7 

1 M. M. Vek&letin den: 
Askeri Liselerin 9, 10. 11 inci 

sınıflarına talebe alınıyor. 

1 - Askeri liselerimizden İstanbul'da bulunan kuleli 
askeri lisesinin 9. sınıfına 183., Maltepe lisesinin Cl. s 1111-

fma 50 ve Bursada bulunan Bursa lisesinin 9. sınıfın a 116 
ki~i daha alınacaktır. Bu mekteplerin onuncu ve on bir in
ci sınıflarına da bir miktar talebe daha alınacak tır. Onıın
cu ve bilhassa on birinci sınıfa çıkacak istekl iler terci'ıan 
alınacaktır. 

2 - İsteklilerin mezkfir mektep müdürlüklerine müra· 
caat ederek oradan öğl"enecekleri kaydı kabul şanlarına 
göre evraklarını tamamlamaları lazımdır. 

3 - Bir seııerlen fazla tahsili terketmiş olan talebe me
zun bulundukları sımflann bütün derslerinden imtihan 
edilirler bunda muvaffak olurlarsa o zaman talebeler mek
tebe alınırlar. Hususi mekteplerden mezun olanlar hak
kında aynı muamele tatbik edilir. 

4 - Muhtelif suretlerde sivil ve askeri mekteplerden 
çıkarılmrs talebe mektebe alınmaz. 

5 - Sivil liselerde ikmali olanlarla sınıfta dönenler 
alınmaz. 

6 - Doku?Uncu sınıfa P,"ireceklet için yaş haddi 15-19 
onuncu sınıfa 16 :20 on birinci sınıfa ı 7 :21 dir. 

7 - Mektebe g-innek için yaşım büyülten veya kücül
ten mektebe alınmaz. 

8 - Evrakı mektebe giden talebe mektep, tarafmd;.\n 
davet vukubulmadıkça mektebe gitmemelidir. Aksi tak .. 
dirde mektebe kabul rrlilmemesinden dolayı mektep ida
resi mcsuı olmadığı gibi avdet masraflarını da kendisi ver· 
mesi lazımdır. 

9 - Buluncluğu verde tam teşkiJli sıhhi heyet bulun
maması hesabiyle muavenesini tamam yaptırmıyan tale
be mektebe çağrıldıktan sonra mektepçe muayeneleri ta
mamJattınhr. Ve sıhhi halleri sebebiyle kabule şayan gö
rülmezse mektebe ahnmaz bu gibi ta1ebelerin dönils mas
rafları da kendilerine aittir_ 

10 - Teahhüt senedi vermek icin velisi olmıvan ve 18 
yaşını bitirmiyen talebe alınamaz 18 yaşını bitiren talebe
nin kendisi teahhüt senedini verebilir. 

11 - Evelce askeri liselere girmek için müracaat eden 
ve müsabaka imtihanrnda kazanamadığından dolayı mek
teplere almmıyan talebe ellerinde bulunan evraklarım 
derha1 evelcc müracaat ettikleri liselere gönderecekler ve 
oradan alacakları emre göre hareket edeceklerdir. (3623) 

Yüksek iktısat ve ti -
caret mektebi müdür 
lüğünden: 

1 -- 1933 - 34 ve daha evelki ders seneleri nihayet• 
. lerinde mektebin evelce kısmı sani ve ali isimlerini taşı
mış ve şimdi yüksek İktisat ve Ticaret ismini almış bulu· 
nan kısmının altı devrelik tedris müddetini doldurmuş o
lup mezuniyet imtihanlarını vermemiş olan eski talebenin 
1 birinci kinun 1934 tarihinden iytibaren altr ay zarfmda 
bir istida ile mektep f daresine müracaat ederek mekteP. 
vaziyetlerinin ve adreslerini ve imtihana girmek istedik· 
lerini bildirmeleri ve istidalanna dört tane fotoğraf liş • 
tinneleri. 

