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''V c,~ ve "Kadar,, sözleri Türk

redir; bmılurı ·yabancı tlilden 

alınmış saymal.· yanlıştır. 

Öz dil akışının aldığı geniş yol 
Üzerinde yürürken, ayağımıza ta
kılan bir iki bağlantı sözü var. 
Bütün ülkede okuma yazma bil
ltıezlerin bile dilinde yer tutmuş 
olan bu gibi sözlere karşılık ara
ltıağa kalkışmak, dil yürüyüşümü
zü duraklatacak bir iş oluyor. He
le eskiden dilimizde bolca kullanı
lır her söze bir arabcahk, yahut 
farsçalık takmak, sanki o söze bir 
soyluluk verecekmiş gibi bir yol 
tutulmuş olması, kendi öz dil var
lıklarımızın bir takımına bile ya
bancı damgası vurdurmuştur. 

Bugün bunlardan iki tanesini 
okurların gözü önüne koymak is-
. b' . "V " "t lıyorum: bunların ırı e , o e-

ki de "Kadar" sözleridir. 
Arabcacı düşünüş, "Ve" yi arab 

dilinden gelmiş saymış, bu inanış 
da yer tutmuştur. Dillerin öz kay
naklarını bilim yollariyle araştır
ltıadan, arabcadan başka bir ana 
dil düşünmeden ortaya konan bu 
inanın köksüzlüğü, bilimin aydın
latıcı ışığıyle araştırılınca, çarça
buk görülür. 

İki sj)zü biribirine bağlamak, 
iki düşüncenin bir itte ortaklığını 
töstermek için Uygur türkçesin
de "ma,, , ''me,, kullanılırdı. Ku
~dgu Biliğ'in §U ölçülü sözüne 
hakınız: 

''Yaratkan, töretken ma kadir kemal,, 

Tanrıyı anlatan bu söz bugün

ltü dille §U demektir: 
''Yaratan, türeten ve elinden tüm 

gelen,, 

b d " Görülüyor ki ura a ma,, , 
~lcsiksiz olarak "ve" yerinde kul
lanılmıştır. Mogolcada gene bu 

'nlamda kullanılan "be" sözü de 
11

1lle" nin başka kılığıdır. Dilimiz
de, yalnız dilimizde değil, bütün 
dillerde dudak sesleri biribirinin 
terini tutar. "Ben" sözümüzü bir-
"-'- ' " k 1 ., l'YI( türk oymakları ' men 1 ıgm-
d 'b" " ,, d c. ada söyler. Bunun gı ı me e 
he'' olmuıtur. 
''M" sesi "b" olduğu gibi, ,,b,, 

.... _. ö ... "b ,, 
-.:aı de v olur rnegı, ar , t·· ,, " • 
\irk urugu"' ndan kimi oymaklarda 

•c • 
'°&r" demektir; "varmak" yerın-

de ''barmak" "vermek" yerinde 
'• ' hirınek" le böyledir. 
. Anlaşılıyor ki Uygurcanın ''me,, 

''• ''he ve "ve" olarak türlü türk ,.. ,, . 1 
t•~larında, hep bir deyıme ge • 

"'ektedir. Arabların kullandıkla
t'ı ''\'e" "fe" maa sözleri de hep l _ ' ' ,, ,, 
~ ''\'e" ve "me" den kaynamıştır. 

Öz dilimizin öz varlıklarından 
~n "\'e" yi yabancı aaymağa hiç 

lereklik yoktur. 
ı· Şunu da söylemeden geçmiye
~:"Ve" türkçe olmakla beraber, 
l nu • bir aralık bir takım yazar
ı'tın Yaptıkları gibi - bol bol kul-
i\tartıa.. k ''V " ·· k (f· "!a yer yo tur. e tur çe-

tı 'r; R" rek göri.ildüğü yerlerde bu
"' la kullanırız. Ancak tüı-kcedir di-
~e ~ 

" 1_l'e r)i yersiz kullanılması da ge
e"tıı e:ı:. 

''I( 
diı· adar" sözüne gelelim: Arab 
l.t ~nde bu söze iki kök verirler: 

ti ''k d " k' h cc l .. ' a er ı em a ın yazısı 
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Atlınıız, antlmıızılır, 
H n )t:rcle 5 kuruş 

Artırma yediginiiniin beşine Dl 
Ankara radyosunda d:inkü söylev . Türk inkılabı dersleri 

İçeriişler Bakanımız Ba:r Şül{rü Kaya 
ökonoınik ülkü müzii anlaftı 

C. ll. F. Genel Katibi Bay R. Pelcer dün 
inkılab hareketler iniıı özünü an]attı 

Bugiin sıyasamızm amacı hudur : Ulusal gelirimizin, ulnsca Ye 

uluşca tutumlu Ye ·n:ı-i mli ve yerinde kullaın]ması 
Rohcr Ül·en'in kendi iç duygusu ııun eseri olarak yaptığı şcy],•r, 

işçilerin patronlardan zorla aldıkları haklarm başlangıculır 
- Bayanlar, Baylar, 

Ydın, artırma ve yerli mal, yedigünü
nü kutlarken, biriktirme ve yerli mal 
sözlerinin geniılediğini de görüyoruz. 
Bundan bet yıl önce yerli mal ku11ana
lnn derken yiyecekten baıka, malları • 
mız pek azdı. 

Bundan beı yıl önce para biriktire• 
lim derken, para artırmanın ulusal değe. 
ri, daha iyice, anlaıılmamııtı. 

Yıllar geçtikçe, bu sözlerin anlamı, 
çevresi, genişledi; ulusal bir değer, ve 
bir öz kazandı. Acunda, bundan yıllarca 
Önce, liberal ökonomi denilen düzen, ya. 
§arken, pazar şartları uluslar arasındaki 
ökonomik denkleşmeyi, az çok korurdu. 
Satrnalma gücü azalan bir ülke ya az 
satın alır, ya da az satın alamazsa para
sının değeri düşer ve yahut da, dıfanya 
borclanırdı. Böylelikle dııarıya satbğı 
değerlerle, dışarıdan aldığı değerler ara
sında aşağı yukarı, kendiliğinden, bir 
dcnkleımc doğardı. 

Bu yüzden, Türkiye uluslar çağında 
yabancılara karşı bordu bir ülke oldu, 
sultanlar da. yabnncılarrn başı taclı köle.. 
lerinden başka bir şey değildiler. Türk
ler boğazı tokluğuna çalııırlar, artırdık. 
larını sultanlara verirler, sultanlar da 
ald klarının büyük bir parçasını harac o
larak yabancılara verirlerdi. Ulusun yal
nız, geliri değil bütün varı yoğu ( düyu
nu umumiye) kanal ı ile yabana akıp gi. 
derdi. Düşmanlarla beraber sultanlar• 
dan ela, kurtardığımız bu güzel ülkenin 
ve çok çalışkan ve düzenli türklerin on 

beş yıl önceki göze çarpan bakımsızlığı 
ve yoksulluğu yalnız ve yalnız bu yüz. 

dendir. Cumurluk Türkiyesinin, ilk ve 

baılıca kaygusu, ulusal geliri ulus İçin 
faydalı kılmak sıyasasını, gütmek oldu." 
Bugün sıyasamızın amacı budur: Ulusal 
gelirimizin, ulusça ve uluşça tutumlu ve 
verimli, ve yerinde kullanılması. Sanayi. 
leşme yolunda büyÜk bir hızla ilerlemek
teyiz. Sanayileşme demek ökonomik bü
tünleşme ve içpazann genişlemesi de -
mektir. Kurduğumuz, ve kuracağımız 

demeye gelir, hem de sayı, basa
mak, kerte oylarını anlatır, Öteki 
"kadr" ki bu da hem yükseklik, 
hem de sayı demektir. 

Öz tiirkçede "kat" sözü, arabın 
"d " 1 . l erece,, ve mertebe" söz erıy e 
anlattığı oyu anlatmaktadır. Şeyh 
Süleymanın "Çağatay Lugati" ile 
Pave de Kurtey'in "Doğu deyitle
ri sözlüğü,, bunu göstermektedir. 
Tarama Dergisinde "derece", 
"mertebe" sözlerinin karıılıkları 
sırasında yazılıdır. 

Bu "kat" kökünden "katar" ve 
"kadar" sözleri ürer. "Kadar" sö-
zü türkçe olarak arabca "tekrar" 
karşılığında T eleüt türkçeainde 
kullanılmaktadır. Bu "tekrar" dü
şüncesi ile derece ve mertebe oy

larının yakınlığı göz önündedir. 
Türkce "kadar'' dan "kadarla

mak" diye bir de iş sözü yapıl
mıştır ki bunun varlığı sözün türk
çeli ğini basbayık göstermektedir. 

Dilimizdeki yabancı sözlere 
" " 'b" karşılık ararken, böyle ve gı ı, 

"kadar" gibi öz türkçeden kayna
mış kendi sözlerimizi de yaban
cı saymamak en doğru bir yol 

olacaktır. 
1. Necmi DiLMEN 

fabrikaların kamusu yalnız kendi başla
nna yeni yeni birer it kaynağı olmakla 
kalmıyacaklar, yurdun diğer iş alanla. 
-nda da yeni yeni işler yaratacaklardrr. 

'Bay ŞülUü -"Ii.ayô. 

Bütün bu, fabrikalann ilk maddeleriuI, 
kömürü, İşçiyi, ustayı bu yurd yetiıtire. 
cek, bu ülke verecektir. Fabrikalara gi-

(Sonu 2 inci sayıfada) 

Dün Hukuk Fakültesinde inkılab 
derslerine devam edildi ve C. H. F. Ge.. 
nel Katibi Bay Receb Peker üçüncü der. 
sini verdi. Salon geçen defalar gibi seç
me bir dinleyici kalabalığı ile dolmuştu. 

Bay R. Peker geçen derste inkılabla
rın ana tiplerini gÖ•den geçirdiğini, bu 
derste de genel bakııla 51nıf ihtilalleri 
üzerinde duracağın ısöyliyerek dedi ki: 

- 19 uncu yüzyılın baılarındayız. 
İçinde yaşadığımız bugüne göre, dün 
kadar yakın olan bir zaman, önceki 
derslerimizde gördüğümüz gibi, dünya 
bilgi, anlayı§, hakları biliş ve ileri 1ridi. 
§İnde hızlanmak bakımından epey me.. 
safe almııtrr. Bu bilgi ilerlemesi kartı. 
sında ise, iıletici, çekip götürücü güc o
larak hava, su, İnsan ve hayvan kuvvet
leri biricik çalışma, bir taraf tan bir ta
rafa götürme ve çekme vasıtası idi. 

insanlık bilgide ilerledikçe yaşama 
ibtiyaçlan nevileniyor, çeşidleniyor, ar. 
tıyor ve bu ihtiyaçlan karşıhyacak fahri. 
kalara doğru ilk adımlaı· atılıyordu. O 
zamanki fabrika, tek başına çalışan el 
tezgahlarından bir kaçının toplanıp Ü -

rünlerinin artırılmasından ibaretti. O za
man her açılan atölye, her bir kaç tez. 
gahla kurulu,p vücuda getirilen fabrika. 
cık gün içinde çalışıp, gün içinde para 
kazandırdığından halka cazip geliyordu. 

1 
lıçilik rağbetli, sevilir, arzulanır, iste. 
nir bir sanat gibi görülmeğe baslanıyor
du. 

Bu küçük fabrikacıklarda, bera ber, 
çalııma, birlikte yaşayışı uyandırıyor 
ve bu duygunun gelişmeleri işçi hayatı
uın bugün bile büyük bir mesele olan 

Bay Receb Peker 

davalnrdan birini doğuruyordu. 

Saylav seçimi yürüyor 

Burada, dikkat noktasını çeken fU • 
dur ki; henüz dünyada bir taraftan bir. 
taraia 1ridiş; çok dar bir çerçeve içinde 
idi; deniz vasıtası yelkenliler, kara va. 
sıtalan attı. Bu kısa, dar götürücü vası. 
talar içerisinde geniş ticaret ve büyük 
fabrika ürünlerini bir taraftan bir tara
fa nakletmek çok eüçtü. Bundan otürü 
fabrikaların mamulatı ::la kısa vasıtaların 
~ötürdüğü mikdardan ileri geçemiyordu. 
Buna rağmen gün geçtikçe bir çok tez
gahların bir arada çalışmasının verdiği 
muvaffakiyctle fabrikac:l ık hevesi ilerle. 
rnel:te. İşçiler artm:>kta idi. Bu vaziyet 
İşçiler aleyhine ilk hali doğurdu. Çok 
işçi karşısında küçiik fabrikacılar kul -
land .kları işçilr.rin gündeliğini her gün 

Bu ayın 22 sinde esas defterleri 
askıya çıkarılın ış lluluııacal{tır 

Ankara, Denizli~ Sinob, Kastamonu ne kadar fazla 
saylav ~ıka ral'aklar? 

Sayıav seçimi çalışması ülkenin her 

bucağında başlamış ve hızla yürütülmek. 

te bulunmuştur. 

lçeriiıler Bakanlığı, seçim iıine esas 

olacak defterlerin 16. 12. 934 de teftiı 

heyetlerine verilmesi için vilayetlere 

buyruk yazmııtır. Bugün Afyon, Anka

ra, Amasya, Antalya, Çorum, Denizli, 

Kayseri, Kf.tamonu, Kırıehir, Siirt, Sinob, 

Van, Yozgad ve Zonguldak valiliklerin -

den alınan telyazılarında esas defterleri. 

nin teftiı heyetlerine verildiği bildirili

yor. Teftiı heyetleri intihab kanunu • 

nun on ikinci maddesinde yazılı müdde. 

tin kısası olan altı gün içinde her yerde 

tetkiklerini bitireceklerdir. Buna naza· 

ran esas defterleri 22. 12. 934 günü as

kıya çıkarılmıı olacaktır . 

Tefti§ heyetlerine verilen defterler. 

deki nüfus miktarına göre Ankara vila· 

yeti 1reçenkinden dört fazlasile on üç, 

D4'nizli vilayeti iki fazlasiyle sekiz, Si • 

nob vilayeti bir fazlasile beş, Kastamo. 

nu vilayeti iki fazlasiyle dokuz ıaylav 
çıkaracaktır. ( Sonu 9 uncu sayıfada) 

Okonomi bakanımızla 
B. Karahan Kayseri'de 

İki uluş adamı, verilen akşam yeme· 
ğinde Türk -Sov yet dostluğuııun 

manasını anlattılar 
Ökonomi Bakanı Bay Celal Bayar, 

Sovyet Büyük Elçisi Bay Karahan ve 
Kayıeriye beraberlerinde gidenler dün • 
aqam Ankaraya dönınüılerdir. Ajansın 
Kayseriden verdiği fu haberleri değerli 
olduğu için koyuyoruz. 

Kayseri, 16 (A.A) - Ökonomi Ba. 
kanı Bay Celal Bayar ve özel konuk ola-

rak kendisiyle beraber dün tehrim;zt 
gelen Sovyet Büyük Elçiıi Bay Kara· 
han, bugün belediyenin verdiği öğle ye. 
meğinden sonra vilayeti, kolorduyu ve 
C. H. F. sını ziyaret etmiılerdir. Bunclaıı 
sonra Okonomi Bakanı Bay Celal Ba • 
yar, Bay Karahanla birlikte müzeyi 

(Sayıfayı çeviriniz) 

Kayseri dokuma fabrikalarının bu yaz ıçinde •lmmıı bir resmi 
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DIŞARDAN GELEN SON DUYUMLA 
tJ'Al~YA'DA -
İtalyanlar ne diyorlar? 

Roaıa, 16 ( A.A) - Habeı hukume. 
linin u.usl. r derneği yanın :!ki U:teb - . 
büsü İtalyan hiikümctinin Valvnl hn
clicui ' kı .harc;k::hni ıdeğı; • -

mcktedir. 
Duı·uın. diplomasi b."tkıınından §U 

§CkiJdedir: 
Hab~şistan 6 ilkkanun tarihinde ital· 

yan:n Adisababa.daki mnslahatgüzan 
nezainde protestoda bulunurken aynı 
xrunanda H beşistanın Romad<tki masla. 
hntgüznrı da İtalyan hükumetine verdiği 
proteıtoda Valval ve Varder'in O aden 
"Vİiayeti içinde bulundugunu ve 800 ki. 
tilik kuvvetli İtalyan kıtaatının İngiliz 

- habeş karışık l<omisyonuna saldırdık 
larmı bildirmekte idi. 

9 ilkk.nnun tarihinde Habeşistan ha
keme müracaat isteğinde bulunmuıtur, 
fakat Adisababa'claki İtalyan maslahat. 
güzan hükumetinin tarziye ve tamirat 
bteiini venniıti. Roma hükumeti ha•em meselesinin ileri süriilcmiyeceği ka. 
aaatindcdir, çünkü bu hükümete göre 
... disc İtalyan toprağanda o1mıqtur. 

Yan J"CSmİ İtalyan gazeteleri İtalyan 
- habq mukavel sinin halyaıun Val. 
"R1 üzerindeki hukukunu is ta yelte -
ilen maddelerini nqretnıelctedirler. 

Almanyanm silahlanması 
ve Stampanm bir yazısı 

Roma, 16 (A.A.) - Stnmpa gazete
ai, Almanyamn tekrar silahlanması hak
lmda şu satırları yazıyor: 

Bu yeniden silahlanma öyle bir ker
teye çıkmıştır ki artık belli belirsiz ol
maktan kurtulmak. olanları da kabul 
etmek lazımdır. Fakat bu kabulün ba. 
fi boş bir silah yarışına çevrilmemesi 
için de şunlar lazımdır: 

1 - Tedafüi emniyet tedbir1erinin 
:ııayıf düşmesi :kimse tarafından isten
miyecck olan Fransanın endişelerini 

a2altmak, 

2 - Almanyayı silahlann tahdidi 
hakkında bir multavcleyi imzaya teşvik 
etmek Ja?.ımdır. 

Konferansı tekrar ele almak belki 
çok gereklidir. Anc.ak, daha evel dört
kr andlaşmasını metin ve hele ruhu 
bakımından ele almak lazımdır. 

Sar konuşmalarının mutlu sonucu 
Umek olabilir ve hayıra alamettir.,, 

lıa1ya'da es izlik mıntakalnrı 

Roma, 16 (A.A.) - Dündenberi Ve
ııedik sarayı etrafında 150 metrelik 
yarım kutur içinde her türın otomobil 
kornaları menedilen bir susma mınta

k4ısı ayrılmıştır. 

Daha önce Milano'da bir ıusma hafta
aı yapılmıştır ki bu hafta zarfında ber 
tUrJÜ sokak gürü1tüsü yasak edilmiş. 

tir. 
Dün Romanın merkezinde başlanan 

tecrübeyi önümüzdeki sonkanun ayın· 
da yapılacak geniş tecrübe1CT takib ede 
uktir. 

aeuniıler ve clei•li eaki aerler hakkın. 
da kültür müdürü lrkilata'dan izahat al. 
nuılar ve müu7i çok lteğemniılerdir. 
Buradan sonra arbnna yedigünü müna
aebetiyle sinema binasında aç.lan yerli 
Dlallar sergisini gezmiılerdir. . 

Kayseri, 15 (A.A) - Okonomi Ba -
luun Bay Celal Bayar ve aaygm llonu • 
jımtuz Sovyet Büyük Elçisi Bay Kara
lta:o bu akıam fabrikanm lokaata&mda 
,.erilen ziyafeti ıenlcndinni,lerdir. Zi • 
,.afette Bay -.ali, kolordu kumandani, 
Casuhuriyet Halk Fırlcası bafbnı Te 

Kayseri aaylavı Rqid, Sima- Bank ge. 
nel müdürü bulunmakta idiler. Y emele 
aomuz b&r :neıe içinde geçmif, türk -
ruı seneleri ulusal oyunbr oynamıpar
dır. Y emelden ıoura Okonorni Bakam 
B~ Celal Bayar ve Karahan, kartıhklı 
olarak çok kara günlerde baılayan türk 
- ruı doıthığunun mananm ve sonsuz 
loymetini aıJatan ve çok aUuılanan söy
lnler söylemiılerdir. Büyük elçi aöyle.. 
"Yinde; türk - rus İJ birliğinin güzel 
"e büyÜk bir eseri olan Kayseri bez fal> 
rilw.sımn ba~ımmdan doğan kıvancını 

aöylemiıtir. Saygın konuklar ziyafet. 
trn sü ekli alkıtlRr ve candan sevinçler 

FRANSA'DA 

Fransa'da değerli biı: 
toplantı 

Paris, 16 (A.A.) - Barışın korun
ması kongresi bugün Uluslar Derne
ığine y .. rdım lkunımlarır fı muz f-cderas
yonu bakanı saylav :Rorel'in bakanlı

ğında açılmıştır. 

Bay Pol Bonkur'un bakanlığında U
luslararası kontrolu hakkında müzakc· 
re başlamış ve Bay Bonkur, Bay Pier 
Laval'in mektubunu okuduktan sonra, 
silahların kontrolünü tamamen mümkün 
olduğunu anlatarak demi tir ki: 

"Acınmaya değer ki artık silahsız
lanmayı değil sadece silah yarışını dur
duran mukaveleyi dileyebiliriz.,. 

Bay Bonkur, silahların uluslararası 
statüsünü tesbit eden bir mukavele için 
miizııkerelere yeniden başlanmasını is
tiyen bir karar sureti kabul ettirmiştir. 

Afrika için Fransız - İtal

yan anlaşmasr 
aPris, 16 (A.A) - l~ö Maten r.a7e

tesi, Afrika meseleleri hakkında fran
sız - İtalyan anlaşmasını ba. arılmış 
sayarak diyor ki: 

Roma ile Paris arasında münakaşa
da olan mesele şudur: 

İtalya, Avusturya istiklalinin temi. 
nat altma alınması işilc İtalya - Yu
goslavya münasebetlerinin dil7.eltilmesi 
işinden teşl.'lkkül eden iki mühim Av
rupa işi üzerinde birlikte çalı~ılabil

mek için, Afrika işlerinde elde edilen 
ncticele.rin hemen bir anlaşma içinde 
tasdikini ve ı:ransa ise evelMnirde bu 
iki mühim meselenin jki ülke arasında 
başarılmasını dilcmtktedir. 

Habeşistanın uluslar 
derneğine müracaatr 
Cenevre, 16 (A.A.) - Habeş hüku

metinin uhıslar derneğinde y:ıptığı te
şebbüs 1926 da, ilkkanun 1925 tarihli 
İngiliz - İtalyan andlaşmasma karşı 

yaptığı protestoya benzetilmektedir. 
Adisababa hükumeti, bugün olduğu 

gibi, o zaman da yalnız hadiseyi an
latmakla kalmış, uluslar derneğinin 

dikkatini çekmiş, ancak Londra ve Ro
ma llükumetlerinden kendisini teskin 
eden mektublar alınca teşbbüsünün .ar
kasına dü~emiş, uluslar konseyi de 
işe karışmayı gerekli görmemişti. 

Fran~a ''la şarah işi nihayet bitti 
Paris, 16 (A.A.) - Parlamento şa

rab piyasası hakkındaki kanunu 162 re
ye karşı 398 reyle dün akşam kabul et
miştir. 

Al.MANY A'DA 

Alırnınyanıo ·lı~arı ~altıi!;ı mallar 
Berlin, 16 ( A.A.) - Almanya'nın 

sonteşrin ticaret muvazenesi 10 mil
yon marka varan bir ih.racat fazJahğile 
kapanmıştır. tık teşrindeki ihracat faz
lası 16 milyondu. Fransa Sovyet Rus.. 
ya, Çekoslovakya, Holanda ve Dani
markaya olan ihracat azalmış ve Ame
rika ile Romanya ve Avusturyaya olan 
ihracat çoğalmıştır. Her memleketten 
yapılan ithalat azalmıştır. 

LC> Taıı, Alnıanya'ya !"oknlmıyor 
Berlin, 1t (A.A.) - Havas ajansı 

biJdiriyoı: Lö Tan gazetesi dün Al
manyaya ıirerken tekrar müsadere edil
miştir. Bu ~bebi, bildirilmeden yapılan 
üçUncü müsaderedir. 

Romen Tiearel Bakauı B••rUn"'dc 
Berlin, 16 (A.A.) - DünkU guete-· 

~er Romanya rlcaret bakanı Bay Mano
leıfkonun öğleden sonra Vırşondan 
Berline yollan!Jll§ olduğunu yazmakta
dırlar. Bakan Lehistan ile Romanya 
arasında mal alı§verişine . ait bir aalaş
ma imzalamı~tır. 

------------------·------------
BU GECE AÇIK ECZAHANE 

Anafartalar caddesinde 

YENi ECZAHANE 

eczahanesidir. 

Bav T. R. Aras 
Atinada 

Atina, 16 ( A.A) - Havas ajansı 
bl"ldil"İyor: Dün buraya gelen Bay Tev. 
fik Rüştü Aras, sabahleyin ve öğleden 
sonra Bay Çaldaris ve Bay Makııi~os ile 
görüşmüş tür. 

Başbakan Bay Çaldaris bu görüşme. 
lerin samimiliğinden dolayı kıvancını ve 
!lonucun iyi ve mutlu olacağını bildir -
miştir • 

----··----
DAc'"':Nl K Dl \'l MtAR 

Kıral l.t'opoM Lil iinivcrf.;İtc·si 
el ok toru 

Brüksel, 16 (A.A.) - Bir heyet 
kıral Leopolda sıyasal şahsiyetler ö. 
nünde Lil üniversitesinin fahri doktor
Juğunu tevcih eden alamet ve diploma
yı vermiştir. 

Uluslararası -:inko mukavelesi 

Brüksel, 16 (A.A.) - Şimdiki ulus
lararası çinko mukavelesini görüşmek 

üzere 20.12.1934 tarihinde burada çinko 
müstahsilleri arasında bir toplantı ya
pılacaktır. Mukavelenin ehemmiyetle 
değiştirilmesirti temin eden bir anlaş
ma elde edileceği umud edilmektedir. 

Bay Şuşnig'in @özleri 

Budapeşte, 16 (A.A.) - Avusturya 
başbakanı Bay Şuşnig ·Budapeşteden 
hareketinden cvel şun lan söylemiştir: 

"- tç sıyasamızı yalnız olarak ida. 
re etmek istiyoruz. Bunun için herkes
ten daha eyi mevkide buJunuyoruz ve 
kendi evimizde hakim olduğumU%a ina
nıyoruz.,, 

Öbür yöndcvı, Bay Berger Valdcn 
de, Macaristan'ın, Avusturya istiklali
ni barışın devamı ve Tuna havzasının 

ökonomik teşkilatlanması için şart o
larak tanımasından dolayı mutlu oldu
ğunu bildirmiştir. 

Re. .. mi bildirim 

Budapeşte, 16 (A.A.) - Aşağıdaki 

bildirim çıkarılmıştır: 
Avusturya başbakanı Bay Şuşnig 

ile Bay Berger Faldenneg'in macar hü. 
kumetine yaptıkları iki günlük ziyaret 
sırasında, iki ülkenin devlet adamları 
pek dostça görilşmeler yapmışlardır. 

Bu görü~ler Roma anlaşmaları ru
hundan ilham almış ve iki ulus Uyeleri
nin tam görü, uygunluğunu tesbitc> im
kan 'Yemliftir. 

Bir zclzt·le olcln 

Stutgrat, 16 (A.A.) - Bura rasat
hanesi bu sabah saat 3,16 ile S,30 ara
sında bir takım ıel2eleler kaydetmiş

tir. Bu zelzelelerin merkezinin Hin
distamn şimal doğusu mıntakasında 

olduğu sanılmaktadır. 

Kolomho' da 500.000 sıtmalı 
yatakta 

Kolombo, 16 ( A. A) - Bir uzdan
beri adada görülen malarya hastalığı di
fer mıntakaları da !annıştır. Yarım mil
yon kadar halk bu hastalığa tutulmuş
tur. En fazla çocuklardan bu hastalığa 
tutulanlar ölmektedirlCC' Hastaneler ve 
.klinikler ağızlarına kadar doludur. Pek 
salgın olan bu hastalık 20 günden beri 
sünnektedir. 

Roınanya'mn Baltık tlenizindc 
serbco;;t linıam 

Varşova, 15 (A.A) - Romanya bun

dan böyle Baltık Uzerindeki Gdinya li
manında serbest bir mmtakaya malik o
lacaktır. 

Romanya ticaret bakanı M. Manoles. 
ko, Lehistan - Romanya görüşmeleri. 
nin bitmek üzere bulunduğunu ve Ro
manyanın mübadele muvazenesi hak. 
landa teminat elde etmig olduğunu söy
lemiştir. 

Sar polisi olnuya hevesli çok 
Stoldıolm, 15 (A.A) - Sar'daki İs. 

veç kıta1arına girmek için 500 den artık 
göniHlU müracaat tmiştir. Bunların ya. 

kar ı verilmek gerekiyor. 

INGILTERE'DE 

Dt•niz kouu~malarrnrn 'c·ni 
clurunrn 

Londra, 16 (AA.) - Jon Saymcn 
ile Bay Matsuidara ve Norman Davis 
ve amiral Standley arasında yapılan 

bir golf oyunundan sonra denir işleri
ne ait konuşmaların - hatta Japonya 
hiiklımetinin karşılığı alınmasa lıile -
önümüzdeki yedig~ne bırakılmasına ka
rar verilmiştir. 

Londra, 15 (A.A) - Havas: Amiral 
Yamamoto ve Standley ;ırasında az sü
ren dünkü konferansın sadece deniz 
yapıları programlarının hildirişine aid 
üç yönlü bir anlaşma yapılmasına dair 
olduğu anlaşılmaktadır. Bilindiği gibi, 
bu hususta öteki murahhaslarla birlik
te L<>ndra kabinesi tarafından bildirim
ler alan japon murahhasları daha hüku. 
metlerinin cevabını beklemektedirler • 

Elde edilen intıba şudur ki, Amiral 
Yamamoto, Tokyo'nun kararını resmen 
almadan önce, Vaşington'u~ bu teklifi 
nasıl karşılıyacağını öğrenmek istemiş. 

tir. Salahiyetli mahfellere göre, amiral 
Standley bu meselenin daha Amerika 
murahhaslarının ahayım c;ekmediğini 

bildirmekle kalmıştır ve yalnız pro • 
gramların tebliğine dair olacak bir mu
kaveleye, bugünkü ıartlar içinde, Va -
9ington katılrruyacaktır. 

Japonlara gelince, bu tali meselenin 
japonlar arasında tereddüt ve hattii 
anlaşmazlıkları mucib olduğu bildiri! • 
mektedir. Murahhaslar heyeti prensib 
itibariyle :ini bir inkıtaın önüne geçmek 
için yapılacak her gayretin lehinde ve 
hiç olmazsa üç yönlü bir anlaşmanın 
görü~meleri kurtarması için fedakıtrlık. 
lar yapmağa anıktır. 

Buna karşr japon deniz bakanlığı 
programın tebliği azami tonilatoların 
tesbitiyle birlikte olması gerekliğine 
inanmıt bulunmakta ve müsavilik kabul 
edilmedikçe tamamen 'ekil meselesi o. 
lan tavizlerde bulunmayı dahi abamak. 
tadır. 

Denİ7. komışmnfannda 
golf partisi 

Londra, 16 (A.A.) - Sir Con Say
men ile japon sefiri Bay Matsudeira 
bir tarafta ve Bay Norman Davi5 ile 
amiral Stanley karşı tarafta olmak ü
zere dün bir golf partisi yapılmıştır. 

Neticede İngiliz - Japon tarafı 3 - 2 
amerikalılara gaJib gelmişlerdir. 

Zelzele neretle idi? 

Londra, 16 (A.A.) - Bombayda 
hissedilen yer sarsıntısı Londra, Dub· 
lin Stutgrat gibi mühim Avrupa is

tasyonlarında da kaydedilmiştir. Sar
sıntının merkezi ya Tibet'te ve yahut 
şimal A fganistanındadır. 

B1RLEŞ1K DEVLETLER'DE 

Amerikan pamuğuna karşı 
alman nitratı 

Vaşington, 16 (A.A.) - Sa~lam bir 
kaynaktan öğt"enildiğine göre, Armri
k.a pamuğunun alman nitratlarile değiş
tirilmesi hakkındaki projenin, lmport
Export bankası müdürü Bay Peek'in 
ve cenub pamuk mmtakaları ayan aza
larının ısrarlarına rağmen Reisicilm. 
bur reisi Ruzvelt'in karşı koyması yU 
zünden, terkedilmesini mucib olacak
tır. 

Bay Ruzvelt projenin amerikan ti
caret sıyasası -genel prell6iplcrine ay
kırı olduuğ kanaatindedir. 

Şako işi '\·c anwriknlılar 

Vaşington, 16 (A.A.) - Paraguay'ın 

Şako barl§ı hakkındaki uluslar dC'I'neği 

projesini onamadığı haberi herkesi şa

şırtmı~tır. 

Mesele Cenevredc ha11edilmczse, A
merika uluslarının yalnız amerikalıla 

rın kendi aralarında ban konuşmala. 

rına tıaş vurmaları muhtemeldir. 

·Fr.nlandiya horcunu füledi 

Vaşington, 16 (A.A.) - Amerika ha
zinesi, Fenlandiyanın 228.538 doları 

ıs sonkfumn taksiti olarak vermiş oldu. 
gnnu bildirmektedir. 

K(•ndj radyu?1tuzla 
duv~'~•'<'a ·ır J"~ 

•' 

- ltalya'Ja yağan sürekli yağ· 
murlordan birç<'ll yerler sular al· 
tında lmlnıı:tır. Çok bıiyiik z.iyart· 
lor olmuştur. 

- Tırlon.Ja yeni bir francıı 
denizaltı gemisi dC'nize indiril· 
miştfr. 

- Bugünkü PT<wada gazetesi· 
nin haber verdiğine göre~ Fransız 
sosyalist ue homiinist fırkaları Is· 
panya, Almanya ve Sar sınırları· 
na yakın olan şehir ve kasabalar· 
da homünist tezahürleri yapılma· 
sı için anl~mışlardır. ilk tezahür· 
!ere gelecek halta bas/anacaktır· 

- Lil'de belediyeden yardım 
isfiyen yüz İ~siz bP.1ediye dairesi· 
ne girmiş, belediye baskanı yar· 
dımı onaylayıncaya kadar polisirı 
zoruna karfı gelerek belediye ya· 
pısından dışarı çıkmamışlardır. 

- Bugün Dublr.n'de oynanall 
M-- ·rİJJtan • lrlanJa maçını ma· 
C"' "' tl.2 kazanmı<flardır. 

Ankara Racl)oımnclaki sciyJe,• 

İçeriişler Bakanımız BaY 
Şükrii Kaya ökonomik 

ülkümüzü anla ttr .. 
(Başı 1 inci S3yıfado) 

ren ve çıkan malların taşıma işini, de• 
mir 1 larımız ve gemilerimiz yapacaktır• 
Fabrikaların, kredi ve sigorta işlerini. 
kendi p<ıramızla kurduğumuz, bizİJJl 
bankalar göreceklerdir. İşçi, usta, nıii • 

hcndis gibi binlerce ve binlerce yurddaş
hırımız çalışacak, iş bulacaklardır. Bit 
kaç yıl içinde, yurdumuzun İ§ çevresi• 
nin ne kadar genişleyeceğini, ve dolayı. 
siyle ulusal ge1irimfzin ne kadar yükse• 

le<:eğini biz kendi gözlerimizle görece• 
ğiz. Kurulan fabrikaların çıkaracaıt 
malların bizim alım gücilmUze uygun ol. 
ması gerektir ve bu böyle olacaktır. 

Bunun çıkar yolu bir yandan genif 

halk yığınlarının ve hele köylülerimi· 
zin alım gücünün artması öbilr yandan 
da fabrikalamnıı:m, verimli çalı§ınası• 
dır. Bu fabrikalar bugünkü iç pazarı
mıza göre kuruluyor. Bugilnkü iç paıa• 
nmızın işi dar, gUcU azdır. Ulusun sıı• 
tın alma gücü arttıkça, iç pazarım''' 
gcnişliyecek, fabrikaların verimi artı" 
cak. bu fabrikalar, bize yctmiyccektir· 

Soysal ülkümilz olan ulusun .;e 
Türkelinin eyi yime6i, güzel giynıeıılı 
esenle ve genlikle yaşaması gerçelcte" 
§İnce en uzak ve en .kUçUk köyümüz tıl• 
tc alı,~rişe gUclU ve canlı olarak le'' 
tıhnca, bugilnkU fabrikaların yanıt'' 
yeni yeni ve daba bliyük çaplarda fab' 
rikalar kurulacaktır. Bu duruma tıl' 
gün önceden erişmek gerektir. Ç~ 
her kurulan bir fabrikamız ülketılııe 
göz diken dUpnanm karşısına dikile~ 
bir kaledir. tç pazazHnız burulan on 1' 
önce itlenmemiş bir ormandı. onu ,,. 

mak ve işletmek tUrkün atlediği ve ~; 
zettiği kutlu bir amacı olmalıdır. ~et., 

"C:"' mal sözil, yMli ilk madde. yerli :İf gu ı 
yerli para, yerli demiryolu, yerli geı1le
gibi bütün ökonomiyj saracak kadar ~\I 
niş olmalıdır. Artırma savaşının, o• 
genişlik içindeki ve bu genişleınelc Jıc• 
lundaki yeri bakınız ne kadar bUY- t 

tür: Bankalardaki kU~ük kUçilk ~f 
aza.r biriktirilen paralarımız yet ıı~ 
milyon lirayı attı. 1922 yılında. ~~ri• 
( 1) milyon lirayı bulabilen bu bıri.Jı ıttif 
len paranın on iki yıl içinde yet ğ' 
kat nrtmasının: Bğünclerle anıltflB l.İ~ 
ve karşıl.an.ıuağa değeri vardır. J{UÇ ı~ 
biriktirmeleri verimli, ve kazan~~yaıi 
kaynaltlarına akıtmak utuşun tJ• 
bir özenle glideccği bir iltyasadır·.,,3,. 

f br'"' 
lusumuzun demiryollanna ve a. 1.ııi' 
lara karşı gösterdiği candan ~g ıı:ı' 
gönene.le anmak gerektir. De~ıryo 511· 
işi, fabrikalar işi bu inana deger·b·ti(• 

·· ce 1 

nayileşmc işimizi bir giin on • ıca• 
mek bu inanı artırmak için oldug:0,1ı· 
dar yurdu düşman saldınşındatl 1111ı' 

d ·ı . . . c-ocuklar• 1 mak, ken ı crımızı ve >" ·ıe o• 
yabanlara, ve yabancılara kul kö ·r 

. . d .. crcl<tl . 
maktan kurtarmak ıçın c t> 
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Yarı - sıywuıl 

l\f icky · Çımçıt 
Perde ile mum ınasında gösterilen 

karagöz ile karagöz cinsinden bütün 
oyunlar, nasıl birçok kültürleri bize ka· 
dar getirmiş ise, sinema tekniği yardı
miyle meydana getirilen Micky • çım· 
çıt parçaları da, bizim kültürümüzü iter· 
deki kuşaklara öğretecektir. Bu parça
ların arasrnda, mızıkayı, humour'u ku. 
runun en ince hicvini doyulmRz bir sen· 
tez halinde, yaş farkı gözetmeksizin, bü
tün seyirci dimağlarına sunanlar var. 
Arada "resim,, i tabii unutmamak gerek. 

Birkaç gün önce Kulüp Sincması'n. 
da gösterilen Micky . Çımçıt hikayele
riyle Grimm gibi büvük masal vazıcıla. 
rından alınmış renkli masalların, ara • 
mızda acaba, tadına varamamış olanlar 
var mı? Böyle bir şeyi hatırımıza bile 
getirmek istemeyiz. Çünkü bu ufacık 
parçalarda 0 kadar mütekasif bir sanat 
yaratıcılığı vardı ki değme büyükfilim • 
ler, onların yanında yavan kalır. 

Cadı ile yaramaz çocukların "Cadı • 
Kaya,, adını taşıyan masalındaki cadı'yı 
hiç bir söz ve hiç bir sözen yahut ozan, 
gördüğümüz resimler kadar canlandıra
maz. Calı süoürgesinin ü~erine atladık
ça gökleri biribirine katan. cüceleri çil 
yavrularına çeviren, çocukları toplayıp 
onlardan biribirinden çirkin ve korkunç 
hayvanlar yapan cadı'nın, eline iki ye. 
ni minimini'yi geçirdikten sonra <!uy. 
duğu sevincin ne iğrenç olduğunun far
kına vardınız mı? Çenesile dişlerinin 
nasıl biribirini okşarcl' uzandığını görd. 
nüz mü? Sonra o ormanın güzelliği ! 

masatlardaki kadar güzel. Hayalin ~r· 
dında bile, bir ormRn ancak bu kadar, 
yapma olduğu k adar gercPk, gerçek ol
duğu kadRr rarıma gÖ7ÜkÜr. 

Oç domuzcu!< ile öcü - kurt'un ma sa 

lı ·"mı;o:•kl\l motifler,, b"kımından dene. 
' bilir ki daha güzel, daha şaşırtıcıdır. 

Folklor'un sinemaya geçid nolttası bul. 

ması, halk terbiyesi görümünden, yep. 

yeni bir kültür kaynağının bulunması 

dem<'ktfr. 

Genç sinema, son verimlerini vermiş 
olmaktan uzaktır. Sözü kaldırması ve 
bir hadiseyi, resimle, olduğu gibi göstf'-

rebilmesi onu zaten en değerli bir sanat 
alanı yapmııtı. En dramatik sahneleri 
ve mızıkayı, mimariyi, bütün demokra . 
tif sanatları kuc~klıyabilmesi, iyi bir 
filmin, ııentetizasyonda e!>ki katedralle. 
ri: yerini tutabileceğini göstermişti . 
Şimdi, el ile çizilmiş hareketli resimler· 
le, halk h ikayeleri Vf' folklora kadar ine
bileceö-ini anlıyoruz. 

Folklordan katedrale kadar - zaten 
bütün sanat bu yolun içinde değil mi. 
dir? BURHAN BELGE --
{jJlc~t"le artı~ma v~di

.g-ünii ı,nı lanı_yor 

Mn~ıa·cıa 

Muğla, 15 (A.A - Ökonomi ve ar
tırma gününden ötürü sabahleyin ok:.ıl 
çocukları, ellerinde dilek kağıtları oldu
ğu halde şehri dolaşmışlardır. Öğleden 
sonra sinemada gene okul çocukları yö. 
nünden b"r mü•amere verilmiştir. Müsa. 
mere çok kalabalıktı. Geneler halk ta. 
rafından coşkun alkışlarla karıılandılar. 

Yozgad'ta 

Yozgad, JS (A.A) - Ökonomi ve 
artJnna yedigünü coşkun alaka ve teza. 
hüratla devam ediyor. Halkeviı\(le ya -
pılan temsillere büyük halk kütleleri 
gelmektedir. Liseli ve okullular şehir 
İ!;İnde alay halinde bankaya giderek 
kumbaraların boşaltılma işinde bulun· 

l"luşlardır. 

c~nkırı'da 
Çankırı, tS {A.A) - Ökonomi ve ar

tırma hafta11 dolayıtile dünkü gün o. 
kullularca tezahürat yapıldL Her yönde 

YPrli mallar gösteriliyordu. 

ı· •·tmi~ hin liralık sigara 
\ 'e tiitiin 

Fevz:paşa - Oiyarbrkir d miryolu· 
nu yapım Oımi-na"lm gru 'Unun faiz 
"e temrt'ii his<1esi olark 70 bi., liralık 
•i~ııra ve işlenmiş t::•iin ihrac edeb"lme
s: , ... &ak.,,n "ar H evc ·ce mii saade edil • 
n-:.t;r. 

~-

1 

ULUS 

• 
iÇ DUYUMLAR 

Bay T. R. Aras'ın çok 
değerli sözleri 

lstanbul, 16 (Telefon) - Ati
na'dan 16 tarihiyle bildiriliyor. 

Türkiye Dışarı işler Bakanı Bay 
Tevfik Rüştü Aras Atina gazete-
cilerine Selanik'teki söylevini tek
rarlamış ve yunan devlet adamla
rının türk · yunan dostluğuna son 
hadisede yaptığı hizmeti övdük-
ten sonra büyük Atatürk'ün türk, 
yunan milletlerinin aynı asıldan 

geldiklerine dair sarsılmaz bir 
İnanı olduğunu ve dil araştırma
ları arasında rastlanan müşterek 
sözlerde bu kanaati teyid e
der olduğunu ve yunan dil bilgin
lerinin Ankara'ya getirilmesini 
Atatürk'ün arzu ettiğini ve bu hu
susta Bay Maksimos'un yardımını 
İstiyeceğini söylemiştir. 

Bay Tevfik Rüştü Aras'ın bu 
sözleri sıyasal mahfellerde ve u
mumi efkarda pek eyi tesir bırak
mıştır. 

Dı arı lı;;Jt•r Bakannmz Atinn'da 
• • 
İstanbul, 16 (Telefon) - Atina'dan 

16 tarihile bildiriliyor: Türkiye Dışarı. 
işleri akanı Bay Te\•fik Rüştü Aras k:>. 
nu~malarına devam etmektedir. Dün öğ. 
leden önce ve sonra, iki defa başb~kan 
ve Dışarıişleri bakanı ile konuşmuş ve 
bugün de konuşmalarına devam etmiştir. 
Gazeteler bu görüşmelerin henüz muay. 
yen netiyceler vermemiş olmasına rağ · 
men iki memleketin dostluk mfüıaseebt. 
terini daha fazla yaklaştıracak bir vaıi. 
yete ereceğine kanidirler. Bay Tevfik 
Rüştü Aras'ın buradan gitmesi çarşam. 
baüa kil1auk gibi görünüyor. Gitmeden 
Önce Atina konuşmaları üzerine resmi 
bir tPbli~ ne!lreıtilecektir. 

Bir kaçakçı kurumu 
yakalandı 

lstanbul, 16 (A.A.) - Üç ~e
nedenberi Bulgaristan'dan lstan
bula kaçak şeker sokan bir şebeke 
nihayet bugün yakalanmıştır. Şe
bekenin Bulgaristan' da ve İstan
bul' da tanınmış adamları bulun
·-'·· (!u anlaşılmış ve İstanbul' da ki 
maznunlar bugün sorguya çekil· 
mislerdir. Kaçakçılık en ziyade 
Bulgaristan' ·lan gelen mııhacirler 
vasıtasiyle yap ı\makta idi. Yaka
lanan kacak cıp ·er 3?0 bin kilo
dur. f'~zası ;ıe beraber bir milyon
dan f azJa para tutmaktadır. Bu 
şeb ... keyi kao· ,·cılığa alet edilen 
muhacirler f,."1--,. .. ''ermi-s,erdir. 

Ynnani"tan'da ha\'a ınane\'raları 

lstanbul, 16 (Telefon) - Atin'.\Jan 
16 tarihi le b:id'rilivor: Gel '!cek ha(ta 
Atlantis (?) adasında tayyare manevra
ları ya'lılac~ktır. 

Tiiı·k . \unun muhtt·lir 

nıahkt•nu·"'i 

İstanbul, 16 (Telefon) - Türk -
yunan muhtrlit mnhkemesi son bir ay 
içinde sekiz dava b k ·· ·· · ya a :nış ve tumunu 
da redcletmiştır. Bu davalarl" hıiküm ~ t· 
ten 250 bin lira istenmekt "d" e ı ı. 

Galata.,aray polis merkezi 
bina~ı "latrll!cak 

lstanbul. 16 (Telefon) - Galatasa. 
ray poliı merkezi binasının ıatılma11 ka. 
rarlaftmlmı, ve b:naya yüz yirmi "':"' 
lira kıymet takdir edilmiştir. 

l ... ıanhul'cla -.a)lav "'e~imi 
hazırlıkları 

lstanbul, (Telefon) - Saylav seçimi 
ne esas otan defterlerin doldurulması 

bitmiş ve defterler teftiş heyetine veril
miştir. lstanbuldan bu seçimde 18 saylav 
çık"cağı tahmin edilmektedir. 

' 

Bayanlar C. H. F. 
üyesi oluyorlaı~ 

Ankara merkezi hirt;ok Hayan
ları ii~·diğ•• onadı 

C. H. F. vilayet idare heyeti 
dünkü toplantısında fırkaya giren 
birçok Bayanların kağıdlarını o
namıştır. Ankara vilayet ocakla
rına her gün birçok Bayanlar fır
ka ya girmek için müracaat etmek
tedir1er. 

;;.:;.* 

Fırkanın geçen yılki kongrele
rinde Çıbık ve Ayaş kazaları hal
kı, topraklarının afyon ekimine 
elveri§li olduğundan ve buralar
da ötedenberi afyon yetiştirildi
ğinden, hükumetin afyon ekimini 
buralarda yasak etmemesi İsten
mişti. Fırka Genel Katibliğinin 
müracaatı üzerine şu cevab gel
mistir: 

Budunlar arası pazarında ya
bancı ürünlerle baş edebilmek 
için belli bir hadde indirilen afyon 
ürünümüz en yüksek vasıfta yer
lere inhisar etti. 

Esasen Çıbık ve Ayaş kazala
rında yetistirilen afvonların mor
fin dereceleri düşük ve ekim de 
dar bir alana inhisar etmektedir. 

Bugün afyon ürünümüzden 550 
tonluk bir stok vardır ve hunun 
satılmasından önce ekim alanının 
genişletilmesi elde edilecek ürü
nün, hele dü ..,,ük vasıflıların satıl
maması ve bu yüzden çiftçinin 
gi.idiiı}e uğraması gibi azrarlar 
doğuracağı düsiil"ii lmektedir. 

~;;.* 

Emlak ve Eytam Bankası An
kara şehri sayfivelerinde yapıla
cak evlere yardım edemiyordu. 
C. H. F. vilayet kongresinin te
sebbüsi.i üzerine Fırka Umumi 
Merkezinden alman cevabtan. 
bankanın belediye hududu içinde
ki yerlere yardım edebileceği an
laşılmıştır. 

Tekiı·•la~· ela okul koopf'ratifi 
Tekirdağ, 16 (A.A.) - Çorlu'

da resmi ve hnsusi okul okutucu
ları ve c.alışanlarınm birle~mesiy
le mahdud mesuliyetli "Çorlu,, 
kazası mualf:mler kooperatifi., a
dıvle bir is .. ~h.tak kooperatifi ku
rulmuştur. Çorlu ka7asında oku
hın maaclı ve iicretli okutucu ve 
cahcanları ortaklığa girebilecek
lerdir. 