2 - Bu suretle müracaat edenlerin 1936 senesinin ey
IGI ayı nihayetine kadar imtihanlarını behemehal vermeli 
mecburiyetinde olduklarşı, 

3 - Bu imtihanların alakadarların tedris devrelerini 
doldurdukları tarihte meri olan talimatname hükümleri 
dairesinde yapılacağı, 

4 - 1 numaralı fıkrada yazılı altı aylık müddet içinde 
mektep idaresine müracaat etmiyenlerin ve müracaat e • 
dip de 1936 senesi eylUl ayı nihayetine kadar imtihanla
rını her ne suretle olursa olsun bit'İremiyenlerin bilahare 
imtihana girmek haklarının düşeceği ve kayıtlarmm bir 
daha yenilenmemek üzere silineceği ilan olunur. (8047) 

8- 5487 

Maarif Vekaletinden! 
' 

21. 1 ı. 934 tarihinde ihalesi icra edileceği ilan edilen 

Erzurum muallim mektebi ikmal in,aatı münakaıası ~ 

rülen lüzum üzerine üç ay temdit edilmiştir. 

İhale 21. 2. 935 perşembe günU saat 15 te Vekalet in ... 
at komisyonunda kapalı zarf usuliyle icra edilecektir. 

Talipler şartname ve teferrüatım inşaat dairesinde 
görebilirler. (3549) 8 6481 

günü saat 14 de yapılacaktır 
Şartnamesini görmek için 
her gün ve pazarlık günü de 
teminatlariyle Ankara Le -
vaznn amirliği satınalma ko 
misyonuna gelmeleri. (3003) 

8--5682 
iLAN 

Ispartada bulunan kıtaat 
ihtiyacı için 24,800 kilo sa
de yağı kapalı zarffa ihale-

si 15-12-934 tarihine müsa• 
dif cumartesi günü saat on
da yapılacaktır. Şartname• 
sini görmek istiyenler An
kara Levazım Amirliğine 
müracaat etmeleri ve talip
lerin de betli saatten evci 
teminatlariyle birlikte tek· 
lif mektuplarmı Ispartada 
satın.alma ,komisyonuna ver· 
meleri. (3516) 8-5389 
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KREM 
balsam in 

kanzuk 

Yegane ciddi gü 

zellik kremidir. Te

ninizin daimi tazeli · 

ğini yalnız K R E M 

BALSAMİN 

korursunuz. 

Dr. Cims'i n nasır ilacı 
KORRtsto 

En eskf nasırlan bile pek kısa bir zamanda tamamile 
kökten çıkanr. 

Merkez deposu· Kanruk ecza hanesi 
Yeni Eczane'de bulunur. 

Ank:! .. a Memurlar 

Kooperatif Şirketinden: 
Kok kiimürleri tevziatına 15 birinci kanun cumar

tesi gün.Ü başlanacaktır. Şirkette kredi ile muamele 
yaptınpta sıra numarası almış olanların her gün için 
sıra takiben eJli nnoıaraya kadar ita emit"leri verilece
ğinden miiracaatJan ilan olnnur. 8_.:.5662 

Anafartalar cadde,;inde Kınacızade ham altında 

ı Merhum Şevket Ahmet Beyin eski 
belediye eczahanesi yerine 1 

~ 

1 Yeni eczane açıldı~ 
Fenni gözlükler, tıbbi korsalar, sıhhi levazımat, 9 

bütün tuvalet ve ıtriyat çeşitleri ile aradığınız her ilaç 1 

bulunur. 
Gözlük ve korsa tamirleri yapılır. 8-5338 

ULUS 15 ILKKANUN 1934 CUMARTESi 

Milli Müdafaa Vekaleti 
satın alma komisyonu 

ilan lan. 

İLAN 
932 senesinde 15. Fırka

nın yiyecek ambarı tarafın· 
dan kullanılan levazım 

ayniyat makbuzlarından 

264277 sayılı makbuzun 
birinci ve ikinci eşleri kopon 
yerinden kopmuş ve gaip 
olmuştur. Mezkur makbu
zun hükümsüz olduğu vesi
ka ve müstenidat makamın
da kullamlamıyacağı ilan 
olunur. (3663) 8-5627 

İLAN 
Yapı: Kırıkkale gedikli 

kücük zabit mektebi binası
nın" yapısı pazarlığına istek· 
li çıkmadığından yeniden 
pazarlığa konmuştur. İha
lesi 16-12-934 pazar günü sa· 
at 11 dedir. İsteklilerin ke
şif, şartname ve resimlerini 
görmek üzere her gün ve pa
zarlığa gireceklerin de o 
gün teminatlariyle M. M. 
V. satına ima Ko. na vaktin
de müracaattan. (3664) 