---------·-·----~--
l(övadları 

I 

lçeriişler Bakanl ğının çıkardığı (köy. 
lcrimizJ bitiğindı:n -;nylav Bay Besim 
Atalay'ın k?yadı olardk seçtiklerini ya. 

• zıyoruıı " "'F" ' 
Sirem - So1c:ık - Soman - S:>. 

may - Sorgun - Sorkun - Sorman 
- Soysal - Soyn'ı - Sökmen - Su
çin - Suı·gun - Süklün - Süle - Sü. 
lec"k-Sülmenli -Sülümer- Sülün -
Süne - Şahna - Şahnalı - Şaman -
Şatıa - ş .. rakman - Tağal - Tamış 

-Tan - Tanışl":'ıtn - Tankoş - Ta. 
nur - Tanzı- Ta.,tık- Taraz -Tar. 
han - Taştemiir - Trıtay - Take -
Terkin - Tek-nen - Ta:-amış - Til
mensağır - Timurtaş - Timzen -
Todurga - ToğDç - Toğuç - To
kuç - Tokuş - Tomi\n - Tonrur -
To'lta, - Topluca - Toraç - Tongan 
-Toramıtn - Torı - Tor~in - Toı. 

mur - Tot"n - Tota~ - Toygar -
Tov,,.un - Toymu' - Toyran - Toy
temür - Tozman - Tuğrak - Tuğut 

- Tulay - Tuluntas - Turan - :Tur. 
gutalp - Turhal - Turnalı - Tursun
b~k - Turşin - Tut"k .- Tu•aş -
Tutuş - Tü•ken - Türkemİf - Türk
men - Türtiık. 

SOYADI 
Harita Umum Müdürü ' Ferik 

General Sedad ve kızı Bayın Gü-
1 izar Doğruer sovadrnı almıslardır. 

Kazanan numaralar 
Türk 1\laarif Cemiyeti e~ya 

piyangosunda kazanan 
numaralan yazıyoruz 

İki bin liralık eşya piyangosunu ka
zanan numara: 50071, bin lira kazanan 
numara: 59133, beş yüz lira kazanan 
numaralar: 32141, iki yüz lira kazanan 
numaralar: 54714, 57884, 55955, yüz 
lira kazanan numaralar: 20919, 33014, 
51415, 16826, elli lira kazanan numara-
lar : 6345 28826 18498 45174 
51976 24432 40620 14951 

Yirmi lira kazanan numaralar: 
56926 35830 36928 
19207 31201 32215 
50195 29429 15756 
20176 20091 59318 

44393 
13163 
43433 
74586 

46548 14905 68892 21011 
On lira kazanan numaralar 

62449 
26632 
51484 
17656 

40975 16588 16831 64278 38499 
38938 

7997 
19336 
4639 

10387 
54534 

2774 
12092 
20284 

3632 14299 
12547 51992 
47175 12972 
40686 68843 
42053 58532 
30160 
47380 
26821 
73810 

10066 
53937 
73551 

12423 
13756 
47945 
26799 
41693 
54168 
45937 
71466 

Beş lira kazanan numaralar: 
70169 6767 68241 56549 
51803 3319 38083 45468 
49044 66389 29129 22720 
13751 6959 28004 22037 
54384 44054 16569 4866 
54499 
46846 
37767 
31879 
55849 
56160 
70434 
10151 
37505 
20226 
53391 

237 
9911 

39044 
16867 
8590 

24372 
20831 
32255 
59099 
14397 
37137 
25174 
1264 

39405 
59788 
9192 

59908 

35427 
60307 
23578 
68685 
20082 
23445 
4664 
6666 
9696 

14666 
15481 
20332 
41804 
57106 
33414 
14178 
30138 

9939 
28060 

35000 
64365 
56185 
27148 
54190 
45250 
44501 
22298 
29837 

64451 
32950 
59294 
35713 
60045 
55516 
44759 

390 
20076 
30306 
21927 
64674 
31800 
17347 

2083 
6838 

16887 
70723 
14952 

22656 
15025 
30428 
55385 
11788 
58183 
13073 
72190 
37393 

43547 
66209 
46926 
51607 
71254 
51949 
25075 
44204 
41140 
21171 
57302 
43842 
67768 

14497 
22255 
51581 
23452 

46584 
49726 

43781 
52887 
15394 
12574 
22237 
42486 
12772 
19924 
41754 

Rarem kanının 

707.07 
19766 
11452 

383 
25320 
28867 
34336 
40365 

35792 
50772 
29299 
8700 

66563 
72345 
41550 
45891 
55863 
10190 
46830 
58026 
47792 
38105 
73714 
67962 
26653 
7982 

29885 
67076 
39569 
56300 

61373 
72288 

68568 
60015 
46305 
57455 
13130 
24355 
65160 

965 

Müsteşarlar komisyonu barem kanu
nu Üzerinde yapmakta olduğu tetkikatı
nı ikmal etmek üzeredir. Komisyon Ü • 
ycleri arasında bazı esaslar üzerinde dü
şünce mutabakati hasıl olmuftur. Ko. 
misyon barem kanunu üzerindeki tetk"k. 
!erini bitird"kten sonra Ücret meselesi 
ile uğraşmağa başlayacaktır. 

Kiilti.ir Bakanlığımla edebiyat 
komisyonu 

Kült"ir Bakanının başkanlığı altın -
dr ki ede' iyat komisyonu dün de toplan
mıştır. Komiıyon yeni dil değitimine 
göre edebi••ı-t programlarının nasıl bir 
bidm almıuı lazım eeldiiini teabit ede. 
cektir. 

Okula kasketleri 

Kanunla teabit edilen okula kasketle
rinin ban yerlerde ta§mmadıiı, bazı 

yerlerde de istenilen biçimde riyilmedi. 
ği görül.üğünden en kısa bir zamanda 
bu k111lıetlerin kanuna uygun bir biçime 
sokulması lüzamu Kültür BRkanlığınca 
kültür müdürlüklerine bildirilmiştir. 

l\talip·nin hir kararname proje.,.i 
Türk paraıının memleket içine ser· 

bestçe sokulması hakkında Maliye Ba. 
kanlığı bir kararname pı-ojesi hazırlaya. 
rak Başbakanlığa vermiştir. 

akşamı Bilaliabmer 

--. 
Yeni iş 

Türk kadınını:l sa) lav seçme \'C se
çilmesi yasasının bana verd:ği sevinci 
yazmadım bağırdım. Bunu anlatmaca 
yazının çerçevesi dar geliyordu. Ses, 
söz ve anlatabilmek için daha ne varsa, 
bunlan bir araya toplıldım ve öy]e se. 
vincimi gösterdim. 

Bu sevincin genişliği yalnız bir kn· 
d nlık adımı ve bir k!\dınl·k k<ızancı Bi
bi, dar bir çerçeveye sığamaz. Türk dö. 
nenmesi yeni bir adım daha ahvordu. 
Şapka, harf, dil ve bunun gibi biribirin. 
den üstün biribirinden değerli adımlar 
neyse, bu da, bizim için oydu; İşte bu 
dönenme bütünleniyordu. 

Şimdiye kadar acunda olduğu gibi 
Türkiye içerisinde de, kadınlık üzerin
de dağınık düşüncelere rastladık. Geri. 
lik, süfrajetlik, fU bu gibi ... 

Bugün kadın sıyasal bir ya,ayıta 

bütün bütüne atılmış bulunuyor. Bunun 
için artık. türk kadınının düşünceainin 
toplu olarak bir yöne doğru götürül 
mesi günü gelmiştir. 

Bu yönün türk dönenmesinin ana 
çizgisi üzerinde olacağına iıe kaygu 
duyulamaz. 

Ötedenberi, değerli - Ulus - ga
zetesinde kadın bakımından da bu ana 
çizgiyi anlatmağa uğraşmıı olduğum 

için, yeni İfimize atılacağımız bu gün. 
ler de, onun bir kez daha söylenmesini 
faydalı görüyorum. 

Türk dönenmesi iki büyük varlığa 

dayanır" bunun biri tarih, öbürü halk-. 
tır. 

Şimdi bu iki varlığı da deıelim: 

Bunlarda kadın, topluluğa kaynamış 

hiç bir ayrısr gayrrsı olmıyan ve yurd. 
daşhk işini paylaşmış kimsedir. 

Türk kadınınca yabancı yerlerden 
gelip karışan aykırı düşünceler ise köy· 
lü kadındaki bu özü bütün bütüne bal. 
talayamamıştır. 

Biz dönenmcmize göre kadınlık dü .. 
şüncemizi kurarken, bunu gözümüzden 
bir gün kaçınnamağa borçluyuz. 

O zaman, bütün, geri ve bizim gidi. 
~imize, dönenmemizin ana çizgisine ay
kn~ı olan ve hiç bir gün bizim olmıyacak 
olan düşünceler \'e yollar kendi kendi. 
ne ortadan kaybolur. 

Bugün türk kadınlığrnm kavnyaca• 
ğı, ve yalnız kavramak değil, Üzerinde 
yürüyeceği yol, itte yukarıdanberi an • 
tatmak istediğim bu özdür. 

Türk kadınının bütünlüğü kurtulut 
savaşından baılıyarak bugüne dek alb· 
ğı her adımda, bu dönenmenin yolun • 
dan bir çizgi bile şaşmamıı ve büyük 
adamın ona değer gördüğü her itde, 
canını verircesine uğrafmıttır. 

Yeni İfİmizde ise gene o ağırbathlık 
la çalıfacağımızdan, ve memleket ııya
saaına ve dönenme buyurultusuna ayak 
uydurarak yürüyeceğimizden en ufak 
bir kaygu bile duyulamaz. 

iFFET H. ORUZ 

Tckirdağa (K).t gö~men geldi 
Te~irdağ 16 (A.AJ - Ana vatanın 

Trakya eline kavuıan soydaşlarımız gün 
den güne çoğalmaktadır. Son yedi gün 
içinde de Romanyadan şehrimize 664 
göçmen gelmiş ve hemen yerleştirilme. 
leri için ayrılan yerlere göncl~ilmişler. 
dir. 

ÇAGRILIŞ 
Büyük Millet Meclisi Maliye J::ncü

meni bugün öğleden sonra saat 13 bu. 
çukda üyelerini toplantrya çağırır. .. 

Halid Ziya 

Uşşaki zade 
Hepsinden Acı 

Bizde modern romancılık •e bikiye
ciliiin büyük kurucusu n daima bu çı
ğırın ba§ında kalmış olan Bay Halici 
Ziva uıtamız yeni küçük hikiyeleri 

Hepsinden Acı 
adı altında toplamıştır. Edenıyat merak
lısı olanlar için bu haber, bir müjde teş. 
kil eder. Eserin dnğıtıldığı yer Sühulet 

kül übhımP..ıidir. 

balos 
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• 
ikinci senfonik konser 
~u satırları, ikinci senfonik prog· 

ramın M. M. M. ev halkevi salonların

daki üç dinletili§inden ıonra yazıyo

rum. Ortada bir iki istek dolaşmakta

Clır: Her programın bir verilişi olsun 

yalnız küçük mekteblilere ayrılamaz 

IDI? diyenler Yar. Araııra "koro,, ya 

~ neden yer verilmiyor? diyenler var ... 

Yerinde dilekler ... 

Artık her prOjrama bir de türk par

p11 ıMatılıyor. Çok JUkUr, dedik 1 •. Ah-

Bay Eanr. 

IMd Adnanın • .. M~naıtır ıurkliıUnUH 
iayranlıkla ı~renlerdenlmı fçıt vı mi• 
-1ıh bir muıUd minyatUrU ı tUrlitiltrl• 

..Uin bür.bUtUn fahıt olaa bir armoni 

Jonu içinde hiç «!efittlrllmeden pelİ 

il& ı'5ylenebllıceffne A<!nanın bu par
fatı en güzel bir lSmektfr. §Uph.esrz ki 
111'nlsyen kompositl5rlerlmb blltlln ya.. 
sı denemelerinde bu yolda plııacak d•• 

ft11erıe de her halde bllylHlnı de lli
llyac vardır. Adnanın bu yut c!enem .. 

afnin orijinallill hakkında bir fikir 

yermiş olmak için diyeyim ki: koro ta• 
.ıafından tek sca üzerine ıöylenen aııl 

türküyü kaldırdıiınu: zaman &rmonlli 

•n gene orkeetra tarafından kendi ba· 

tına bir eser fmlf gibi çalınabilir ve 

Clin1enebilir. 

Programda Schubert'in Bitmemiş 

.. nfonisi ile, 18 inci uırdan Tcle

wın çok ince bir parçası olan "!Ölen 

•l.ıiği,, vardı. Programluın tertibinde 

,nnerden yenilere do~ru çok bilgili 

Mr 11ra gözetilmektedir. Ayrıca her 

lonser için mini mini risaleler halinde 

~•hatlı programlar da bastınlmağa 

ia§lanmıştır, BUtiln bunlar, halkın din

Jcdiklerini daha eyi anhyabilmelerine 

pek çok yardım edecektir. 

Baş kemancı Bay Halilin üstadca 

eololarını, ona ikinci kemanda karııhk 

Yeren gene viyolonist Bay Sedadı, 

obua artisti Efdal ile sanatkar talebesi 

Orhanın sürekli sololarını, hele korno 

artisti Bay Burhandan ilçüncü tekrar

tla dinlediğimiz temiz gencleri (ki 

)urbanın hastalığı yüzünden geçen 

iıonsere çıkamamıt olmasından ileri ye

len açıklığı apaçık görmüştük) çok 

teVdik. Klarnet Bay Tahir ile Tenbal 

Bay Kemal her zamanki gibi üstaddılar. 

u ,, " 
Ayrıca M. M. Okulu da kendi tale

lelerinin istifadeleri için aylık hususi 

ionserlerine başlamıştır. Perşembe ak

tamı verilen ilk konserde: ilkönce son 

11nıf talebesinden Nuri Çelik, Betho

-.en hakkında çok eyi hazırlanmı§ bir 

ttöylev verdi: Dahinin yaşayış ve eser

lerini inceden inceye anlattı. Bu tale

tiede, her frrsatta olduğu gibi bu sefer 

'cJe, derin bir meslek aşkının heyecanla

nnı gördük. 

Gene son sınıf talebesinden Bayan 

Ferhunde, bütün hocalarınca takdir o

lunan duygulu tuşesile Bethovenin 

[(ay ışığı) sonatını çaldı. Gene artist, 
41eğerli bir solist vetişmeğe namzettir. 

~n ıunıftan Salahattin, Bethovenin 

•ir "lied,.iRi gi.izel söyledi. 

Bundan aenra dcitrli muallimleri" 

değerli çalışları başladr; adlarını saygı 

ve ıevgi ile yazayım: Enver, Edib, 

Sadri Baylar. Ü çil de biri birinden üs

tad. 

" Enver - Edib - Sadri triyosu", 

hiç ölmiyecek olan alman dahisinin üç 

nefis triyosundan üçüncüsünü (De mi· 

nör, No. 3 op.1) bütün derinliği içinde 

çaldı. Enver, duygulu ve bilgili çalışı ile 

Sql Majör Romanze'yi ( op. 40) dinlet

ti ~dibin, derinliği değerinde emin ve 

anlayışlı yaylarından gene Bethoven'in 

büttin bir sonatrnr dinledik. Dinliyen 

geneler Ustad hocalarını yürekten o 

kadar alkı§ladılar ki program harici o

larak Glazunof'un arab melodisini daha 

lbtün bir istekle çaldı, Üstad Sidrinin 

piyano refakatlerindeki emniyetli halin 

her .uman olduğu gibi hayranıyrm ...• 

Kamilen Bethoven'e ayrılmrs olan bu 
' J 

güzel ak§amm ı;on kısmı küçük bir 

"fonograf konseri,,ne ayrılmıştu fay

C!aİı bir yenilik: bu sayede Dokuzuncu 

Senfoninin koral parçasrnı dinliyebil

dlk; çok yazık ki makinanm haut-par

leur'U yoktu: gelecek konserlerde bu

nun da temini ile ses hacminin tabii 

oııkestra aadaırna yaklaştırılmasını bek 

l•rl2 ... M. M. Okulu her ayın bir akşa

mını bu ıuretlı bUyUk müzik dahilerin-

Say Edib 

den birine ayıracaktır; faydasını anlat
mağa lüzum var mı? Bu münasebetle 
Ustad artistlerden Edib ve · Enver'in 
ele geçire ... lldiğimiz birer resimlerini 
de saygı ve tebriklerimizle birlikte ko
yuyoruz. 

Mahmud R. Akmcrlar. 

~-------··~-...-.·------~-
Çocuk bakımı hakkında 

öğütler 

Çocuk Esirgeme Kurumu (Hi
mayei Etfa.I) annelere çocukları-

nın bakılması usullerini gösteren 
öğütler hazırlamııbr. Bu öğütler 
ıüt ?.iındaki bebeklere birinci 
aydan başlayıp 12 inci aya kadar 
ne tekilde bakılacağını bildirir. 
lstiyenlere her ay için bir öğüt 
parasız olarak gönderilir. Ankara-
da Çocuk Esirgeme Kurumu B~
kanlığına bir mektupla adres bıl
dirmek kafidir. 

l
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Çok değerli bir kitab 1 
A vrupada otomobil 

ile 9000 kilometre ı 
Ya.zan: A. Şükrü ESMER 
Satrı yeri: Ahmed Halid 

Kütübhaneıi i 
Kendiıi •ıyasal tarih hocası olan 1 

Ahmed Şükrü Esmer, bu kitabta o. 1 
kuyacuıuna, anlabnak iıtediği ıeJ'• 1 
)eri, yormadan, belli etmeden oku. & 

tan tam ve olgun bir gazetecidir. § 
(Ulus) 1 

' *** 1 ::= Kitabı okurken inıan bu memle. i 

I== ketleri geziyormuş gibi his duyu • -

1 
yor. (Akıam) 

•** 
Kitabı okuduğunuz dakikalarda 

1 kendiniz se7abat etmitıiaiz zebaba-

l 
na bpılaealurms. Aynı zama ... İl• 
tifade edeceluiımia. C ..... ) 
M!! ?5? ••• , 1 75' 
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}'eni ldtablw· arasımlcı jjhon ?mi 

Yeni İspanyol romanları. İzmir nıeyva ve se llze kooperatifi 
Son yıllarda, sinemaların halkta ha

yal mahsulü olan romanları okumak ih
tiyacına cevab verdiğini göz önünde 
bulunduran İspanyol kitabcıları daha 
fazla felsefe, soysal ve ökonomik bilgi
ler üzerinde kitalılar basmaktadırlar. 

Bundan başka, İspanya cenub Ame
rikasının Avrupa medeniyctile olan 
bağlarının İspanyolca vasıtasile devam 
edebileceği kanaatini beslediğinden 

Avrupa dillerinden birçok tercümeler 
de yapıyor. Bu kabil sebcblerin biribiri 
üzerine binmesi ispanyol romancıları

nın karına kesad vermekte ise de onlar 
gene bol bol eser yaratmaktan geri 
durmamaktadırlar. 

Bir Bask yazıcısı olan Pio Baroja 
son aylarda "Los visionaris,, ve "Silu
etas Romantices,, isimli iki yeni eser 
bastırmı;itır ki bu ikinci eser, yazıcı

nın bastırdığı altmış dokuzuncu kitab
tır. 

1 

"Los visionaris,, eserinde İspanya-

nın cenubundaki zeytin ve asma bahçe
lerinde toprak sahiblerile rençberler 
arasındaki mücadele tasvir olunmakta, 
eski despotizme toprak çocuğunun is -
yan~ anlatrlmaktadır. 

Bu mevzu, BJasko İbanez'in eserle
rinde de işlenmiş olduğu için İspanyol 
okuyucuları tarafından yadırğanma -
mıştrr. Fakat Pio Burjuva tasvirlerinde 
ileriye gitmiş ve bazr anarşistlerin bi
le inkıtab işini gen;ekleştirmek yolun
da ne kadar müessir olduklarını anlat
mıştır. 

Bu eserde kıra! on üçüncü Alfon
ıun, aile!inin sürdüğü hayatrn aleyhin
de de birçok sayıfa1ar vardır. 

Bir taraftan ispanyol gencleri fas
lılara karşı giriştikleri mücadelede can 
verirlerken öte tarafta kıralın av eğlen 
celerile meşgul oluşu, kendisine gerek· 
li yolu gösterecek tek bir dostu olma
drğı için milletin sevgisini kayyettiği 
bu kitabda kudretli bir diile tasvir olu
nuyor. Eserde kabinenin ulusal vazife· 
sini hakkile yerine getirmeyi~i de acı 
bir dille anlatılıyor. 

Baroja, bir bask olduğu ve yaratı

lı~ta kara görüşlii olduğu için hemen 
her şeyi karanlık göstermiştir. 

Bu eserde iktidar mevkiine çıkmrş 
olan adamlar ister sosyalist, ister anar
şist olsunlar, ikbal yoluna tırmananlar 
diye gösterilmişlerdir. 

Burada gerçek sosyalist olm1yan 
so!!yalistJerin, gerçek çiftçi olmıyan 

çiftçi partisinin, gerçek terakkici ve 
muhafazakar olmıyan terakkici ve mu
hafazakhların mücadeleleri de nakil 
ve tahlil olunmaktadır. Kitab, yazıcı • 
nrn birçok eserlerinde olduğu gibi ufak 
anekdotlarrn romanlaştırılmasile vücu
de getirilimştir. 

Siluetas Romanticas eserinde ise 
yaztcı, kendine daha sevimli gelen tip
leri kahraman olarak seçmiştir. Bun. 
lar külhanbeyleri, ihtilalciler, politika
cılar, macera adamları, askerler ve on 
dokuzuncu asır tipi olan hülyalı adam
lardır. 

Bu kitab da, ya.t1tının° öteki ese;.leri 
gibi hem roman, hem mütalea kitabı 

sayıJabilir. 

Barajo'ya göre İspanyada şöhret ka
zanmrş olan adamlardan çoğu Kortes, 
Pizarro, Servantes, Zurbaran, Valdes 
Leal, Goya hep birer hülya adamr idi
ler. 

Dr. Gris Vold Uorley'in "İspanya 
edebiyat tarihi,, kitabında dediği gibi 
hayatta pembe bir taraf görmiyen ve 
gülümsemesini öğrenmemiş olan Baro· 
jan'ının bu eseri kadar görürlüğün 

kendine mahsus bir örneği sayılsa yan
lış olmaz. 

1llc kitabları ilmi eserler ve roman
lar olan Alfons de Aıkanio da "El in
vcnciblew iami altında yazdrğı bir de
niz romanile büyük bir ~öhret kazan
mıı1tır. 

Bu hikaye 1915 yılının sonunda 
ba!lamaktadır. Hikayenin baş kahrama 
nı Elsa Stamper isminde bir alman kı
zıdır. Bu kız, yurdseverlik vazifesini 
kendisini çağırdığr için, bitaraf bir 
Danimarka gemisi imiş ve çimento ta
fıyormu' gibi hareket eden bir alman 
gemisindeki kaptanın karısı vaziyetin
dedir. 

Bu gibi ingilir abluka hattını yarıp 
Motoihi adasrnda bir k~mpta mahpus 
olan lıir •iman Taliıini ve baJlra •lman 
lan kurtaracakur. 

Elaa, bu ıemide kaptanın karısı gi-

Bu ba§lığı la§ıyan yazılmış bir yazıyı u Karınca" arkada;:rr.ız
dan Cılarak evelki gün basmış tılı. Bu yazının ikinci bölüğünü bı.ı· 
gün basıyoruz: 

Narlıdere köyünde - köylfı1nin ver
dikleri malfımata gere - ahalinin aı:ağı 

yukarı 2~0 evlik bir kısmı, miill:sizclir, 
ortakcılık ve ırğatlıkla geçinirler. Bun 
lar ehemmiyetli bir ır.esele mevzuu 
dur: Zirai işçiler meselesi. 

Bu 240 evlik, yani köyün yarı nü -
fusuna yakın olan bu yurddaşların ge. 
çimi iki çe~ittir. Ortakçrlık ve ırğatlık. 

Ortakçılık bir nevi toprak kirala -
maktır. Toprak sahibile kararlaştırı

lan şartlara göre mahsulün bir kısmı, 
ekseriya yarısı ortakçıya aittir. İşte bu 
mahsulün kendi ihtiyaçlarından fazla. 
sım ortakçı da satmaktadır, ki gerek 
bu satış ve gerek - az da olsa muhtaç 
olabileceği istihsal kredisi - ortakfiıyr 

kooperatifin azası olmaya namzet yap. 
maktadır. 

Yalnız 240 aileden takriben 40 karla

rı, para ile ve kısmen ayniyat ile öde

nen işçidir. Bunlar da iki çeşittir: Bü. 

yük bir kısmı usta bahçevanlardrr ve 

günde en az bir lira gündelik alırlar, 

kalanı da daha az kabiliyetli işçilerdir. 

İşte bu işçi zümresinin, öteki köylü

lerle birleşik vasfr, her ikisinin de köy 

lü olmalarından ileri gitmez. Onun 

için i§çiler, gerçi eğer ileride köylü 

birlikleri kurulursa, oralarda mal ve 

mülk sahibi, müstakil köylülerle birle

şebilirlerse de, işlerinin iktısadi mahi. 

yeti başkadır. Bunlar, madam ki öteki 

köylülerle birlikte ve onların hesabına 

çalışıyorlar, o halde trbkr onlar gibi 

müstabsildirler. Fakat emeklerine kar· 

şılık kendilerine ödenen (para \;cret) 

ten yiyeceklerine ayıracakları sebze 

parası ölçüsünde fazla müstehliktirler. 

Yiyecekten başka ihtiyaçlar için vazi

yetleri trbkr öteki köylüler gibi mü•. 
tehlik, yani satın alıcıdır. NaTlıderede 

halk, sebze ve meyvadan maada bütün 

ihtiyaçlariyle çarşıya bağlıdrr • 

Ücretle çalışan toprak ırgatlarınrn 
işleri, öteki köylülerinkinden mahiyet 

itibariyle başkadır, demiştik. Filbaki· 

ka biri iş yüklenici, öteki iş vericidir. 

Birisi, yaptığı işe veya o itin zaman iti 

barile uzunluğuna biçilen bir ücretten 

başka, istihsal işinde ne kredi bakımın

dan ne de satrş ve cihazlanış bakımın. 
dan hiç bir aJlkası olmryan bir yan 

adamdır. Öteki ise işi peşin ölçüb bi. 

çen, kendisini kendisi bu lan, istihsal 

cihazını kendi tedarik eden, mahsulü 
iklimin, kendinin ve piyasanın ihti • 

yaç ve ı1artlarına göre bitiren, onu ıa. 

tış ıuretiylc kıymetlendiren, hulasa 
her yönden çeşitli mesuliyetler yükle -
nen insiyatifi ve enerjisi daima dipdiri 
olması icabeden bir tam insandır. 

bi bulunarak gemiye hakikaten bitaraf 
bir ticaret gemisi m;ınzaraaı vermek 
için binmiş bulunuyor. Bu kız, bomba· 
lar, silahlar ve cephanelerle dolu bir 
zemin ilzerinde yatıyor ve dü§man tara 
fından bir araştırma yapılacak olursa 
şüphelenilmesin diye daha önünü de 
ilaç şişe1erile dolduruyor. 

Nihayet, bir mayıs günü öğleden 

sonra bu gemi yola çıkıyor. Bu sırada 
Jutland harbr yapılmaktadır. Burada 
ahenkli bir ispanyol dilile bu harbın 

güzel bir tasviri yapılmıştır. 

Gemi yolda giderken denizde boğul
mak üzere olan bir adamı kurtarıyor. 

Bu adam, batan ingiliz invincible zırh 
lısmdan sağ kalmış biricik adamdır. 

Bu adama bakmak işi Elsa'ya düşü
yor. Aradan bir zaman geçtikten sonra 
önüne geçilmiyecek olan alaka uyanı

yor. Nihayet sevgi o dereceye varıyor 

ki bunları Kanarya adalarından birine 
çıkarmak mecburiyetinde kalıyorlar. 

Onlar orada birisi ingiliz, birisi al· 
man oldukları halde aşktan başka her 
şeyi unutarak yaşıyorlar. Batan gemi
nin adı "invincible,, mağlfıb edilme~ 

manasına gelmektedir. 
hpanyol romancısı romamnın son 

kısımlarında ise ünden ziyade sevgi 
denilen alakanın ma&lüb edilmiyeccği
ni tahlili bir surette canlandırmakta-
4hr. N. A. 

İşçi ile iş verici arasındaki münase. 
bet; sanayi zümresinde belki bir dere~ 
ceye kadar kollektif iş muk;;ıveleferi 

(ücret tarifleri) ile halledilerek, işci· 
nin v::trhğına ve yaşayışına bir emni • 
yet ve bir istikrar verilebilir, hatta te. 

menni edilebilir. Zira: aksi takdirde in· 
sc:n işi gibi binhir çeşit manevi ve mad· 
di unsurlar tası yan ?.ziz bir kıymet: ha. 
yağr bir piyasa mevzuu olmıı .. olur. 

Sanayi zümresinde ve bilha sa top
lu ve büyük sanayi mcrke:r.Jerinde işd 
meselesi; mutlaka değil - belki böyle 
halledilebilirse de, ziraatte buna asll 
imkan görmiyoruz. Ziraat te i~cinin üc 
reti yer yer değişikli sartlara uyacak 
sa da, bu yuddaşlarımızın her birisini 
de daima yükselen bir milletda'> gör. 
me külküsünü: sermayesi kıt, istih,.a
li dar olan memleketimizin hususi şart
larınr da göz önünden kaçrrmadan ger. 
çekleştirmek, bunların emeğini bilir 
ücret normlarına bağlamak haklı bir 
dilektir. 

Fakat bununla da zirai işçi mesele. 

si kökünden halledilmiş olmaz. Asıl alı 

nacak tedbirler, bu yurddaşlarımızı da 

kendi te~bbüsile çalışan hür ve müsta.

kil insanlar haline getirmeği. bunları 

yer yer mülk ıahibi ederek kök1eştir. 

meği dilek edinmelidir, sanıyoruz. Bu 

çeşit tedbirlerin her zaman için lizrlll 

olduğu şundan ileri gelmektedir. 

Eğer bugün bütUn köylü nüfuıu da 

hi verimli birer mülk sahibi olsa, 1ler 

gün artacak çiftçi nüfusu, büyük ,ehlı 

lere toplanmaktan korumaık lazımdı .. 

Bu, ıarb medeniyeti içindeki milletl~ 

rin ıon uırlarda edindikleri tecrübe• 

nin denidir. Bu korunma dileği için 

ise, aklımıza ıunlar gelmektedir. 

1 - Şimdi zaten htikCımetimi..ıin yer 
yer yapmak te§CbbUsünde bulund•p 

gibi, toprakaızlara miriden toprak ve. 
mek. 

2 - Kurutulacak bataklık yulnilJ.I 

toprali11zlara mal etmek, hattfi kurut• 
mayı bunların kuraeakhm bklfklerc 
yaptırmak. 

3 - Kurulacak örnek köylerine l>• 
topraksızları yerleştirmek. 

4 - Siyasi ve aı;keri düı;üncelere ~ 

yanan nüfus hareketlerinde bu toprak. 

sızlan göz önünde bulundurmak. 

5 - Nihayet toprakıırzları kiracı ko. 

operatifleri halinde derlemek. 

Kiracı koperatiflerini 1talya'da ve 

daha iyi örneklerini de Romanya'da gö 

rüyoruz. Bir çok topraksız veya miraa 

bölümleri ve nüfus artması yüzünden 

toprağı yetmiyen yurddaşlar, bir ıro. 

operatif halinde derleniyorlar ve uzun 
:zaman içf_!l çiftlikleri sahiplerinden ki 

ralryorlar. Mukaveleyi kooperatifin 
murahhasları imzalıyorlar. Kooperatif, 
kiralanan toprağı, uygunluğuna göre 
ikf, Uç, dört cince ayırıyor ve her bir 

cinsi küçük parçalara ayırarak, ortak· 
!arın her birine bunlardan birer parça 
veriyor. Ekib biçm~, ve mahsule ta. 

sarruf her ortağın kendisine bırakılı· 

yor. Kooperatif idare meclisi; kredi 
alım ve satım i~lerine vasıtalık yapr -
yor ve ortaklar arasında imza edilen 
ortaklık mukavelesi hükümlerini say. 
dırma kişini yükleniyor. Seçilen mü -
dür ve fen memuru idari ve fenni işle
ri yapıyor. Romanya'da hükumet bu 
kiracı kooperatiflerine yardım ediyor. 
Kooperatif ortakları kira faizi diye bit 
~eyi ıkooperatife veriyorlar, ayrıca or• 
taklık sermayesi payı, ki bununla da 
birlik idare masrafları kapatılıyor. 

Kiracı koperatifin bir şekli de çift: 
1i ksahibile bir ortakçılık mukavelesı 
imza ederek yapılanıdır. Bu şekilde 
çiftlik sahibi mesela: Tohumun yarısı
nı, para sermayesini; ortakçılar, laha 
doğrusu ortaklann lCooperatifi de haY·

1 
·k a· rlar, v;m ve makine .. ilh ... tedarı e ıyo " 

Mahsul ekseriya yarı yarıya veya ka • 
rarlaıtırılan ölçüde bölünüyor. 

Kiracı kooperatifleri, topraklandırı
lacak, kökleştiıilec.ek köylii yurddaılar 
jçin yukarda ıayılaa dlrt 9ekilde de 

tatbik Jnl)Iliyeti bulabilir. 
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Haltalık yabancı postası 
~- "'. ' ...... ~ .......... ~ 

• 
ispanya' da ihtilat 

neden muv~ ff ak o!amadı? 
lJii Mııa Mecmuasının birinci lainun 1934 sayısındmı, lsJJmıycı'dcı ilııiliilin neden kazana

madığını gi)steren aşağulaı·i :ra.:ıyı alı)·oruz. lspanya'mn dunmıımu zircii, sınai, soysal ue 
ijko11omik bakımdan gih<len 1ıeçiren l.,ö Mıw, bıı lw:;,arıa mayışm sebcblerirıi biitiirı tefer
ruatiyle anlatmaktadır: 

lspanyol sıyasal fırkalarrnrn biribi
rine kar§ı olan durumu ile olup biten
ler arasında münasebet olmadığından 
ihtilal ile oııun sonuc ve sürüşleri bu 
··rkalarla anlatılmaz. işin doğrusu ls
panya'da iktidarı bir parlamento cep
Jıesi ardında, kurumlu (organise) üç 
kuvvet paylaşmaktadır: Ordu, soysal 
iş konfederasyonu, cizvitler birliği. 

Bunlar arasrndaki rakiplik ise ülke
yi, bugünkü yaşayışın değişik şartları
na uyabilmekte geciktirmiştir. 

Primo di Rivera'nrn ~üel (asker) dik
tatörlüğü, ökonomik karşılıklı ve soy. 
say müsavatsızlığı sona erdirebilecek 
müesseseleri yaratmaktan aciz olduğun
dan dolayı muvaffak olamadı. Bu dik
tatörlük, ülkenin ondan beklediği ve 
bugün bile beklemekte olduğu zirat ıs
lahatrnı meydana getiremedi. Sanayi a
lanında, yaşama kabiliyeti olmryan sa
nayii kurtarmak işini üzerine almış bu
lunan himayeciliği ağırlaştırdı. Vergi 
veren mmtakaların da, mükellef çeşid
lerinin de müsavatsız olduğu bir mem
lekette, çok gerekli olan, vergileri dU
zeltme yolundaki teşebbüslerinde mu
vaffakıyetsizliğe uğradı. Orduyu işkil
lcndireccğinden çekinerek kara ve de
niz ordulariyle Fas bütçelerinde artı
rım elde edemedi. Bu, mümtazlarrn im
tiyaz/arını koruması demekti, ancak 
"efkarı umumiye,,, rejimin öylece sü
rüp gidemiyeceğini her gün daha eyi 
anlıyordu. Bu duygu o yetre (kadar) 
geneIJeşmişti ki kırallık dipten gelen 
bir dalga ile yuvarlandı, denilebilir. 
Bununla beraber, aşağı yukarr herkes 
bir değişiklik lüzumu üzerinde muta
bık idise de iş yeniden kurmağa gelin
ce, bütün güclükler birden belirdi. 

'tiraaı işleri: 
İspanya, biliriz ki, toprağı ve ikli

mi çeşidJi olmakla beraber, ancak zira
at ülkesidir. Yekunu .50 milyonluk hek
tara varan blitiln toprağın 16 milyon 

hektarı slirüp ekilir ve btmun ancak ya
rısı hububat yetiştirir. 1931 yılında 
buğday verimi 36, milyon kental'dı, 
bundan ötürü yabancı ülkekrden 2,9 
milyon kental buğday almak lizımgel
di. 1933 te verim biraz çoğalarak 37,6 
milyonu buldu. Arpa 1931 de 22 

milyon iken 1933 te 28 milyo
na ve yulaf ise 6 milyondan 7 
rnilyona çıktı. Bu sayılır verımın ve 
harcayışın büyüklüğünil göstermekte 
ve anlatmal<tadır ki fakirce bir ülke o
lan İspanya, daha eyi kurumlandmla
cak olursa, daha müreffeh ve daha ka
labalık bir ulus geçindirebilir. Fran
aanmkine yakın (502.207 kilometre 
nıurabbaı) genişHkte olan ispanya nü
fusu 22 milyondur. Kilometre başına 
42 kişi düşmektedir. 

Arazi millkiyeti üzerine olan bilgi
ler çok eksiktir. Çünkü kadastro ancak 
iilkenin yarısından azı üzerinde yapıl
nuştır (22,4 milyon helctar). Bundan 
dolayı ziraat ıslahatına girişmek de çok 
güçtür. Buna şunları da katmak gerek
tir : ziraat usulleri asrileşmemiş, gidip 
gelme ve taşıma vasıtaları da gelişme
miştir ... Bundan başka, ispanyol topra
ğı, ökonomik verime pek de elverişli 
olrnıyan bir biçimde sahiblcnmiştir. 

tirq.uı ısliilıatı: 
Toprağın bugün nasıl taksim edil

ll:ıis olduğunu iki sayı gösterir: 1000 

~e daha fazla hektar genişliğinde 1144 
•şlctmenin (mal sahibinin) toprağı ne 
Yct('e ise, bir ve daha az hektar geniş
liğinde 8.000.000 işletmenin toprağı da 
0 }'etredir. 

Bu durum, toprağı ayırıp dağıtmak 
gerekliğini, çoktanberi, ortaya koymuş· 
tur. 

ı l\ncak b9yle yeJ!i' baştan° kurµluır öy
~. ekim, paraverm~ el eı:neği, vergi ve 
r.. ~ ..... , sıyasaıı, teknik bilgi, yol ya-

pıcı, sulama pazar işleri meydana çı- kesi olduğundan buralardaki işçi ku-
karmıştır ki onu yürütmek için bir ih- rumları tevzi esnasında rüchana malik-
tilal lazımgelmiştir. tir. Tevzi edilen toprakların ne yolda 

Yeni sıyasal kurutuş yasası 15 ilk- kullanılacağım gösteren nizamlar ya-
kanun 1931 de çıktı. Bundan dokuz ay pılmıştır. Köylüler, imtiyaz şeklinde 
sonra, 9 eylul 1932 tarihli kanunla mül- yerleştirilmektedir. Bunların, aldıkları 
kiyetinde değişiklik yapddr. Bu kanun toprağı başkasına devre hakları yoktur. 
derhal tatbik edilecekti ve çıkacak ka- Toprak, bir aile tarafından olduğu gi-
nundan kaçınmak istiyenler hakkında bi, birlıkler tarafından da işletilebilir. 
"makabline şümulü,, de olacaktı. Bu Kanunun birçok hükümleri, çiftçilerin 
değişikliğin tatbikine altı eyalette baş- teknik bilgilerini yükseltmeğe, zirat 
lanacak (Estramadun Siudad Real tu- kredi ve kooperatif kurumunun inki-
leytıla, Albaset, Salamank) Sonradan şafına yarıyacak şekildedir. Hullsa, 
kanun öteki 36 eyalete de teşmil edi- eski rejimin zirai alandaki fenalıkları-
lecektl. Bu yapıladursun, yalnız köy- nr ortadan kaldırarak ferdlerin vaziyet-
lcrdekl asılzadeterin emlakiyle, hilkQ- terini eyileıtirmek, çiftçiliği teknik ve 
met malları yeni rejime t!bidi. Kanun, soysal terakki ile düzeltmek istenil-
ne glbl toprakların ne tUrlil ıartlar al- mektedir. 
tında sahiblerlnden alınacağını uzun Eyaletlerde komisyonlar kurulmuş-
uzun anlatıyordu. Bunlar da spekUlas- tur. EylCıl 1933 te, ilk çiftçiler lspan-
yonla ele geçirilmiş topraklar, fena e- ya asılzadelerinin dediğimiz biçimde a-
kilmiıt topraklar ve muayyen bazı yer· tınan topraklarına yerleştirilmiştir. Fa-
lerdeki muayyen genişlikte topraklar- kat zirai ıslahat, mühim olduğu ve nU-
dı. Esasen, bu kanunun dışında katan fuzlu adamların menfaatleriyle karşı-
bazı hallerle bu halterin de istisnaları taştığı için, bunun tatbiki çok yavaş 
vardı. Hükfimet bu yıl köylülerin yer- ilerlemektedir. Kadiks eyaletinde, Ka-
leştirilmesine gereken toprak parçala- zas Viehas'ta çıkan acıklı hadise, bu a-
rının sayısını tesbit etmektedir. Bun- landa biribirleriyle karşılaşan ve an-
ların değeri yıf da 50 milyon pezetayı laşamıyan kuvvetleri pek eyi gösterir. 
geçemez. Buralarda dört mat sahibi topraklarını 

Kanunun tatbikine, ziraat tcknisi- sürdürmek istemiyor, bu yüzden birkaç 
yenleri, hukukçular, resmi "zirai kre- bin köylü açlıktan ölüyordu. 10 ikinci 
di,, idaresinin mümessilleri, emlak sa- kanun 1933 gecesi bu köyliller ayakla-
hibleri, çiftlik sahibleri ve rençberler- narak iş, ekmek istediler ve kendilerl-
den mürekkcb bir derneğin idare etti- ne uzun zamandanberl vadedilmiı olan 
ği zirai ıslahat enstitilsil memur edil- zirai Hlahatrn tatbikini dilediler. Kay-
miştir. Bu enstitünün bir yıl içinde sa- deki iki jandarmayı kolayca yendikten 
hiblerinden alınacak mülklerin listesini sonra, dlizeni kurmak için gelen jan-
hazırlaması gerektir. Bundan sonra darmalara hiç tir mukavemet g8ster• 

mUlk sahibleri 30 gün içinde mUlkle- mediler. Bunlar, esir aldıkları bf~a9 
rinin bir beyannamesini vermeğe, ver- köylilyil kurşuna dizdikten sonra ayali-

lananların başı otan birisinin kanıt ve miyecek olurlarsa, gizli tutulan mülk-
çocuklariyle oturduğu kulübeyi yac. 

terin değerinin yüzde 20 si nisbetinde & 

tılar. Kaçmak lstiyenlerl öldUrdUler. 
bir para cezası ödemeğe mecburdurlar. 

Neticede çoğu kadın, çocuk ve ihtiyar 
Bu para cezasının yarısı, gizli millk-
leri hab"er verenlerindir. Mülklerin de- olmak üzere 25 kişi tsldU. Kıralb1i ta• 

rafatrları bu gibi isyan bastırıoılarınr 
ğeri, tapudaki vergi miktarına dayanı-
l yendiği kertede sert bulmadıkları için 
arak tesbit edilmektedir. Kapitalizas-

bu hadiseyi Azana hUkfunetl aleyhinyon haddi, 15000 pezetadan eksik iyrad-
de kullandılar. Parlamentoda1CI mUnalar için yüzde S ten başlamakta, 200.000 
kaşalar, jandarmalara eeir almak l9ln 

pezetayı geçen iyradlar için yüzde 20 yi 
bulmaktadır. Asrlzadelere ald toprak- emir verilmediğini meydana çıkardı. 
,.. Sosyalistler, Azana kabinesine yardım 
"'r için verilecek tazminat, bu toprak-
larda yapılarak henüz amorti edilme- ettiler ve bu da 1933 ikinci teırlnlnde 
miş ıslahata da şamildir. Tazminatın yapılan seçimlerde kısmen yenilmeteri-
b ne sebeb oldu. 
ir kısmı nakden, diğer kısmı da 50 se-

nede amorti edilen yüzde 5 faizli istik- Felaket bazen eyilik doğurur. Kri
raz tahvilleriyle ödenmektedir. Na!"'k-. -r-.. in u~~ası işsizliği çoğaltarak toprak-
den verilecek kısım, 15.000 pezetadan ları dağıtma .itinin çabuk yapılmaıı 
eksik iyradı olan top·raklar için yilzde gerektiğini gösterdi. Ekilen yerlerin 
Yirmiden başlıyarak 136 dan 199.000 pe- çoğaltılması hakkındaki 1 ikinci teırln 
~etaya kaôar iyrad getiren topraklar 1932 tarihti kararnaf!le, zirai ıılahat ka-
ırin yu"zd 'k· · • nununu tamamladı. Bu karam-enin :ı e ı ıye ınmektedir. HiıkQmet ..u 

işletilmekte olan toprakları derhal iş- tatbiki sayesinde bir yıl içinde, zlraate 
gal edebilmekte, toprakları olmıyan elverişli 498.721 hektarlık 1022 mülk, 
kimseleri oraya yerlestirerek mülkü sahiblerinden alınarak bundan 88.129 
bütün bütu'"n ı · hektarı ekildi. Böylece 28000 rencber a ıncıya kadar sahibine 
mülkün değerinin yüzde 4 ü nisbetinde iş bulabildi. 1933 te zira! ıslahat enstl-
bir kira vermektedir. 25 ağustos 1932 tüsü 10.264.000 pezetalıılı: para ödünç 
tadihli kararname ile, 10 ağustos 1932 verdi. 
ihtilalinde s~çla.rı görülenlerin toprak
larının kendılerıne tazminat verilmek
sizin musadere edilmesi kararlaştırıl
mıştır. Bu kararnamenin tatbikine in
tizaren, mal sahibleri topraklarını nor
mal hir şekilde isletmeğe mecburdur
lar. İşletmezlerse hapsedilirler. 

Toprakların tevziini, yukarda bahsi 
geçen enstitünün tayin ettiği bir reis
le, rençberlerin ve mal sahihlerinin mU
messiJlerinden mürekkeb bir meclis 
yapmaktadır. Tevziden önce, her nahi
ye mıntakasında bulunan yerleştirile

cek çiftçilerin de sayısı tesbit edilmek
tedir. Bunlar da toprağı olmıyan çift
çiler, iki senedenberi kurulmuş ziraat 
işçileri birlikleri, 50 veya 25 pezetadan 
eksik vergi veren küçük mal sahibleri, 
kurak mmtakada 10, sulak mıntakada 
ı hektardan eksik toprak işliyen çift
çilerdir. Kurak mıntakalarda ferdi ça
lışmaların muvaffak olamaması tehli-

Saruıyi: 

Ziraat gibi maden aana·ylf de mem
leketin genel ökonomisinln ıartları yl1-
zünden gelişememektedir. 1913 te To
ronto kongresinde İspanyanın madent 
mahrukat ihtiyatının 5500 milyon ton 
olduğu tesbit edilmişti. Son zamanlar
da yapılan tahminlere g6re elde edilen 
sayı ise 9.000 milyon todur. Maden ve
riminin genel değerinin aıağı yukarı 
yarısını bulan kömUrUn baılıca 'damar
l~rı Ovledo, Leon ve Palensya eyaletle
rınde çok bulunmaktadır. Yıllık Jr&nUr 
verimi 5 ile 7 milyon ton arasın'da oy
namakta ve aavaıtanberi olduliga art
mıı bulunmaktadır. Bu fıtlbaalat, ül
kenin iıtihlakine yetipnemekte •e İs
panya, elindeki yedek stoklara raf
men yabancı rakibllfi ve J:ıele lngiliz 
rakibliğile çarpıpmamaktadır. B~na bu 
gitne li:adar muvaffak ofunamamaıınm 

Löru bbinesiaia 

sebebi, madenlerde çalışmayı, taıımayı 
ve pazarları kurumlandıramamaktan 

ileri gelmektedir. Şurasını da söyliye
lim ki, İngiliz rakibliği, maden sanayi· 
cilerinden. yardım görmektedir. Çiln
kU tspanya'ya kömür götüren İngiliz 
vapurları dönüşte maden cevheri taşı

dıklarından lspanya'ya giden kömür 
miktarının azalması, maden navlunun 
artmasına yol açmaktadır. 

İspanyol kömür istihsalcileri kömür 
değerlerinin yüksekliğine sebeb olarak 

.. 
lspanyol lbtllllinde top atefiw tutuı.ııı 

O"n~ral B•te'nin nl 

itçi &lindelilderinin fazlalaıtrnlmıt ve 
çalıpna saatlerinin eksiltilmlt olduğu
nu göstermektedirler. 