8-5628 

İLAN 
Babaeskideki hayvanatın 

245 ton kuru otunun ihalesi 
18 - 12 - 934 saat 14,30 da ve 

H ayrebolu hayvana tının 245 
ton kuru otunun ihalesi 
18-12-934 saat 15 de ve Hay
reboludaki hayvanatın 232 
ton arpasının ihalesi 19. 12. 
934 saat 16,30 da yapılacak
tır. İsteklilerin belli günde 
saatlerde Lüleburgaz'daki 
Sa. Al. Ko. na uğramaları. 

(3633) 8-5604 
fLAN 

Ordu ihtiyacı için iki ta
kım amelivat çadıriyle 46 
adet seyyar hastane çadırı 

kap"'h zarfla sütm alınacak
tır. İhalesi 31 - 12 - 934 pa -
.1.._rtesi giinü saat 14 tcüir. 
Talipler evsaf ve şartname
sini görmek istiyen1er her 
gün öğleden sonra ve müna· 
kasaya istirak edeceklerin 
o gün ve saatmdan evel pey 
akçeleri ve teklif mektupla
rivle birlikte M . M. V. satın 
alma şomisvonuna müraca -
atlan. (3644) 8-5586 

1 LAN. 
Hava ihtiyacı için 21 ka

lem bordo aleti pazarlıkla 
alınacaktır. Sartnamesini 
görmek istiyenlerin her gün 
öğleden sonra ve pazarlığa 
gireceklerin 18 - 12 - 934 sa
h günü saat 10,5 ta teminat
lari vle birlikte M. M. V. Sa. 
Al. Ko. na müracaatları. 

(3643) 8--5585 
İLAN 

İzmir Reşadiye'de Han
gar önüne beton, beton anne 
ray mesnetleriyle Pist inşa -
sı kapalı zarfla münakasaya 
konulmuştuı. Şartname \ e 
keşiflerini ğörmek istiyenle 
rin her gün öğleden sonra 
ve münakasaya gireceklerin 
31 - 12 - 934 günü saat 10,5 
da teminatlariyle birlikte M. 
M. V. Sa. Al. Ko. na müraca 
atlan ve teklif zarflarını il•a 
le saatinden enaz bir saat 
evet komisyona verilmesi 
aksi takdirde zarfların ka • 
bul edilmiyeceği. (3646) 

8-5588 
l LAN 

İzmir Reşadiye'de kana
lizasyon inşaatı aleni müna
kasa ile yaptırılacaktrr. Şart 
name ve keşifnamelerini gör 
mek istiyenlerin her gün öğ
leden sonra ve münakasaya 
gireceklerin 31 - 12 - 934 pa
zartesi günü saat 14,5 ta te
minatlariyle birlikte M. M. 
V. Sa. Al. Ko. na müracaat· 
lan. (3647) 8-5589 

t LAN 
728 adet muhtelif oksijen 

cihazlan Vekiletçe pahalı 

görüldüğünden pazarlığı 20. 
12. 934 perşembe günü saat 
14 dedir. Şartnamesini gör
mek istiyen her gün öğ~e · 
den sonra ve paazrhğa gire
ceklerin o gün ve saatinde 
teminatlarile birlikte M. M. 
V. saun alma komisyonuna 
müracaatları. (3709) 

8-5681 

DOKTOR AIJ VAHiT 

ÇOCUK HEKİMİ 
Kooperatif arkasında sa

bahtan akşama kadar ha.;;ta
lannı kabul eder. Telefon: 
1303 - 3129 8-5565 

Satılık ev ve arsa 
Kavaklı derede Lehistan Sefa. 

reti karşısında üç tarafı cadde beş 

dönüm arsa ile üzerindeki kargir 

iki buçuk katlı ve banyolu hane 

ile ayrıca iki oda bir garaj ve ku 

yu ehven fiatla satılıktır. 