Rekabetle çarpıpbilmek için k5mUr
ctUer huauıf naliliye tarifeleri, gUmrUk 
resminin artırılması, ithal edilen k~ 
mllrlerden alınan gümrük rMmi nisbe
tlnde primler, bazı sanayide ispanyo1 
k6mUrilnün kullanılması mecburiyeti 
gibi lkolayh1dar elde etmişlerdir. Bir 
ton iıpanyol kömürilnUn maliyet fiatı
nın 1914 ten 1924 e kadar, yani on yd· 

bir toplantısında. 

da iki miılini bulduğu anlafılmaktadıı. 
Bu artrtta el emeği ile soysal yüklerin 
de bllytlk bir hissesi varsa da bu müd
det zarfında maden işçilerinin randıma
nının da azaldığı ve bir kaç teknik 
yenilik müstesna olmak üzere, maden 
sanayiinin hükUınetten yardım iste
mekle iktifa ettiği görülmektedir. 

lf konfederasyonu: 

Merkezi Barselon'da olan ulusal iş 

konfederasyonu, evelce de söylediğimiz 
gibi lspanya'da kurumlandırılmış üç 

kuvvetten birisi idi. Bu kurum işçile
rin vaziyetini düzeltmek için cümhur;. 
yetin iylan olunmasını beklemedi. 1914 

te, İspanyol isçilerinin birçoğu (bun
lar 700.000 den fazla idi) yani yüzde 
64 ten fazlası haftada 60 saat çalışıyor, 
buna karşı yalnız 150.000 işçi (yani yüz
de 13,S u) sekiz saatlik çalışma günün
den istifade edebiliyordu. 1925 ten iti
baren vaziyet tamamen değişti: 
1.200.000 işçi (yani işçilerin yüzde 
89,6 sı) haftada 48 saat çalışmak imlti
nınr elde ettiler. Aynr yıl içinde iı yü· 
2Unden 164 anlapmamazhk çıkarak 

60.000 ltçlyi harekete getirdi. 1930 da 
anlap""'"lazlıkların sayısı 402 ye, 1931 

de, y•nl ihtilal senesinde 734 e çıktı. 
Grev yapanların yekünu 236.000 kişi 
idi. Krizin de yardımiyle, ökonomik ve 
aoysal ılste~ ortaya çıktı. 

SoyMJI yasalar: 

Sosyalist ve sendikalist1erın oyna
drklan rol, 10 birinci kanun 1931 de çı
kan yeni ııyasal kuruluş yasasında gö
rülmektedir. Bu yasadaki "iş faslı,. ı~
çllere aid bir sıra kanunların progrmı
nr telhit etmektedir. 31 inci madde, kar· 
gaşalık yapmadan toplanma hakkını te
min altına almaokta, 39 uncu madde bir
likler ve sendikalar kurmak haklı:ını 

tanımaktadır. 46 rncı madde, muhte!it 
istihsal kurumlarmın ökonomik ve hu
kukt mOnasebetlerlni, işçilerin, bir lı:u· 
rumun kirına naaıl ortak olacaklarını, 
bunun idaresine ve itletilmeaine ne yol
da ittirak edeceklerini tanzime yarıy~n 
kanuni tedbirleri göz önllnde tutmak
tadır. Bu itler unn zanuındanberl ef
klrı umumiyeyi meuul ediyor, bat 
dalma proje halinde kalıyordu. 23 ap. 
tol 1928 tarihli it kanunu eblk ve py
rlklfl idi. 1031 • kadar, it mubnleei-
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nin kanuni şartları, iptidai bir şekil· 
de tesbit olunuyordu. Yeni teşkilat ya
ası prensiplerinin tatbiki için çıkarı· 
Jan 21 ikinci teşrin 1931 tarihli kanun 
iwçilerle patronların akit bakımında.1 

münasebetlerini nizama soktu; 27 ikinr.i 
teşrin 1931 kanunla bir "telifibeyn,, ve 
hakem usulü ve asgari iş prtlarının 

tesbiti için bir metod ortaya konuld:J 
Böylece akit hürriyetine, partilerin ser
bestliğine üç kath bir çember konul
DWf oldu. Bunlar da: kanun, korpora· 
tif kurumların yaptıkları iş düsturları 
ve toplu halde yapılan anlaşmalardır. 

Karışı 1.· jii riler: 
Uzlaşma ve hakem usulü hakkında

ki 27 ikinci teşrin 1931 tarihli kanunun 
en mühim fası1larından birisi, işçiler
le patron'"'rın 4 veya altı mümessiliyle 
iş bakanlığının mahalli mümessilinden 
mürekkeb muhtelit jüriler tesis etmek
tedir. Mümessilleri, mesleki birlikler 
seçmektedir. Bu jürilerin vazifesi, işin 
genel şartlariyle devam müddetini ve 
gündelik meselesini nizam altına al
maktır. Anlaşamamazhkların grev iyla
nından önce bu jüriye bildirilmesi mec
buridir. 56 mcı madde, çalışma muka
velesi bir yıl için muteber olan her iş-

çinin, gündeliği tam verilmek şartiyle 
fasılasız yedi gün izne hakkı olduğu
nu tasrih etmektedir. İkinci teşrin 1933 
te yapılan ve sosyalistlerin kazanama
dıkları seçimlerin ertesinde, muhtelit 
jürilerin tesisine muhalif bir cereyan 
baş gösterdi. 19 ve 20 temmuzda patron
larıfan mürekkeb başlıca birlikler Mad
rid'de ökonomik ve soysal bir toplan
tı yapan:k İspanya'daki bütün patron
ların genel bir birlik yapmalarını tek
lif edenler bir takrir hazırlamışlardı. 

Bir iş mahkemesinin karışık j\irileri 
tahdid ve murakabe etmesini istiyor· 
Jar, otorite prensipinin yeniden kurul
masını diliyorlardı. 1934 mart ve nisa
nında bir ıslahat projesinin mUnakap
sına başlanıldı. Patronlardan ve iıçi· 

lerden mürekkob gruplar, karışık jilrl
lerin uzlaşma için mi. yoksa işi kontro· 
le vardım ve aynı zamanda hükilm ver
mek salahiyetini haiz birer t~elddl1 

mü oldukları meselesi karşısında kaldı
lar. Genel işçiler birliği karışık jilrilc
~in haklarının herhangi bir azaltılışını 
pro•e45to etti. Patronlar ise jürilerden 

murakabe hakkının ve adli salahiyetin 
kaldmlmasını teklif ettiler. Bunun 0-
zerine de 1934 ikinci kanununda r'!smi 
bankanın ulusal karışık jilrisi, bir hü
kumet kurumu olduğu için, ilga ei!ildi. 
Martta muhtelit iş jürisi Madrid'ceki 
kara nakliyatında çalışanların haftada 
bir gün dinlenmeğe hakları olduğuna 

lıarar verc.ii. 

Kmrmıl tYılı~mnl<ır: 

1912 de pek çok kanunlar çıkarıldı. 
Nisanda, ziraat, ticaret ve sanayi baka
nı, ulusal ökonominin ana çizgileriyle 
nizamını bulmakla mükellef ökonomik 
bir meclis kurdu. Fakat kurumların de
ğişmesi sırasında bu meclisin yaptığı 
bütün çalışmalar boştu. 29 ağustos ve 
29 eyllılde parlamento, uluslararası iş 
bürosunun kömür madenlerinde işın de
vam miiddetine, ekmek fabrikalarında 
gece çaluşmalarına, hastalık sigortasına 

;rid olan uluslararası anlaşmalarını top
tan tasdik etti. Bunlardan birçoğu lO 
veya 15 seneden'-eri tasdik edilmeyip 
bekletilmişti. Kadınların gece çahşrıa
srna dair olaniyle sanayide çocukların 
gece çalışmasına dair olanı 1919 danbe· 
r], ziraat işçilerinin birleşmzk hakları
na daiı olanı ise 1922 denberi b ekliyor
du. Sonradan yapılan bu tasdikler, ih
tilalden önce çalışma şartlarının nasıl 
olduğunu ve ispanyol iş kanunlarını, 

diğer memleketlerin iş kanunları sevi
yesine çıkarmak için telafisi gereken 
teahhuru gösterir. 

Mesleki birlikler hakkında olan 8 ni
un 1932 tarihli kanun, patron veya 
lwçiler bakımından sendikalizme soysal 
teşkilatın ortasında yer vermektedir. 
Bu birliklere girmek ihtiyaridir. Bir-

lilderin nizamnameleri, eyaletin iş mü
messiline verilir. Bu mümessil, birli
fin muhasebe defterlerini de kontrol 
eder. Umumi işciler birliği bu kanu
nu eyi kartılamış, fakat birinci enter
nasyonale sadık kalan ulusal iş konfe
derasyonu bu kanunla çok çarpışmış

tır. 

İşsizlik, uzadıkça, işçilerin dilekle
rini kamçılamış, çoğaltmıştır. 1933 yılı 

temmuzunun birinci günü 341.000 kişi

(v:tni ~ 61 6 ıı) ziraat işçiıi olmıtk 

ifıi& vardı. İfıizli~ en 
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çok, ziraat ıslahatının bilhassa tatbikı 
gerek olan vilayetlerdedir. Ulusal yar
dım enstitüsü, soysal sigorta kanunla
rını birleştiren bir proje hazırlamıştır. 
Katalan parlamentosu 24 mayıs 1913 

bir işsizlik enstitüsü kurulmasını 

onarmıştır. Bu enstitünün başlıca va
zifesi bir bayındırlık programı hazırla 
maktır. Bayındırlık işleri tercihan 
müstahsil kooperatiflerine verilecektir. 
Prensib itibariyle işsizlerin sanat ve 
yer değiştirmeğe mecbur tutulmamala· 
rı kararlaştırılmıştır. 1934 şubatında 

Madrid belediyesi 29.550.000 pezetalık 

bir çalıştırma planını tatbika başhya
cağını bildirmiştir. 7 temmuz 11)34 de 
parlamento, işsizlere yapılacak para 
yardımı hakkında iğreti bir kanun ona 
mıştır. HükGmet, üç ay içinde işsizlik 
sigortasını yeniden teşkilitlandıran 

bir kanun hazırlamağa memur edilmiş· 

tir. üyelerini işsizliğe karşı sigortıı 

eden kurumlara ulusal kasalar tarafın
dan yapılacak yardımın, işsizlere veri 
len paranın yüzde 50 sinden 75 ine ka
dar çıkarılması kararlaştırılmıştır. Ulu 
sal bir komisyon hükvmete, yapacağı 

daha arttırılmıştır. Bundan başka. ulu
sal bf rkomisyon hükumete, yapacağı 

işleri göstermeğe memur edilmiştir. Bu 
komisyon patronlarla işçilerin mümes
sillerinden ve bazı şahsiyetlerden mü
rekkebtir. 1934 de yapılacak işlere ge -
rek olan para 50 milyon pezetalık bir 
ödünçle temin olunmuştur. Oteyandan 
da halk biriktirme sandıklarına kredi 
yapan enstitü, hususi kurumları, ucuz 
ev yapmağa teşvik için para vererek 
teşciye çalışmaktadır. 

' Üç devlet adamı 
Biribirlerini görmeden 

konuşuyorlar 

Olwnomik kriz rejim krizi 
lıpanyoJ hükOmeti, Amerikada Bay 

Ruzveltin kaflıl-.tığı gilçlilklerle kar
'ılafınıştır. İspanyol hilkUnıetinin müs
tacel tedbirlerle krü ve ipizlilde çar. 
pıpıaaı ve kurumları yeni rejime uy
durmak i~n değİftİrmeai gerekiyordu. 
Bundan da tezatlar, anlqamamadddar 
ve karıtıklıklarla genel bir hopıudaw:
luk doğmuştur. Şubat 1934 te Madrid'
te yapı itÇileri grev yapmıtlardır. Ha
kem tayin olunan it bakanmm Yerdili 
kararla, İfin devam müddeti 3 marttan 

itibaren gündelikler indirilmeden 48 sa
atten 44 saate inirilmittir. 12 martta, 
grevciler bu hWanUn tatbik cdilmcmcal. 
ni protesto etmitlerdir. Yapı patronla
rı federasyonu bunun Uzerine 1 nisan
dan itibaren itçileri yola bctirmek için 
milesseselerini kapatmağa karar ver
mişlerdir. Fakat iş bakanlığının vilayet 
delgcsi, patronlar federasyonu hllkmt 

bir phaiyet olmadığı için böyle bir ka
rar venneğe hakkı olmadığını bildirdi
ğinden patronlar, it bakanlığının pat. 
ronların bu hakkını tanımamak için 
dayandığı selbcbleri kanunla iabat et
mesini ve bundan sonra grevle Lok-avt 
da i'çilerle patronların ne gibi bir ni
zama tabi olacaklarını tesbit etmesini 
istemişlerdir. 1934 te, maden sanayii if
çileri genel bir grev ilan ederek, gün
delikler indirilmeden iş saatlerinin a. 
zaltılmasmı istemişlerdir. lş bakanlı

ğının daveti üzerine toplanan muhtelit 
jüri 30 mayısta haftada 44 saat çalışıl
masına ve evelce 48 saatlik çah§DUI 
için verilen gündeliklerin olduğu gibi 
kalmasına karar venniştir. Patronların 
itirazlarına rağmen genel it müdürlüğü 
de muhtelit'iürinin kararını tasdik et
miştir. 19 haziranda grevciler, kendi
lerine hiç bir ceza verilmiyeceği hak
kında vaid aldıktan sonra yeniden işe 
başlamışlardır. O sıralarda işsizlerin 
sayısı 639.000 idi. 

Es~·i rejimcilerin reaksiyomı 
Zirai ıslahat ve soysal kanunlar bir 

çok kimselerin menfaatlCC"ini zararlan
dırmıı veya tehdid etmiştir. Bunlar da 
yavaş yavaş kalkınarak kuvvetlerini 
birleştirmişler ve sosyalistlerle sindi
ka ıistlerin dağınık gruplarına karşı 
gittikçe sağlamlaşan ve kurumlanan bir 
cephe yapmışlardır. Bundan da anlaşı
lacağı üzere, İspanyadan cizvitlerin 
kovulduğu, lakırdıdan ibarettir. Kanıı

ncn kapatılmış olmasına rağmen ciz
vitler cemiyeti Bay Samper'in işden çe
kilmesinden önce bir kararname neşret
mesini elde etmiştir. Bu kararname 

muci'bi doğrudan doğruya cizvitlere ait 
olan emlakin müsaderesi tahdid edil
miş, üçüncü şah•shıra ait olanlara ise 
hiç dokunulmamıştır. Büyük emlak d 
hiblerinin mallarının ellerinden alınıp 
t"ksimi i"ine hcır en başlanıldığı sıra

da, ikinci ıe,ıiA l9ll le ıoayalistlcr iş 

Şahıslar: Bay Laval, Bay Hitler, 
Bay Baldvin 

Sava~ deliliği ve Almanyanın 
silalılanmaıı 

Bay Laval - Almanyanın, andlaşma. 

nın askeri şartlarını tanımayarak yeni
den geniş mikyasta silahlanmasının, Av
rupa barışı ba'<ımmdan memleketine 
verdiği endişeyi Bay Baldvin anlattı. 

AvrupadaJ>arış için iş beraberliği yapıl
ması meselesine samimi olarak bağlı o. 
·n ve yüksek vicdanı daima gayretleri-

Bay Hitler 

mizin ttsanüdiyle karşılapn saygılı dev_ 
lct adamı, Büyük Britanyanın kendini 
tehlikeden korumak için hemen alacağı 
tedbirleri söyledi. Bu İ§, Avrupa düze
nini tekeffül eden bütün uh11lan alaka. 
dar eder. 

Bay Hitler (sıçrayarak) - Siz bi.ze 
silahlandığımız için güceniyorsunu.z a
ma kendiniz de silahlanıyorıunuz. Si • 

bafından çekilmitlerdir. 
Aıtüri ve Katalonya iıyanı tam is

panyollara yakıtacak tarzda yani bom
ba gibi patlak vermiftir. EfCC' bu iL 
,. .. önceden .buırJanmı,, ltçlJer ceneJ 

birliğinin 778.600 Uyesile uluaaJ çalI§
ma konfederaıyonumm 1.012.138 Uyesi
ni de birlqtinniş olsaydı çok daha kor
kunç olacaktı. Şimdiki halde ulusun 
kuvvetleri muvazene noktalarmı ara
maktadırlar. Bu muvazene noırta.ı da, 
ıindikallst sol cenahla, muhafanHr 
sağ cenah arasında gidip gelmektedir. 
Tabit bu prtlar altmda da blltçe daima 
açıktır. Masraflar 1932 de 4,5 milyer 

pezeta iken 1933 te 4,7 milyara ııbnıf, 
bu suretle adi bütçenin tahmin edilen 
masraflarını 242 milyon, muvakkat 

masrafları da 49 milyon nisbetlnde at
mıştır. 

İspanyol dış ticareti en &§Ağı kerte
ye düşerken, 1933 bütçesi lıpanya'da 
şimdiye kadar görillen bUtçelerin en 
kabarığıdır. 1934 i9n bütçe yapamıyan 
hükCımet, zaten açık olan 1933 bütçesi
ni bu yıla da teşmil etmiıtlr. Bütçe açı
ğı, yeniden pezeta çıkarılarak kapatı· 
lacaktır. Altın esasına göre pezeta, 
değerinin yUzde 57/58 ini kaybetmek-

tedir. İrad Uzeırinden alınan umumi 
vergi ise 1910 danberi hala tetkik b.a. 
lindedir. 14 birinci teşrin 1932 de kor
teslere verilen son proje, 100.000 peze
tayı geçen iradlara şamildir. Mutedil 
olan vergi haddi ise bir milyon pczeta

yı geçen gelirler için yüzde 1 den yilz. 
de 7 ye kadar çıkmaktadır. Bu vergi, 
1932 de konulan gelirler vcrgiaiııe ill

ve olunacaktır. Fakat yeni verginin ve. 
receği randıman için gereken kontrol 
kurumları şimdilik noksandır. 

1934 bütçesinin müzakeresi eanaaın
da kortesJer, 50 yılda ödenecek birkaç 
milyarhk ödünclerle masrafı temin edi
lecek olan beş yıllık geniş bir bayındır
lık planı hazırlamışlardır. İşsizliğin en 
çok olduğu yerlerde inşaat yapmak, 
yolları ve elektrik cereyanını nakle 

mahsus şebekeyi inkişaf ettirmek düşü
nülmektedir. P at ron kurumları, ökono
mik alanda ycniHk yarabilmek için, 
ökonomik meclish yeniden te1kilatlan. 
dırılması ve iş anlaşamamazlıkları hak
kındaki nizamların gözden geçirilmesi 
gerektiği düşüncesindtdirler. Dlirüst 
ve yurdsever bir tak.m adamların, sıya
sal fırkaların üstüne } ükselerek bütün 
eyi niyetli kimseleri ameli ve ins.ıni 
bir ülküye göt :lr..:bi! ~i1.l c ri g ;.:n, bi.:yük 
ispany ol ulusu da öt ~ '.i ul :.ı ~lar f,İbi 
fimdiki gü<ilü.:.. l ~ r<ltn kmtulaca' tır. 

lahlanmanızı haklı göstermek için de, bi
zim silaharımızı bırakmak istemedifiml. 
zi ieri sürüyorsunuz. 

Karşı karşıya yapıacak konuşmalarla 

bu işi durdurmanın çaresi yok mudur? 
Bay Baldvin - isbat edeceğim üzere, 

Avrupada bugün mevcud olan sıkıntı -
mn başlıca unsurlarından birisi yalnız 
korku değil, aym zamanda Almanyanın 
drşardan bakınca ne olrluğunun bilinme. 
mesi, Almanyanın içinde de her şeyin 
gizli olmasıdır. Almanyada şimdiki re
jim yerleşeli, geçen ikinci Ununda on 
iki ay oldu. Bu rejimi tenkid edec· k 
değilim. HilkQmet bakımından her mem 
leket kendi sınırları içinde dilediği gibi 
hareket edebilir. Fakat, büyUk veya 
küçük, barışla veya az çok kan döke -
rek yapılmış bir ihtilalin gerekli ve ta
bii netiycesi, iş başına bir diktatör, ya
hut diktatör rolü yapacak birisini getir
mektir. Halbuki, bir diktatörle temasa 
girebilmek, demokratik bir hUkQmetle 
temasa girebilmekten çok daha güçtür. 
Bundan başka, böyle bir ihtilal umumi. 
yetle, dış işleri çevirmekten yana görgU
Jeri olmayan ve şahısları öteki ulusların 
devlet adamlarınca tanınmayan bir takım 
adam lan da iı başına getirir. Onun için , 
bu güçlüğü yenerek temaslan temin et
mek zamana mütevakkıftır. 

Bay Hitler - Bugünkü Almanya, 
geçmişteki Almanya gibi dUşilnmilyor. 
Biz, ele geçireceğimiz kilometrelerce 
murabbaı toprakları değil, ulusumuzun 
yaşayışını temin etmeyi düşünüyoruz. 

Bay Baldvin (bedbin) - Almanya· 
nın, kendi eJiyle yaptığı bulut perdesi 
arkasında korkulacak bir şey olduğunu 
söyleyenlerin hakir olduklanna inanı -
yorum. Avrupanm sınai bakımdan o -
lan endişe ve güçlüklPrini nasıl paylaşı. 
yorsak, bu korkuyu da hepimiz payla
şıyoruz. Bana öyle geliyor ki Almanya • 
rla şöyle bir facia oynanıyor; Almanya 

· ·.::tar cemiyetinden ayrılarak, silahlan-

Bq J.,aya} 

ma veya bqka itler ti.serinde yaptıl'mus 
konupnalardan çeldterek bütün gayret. 
terini, eald ımal nslyetinl bulmak 1f1 
ti.serinde toplayor. Orada bir golr lfGs 
•• büyUk bir eefalet var. 

Bay Laval - Almanyanın aOahlan -
mumm bldm için dofurdufu ftdyet 
brpmda efilmcyi •e bu nslyetln bL 
se yükledili mecburiyetlerden ~ 
yı hiç bir turetle dUfönmtıyorus. Pakat 
Almanyanın. bant latefinl Dan ederken. 
bUtUn ulutlar tarafından davet edlldlti 
it birliği ayaıuma katılmamakla 5teld 
uluslar brımnda manevi mesullyetlnıl ar 
tırmaktan bqka bir teY yapmadıp an.. 
layacağma tnanıyorus. 

Bay Hltler - Hanrlddanmı bitirmek 
için vakit kazanmak istediğimi .ayleyen· 
ler olacak. Bunlara vereceğim cevap 
ıudur: Benim çalıtma plinım öyledir 
ki takib ettiğim WkUye varabilecek bir 
adam minnettar ulusundan, bir kaç za. 
fer kazanmıı galib bir kumandanın bak 
edeceği Abideden çok daha bUyUk bir 
Abideye bak kazanacaktır. 

Bay Baldvin - Fakat Almanya, Av
rupanın diğer devlet adamlariyle temasa 
girmek istemeyip de tek batma kaldık.. 
ça, ona karşı duyulan çekinme hissi, ve 
belki Avrupadaki gUçlükler de artacak

tır. 

Bay Laval - Bay Bitler barışı çok 
istediğini söylüyor. Avrupanın doğusun. 
da güttüğümüz sıyasaya katılarak bu 
sözlerini hareketleriyle de tasdik etme
sini kendisinden istiyoruz. 

Bay Hitler - Uluslarımız arasında 
anlaşamamazlık olama z, ı;ıimdiki güçlük.. 
ter far işinden doğuyor. 

Bay Laval - Sar işi uluslarımız i~in 
normal ve kıvanç \•erici bir tarzda h"ll -
)olunmalıdır. Bu iş, an-lla<ı -na m"cibi 
uluslararası bir rer~evr ;ri'le alınm• .. tır. 

Ve bu çerçevede k : I '1:1lı1ı r. PlcbiGitin 
normal şartlar altında cereya:ı etmesi 
Alır.anyanın elindedir. Biz kendi hcsa. 
btonıza, se~imin serbestçe ve ~izli şekil-

de yapılmasının teminini görmekten 
başka bir şey istemiyoruz. 

Bay Hitler (hırçın) - Gazetelerini• 
bizim bir kargaşalık hazırladığımm san. 
dırmak ister gibi davranıyorlar. Almanı 

yanın plebisiti cebirle bulandıracağını 

sanmak adamakıllı bir deliliktir. Plebl. 
sitin netiycesi ne olursa olsun bunu ka
bul edeceğimizi katiyetle aöyliyeyim. 

Bay Lava] - Plebisitin Retiycesi ö. 
nünde şimdiden eğiliyoruz. Sınırları 

değiştirmek istiyen her kimse, Avrupa 
barııını bulandırmış olur. 

Bay Hitler - (ara bulucu bir tavur
la) - Sınırları değiştirmek mevzuub1hs 
olamaz. Alsaı - Loren hakkındaki dü -
ıüncelerimi biliyorsunuz. Fransaya geç. 
tikleri zaman fransızlara, Almanyaya 
geçtikleri zaman alınanlara güçlükler co· 
ğuran toprakları geri almak için her 20 
veya 30 yılda bir savaşmanın bir aured 
hal olamıyacağını, ilk ve son olarak söy. 
ledim. 

Bay Laval - Bay Bitler, Almanya
nın şimdiki sınırlarının ona yettiği'1i 

söylemekten hoşlanıyor ve askeri sıya -
aasını haklı göstermçk için. memleketi. 
nin şerefini ileri sürüyor. Ki'Tls"nin teh. 
dit etmediği Almanya barısın tı'Tlumi 

kurumlandınlma~ında ona göst"r;l n 
yeri almak istemezse, yani Avrun'l r : ·
liğinin-adameti ve istikb ıh i ciıı h h ·•c 
hir uluaa düşen manevi rolü t ~m m •n • 
aiyle yapmazsa, yarın böyle hir maz~re

ti nasıl ileriye sürebilecektir? 

Alman~·a v.- 1' Ju"lnr c •. , 1ip·''· 
Bay Balr'lvin (sert h ir ta vur la)- n:. 

rinci tf'şrin ayın<'la Almanya ul ..:slar ce. 
miyetinden ve o 7amana kalhr t"' lıŞ • tŞ 

olan silahsTZlanma konferansın ıan çe . 
kildi. 

Avrupa uluslarının hasl:ı cl klan mii :ı-

terek iş bu yüzden yarıda kaldı. hat a 
timdilik hiçe indirildi. Bu. silahsızlaııma 
veya silahların tahdidi isleri üze• in ı .. ki 
bütün münakaşalar bakımından huzuru 
bence gerekli olan bir ulus için çok mü. 
himdi. Bu suretle Avrupa birliğine ve
rilen zarar, bu ayrılış vukubulduğu za· 
man, tasavvur edildiğinden fazla bile 
oldu. .. 

Bay Lava! (scvınçle) - Acunun ge. 
çirdiği bu güç zamanlarda, batıdaki iki 
bUyUk demo.asinin, tam bir görü" b:r. 
llği sayesinde, Avrupa ban'iının en r -

saslı teminatı olan ya kından iş biri' r;i 
yapmak sıyasasını inkişaf ettirmelerin -
den çok sevinç duyuyoruz. 

Bay Baldvin - Alın"nya vaz:ynti 
icabı, komşularının dostluğuna ve mii -
nasebetlertne bizim ekserimi:zrpn ziv<1 le 
muhtaçtır. Almanya bunu nr zam n 
anlayacak? Bu esrar perdesini atır•k 

Avrupayı kutkulandıran şeyi aoar•k 
göetcrlp bunu münakaşa etmrmiz ve 
timdi yapılacak bir şey olup olm <1, -;. ı 

ı~zden geçirmemiz :zamanı yaKınd-ı g 1-
miyecek mi? 

Bay iiltler (inadcı) - Fransa ile 

B•y B.aldvln 

Almanya anlaşırlarsa bir çok komşu '' • 
:1ualar geniş bir aoluk alacaklar ve ı- · r 
kSbus ortadan kalkacaktır. Bu anl[l·,nı • 
dan, hemen psikolojik bir yatıc;ma d" • 
ğacak, bütün Avrupa uluslarının (;"o l· 

mik münasebetleri bu yüzden ciü ,c' ec · .• 
tir. Bu hayalin gerçekleşmesi u'usla • 
mızın elindedir. 

Bay Laval (tantanalı bir tavurla) -: 
Uluslararası çerçeveye girmeyen hiç bıt' 

D. Adamlan konuıuyor 3 . 
şey yapmayacağımızı, biç bir başka el 

1
• 

şünce beslemeksizin, Alman!a. ~e. a\~ 
efkarı umumiyesi önünde bılclırırız. a , ı 

}uslar cemiyeti s>:elecck topla~t1sı~ .a a'. 
husustaki kar •nı ve mesutıyetın 

B" 
maktan geri durmayacaktır. ' 
mecburiyetleri"1izden kaçınmıyoruz. . 4 

·mı .. 
Bay BaM": ı - Avrupada hcpı. 

k ti-tZC 
ıztırab çektik. Hepimiz memlr " b k t ·ı· 
hizm~t icin gayretler yaptık. Fa 3 -.le • 'd ~ ,,.., .• (' 
nun durduğu bir nokta oı ng 
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Yıkılan bir milyarderin 1 

başıra gelenler 
5 Birinci Kanun tarihli "1934" ga· 

lletesinden: 

Şimdiye kadar biç bir ticaret mahke
~ıi, son haftalarda Şikago ticaret 
lbahkemesinin baktığı dava kadar mü. 
hirn bir ökonomik dava ile uğraşmamı'· 
tır, Suçlulara ayrılan yerde, vaktile 
likago'nun tacsız kıralı, Amerika'nm 
"tlektrik çan,, olan Samüel lnsunı" 
C>rıun müdürleri ve akrabasından an ıtltı 

t.nesi görülüyordu. En parlak zaman1a 
tında, 1nsu1l'ün hususi serveti 300 mil· 
1on dolan buluyordu. Bunun1a berabt'r 
~u sayı lnsu11'un ökonomik kudreti hak. 
lrında ancak zayıf bir fikir verebilir 
tünkü daha birkaç yıl önce f nsull bir 
''elektrik kıralhğmm., mutlak şefi i<li. 
Mevyork borsası ise onun sermayesini 2 

!bilyon altın dolar, hattft işlerin iyi ı!i•· 
tiği zamanlarda 4 milyon ctolar tahmin 

ediyordu. 
lnsu1l'ün suçlu olduğu işler arasında 

• öteki dava1arda da görUldüğil gibi • 
dolandırıcılık sahte plançolar ve aldatı
cı bir parlaklıktan bahsedilmesine rağ. 

lrıen bu iş ötekilere biç benzcmemektt!
dir. Amerika'daki konsorsiyom iflaslan
Plın en mühim1erinden olan İnsull trüstü 
nün ifüisı, yalnız basit bir ceza vakası 
d"ğildir. Samuel lnsulJ. f var Kroyger, 
tibi, soj!ukkanlrlıkla sahte belgeler ya • 
Pan, iki yüzlü bir yaşayışı olan psikolo 
iik bir muamma deği1dir. Çünkü onun 
hususi yaşayışında olduğu bdar iş ada
l'J>ı olarak yaşayışında yaptı~ hütün ~ey 
lt-r normaldır. 

Müddei umumiler lnsull'ü cezalan. 
dıtnıak için onun dosyasında bir çok 
•raştınnalar yaptılar. Bir esas bulmuı 
•lınak için tnsull'ü, kendi şirketlerinin 

tararına pek o kadar mühim olmıyan 

'ı>ekülasyonlar yaparak kendi şirketle. 
tinin :zararına bir kaç yüz bin dolar b
ıanmakla ittiham ettiler. lnsull gibi çok 
ıtngin bir adama atfedilen bu suç şüp
htsiz pek mühim değildi. Onun için, da 

•a başlamadan önce müddei umumiler 
Pl.§nlarını değiştirip, lnsull'Un büyük 
lt&rlar dağıtmağı vadederek. konsorsi -
)'omunun iflas etmek üzere olduğu za. 
lrıanlarda binlerce küçük sermaye sahib
lerini kendisine bir çok büyilk paralar 
ttvdi etmeğe sevkettiğini söylediler ve 
lnsul!'ü sermaye sahihlerinin bu yüz. 
den 143 milyon do1ar kaybetme1erine se 
heb o1makla itham ettiler. 

Hukuki bakımdan doğru olsun veya 
Olrnasın. bu itham f nsull meselesinin 
tsasını ortaya koyuyordu. Bu da, trü<1t. 
ittin çok büyiik kudretinin konsorsiY"m 
'ahiblerinin, para biriktirenleri fena va. 
~iYete düşürmüş olmasıydı. İnsull'iin 
•nası muaz7.am bir dolandırıcılıktan 7i· 
>'ade, hususi mahiyeti haiz çok geniş 
ltıikvasta bir iş olduğu için amerikan 
tfkarr umumiyesini büyük bir heyeca. 
lla düşürdü. İnsull sirketlerinin hisse-
1'1ine sahih olan 3'i0 000 kişi. çok ma· 
bir bir do1andmcının tuzağına düşmedi 
1tr, amerikan "refahının,, üzerine ku • 
~lrnuş olduğu sistemin kurbanı oldu • 

1-r. Amerika aha1isinin bunu anlamaııı, 
l:lıı:y Ruzvelt'in ortaya koyduğu eser sa

""sinde mümkün olmuştur. 
İhtimal Amerika adliyesi, "tahtını,, 

htrakarak dış memleketlere kaçan elek. 
tr·ı_ 1ıt kıratını , Bay Ruzveltin şahsan al-
dııı. b" '"k bf 6 1 \>aziyet yüzünden bu bdar uyu 

r arnansızhkla kovalryordu. Bu ada. 
~ na:ııl takib edildiğini herkes hatır-

r. 73 yaşında olan Samuel lnsull, 
"'-•uın olduğunu bağıra çağıra söyle • 
lltıtainc rağmen, 'irketlerinin iflasından 
'?nra hakimlerle karşı1aşmamağı ter -:h etmişti. Bunun Uzerine, yo1a çık • 

''· Avrupa'nın batı tarafına gitmişti. 

" l)i~ . 
ti 1 ıyoruz. Almanya uluslar cemıye-
1ç?den çekilmeseydi ve silahlanma işi 
it:~ de aldığı tedbirler, çekildiği andan 

01 ren esrara bürünmeseydi yapılmış 

~rı bazı konuşmalar, sizi temin ede • 
' hiç yapılmayacaktı. 

t'alt Alrnanya gözümilze, karanlık bir top-
Parçası gibi görünüyor. 

._ Orta Avrupadaki bu iki yıla yakın 
ti, ~~~~ır süren sıyasanrn bariz netiyce. 
'Utün ulustan birbiri arkasına kap • 
~ ğa başlayan bir sinirlilik ve çekin
e_ \>aziyetinin ortaya çıkması ve bunun 

'- ~\>rupa banşı için, yahut hiç olmaz
t~ rııı yaşatacak olan fikir baleti için 

I> bir alimet olmasıdır. 
•ritlt~ çık•n (LO) mec_,ad•• 

Fakat Amerika hükumeti onun beşini 

bırakmıyor, her gittiği yere bir tevkir 
müzekkeresi gönderiyor ve f nsull'ün 
kendisine tesliminde ısrar edıyordu. Po
lisler tarafından sıkıştırılan, kovalanan 
Insull, nihayet Yunanistan'da ortaya 
çıktı. Güzel sanatları seven t nsull, Ati. 
na'ya bu şehrin tarihi abideleri için· '\!· 

ğınmamıştı. Kendisinin samimi hir dos· 
tu olan, Yunanistan'da doğmuş meşhur 
silah taciri Bazi1 Zaharof'un kendisini 
konıyacağını umuyordu. İnsull lıir hu. 

çuk yıl Yunanistan'da kalahi1di. Fakat 
yeni sınai pHinlar düşünmeğe basladığı 
sırada amerikan hükumeti onun Yuna· 
nistan'dan çıkarılmasını katiyet1e iste. 
eli. Önce cesurca bunu kabul etmiyen 
yunan hükumeti nihayet razı oldu ve 
İnsull'e Yunanistan'dan çıkması gerek. 
tiğini bildirdi. 

Onun yunan topraklarından çıkarıl
ması emrinin infazına tekaddüm eden 
gecede, lnsu11 önceden kiraladığı yunan 
bandıralı bir kömür vapuruna binerek 
denize açıldı. Nereye gideceğini kimse
ye söy1ememişti. Peşinde gene bir alay 
gazeteci ve polis hafiyesi olduğu halde 
Akdeniz1in doğu tarafında on gün do. 
!asarak Asya'da veya Afrika'da bir sığı
nak bulmağa çalıştr. Fakat Habeşistan 
hükQmeti bile, Uluslararası "suçluları 
geri gönderme .. ya~alarını ileri sürerek 
kf'ndisini kabul etmediği için, f nsuJJ 
nihayet fstanbul'a gitti. " 

İstanbul polisi, Insull'ün eskiden çok 

kudretli bir iş adamı olmasına · aldın! 

etmiyerek onu tevkif etti ve mahkeme, 

lnsull'iln Amerika'ya gönderilmesine 
karar verdi. Çok aıkı bir nezaret altında 

lzmir'e gönderilen lnsuJJ orada, Ame

rika viakonsolosu tarafından yeniden 
tevkif edildi, Bu macera da böylece bit. 
ti. 

Küçük bir yük gemisine hapsedilen 

eııki milyoner, üç haftalık bir yolculuk. 
yaparak Amerika'ya varırken, amerikan 

adliyesi de kendisi istemediği halde ı:or

la mem1eketine gönderilep bu adamJ 
karşılamak için hazırlıklar yapıyordu. 

İ:ısull Amerika'ya varınca, alel~de bir 
haydutmuş gibi polisçe parmak izleri 

alındı. Kendisinden istenilen 200.000 
doarhk kefaleti vermediği için de ha. 

pishaneye gönderildi. Bununla beraber, 
Şikago efkarı umumiyesi yavaş yavaş 
yumuşamağa baş1adı İnsull hapishane!. 

de hastalandığı için, kendisini tedavi et· 
tirebilmek üzere muvakkaten serbest br. 

rakıldı. Fakat o, kendisini muhakeme 
eden hakimlerden :dyade, Şikago'da 

bir suikasta uğramaktan korkuyordu. 
Ancak karanlık basınca, Mişigan gölü

nün kenannda ufak bir geiznti yapma-
ğa cesaret edebiliyordu. 

Nihayet, 1934 yılının birinci teşrin 
ayı başlangıcında f nsull'ün davası bat. 
tadı. Elektrik kırahnm bu muazzam da
vası için de amerikan haydudlannın kı 
rah olan Al Kapon'un muhakeme edil
diği salon baştan aşağı değiştirilmişti. 
Buraya, İnsull'Un şirketlerine aid 2,500 
dane dosyanın konulması için yedi met. 

re yüksekliğinde bir sıra raflar yapıl. 
mıştı. Dinleyicilere ayrılmış olan kıSim· 
da, lnsull'ün birkaç dostu ite birçok dllş 
manian yer almı"lardı G"'•et il s • """ec er ara. 
sında, lnsull'den yardım göre ....J:~· .. k mÇ\Ugı 
ıçın apanmış olan Şikago operaaımn 

eski nıugannilerinden olup vaktiyle to
sul'ün koruduğu bir kimse de •ardJ. 

Halkın etrafına, dıvarlann dibine de 

gazete fotografcilan, sinema operatlSr

leri yerleşmişlerdi. 

Bununla beraber, İnsull davaanım 
mevzuunun yavan olması, heyecanlı 

şeyler arıyan dinleyicileri hayal inldU'. 

rına uğrattı. Mahkeme bir ay mildde~ 

le'. İnsull'iln suçunun hukukt teferrua

tiyle uğra~tı. O zaman bütiln bu olan 
bitenin istemeksizin kahramanı olan 

yetmiş beş yaırndaki beyaz saçlı, ihti • 
yar adam ayağa kalkarak, heyecandan 

titreyen bir sesle ticaret hayatında na· 
aıl yilkseldiğinl h~kimlere anlatmağa 

batladı. 
İnlull'Un tııkimlere ve amerikan ulu

suna yaptıp bu anJahf dört uat ıtır· 

mtlftik. 

ULUS 

Bu, kendi kendine yetişen, büyüyen 
ve yiikscleıı iyi bir adam1a, onun etrafı· 
nı saran hain ve muvaffakiyetine gıpta 
eden bir cemiyetin hissi, peri masalına 
benzer hikayesi idi. lnsull sözüne çok 
ur.ak zamanlardan başladı, hahcevan 
olan declclt:rinden ,eski Londra'nın so· 
kaklarındctn hiı indeki, doğduğu evden 
bahsettı. ı\mt•rika'daki bütün zenginler 

gibi o da. be~ :ilin haftalıkla işe başla -
mrştı. Büyük bir neşriyat evinde katib 
lik e<krl'k, geniş acunun bazı taranarı
nı gormti~tii. Sonra sovsal merdivenin 
basa'llaklvını öner 1-ı gil tere'de, son • 
ra da Am<'ril:a'd,,l.ı ticarethanelerde 
memurluk t-derek çıkm:ığa başladı. fn
sull'dcki sanayici <lC'hasını bulup anlı

van, meşhur mucid Edison'du. Edison 
onu, kendi malr olan elektrik müessese
?erinden hirine müdür olarak gönderir_ 
kcn, babaca bir tavurla: - Sam, demiş 
ti. hu müesseseyi muvaffakiyete götürü
nüz. Muvaffak olamazsanız, muvaffaki. 
yetsizliğiniz bile parlak olsun. Yalnız 

bir şeyler yapmağa çalışınız. 

İnsull bütün hayatınca Edison'un 

bu nasihatini tutmuştur. O daima "bir 

şeyler,. yapıyordu. Başlanğıçta çok ça
buk yükseldi. Edison'un idaresini ona 
bıraktığı şube az zamanda 600, birkaç 

yı1 sonra da 6000 işçi çalıştırmağa baş. 

ladı. Bu parlak muvaffakiyete dayanan 

lnsull, Şikago'ya giderek oradaki Edi

son şirketini idareye başladı. Onun ça. 

lışması sayesinde şehir canlanıyordu. 

Acunun her yerinde mütehassıs1ar, hat

tA hükGmetler bile lnsuU'ün çalışmalan. 

nın neticelerini alkışlryordu. 1926 da, 

o zaman başbakan olan Bay Baldvin, 

İnsull'e İngiltereye dönerek oradaki 

bütün elektrik kurumlarının müdürlüğü 

nü yapmasını teklif etmifti - lnsull'ün 

kendini müdafaa ederkm dayattığı en 

büyük koz budur. - Fakat o, kendisi. 

ni ıereflendiren bu teklifi reddederek, 

yeni yurdu olan .Amerika'da kalmağı 

ve Şikago ahalisiyle Mid!. Vcst lrliylfl. 

)erine elektrik cereyanı verrneği tercih 

etti. 

lnıull'ün ba sözleri, dinleyiciler üze 

rinde çok bOyflk bir tesir yaptı. Dinle. 

yiciler arasındaki lnsutl'ün en anlı düt

manlan bile bu büyük ilicenabhğı du. 

yunca yumuşadılar. Müddei umumi, 

fnsull'ün lehine dönen efkftn umumiye

yi kazanmak ve yaptığı spekülatif ma 

hiyette aksiyon alım satımlarının kendi 

kazancından başka bir ülkü görmediği. 

ni isbat etmek için boş yere son bir gay 

ret yaptı. Fakat duygu, bütün ötekidil· 

şüncelerin üstüne çıktı, jüri üyeleri İn. 

sull ile on altı suç ortağını beraet ettir

di lnsull başka mahkemelerde, daha u 

mühim suçlardan dolayı muhakeme 

edilecektir. Fakat hakkındaki başllca 

hüküm verilmi§tir 

Şikago adliye sarayında olup biten. 

ler tamamen bugün .Amerikadaki efki

rı umumiye değişmesine benzer. Ame. 

rika'da itler biraz düzelince, dünkil ihti 

lfilcilt-r sakinletiveriyorlar, ve sealerini 

kesiyorlar Onlar artık geçmişteki olan 

bitenleri unutmağa karar vermişlerdir. 

Onlara göre, Amerika'daki bilyük lflb 

lar bir iki hayd'1dun eseri değil, aıılafıl 

nnyan bir takım kunetlerin mahaulU. 
dür ki bunlar yüzünden de kimse ida
let önünde meaul tutıılamaı:, 

Jlünevverlilt 
- Pirandello'nun Nobel mW/atıaı 

ksza0ma.sını doğru buluyor munuııız 
- Bilmem... at yarıJlarına gittiğim 

hif yok 
(Floraau'lla çıkan 11 420 tl~a) 
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TOP FABRİKALARI İDARE MECLISINDE 
- Baylar, sevgili meslekdaşlar: bürün uluslartn silahlanmış olduklarım Jrı

vancla görüyoruz: sabırla silahlanmış o/dulclartnr ... 

(Roma'da çıkan ll Travaso aelle fdee'dt'n) 

D etroit virminci 
t 

Ne~·york Taymis gazetesinden: 
Yer altından çıkan kemikler içlerin. 

de bulundu klan toprağın jeolojik yaşı. 
m gösterdikleri gibi, Detroit'in yaşı da, 
yetiştirdiği, yaptığı şeylerle belJi olur. 
Her köşe başında görülen benzin dağı~ 
ma aletleri, mağazalan, saray gibi bil. 
yük sinemaları, hoparlörleri ve para atı
lınca işleyen otomatik makineleriy1e 
Detroit, bir yirminci yüzyıl, bir demok
ratik lüks devri şehridir. 

Mançester, Pitsburg ve Rur nasıl on 
dokuzuncu yüzyılın endüstrifalizmini 
tam manasiyle temsil ediyorlarsa, Det. 
roit de zamanımızın (sınai inkipf) saf
hasını temsil etmektedir. Detroit'i do. 
ğuran medeniyet ne bir memleketin, ne 

bir devrin medeniyeti olmadığı için bil· 
haaaa tipik bir amerikan medeniyeti o
larak kalmaktadır. 

D~roit: Modern m~eniy~tia dol
dulu y~r: 

Detroit, bu medeniyetin doğduğu 
yerdir, denilebilir. Bu tehir, bir ya. 

hancı için NCYyorktan daha çekici, Va. 
tfngtondan, battJ Hollivut'tan daha nU

fuzludur. Paris, mevsimin modalannı, 

Detroit ise yapyıırn biçimini yaratır. 
Makinenin nOfmu altında olan adamın 
ldetlerini daha çabuk, daha cftretklra. 
ne değiıtirdiği için Detroit, Moskova'. 
dan daha ihtilalci bir~hirdir. 

Şehrin kendisi, yirminci yilzyıhn bir 
garibesi, teri halinde inşaatın, teferrüa
tına ve otomobil kadar çok itina edil • 

memesine ve umumi bir plfindan mah • 
rum olmasına rağmen otomobil kadar 

çabuk kurulan bir eseridir. 

Otomobil aanayiinin hepsinin değil· 
se bile yUıde sekseninin Mişigan'ın bu 

kÖ§esinde yerleş~esi için ne iklim ne 
tabii kaynaklar bakımından, biç bir se. 

beb yoktu. Bununla beraber, otomobil 
sanayii burada toplandı. Bundan da, ta. 

mamen çelikten ve betondan yapılmıJ, 
anarıik ve dinamik inkişafın bir netice
si, modern sanayi hareketinin Şikago 

panayırından daha öğretici bir sergisi 
olan, güriUtillil, patırdılı Detroit ıehri 

doğdu. Çiinkü Şikago sergisi, detroi
timı'in mtihtqem bir hulaaasından bag. 
ka bir F1 değildi. 

işlerin dilzgüa gittiği günler: 

İlmin biltUn harikaları, fennin bUtUn 
mucizeleri, bir müzede olduğu gibi de
ğil, gündelik bayata karışmış olarak 
Detroit'de toplanmıştır. Şehir, (sınai 

nilve) nin etrafında kurulmağa başlamış. 
tır. İşlerin iyi gittiği zamanlarda, ıeh. 
rin ortasından akan geniş nehirden her 

17 dakikada bir vapur geçiyor, her yıl 
Ford fabrikalarından 2 milyon otomobil 
çıkıyordu. 

Detroit, ıınai payitaht tipinin, mil· 
balağaya kadar varan bir örneğidir. Los 
Anceles'den batka hiç bir yerde, bir teh
riıı ahali.sinin Detroit'deki gibi arttığı 
gartllmemittir. Hiç bir yerde, oradaki. 
ne benzer bir istihsal kudreti yaratıl • 
mamıştır. Detroit'de 450 bin iJÇi her 

yıl işçi ba§Dl8 1400 dolar değerinde q. 
ya yapıyordu. Her Detroitli ise yılda 
vuati olarak 500 dolar değerinde eşya 
harcıyordu. Detroit'in yaptığı bütün 
feylerin yzde 16 sı dışarıya gönderili • 

yor ve 225,0000 kişi, dı§an ile ~ veriş 
yaparak geçiniyordu. 

Kriz günleri: 
Simdild ökonomik krizin, Detroit gi

bi çok çabuk büyümil§ bir §chir üzerin -
deki tesirleri nedir, yahut ne olacaktır? 

Buna verilecek cevab pek cesaret kı. 
ncı değildir. Şübeeiz Detroit baflangıç
ta bir (fulai iatihaal) bid oı.n bub • 

yüzyıl şehri 

1 

randan çok derin surette müteessir ol. 
muştu. Bundan da, her yerde görülen 
felaketler doğdu: Bankalar iflas etti, iş 
başındakiler birbirleriye savaşmağa baş
ladılar, şehir belediye memurlanna, mu
allimlere maaş verememeğe başladı Fa. 
kat işçilerin vaziyeti bilhassa acıklı idi. 
Detroit tam manasile bir i§çi şehridir. 
Orada 109,000 kişilik bir lehli kolonisi 
ve kanadalılar vardır, fakat işçilerin yüz
de 7 5 i amerikahdır. 

Sımlların kavgası: 

Krizin başlangıcından itibaren, Det.. 
roit'de işçiler bir çok büyük kargaşalık. 
Jar yaptılar. Fabrikalarda sekiz hefta 
aUren grevler, Brigs fabrikasında kaga
şalrkla, komllniıt tezahUrleri yapıldL 

Detroit iJÇileri giinden güm soysal 
aınıflarm ne olduğun11 daha iyi öğren. 
mektedirler. Za~en memleketin her ta. 
rafında bu, böyledir. Bu da, halkı belli 
sınıflara ayıran N.R.A. run en göze çar· 
pan l\airJerinden birisidir. N.R.A. çık. 
masaydı belki gene böyle olacaktı. Fa. 
kat patronların da. i§Çilerin de bunun 
farkına daha yeni vardıklannı söylemek 
gerektir. Yasalar, patronları ve işçileri 
birbirlerine 2ıd vaziyetlee sokmuşladı. 
Bunun timdi. p9kmlık ve acı ile, farkı· 
na vanlryor. 