(Çocuk esirgeme kurumu) mu· 

hasebecisi Bay Hayri'ye müraca· 

at. 8-5683 

KİRALIK EV 
Yenişehir'de Şehit Nuri 

ve Akaretler sokaklarının 

köşesinde ikinci kat beş oda 
temiz, geni,, rahat bir daire 
kirahktır. Ziraat Bankasın-
da muamelat Müdür muavi
ni Bay Hulkiye müracaat. 

Ev 3785 Banka 3406 
8-5649 

----- - --
lrnıı yı\f • alııbi ve Ba~mu· ) 

' harrir" Falih Rıfkı ATAY. 1 

Umumi neşriyan idart: ~den 

ı Vazı işleri müdürü Nasuhi 
BAYDAR. 

Çıntrrı cıddesl civarında 1 

Ufu$ maf6aısmdı basrfmı~tır. 
) 

• 
İstanbul: Liseler Alım, Sahın 

Komisyonundan: 
Komisyonumuza merbut Haydarpaşa lisesinin 1200 ton 

J<ı ip~e maden kömürü ile Yazı tahtası, Sınıf dolabı, iki te
kerlek üzerinde 3 parçadan mürekkep merdiven, Yazıhane, 
iJan tahtası, yemekhane dolabı, kanepe koltuk takımı ve 
yemek masalarının 19 - 12 • 934 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 15 de ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliylo 
münakasaya konulmuştur. Taliplerin şartnamelerle resim
lerini görmek üzere t stanbul Erkek lisesindeki komisyoll 
kalemine ve münakasaya iştirak edeceklerin de teminatı 
muvakkate makbuzlariyle fürlikte komisyonumuza mUra • 
caatla"l. (8159) 8-5505 .-

SİNOP BELEDİYE 

BAŞKANLIGINDAN: 
Numunesi belediyemizde mevcut Zonguldafm yık~ 

ıoış çakıllı maden kömüründen altmış ton kömür şartna· 
me mucibince açık eksiltme suretiyle satın almacağmdad 
taliplerin 23-12-934 pazar günü saat on beşte usulü daire
sinde belediye daimi encümenine müracaattan. (3654) 

--~------------------------....;.8-_..;S..-598....._ __ __ 

Ankara Nüınune Hastahanesi 

Baştabipliğinden: 
Hastanede mevcut 100 kaleme yakın müstamel büf• 

se!dinde dolap bakır takımları ve sair hurda eşya ve ve• 
fat eden cenazelerin varisleri tarafından şimdiye kadar •"' 

lınmıyan kölıne melbusatı aleni müzayede suretiyle ki"' 
sımlar halinde hastane bahçesinde satılacağından talip o
lanların 15 K. evel 934 cumartesi günü saat 14 te hasta• 

nev~ nıürac~atlan ilan olunur (3528) 8-5453 ,,,,,,,,. 

Adana Belediyesi 
Reisliğinden: 

Kanara için bir ko mpressör 
satın alınacak 

! -Belediye Kanara (Mezbaha) sı için komple bir ye"' 
dek kompressörü satın alınarak yerine konulması kap.ll 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. . 

2 - 15 ikinci 'kanun 935 salı günü saat on beşte beledıY' 
encümenince ihalesi yapılacaktır. 

3 - Şartnameler Belediye Yazı İşleri MüdürüğUndd 
1 beş lira mukabilinde tedarik olunabilir. 
l Taliplerin 14 - ikinci kanun - 1935 akşamına kadar t~~ 

lif mektuplarım ve yüzde yedi buçuk teminat akçelerıı: 
usulü dairesinde Belediye Reisliğine vermeleri ilin 0111 
nur. 8-5614 
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1 SİNEMALAR 1 
( YEN) 1 BU GECE 

JOSEPH SCHMIDT'in çevirdiğ: 

İLKBAHAR ŞARKSI 
Gilzel §arkılar, eğlenceli sahneler ... 

Oyun arkadaşları: SZÖKE SZAKAL • 
LILI•N DIETZ 

A1nca: Dtinya bevadialerL 

1 
1 

Bugün, bu gece 
Milyonlar sarfile vücuda getırılen mut· 
lıit film: 

M A H Ş E R 
Kıyamet kopuyor - An ÇÖÖJOI 

- Düa,a ba~or. 
Ayncaı Dünya bancli.ı.i. 