Döniim nokuuı 
Dönüm noktasıbahrdl cmföy cmfövb " 

lpizlere yardım meselesine gelince, bu 

da çok afır ve masraflıdır. Gelecek 
günlerin naatl olacağı be11i olmamakla 

beraber Detroit'in keyfi yerindedir ve 
ıehir. işlerin iyi gittiği zamandan daha 

güzeldir. 1934 yıh otomobil sanayii 
için fena gitmemiştir. Belediye vergile-

ri toplanmakta, mağaza1ar milşterilerle 
dolmakta ve şehrin futbol takımı bir çok 
maçlar kazanmaktadır. Böylelikle de 
~hrin yüzll gülüyor. 

Hanri Ford ve küçiik sanatkarlar 
Bunun bir delili de Hanri Ford'un 

halk sanatlarına ve küçük sanatkarların 

çalışmasına alaka duymuıdır. Bu d 
atavik ananenin bir tezahllrUdür. Ford. 

dan daha az tanrnmq ve aynı yola aap
mıı kimseler de pek çoktur. Hanri Ford. 
un oğlu olan Edsel Ford, babasının §İm. 

diye kadar yapmadığını yapmakta, hal
ka alakadar olarak şehirde aevilmeğe 

bşlanmaktadır. Bu da, söylediklerimi?. i 
izah eden bir deJildir. Edsel Ford'a gö-. 

re, bilyilk bir ımat merkezin genel ya. 

şayışı, eskiye göre daha zengin, daha 
deği,ik olmalıdır. Bu husus göz önün· 

de tutularak, Detroit'de bir sanat ens. 
titilsil açrlmııttr. Büyük reklamlarla 
halka tanıtılan bu enstitü, bir çok ser. 

Bir namus meselesi: 
- Eğer, müıterimin sürgünde g~. 

fİrdiği yıllardan babsetmezseniz ben 
de aidaiinin genel tldebe lul.rşı oJ.an 
.,ıarına .a pkarmam. 

(Puia'te ç.ı.iu w •~rle Blanc'd2n) 

, 





17 ILKKANUN 1934 PA7.ARTESl .., 
6'jlar daha çok verimli olmuştur. Ja· 

fonyanın Bornco ve Teksas'ta petrol 

iılltfyazları vardır; ancak her ikiainde 

.. hatırı sayılır bir şey bulunduğu bu· 

tine kadar işitilmemiştir. Borneo'dald 

'-tiyaz sahası topoğrafiya bakımından 
ite elveri~1i bulunmıyorlar; Tekıu'tt
knere gelince, buradakiler değerli bir 

~iide bile olsalar, _savaş olunca bun

ların da Japonya'ya stratejik bakımdan 
ı.... değeri kalmaz. Japonyanın içinde" 

- llliistemlclı::eJcrindc işe yarar bütün 

Petroller ele alınmış olsa, Rusya ile bir 

'-"aş yapılınca Sahalin adasında kan

'ılan 150,000 ton mazot da hesaba ka

tılacak olursa, gene Japonyanın kendi 

hıtiyacmın üçte ikisi açrlcta kalmakta-

~. 

Japonya'nın böyle canla başla uğ

t\!rnasmın ne demek olduğu, ileride 

)•pılacak olan "büyük savaş,, göz önü

llt getirilince anlaşılabilir. Ancak ne 

~ün elde bulunan istihsal miktarı ve 

ile de kazılmakta olan petrol kuyula

tııadan artık büyük bir umud yoktur. 

~ratuvarlarda cayır cayır çalrşılma
~ rağmen 'kömürden çıkarılan Ben

aoı yahud da Mançurya'nm petrolleri 

l•Ponya'ya petrol temini meselesini 

-~nden temidiyememittir. lıte bu 

'-ıtırndan Japonya bu ııkmtısınr 
.. tlin petrol i§lerini yeni ve köklü bir 

lllıaın altına alarak kendine dışardan 
htrot temin etmek ıuretfyle gidermek 

lııti)'or. 
Japon petrol kontrol yasası, mazot, 

"'1zin, ve rsıtma yağının Ulke içine gir

~•ini uluş li1anıına bağlamaktadır. 
l.iaans şartlarına göre, lisansr ala

~ olan, l niaan 193S tarihine kadar 

'- iZ Uç aylık, 1 ilk teırin 1935 tarihi

-. lcadar da altı aylık pettolll dep0tıun
'- huıundurmryacak olursa en ağrr ce

~ra çarpı1acağını onaylaması lazım-
• Bu miktar biltün limanlara dağıtı-

~u. Bunun da kolayca yapılabil
'1 için petrol getirecek olan firma

~ tanklarını bllylltmeleri mecburi 

L biçime sokulmuştur. Herhangi bir 

~ lisansı alınca, iıten vaz geçmiı 
'ıı. oJsa ister istemez depo mevcudu

~ llladlqttfr 61çUde bulunduracaktır. 

L'P'llrlarda yakılac:ık olan yağlara.ge
~ bunun hakkında henilz daha ka-

bir feY kararlapnaınIJbr. 
liıans'taki petrol miktarı her yıl 
~~n tesbit edilebilir. Bundan baş-
~on hükOmctinin, ileride Ulkc 

~t geçecek olan fiatlar üzerinden 

~lardaki petroJleri satın almak hak

..._ ~dır. Haaılı daha birçok tedbirler 

~l4ldır]ar. Bu tedbirlerle hususi 

~eleri devlet İ!lerincle kullanmak 

'•i güdülmektedir. 

.Noye Zürher Saytung'da.n 
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Türk inkılabı dersleri 

C. H. F. Genel Kati hi Bay R. Peker dün 
inkılah hareketler inin özünii aıılattı 

(Ba~ı 1 inci ..sayıfada) 
biraz daha kmyorlardı. Bir çok :i4çi, 
kendisine it İıtiyor, .halbuki ticaret va. 
ııtalarının yaptığı hizmet, çok ürünü 
nakledemiyecek bir hale geliyordu. Fab
r.İ\(acılar İfç.İ bolluğu karş11mda cünde
likleri dilediği gibi düşürebiliyorlardı .. 
Arkadaşlar, Ökonom: işlerini takib et. 

miş olanlar pek iyi bilirler ki o zaman. 
dan bu zamana kadar rlünyanın pek bü. 
yük şeyler geçirmiş olmasına rağmen 
bu alanda halledilmemiş bir cok mesele
le~ ~e vardır. "Salairc,. yani .çalışma sa
atının karşılığı gibi n etiycclenmemis bir 
çok işler vardır ki bugiin dünyayı ;ıkı. 
yor. 

fşçi ile patron ar~sındaki vaziyeti bel. 
1i eden basit çarele r, urak tefek kanun -
l~r. yapıhyor "Tra<le union., teskilatı, iş
çı ıle patron arasında o zamanın sartla
rma göre alış verişi, iş saatlerini günün 
telakkilerine uygun olarak tesbit ediyor. 
du. Bu kanunların başlıcası çalışma sa. 
atını on ikiden fa~la vapmamak kaydı -
nın konulmasıdır. Yani bir gündeliği 
hak edebilmek için azami çalışma saati, 
on iki olarak tesbit edilmişti. 

O zamanki işçiler sermayenin bollu
ğunu, işin büyüklüğünü istiyôrlardı. İş
te "Trade union,. bu isteğin mahsulüdür. 

Arkadaşlar, "trade union,, denilen 
ve bilhassa tngilterc'de sosyalist cere
yanlarını tevsi eden topluluk tc'§ekkül
Ieri bu sırada cereyanlanmrşttr. Yal
nız "trade union,,larm bu cereyanlar 
doğarken vaziyetleri ve hayatı bugün
kü gibi değildi. Bütün bu hareketlCT 
içinde üzerinde duracağımız mühim 
bir nokta vardır. O zamanki kanunla. 

rm yapılıp, bu çekişme mevzuu serma
ye aleyhinde bir hareket değildi. Bil
akis işçilCT sermayedara kendilerini 
beğendirip diledikleri yolda kullanıl
mak istiyorlardı. 

On dokuzuncu yüzyılın ilk dörtte 
biri sıralarında buhar keşfedildi ve ilk 

tatbikatı üstün ve muvaf fakiyetli neti

ce verdi. Buharın bulunması küçük fab. 
ribcıldara genif bir i• haani ve geniş 
bir mahiyet verdirdi. 

Buhann bu 'hayata girişi yalnız fab
rikaların kurulması; el tezgahlarının 

yerine kendi kendine işliyen makinele
rin konmasından ibaret kalmıyor, tüc
car nakil vasıtalarına da girerek ticaret 

ve nakil alanında büyük bir inkılab ya

pıyordu. Zaten heır bilgi ilerledikçe her 

vasıt.ı biraz daha ilerliyor, basit bu. 
har vasıtala.rı btiyük deniz vasıtaları 
halinde büyüyor ve dünya ürünlerini 
sınırlar aşarak dört bucağa götürüyor
du. 

altında olmaksızın, kendiliğinden tat· 
bik ettiğini söylemek gerektir. 

Rober Oven fabrikasında çelışan a
mele yurddaşlarma şefkatle muamele 
yapıoyr, onların yorgun hayatlarının 

istediği rahatı. aile ve çocuklarmı.ı is. 
tediğ i alakayı ve nihayet çalışan ve 
didişen bu insan kütlesinin umumt 
manzarasının hassas varlığı üstünde 
bıraktığı tesirle onların iş saatlerini 
ve hayatlarını isteklerine uygun bir 
şekilde hazırlıyor, fabrika dışmdaki ya. 
şayı şlarile de alakadar olarak onlara 
yüz güldürücü bir hayat t emin edi
yordu. 

Rober Oven'in kendi iç duygusu
nun eseri olarak yaptığı şeyler, işçile
rin patronlardan zorla aldıkları hak1a
rın başlangıcıdır. Rober Oven'in tat
bik ettiği soysalizmi o zamarur. edebiya. 
tı "patriarcal., sosyalizm diye isimlen
dirmişdi. Biz şimdiki ifademizle buna 
"b;:ıbaca sosyalizm,, diyebiliriz. 

Makine devrinin açılması; makine. 
nin "forcc motrice,, le, insan kuvvetinin 
gayrı kuvvetlerle işlemesi ve fabrika ü. 
rünlerinin bu Herliyen nakil vasıtalariy. 
le bir taraftan bir tarafa ~ötürülmesi pat
ronların kar yapmak hırsını gittikçe ar
tırıyordu. Kar arttıkça ihtirasları ka. 
baran iş sahibleri, pa.tronlar, insanlık yü
reğinde yer bulması lazım gelen Rober 
Oven'in duygularından mülhem duygu. 
lar yerine onun tam aksi duyguların tat. 
bikine gidiyor ve işçiler her gün biraz 
daha tazyika uğruyordu. Mesela o za -
man açılan kantin'lerde İ§çitere -.erilen 
para karşılığı olarak onlara mal veriliyor 
ve işçi patronun anlaşmıı olduğu bu 
yerlerden alış verişe mecbur ediliyordu. 
Netiyce olarak da itçinin parası ayn bir 
kanaldan gene patronun cebine ciriyor. 
dlL 

İşçi ~hıma saatleri üzerinde tazyik 
ediliyor, gündelikleri azaltmak için uğ • 
raşılıyor, gittikçe insanlık duygusuna a. 
ğır gelecek bir manzara doğuyordu. Si. 
ıe bundan evelki derslerde anlatt1ğım 
hürriyet ihtnalinia getirdiği liberal fi. 
kirlerin bir kolu olan çalışma serbestliği
ni patron sınıfı işçinin aleyhine kullaru. 
yordu. Tabii bunun netiycesinde gene, 
dine .kiltlelerden kurulan işçi anıfrnda 

da patronlara karşı bir sınıf ıuuru pey. 
da olarak, bu, evvela dargınlık, sonra 
nefret ve en sonra da bir intikam dile
ği haline vanyordu. 

İktısadi liberalizm de bu liberal hür-

riyet inkılabının getirdiği geniş fikirler

den istifade eden patronların ilerleme 

yolunda işçilerin zararına ortaya koy. 
dukları başlıca iki şekil vardır: Biri ser. 
best ve geniı ticaret yapanlarla geniı sa. 
nayi sahihlerinin iıçiler aleyhine birleş-

meleri, ikincisi <le aynı serbest yolda ça· 
lışan büyük sanayf sahihlerinin araların. 
da anlaşarak müstehlik olan halk kütle. 
!erine haksız surette •• değerinden yük. 

Bütün bu ilerleyişler neticesi işçi
~tro~ münasebetleri derinleştikçe de· 
r~_nleşıyordu. İşçi-patron çekişmelerini 
90Jlerken dünya ökonomisinde adı çok 
antlınış olan Rober Oven isminde bir 
~giliz fabrikacrsrnrn, şimdiki telak. 
kilere göre eosy.ılizmin doktrinlerin
den bir kıemını. ı,çilerin cebri, zoru I 

~ek karşılıkla mal satmak arzulan. 

Bu..bitinci .tekil yalms i§ç\ sınıfım 
patronlara karıı birlcıtirmdde k.alnu • 

Tefrika 1:1 

ile nim Günahım 
çöken tehdid duyusu bir taraftan 
onun hırsına alevler, sayıklama -
lanna nöbet katarken, Astrid, ka
ran !ık kollarındaki beyaz gani -
met, çok yakın cezalanma düşiln
cesi ile titriyor. çırpmıyordu. (MEA CIJLPA) 

.\ Yazan: 
1'ti1E VIVANTI 

Italyanca aalmdaa ~eyıe çnİr•• 
NOSHET HAŞIM SINANOCLU. 

~~~~~~~~ 

~ ~Ocl arifesi... düğünü için tes-
-~ güne daha on gün vardı. l 'it il' rüzgar hamlesi, Nil'in ~~t

~ ~lanı ~z~An, yüz~e sürt~
~t ~afıf blr titreme ile Astnd 
S:dı. Odanın dibindeki büyük "ii:, hayalini, fan tas itik ve göl· 
L. ~ettirdi. 
~il u, kaybolmuş geniş göz· t: k~ndine baktı. 

lldıni tanımıyor gibi idi. 
0 1?, yangınına veren maşa

~t e~dc sallıyarak, üzerin -
\~ tçnıış, ruhunda ve yüzünde 
l.:~ -~~gasım bırakmıştı. 
~ iit Y~zunde de. Esrarlı gözle-
~tı:ıne dikdiği bu hayal, ar

'*..~~ rid, Richmond ve Maylair 
~ :Vgusuz Astrid değildi. Bu 
~ ... d!e bir yeni parıltı dalgala-

; reni bir hırs parıldı -

Astrid, derin bir iç sızısı ile 
geriledi; akşamın alaca karanlığı 
ile dolmuş sakin odada etrafma 
bakındı. 

Yedi gün önce, bu odadan de
li gibi kaçmıştı. Dün gece de, tra. 
jediye hazırlanmış bir ruhla, eşi
ğini yeniden aşmıştı. 

Çöl gecesinin derin sükunun
da, beyaz çadırın altında, bu dö
nüşü, o, kaç defa gözü önüne ge
tirmiş ti! bunu düşündükçe da· 
marlarmda kanının donduğunu 
ti uymuştu. 

Saad Nasir, ateşli ve korkunç 
sevgili, onun duyduğu dehşet yü
zünden, çadırları söktürüp söktü
rüp gittikce çölün daha kalbine 
taşıtıyor, kervanların takib ettik
leri izlerden ve daima mola veri· 
len yerlerden kaçıyordu. 

Tehlike duyusu, kabusu gibi 

Onun orada bulunmadığı şu 
sırada, Kahire'dc ne gibi bir 
dram oynanmakta idi?... Arka -
sında ne gibi bir ıstırab. bir iç sı
zısı bırakmıştı?_ Hiç fÜphe yok, 
bu saatte, adını şayialar, iakan
dallar sarmış, çölün Khamasim'i 
gibi etrafında savrularak onu 
berbad etmişti. 

O zaman, Astrid'i, daha derin 
bir sarsıntı ile, düşüncesi alırdı. 

Shepheard's Hotel'in eşiğin • 
den nasd aşacaktı? Mary halanın 
dehşet veren bakışını nasıl kar • 
ş!lıyacaktı?. Onun iten ve kogan 
lanet dolu jestini... Ya Narman? .. 
onu düşününce nefesi birdenbire 
duruyordu. Norman, mağrur ve 
temiz asker, şerefine ve ırkına 
yapılmış olan tecavüzle intika -
mmı nasıl alacaktı? Onu, yüzü 
morarmış, debıet içinde, urmak 
ve lanetlemek için elini kaldır • 
mı§ olarak dli§ünüyordu, öyle cö-
rüyordu. Astrid'in ve günahının 

SAYIFA 1 

Radyoda 
~loskovadan 

Ankara ya 
}'eni bir r<ıdyo gece.d 

Moskova radyosu İstanbul ve AnJia
ra için yeni bir radyo gecesi hazırla
mıştır. Bu gecelc:i konserin mevzuu, 
bizde §İmdi ba~ladığı gibl, Ruıya'da 
vaktiyle ba~lamı§ olan musiki fnkıllbı
dır. 

Radyoda evvela eski rus nıusiklıln· 
den garb musikisine nasıl geçildiği bir 
konferansla anlatılacak, ıonra birçolr 
örnekler çahnacaktrr. 

Konser 20 ilkkanun 1934 eeceai, Tür
kiye saati ile 8,30 da başlıyacaktır. İ•· 
taıiyonun dalga uzunluğu 1107 metre
dir. Program ıudur: • 

Rus müziğinin deği§imi tberine kon
ferans: 

Glinka: Kamarlnskaya 

Dalğomiski: Uç kişi tarafından oku
nulacak tUrkU. 

Borodin: "Bagattr,, senfonisinin ilk 
parçası. 

Çagkovskl: Piyano konıerlnin ıon 
parçası. 

Rimıki • Korsaliof ı Leh tUrkUıt1 

" 
.. 
" 

n ı "çarın 

operasmdan 

(Kontralto)· 
yaVll'klusu" 

,, : Lf köfun banın (to
nor) 

,, ı Dolinufka. taa1k dtr· 
kttltl (orkHtr.) 
11 Kitej 1ehrlnin efıa-

neai,, operuınc!an 

'(Kerjeneç) muharebeıf 
adını taııyaıı par,a 
'( or1reatra) 

,, • ı Eyulmen. halk tt!r· 
iöd (ıolo)' 

Boroc!tn: "Prenı lgor,, operaat ~o
rosu. 

Musurfskf: Konnçfna opcrasınm 

koroları. 

Çaykovıld: 4 ftnctl ıenfonlnln ıonu. 

yor, halk tabakalarında da kendi aleyhi· 

ne hirleıen bu kuvvete kargı bir nefret 

uyandırıyordu. Şunu ilave edeyim ki o 

zamanki ltçller, pbpna saati, sftnc!ellk. 

kantin mueleleri ylsihıden tazyik g8r. 
dUkterl lsfn delerinden fazla ftatla imi 
alan mllıtehllkle blrlqlp kooperatiflerle 

patronların ıoyguncu hareketlerine kar. 

ıı müdafaa t.dbfrlerf alıyorlar'clr. 

(Yırlml• u oltlrıfıı içla Jıı dersin 

sonunu yanaki •ynıuza ioyH•ğrz.) .... 
Ôeoel Kitiblın#e Bay R. Ptler'in 

inkllib Hrslisünde yerdiği &u ~oi d .. 

ğerli dersi eJJmizden geldiği kadar 

düzgln ve söyltlldili cibi »Ot etmeit 

çalıştık. Bu candan isteğim/si, dilHli. 

ğimiz gibi yerine ıetirememişsek okur· 
/arımızla Genel lrltlbimizln •flarrnı ı 
rica ederfr. 

dehşeti, kendisini böyle azami de
recede tiddetli harekete aevkede
cekti. 
. Keşke öyle olsa idi! değersiz
leşmesinin ıoğuğundanaa, ölüm 
daha kolay olacaktı. Ölüm 1 işte 
hayatmm düğüm halindeki dava· 
mışn biricik halli.. Onu altüst et-
miş olan kısa pauiyon drammm 
tek finali. Artrk Saad Nasfr'e bir 
daha döıunüş olmıyacaktı. Çöliln 
ıeei onu ooıuna davet etmiş ola
caktı. 

•••• Böyle, ruhu çatlaymcıya 
kadar gergin, solgun avare, kade
rin, kendisini, kılıcı havada bek -
lediğini sandığı o eşiği bir gece 
önce aşmıştı. 

~·· Halbuki .... hiç bir şey yoktu. 
Tahmin ve tasavvur ettiklerinden 
hiç biri olmamıştı. Elsy ile Lady 
Taylor, kendisini sevinç çırpın -
malan ile karşılaınışlardL Öpil -
cükleri arasında bir iki rikkatli ve 
~yecanlı serzeoif mırıldanarak 

sevinç gözyaşları döluniiflerdi. 

Ankara radyosu 
Dün akşam Ankara radyosu, 1çerlıt

Ier bakanrmıı: Bay Şükrü Kaya'nm biı 
llÖylevi ile çahımasına batladı. Bu çolc 
değerli ve asığlığ (istifadeli) MıyJniJa 
birinci M:pimizde ayrıca okunmaaınr die 
leriz. 

İkinci söylen Bay Mehmed AJi Tay. 
yar, tanm artırımı üzerine M>ylemittir1 

Konferanscinın bilgimizi artıran ve \ıli. 

mlimilzil kıvançlandıran aöylninden ~ • 
tilrU kendisini burada alkt!lamalı: borcu • 
muzdur. 

Üçüncü söylevi elektrik milhendial 
Bay Mazhar verdi. Bütün radyo amatöh 
terinin kulak kesilerek dinlemit olduk 
lan beıbelli olan bu konferanıtan ötUrt\ 
değerli ustamızı ~vmek isteriz. 

Radyo makinelerinin en geri bir yön• 
leri olan parazitler, radyo lıtaayonları. 
nın çoğalmasından dolayı dalgalardaki 
karı!malar •. Ve gliniln birinde radyo is. 
tasyonlan kurulmasının uluslararası bir 
yasaya bağlanacağı yolunda anlattıkla. 
nndan büyük aslar (faydalar) elde et• 
tiğimizi söylemek gerektir. 

Muzik programını Necdet Remzi -
Ulvi Cemal ve Ankara Palas orkestraaı 
ekslkıiz ve beğenilecek ribi yerine ,. 
tirdiler • 

Ankara radyoaunun bu &ktamki pro. 
gramr tudur: 

10. - Ml111 MUdafaa Vekili Aıı• 
dm konuıuyor. 

15. - Muıiklı 

Scarlatti Piyano pargalan 
Ferhunde Ul'ri (Piyano) 
10. - TUrli dlll arqtınna Jiurwu 

1aatl 
20. - M uıild ı 
Palkonyeri ve Payızlyello'~an pu:a, 
~lar 

Mosart Marlage ot l'lauo, 'YI 
,, Don Juuı'dan lkl uya 

X. Çekat0vtk7 '(T•&annl) 
Uln Cemal (Piyano)" 
lO. - Çocuk ttlrgemı kurumu ıaatl 
l5. - Danı mu.llllel 
Hllber1er. 

Tarih llrenJyonun 
Çotuk tarihi hakkında bir UkflSlı 

ftrm~ amaclle lbılil tarlbfl Bay Ahım 
med RefiS tarafından yuılmıt bir Her 
4!lr. BUyWr lutadı 60 uyıfadaıı mllreliı 
keb olan bu 1dtahta çoli açık bir Clil kulıt 
lanılmıt ve tarihin aon derece luwuı.. 
mıı -.e Hen ana tlzgllerl llkokullula, 
rın ıne 1eve oJiuyacakları bir mHlı1 

setnlıl verllmiftir. Genit bir bUclniq 
Yerdiği ulblyetle tok eyi .Plmlt ı. 
lılılerl ve re11mleri koynUAda topby .. 
bu Jrltabtan, çocuklarda tariJI hweal u. 

yandrrmak latiyen 1ıer anı baba birer 
tane edinmelidirler. Buanı: Aktmı 

matbaası, tanHi 30 kuruttur. 

Lady Taylor her şeyi bildiğini, 
her ıeyi affettiğini söylüyordu ..• 

N orman Grey'ıe makta idi. 
Norman hiç bir şey bilmiyordu; 
hiç bir ıey bilmiyecekti. 

Nipnhsmm bu çocukça kaçı· 
pnı, bu budalaca ve zararsız kap. 
riıini ona ne diye anlatsmlardı ! 
Bir ehemmiyetsiz hafiflik ıçın, 
düğünün mcsud arif esinde onu 
azaba sokmak doğru olamazdı. 
Lady Taylor böyle düşünüyordu. 

N orman, Astrid'i Shcpheard's 
Hotel'de bırakmıştı; dönüşünde 
onu gene orada bulacaktı. Her 
teY burada bitiyordu. fşte o ka • 
dar. Ona bir şey söyleruniyecekti. 

Astrid titriye titriye düşünü• 
yordu: fakat nasıl! demek hayat, 
onu hiç bir katastrof altüst etme
miş, değiştirmemiş gibi, yeniden 
mutad akışını alabilecekti? Kasır· 
gadan ve fırtınadan sonra, o sa
yıklatıcı passiyon dramından son 
ra, demek, böyle sakin, eski hale 
dönülüyordu? Dj.iğiiı\ çanlarının 
ten ahengi, şeDlikJi tonu gene 
bafbyordu? 

" :: .~u "ar -



SAYIFA 10 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 1 
Satın Alma Komisyonu ilanları 

İLAN 
Cinsi 
Mahiyeti 

Muhtelif Makkap ve saire 
Stock ve Fritz V emer Mukayese 

Marka 
Miktarı 37 kalem 
Tahmini bedeli 
Şartname bedeli 
Şartnamenin nereden 
Alma cağı 

1850 lira 
Yoktur. 
Askeri Fabrikalar Satın Alma 
Komisyonundan 

Pazarlık ) 
Hangi gün ve saatte 
nerede ve hangi yer 
ve dairede yapılacağı 

) 29/I. 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 yazılı vesikalar 

KAY AŞ FABRİKASI KA
LORİFER TESİSATI. 

Yukarda yazılı ve keşif 
bedeli 1590 lira olan tesisat 
açık arttırma ve eksiltmesi 
nin 31. I. kan. 934 tarihinde 
askeri 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 lazıme 
yi hamilen müracaatları. 

(3691) 8--5676 

1000 METRE MİKABI 
CEVİZ TOMRUK 

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

8--5648 

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-

• ae Askeri Fabrikalarda sa
tın alma komisyonunda sa
at 14 de pazarlıkla satın alı
nacaktır. Sartname Bedel
sizdir. Taliplerin muvakkat 
teminatı olan 41 lira 25 ku
ruş ile 2490 numaralı 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 29/1. Kan/ 
934 tarihinde Askeri Fabri
kalar Satın Alma Komis
yonunda saat 14 te pazarlık
la satın alınacaktır. Şartna· 
me bedelsi.zdir. Taliplerin 
muvakkat teminatı olan 14 
lira 62 kuruşla 2490 numara
lı kanuna nazaran ~saiki 
lazimeyi hamilen müracaat-
ları. (3686) 8--5647 

5 ADET 30 TONLUK 
ASİT KAZANI 

Yukarda yazılı ve tahmi 
ni bedeli 7500 lira olan beş 
adet asit kazanı 30. 2. kin. 
935 tarihinde askeri fabrika 
tar satın alma komisyonun~ 
da saat 14 de kapalı zarfla 
satın alınacaktır. Şartname 
bedelsizdir. Teklif mektup
lari aynı günde saat 13,30 
da muvakkat teminatı olan 
563 lira 50 kuruşla memhur 
zarflar satın alma komisyo
nu riyasetine verilecektir. 
Taliplerin 2490 numaralı ka 
nuna nazaran vesaiki Iazi · 
mevi hami1en müracaatları. 

(3712) 8~~679 

{3667) 8~5637 

. 
ON KALEM ELEKTRİK 

KAYNAK TELİ 

Yukarda yazılı ve tahmi
ni bedeli 1020 olan malze
me 29/ I. Kan/ 934 tarihin
de askeri Fabrikalar satın 
alma Komisyonunda saat 
14 de pazarlıkla satın alına
caktır. Sartname bedelsiz
dir. Taliplerin muvakkat te
minatı olan 76 lira 50 kuruş 
ile 2490 numaralı kanuna 
nazaran vesaiki tazimeyi 
hamilen müracaatları. (3684) 

8-5643 

11 KALEM SEYYAR 
VİNÇ MALZEMESİ 

Yukarda vazıh 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. $artname bedelsizdir. 
Taliplerin muvakkat temi
natı olan 67 Lira 50 kuruş 
ile 2490 numaralı kanuna 
nazaran vesaiki lazimeyi ha
milen müracaatları. (3687) 

8--5646 

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 ele 
pazarlıkla satmahnacaktır. 
Şartname bedelsizdir. Ta -
!iplerin muvakkat teminatı 
olan 71 lira 25 kuruş ile 
2490 numaralı kanuna naza
ran vesaiki lazimeyi hami · 
len müracaatları. (3681) 

8-5675 

Ankara icra l\fiirafaa 
Merdin.len: 

Ankara'da Milli Müdafaa Ve
kaleti borç verme komisyonuna 
borçlu olup evelce gösterdiği 

ikametgahta bulunmadığı ve ne
reye gittiği bilinmediği şerhiyle 
ciavetiyesi bila tebliğ iade olu
nan ve bundan evel Trabzonda 
Hathas Şirketinde müteahhit 

Dursun ve Hasip nezdinde çalı
şan Şimendifer zabitliğinden çı

karılmış Hayrettin'e ilanen teb
liğat icrasına karar verilmiştir. 
Duruşmanın bırakıldığı 1-1-935 
sah günü saat 14 te Mercie mü
racaat etmediği takdirde işbu 
ilanın davetiye aıakamır.a sayıla
cağı ve gıyaben mürafaa yapıla
cağı b1..1dirilir. (3718) 8-5707 

KİRALIK HANE 
Yeni şehirde Selanik cad

desiyle Meşrutiyet caddesi
nin birleştiği yerdeki evin 
ikinci katı kiralıktır. Beş o
da, banyo, mutfak ve saire 
Anafartalar caddesi Mühen-· 
dis han sahibi Bay Celala 
sorulması. 8--5659 

KİRALIK EV 
Yenişehir, Paşalartepesi 

Menekşe sokak, Yeni evde 
bekçiye müracaat. 

ULUt 

Musiki Muallim Mektebi 
Müdürlüğünden: 

MUSİKİ MUALLİM MEKTEBİ TALEBESİ İCİN 
YAPTIRILACAK ELBİSE VE KISLIK -

PALTOYA AİT İLAN .. 
1 - Cinsi: Takım elbise ve palto 
2 - Maliyet miktarı: Kız ve erkek talebe icin 100 ila 

125 elbise palto -
3 - Tahmin veya keşfedilen bedelleri palto, kasket ve 

elbise 29 liradır. 
4 - Şartnameyi görmek istiyenler mektep idaresinden 

görebilirler. 
5 - Eksiltme ve pazarlığın 20-12-934 perşembe günü 

saat 3,5 da Mektepler Satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

6 - Artırma, Eksiltme açık olarak yapılacaktır. 
7 - Taliplerin pazarlıktan evet o/0 7,5 teminat akçeleri

ni malsandığma yatırmaları ilan olunur. (3719) 
8-5708 

Ankara Orman Teş~ir ve 
Fidanlık Müdürlüğünden: 

Ankara Orman Teşciri sahasiyle Fidanlığın gösterile
cek mahallerine nakil ve teslim edilmek üzere (5) Tonluk 
kamyonla yarısı beygir yarısı davar gübresi olarak {300) 
kamyon gübre 17 K. evel 934 ten 7 K. sani 935 şe kadar 
{21) gün tekrar münakasaya konulmuştur. Talip olanlar 
şeraiti görmek için Fidanlık müdüriyetine ve ihale günü 
olan 7 K. sani 935 pazartesi saat (15) de teslim vezne edil
miş teminat makbuziyle komisyona müracaat eylemeleri. 

. {3720) 8-5709 

Ask:eri Fabrilialar Satın 
Alma Komisyonundan: 

Muhammen bedeli 22500 lira olan 50 ton Adana pamu
ğu alınacaktır. Bu pamuğun pazarlığı 3/ 2. Kan/ 935 tarihi
ne müsadif cumartesi günü saat 14 te Ankara'da Askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. Taliplerin ticaret odası vesikası ve 1687 lira 50 
ku~uş muvakkat teminatlariyle birlikte aynı gün ve saatte 
komisyonda bulunmaları lazımdır. Talipler şartnameyi 
parasız olarak askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın-
alma komisyonundan alabilirler. (3700) 8-5702 

imar l\'.lüdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 

Mahallesi Sokağı No. Lira K. 
Yeğen B. Cami 11 300 00 
Yukarda kaydı gösterilen hane yola tesadüf etmesin

den dolayı müdüriyete intikal eden hanenin enkazı 28. 11. 
934 çarşamba günü müzayede neticesnde t'smail uhdesine 
ihale edilmiş ise de enkaz bedelini yatırmadığından dola
yı müzayede feshedilerek mezkur hanenin enkazı 21. 12. 
934 perşembe günü ihale edilmek üzere taliplerin İmar 
müdürlüğündeki komisyona müracaatları. (3716) 8-5703 

Manisa Va 1iliğinden: 
Manisa içinde bir hastahane yapısı aşağıdaki şartlara 

göre kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Bu hastahanenin keşif tutan (99992) lira (77) ku. 

ruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve teferruatı beş lira mukabi
linde Manisa Nafıa Başmühendisliğinden alınır. 

3 - Eksiltme birinci kanuun 23 üncü pazar günü saat 
on beşte Manisa Vilayet makamında yapılacaktır. 

4 - Muvakkart!Hfinat mikdan-(0250) liradır. 
5 - İş proiesi, keşif kağıtları ve şartnamelere göre ya

pılmak üzere Toptan götürü ve anahtarteslimi şartiyle 
ihale edilecektir. 

6 - Eksiltmeve girecekler bu işe ait şartname, proje ve 
keşif kağıtlarım imzahyarak dış zarfe koyacakları gibi 
bunları okuyup kabul ettiklerine dair bir de kağıt yazarak 
imza edeceklerdir. 

7 - Eksiltmeye girecekler proje ve keşifnamelerde ya
~ılan ve hususi şartnamede izah edilen bütün işlerden her 
biri için bir vahit vereceklerdir. B uvahit fiatlar, keşif mik
tarları listesindeki miktarların karşısında gösterilecek ve 
bu miktarlarla zarp edilerek hasılı zarplann mecmuu ye -
kOnuna, maktuan konan işler için teklif edilecek fiatlar ili
ve edilecek ve heps.inin yekftnu teklif mektubunun yekftnu 
olacaktır. 

8 - Teklif mektuplarını ve sair evrakı havi kapalı zarf· 
tar birinci kanunun 23 üncü pazar günü saat on dörte ka • 
dar l\{auisa valiliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Bu 
zarflar. 2490 No. lu kanunun 34 üncü maddesi dairesinde 
de gönderilebilir. 

. 9 - Bu eksiltmede 2490 numaralı kanunun hükümleri 
caridir. Daha fazla malfunat edinmek istiyenlerin Manisa 
Nafıa Başmühendisliğine müracaat etmeleri. (3583) 

8 - 5503 

44 senedir durmadan neşir vaziyfesini yapmakta 
olan bu haftalık resimli gazetenin Ankara'da satış yeri ~ 
A K B A kütüphanesidir. Senelik abone 10 lira. Be
her sayısı 20 kuruş. 
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Hariciye 
Vekiletin," en: 

Elyevm Hariciye Vekaletinde 11. inci dereceden ınev • 
cut münhal memuriyetlere talimatnamesine tevfikan ınü • 
sabaka ile memur alınacaktır. 

Müsabaka imtihanı 14. 1. 9:{5 pazartesi günü saat 10 da 
Ankara'da yapılacaktır. 

Müsabakaya iştirak için, taliplerin memurin kanunu· 
nun 4. üncü maddesinde yazılı olanlardan başka aşağıda 
yazılı evsafı da hai.1. olmaları lazımdır. 

A - Hukuk, Mülkiye, UlUmu Siyasiye, İktısadiye ve 
içtimaiye ve fakülte derecesindeki Yüksek Ticaret Mek: 
tepleri veya Hariciye Mesleğ"i ile alakası bulunan müınasıt 
yüksek mekteplerden birinden mezun olmtk; 

Mi.isahaka imtihanı bervechi atidir: 
1 - Hukuku Medeniye, Hukuku Düvel, Hukuku ausu 

siyei Düvel, İktısat, Maliye ve Tarihi Siyasi (1815 den za· 
mammıza kadar) hakkında tahriri ve şi fahı sualler. 

2 - Türkçe ve Fransızcadan tahrir ve tercüme. 
3 - Müsabakada üssümizanı doldurmak şartiyle eıı 

fazla numara alanlar kazanmış olacaktır. 
Müsavat halinde Fransızcadan maada bir ecnebi lisa'" 

nma vukuf sebebi rüçhandır. 
Taliplerin mekteb şehadetnameleri, askerlik vesik~~a· 

rı ve hüsnü hal ve sıhhat şehadetnameleri ile hüviyet cül'" 
danı veya suretlerini istida ile 6. 1. 1935 akşamına kadat 
Vekalet Zat İşleri Müdürlüğüne tevdi eylemeleri ve 14. 1• 
935 de saat onda Ankara'da Vek'alette hazır bulunmalal'I 
ilan olunur. (3666) 8-5636 
~~:a•Rl'ılta111C1aaıra ................... .,. .... .., 

~ Anafartalar caddesinde Kınacızade hanı altında 
Merhum Şevket Ahmet Beyin eski 

belediye eczahanesi yerine 

Yeni eczane açıldı 
Fenni gözlükler, tıbbi korsalar, sıhhi levazımat. 

bütün tuvalet ve ıtriyat çeşitleri ile aradığınız her ilaç 
bulunur. 

Ankara Asliye Birinci hukuk mahkemesinden: .
1 İstanbulda Aksarayda Çakır ağa mahallesinde Tıranvay ıne,,k• 

caddesinde 32 numaralı Hayriyenin evinde Salih Kızı Şerifeye: 
Kocanız Ankarada yaman şirketi merkez muhasebecisi lbeaıt 

tarafından aleyhinize ikame olunan tescili talak davası Uzerine 
ikametgihınızın meçhul bulunmasından nafi davanın tahkikatı Ur 
nen icra kılınmıt ve davacının §ahitleri dinlenmlt ve tahkikat ile• 

mal edilerek dosya heyete tevdi kılınmış ve muhakeme için gUO 
tayini suretiyle namınıza davetiye tastir kılınmıf ve ikametgibın•• 
zın yine meçhul bulunmasından naşi muhakemede ilan edilmek 511 .. 

retiyle tebliğat ifasına karar verilmiş ve tayin olunan 15-12-934 ~ 
rihine müsadif cumartesi günü saat 14 te mahkemeye ilanen tebh'" 
ğat ifa edildiği halde gelmediğinizden muhakemeye de,,aınl• "' 
muhakeme hüküm verebilecek dereceye gelmiş olduğundan hakki" 
nızda 406 cı madde mucibince tebliğat ifasına ve muhakemede 29·1Z. 
934 tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 de talik kılınmıt oldll" 
ğundan mezkur günde mahkemede hazır bulunmadığınız takdird• 
hukuk usul muhakemeleri kanununun 406 cı maddesi mucibin'' 
muamele ifa kılınacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere il•11 "' 

Iunur. 8-5706 ~ 

P. T. T. Binalar 
ve I.~vazım MüclürlüğündeJJ: 

2700 lira muhammen bedelli 20.000 tekerleği zaırıt<!~ 
10.000 tekerleği zamksız olmak üzere 30.000 tekerlek te1 .. 
graf makinelerine mahsus ahiz bandı açık eksiltme ile alı4 
nacaktır. Eksiltme 20 - kanunusani - 1935 tarihinde saat1'0"' 
te Ankara'da P. T. T. Levazım müdürlüğünde toplanaJ! '!\"' 
misyonda yapılacağından isteklilerin 10 - 12 - 1934 tarttı~ 
de meriyete girecek arttırma, eksiltme ve ihale kanuıı~,t 
ahkamına göre lüzumlu vesikaları, 205 liralık muvalt • 
teminatlarını '7eznemize yatırıldığına dair makbuz, ~l· 
nümunesine uygun banka kefalet mektubu (çek kabul ıı 
mez) ile birlikte aynı gün ve saatte komisyonda butuntrl' 
n ~ 

Talipler bu husustaki şartnameyi Ankara' da Le"";.ıJ. 
mübayaat kaleminden, İstanbul'da Levazım Ayniyat 
avinliğinden hergün bedelsiz alabilirler. 

( 3588) 8 - 550~ 
tJ 

Mm. Vssüba'hri K uınandanlı01 

Sabn Alma Komisyonu Reisli
ğinden: 

Teminatı Münakasa 
Cinsi Miktarı Lira K. Tarihi Günü 

Kilo 10 
Nehut 30,000 292.50 26-12-934 Çarşamba 14 
Pirinç 45,000 776.25 26-12-934 " • ..,e 

Deniz Efradı ihtiyacı için satın almacak ola_n. cııı~eı1' 
miktarı ile muvakkat teminatı yukarda yazılı tkı ka ıarf 
erzak hizalarında gösterilen gün ve saatlar<la kapal1

•1181e 
usuliyle münakasaya konulmuştur. İstekli olan~arın 1 İ\'.te 
gün ve saatından bir saat evel muvakkat temınotla\iı:i 
teklif mektuplarını ayn ayrı birer zarf için 1c \•e her 

1liıı"i 
· • J" ~ · e teS ayrı bir zarf derununda olarak komısvon rcıs ı gın 1 .ı~ 

ve şartnamelerini görmek istfr .. nt .... rin ı nrrı i,.vonı::~,,L , 
İstanhul'da Kasımpaşa Den iz ~ . ev ... 1 .._~hırı 
yonuna müracaatları. (3678) ..: -' J' 
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inhisarlar 

Para, ~aadetin anahtarıdır. 
Mesut olmak için .zengin ol

mak şarttır_ 
Zengin olmak için de bir pi· 
yang-o hileti almak lazımdır. 

Umum 

l\ 1 iid ii r lü~in <I en: 
1 - Tzmir Çamalt1 Tuzlası için fenni şartname ve pro

jeleri mucibince 120 beygir kuvvetinde iki adet Gazojen 
kapah zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartname ve projeler Cibalicle Levazım ve müba
yaat şubesinden alınacaktır. 

3 - Münakasa 19-12-934 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 15 te Cibalide Levazım ve mübayaat şubesinde 
icra kJhnacakttr. 

4 - Münakasa ehliyeti f enniyesi mücerrep fabrikalar 
arasında yapılacağından fiatsız proje ve tekliflerin heyeti 
fenniyemizce tetkiki i<;in münakasa gününden laakal on 
beş gün eve1 tevdii lazımdır. 

5 - Münakasaya iştirak edebilecek olanlar yukarda 
tayin olunan gün ve saatte kanuna uygun olmak üzere 
fiath teklifname ile% 7,5 muvakkat teminat parasını ko-
miyona tevdi etmelidirler. (7095) 8--4875 

STRH A Tl NİZ İÇİN HER YERDE 

BOMON11 BiRASI 
80~101''"11 GAZOZU 

801\f ONTI SODASI 
lSTEYtNtZ 

rt. M. Vekiletinden: 
Askeri Liselerin 9, 10. 11 inci 

sınıflarına talebe alınıyor. 

ı _ Askeri liselerimizden İstanbul'da bulunan kuleli 
askeı11iscsinin 9. sınıfına 183 .• Maltepe lisesinin 9. sıru
fma 50 ve Bursada bulunan Bursa lisesinin 9. sınıfına 116 
kişi daha almaca~ttr. ~u mekteplerin onuncu ve on birin
ci sınıflarına da hır mıktar talebe daha alınacaktır. Onun
cu ve bilhassa on birinci sınıfa çıkacak istekliler tercihan 
alınacaktır. 

2 - İsteklilerin mezkur mektep müdürlüklerine müra· 
caat ederek oradan öğrenecekleri kaydı kabul şartlarına 
göre evraklarını tamamlamaları lazımdır. 

3 _ Bir seneden fazla tahsili terketmiş olan talebeme
zun bulunduktan smıflann btltün derslerinden imtihan 
edilirler bunda muvaffak olurlarsa o zaman talebeler mek
tebe alınırlar. Husust mekteplerden mezun olanlar hak
kında aynı muamele tatbik edilir. 

4 - Muhtelif suretlerde sivil ve askeri mekteplerden 
çıkarılmış talebe mektebe abıuna7_ 

5 - · Sivil liselerde ikmali olanlarla sınıfta dönenler 
alınmaz. 

6 _ Dokuzuncu sınıfa girecekler için yaş haddi 15-19 
onuncu sınıfa 16:20 onbirinci sınıfa 17:21 dir. 

7 - Mektebe girmek için yaşını büyülten veya küçül
ten mektebe alınmaz. 

8 - Evrakt mektebe giden talebe mektep, tarafından 
davet vukubulmadıkça mektebe gitmemelidir. Aksi tak. 
dirde mektebe kabul edilmemesinden dola11 mekt~p. kla
resi mesul olmadığı gibi avdet masraflarını da kendısı ver
mesi lazımdır. 

9 - Bulunduğu yerde tam teşkilti sıhhi heyet bulun
maması hesabiyle muayenesini tamam yaptıımıyan ~ale
be mektebe çağnldıktıuı sonra mekt.epçe muayenelen ~· 
mamlattmhr. Ve sıhhi ha11eri sebebıyle kabule şayan go
rülmezse mektebe alınmaz bu gibi talebelerin dönüş mas
rafları da kendilerine aittir. 

10 - Teahhüt senedi vermek için velisi olmıyan ve 18 
yaşını bitinniyen talebe alınamaz ı.s. yaşını bitiren talebe
nin kendisi teahhüt senedini verebıhr. 

ı ı - Evelce askt>ri liselere girmek için müracaat eden 
ve müsabaka imtihanında kazanamadığmdan dolayı mek· 
teplere a1mmıyan talebe ellerinde bulunan evraklarını 
derhal evelce müracaat ettikleri liselere gönderecekler ve 
oradan alacaktan emre göııe hareket edeceklerdir. (3623) 

ULUS SAYIFA 11 

1 _Cümhuriyet Merkez Bankasının 13 ilkkinun 1934 vaziyeti 

AKTiF 1 PASif 

Kasa: 
Alhn: Safi Kır 13.916,859 
Baolınot 

URA UIA URA Uit4 
Sermaye: l 5 000.f)OO,-

Ufalıhlı 

19.575.217,30 
5.585.038,-

677, 726,11 25.837.981,41 llıtiyat Aktesi: 653.914,lu 

Othildeki muhabirler: 
Tedavüldeki Banknotlar: Alt.; Sat. lf rr 1.788,024 

l'ürlı 'irası 

2.515.004,-
292.250,74 

2.807 .254,7 4 Oeruhıt edilen evrakı D&ktiyt 
158.748.563,_, 

9.823.2i8,-

'iı rictt>lri Muhabirler: 
5.354.867.28 Kaauaoa 6 "' 8 ind madde 

lerint tevfikan nki tediyat. 
Deruhte edilen ewakl aaldt. 

Alhn : Safi Kgı 3.807,004 
A'hna tnhvi!i kabil Serbett 
dÖYİzltl. 

J.lnrİnl' Tahvilleri: 

11.168945,16 
16.523.812,44 re bakiyesi. 148.925.285,-

11.688.000,-Oeruhte •rlilen cnakı oalcti. 
ve karşılığı 

Kanunun 6 H 8 incı maddt· 
'teriar •evfi~P• oaki tediyat 

Senedat Cüzdanı: 
'Hazine bonolan 
ricııri ~enedat 

r: -:ham ve r ahvilat riizdant: 
Eshını n tahrilat: Deruh
te tdilen evrakı nakdiye 
t<ar~ılığl (itibari tnymetle) 
Esham ve Tahvili• 

Avanslar: 
Alhn ve döv11 izerine 
fnhvillit üzerine 

'füsP-dartar: 
'1uhtelif: 

158.748,563,-

9.823.278,-

3.745.lZ:Z,60 
8.406:163,531 

27.748,632,22 
4.787,020,94 

Yekun 

107.947,58 
400.665,78 

1 

148.925.285, 

12.151.286,13 

32535.653,l 

508.613,3f· 
4.500.000, 

11.080.008,23 

254.869.894,4 7 

Rar,ıhğı tamamen altm ela 
ralı tednüle vazrdi1en 

Türk lirası mevduatı: 

Videsiz 
Vadeli 

Oöviı mevduatı: 
Viıleaia 
?i~li 

Muhtelif: 

20.040.695,69/ 
-,-

11----·---ı 

11.1S7 .268,27 
639.777,06 

J 60 (j ı 3.285,-

20.040.695,69 

ı 1.797 .045,33 

46.754.954,15 

254.869.894,47 

2 Mart 1933 tamindn itiNrea~ fsıı:onto Gatfdi %51
/, -Altm üerine avam %41/, 

Belediye 
Riyasetinden: 

Ayda 100 lira ücretle bir fen 

memuru aranıyor 
Adana Numrotaj işinde kullanılmak üzere Ayda yüz 

lira ücretli bir fen memuruna ihtiyaç vardır. Gidip gelme 
parası verilecektir. Taliplerin Nafıa Fen mektebinden me
zun veya harita ve numrotaj işlerinden anlar, veya askeri 
fen kısımlarından mezun olması lazımdır. Taliplerin tercü
mei halleriyle birlikte hemen Adana Belediyesine müra-
caatları ilan olunur. 8-5626 

~f anisa \7ilayetin den: 
1 - Manisa - Menemen yolunun 0+ 643 - o+ssı ve 

2+845 - 5+576 ve 6+ 100 üncü kilometrelerde . noksan 
kalan toprak tesviyesinin tamamlanması (5449) hra (17) 
kunışluk keşifnamesi üzerinden eksiltmeğe çıkan~mıştır. 

2 - Bu işe ait keşif evrakı parasız olarak Manısa nafıa 
başmühendisliğinden alınabilir. 

· 3 - Eksiltme işi birinci kanunun 23 üncü pazar gunu 
saat onbirde Manisa vilayet daimi encümeninde yapıJa
caktII'. 

4 - Eksiltme açık surette yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat miktan 409 liradır. Ve bu temi -

natm eksiltmeğe girmeden evvel hususi mühasebe yolu ile 
ma1 sandığına teslimi şıarttır. İlan olunur. (3637) 

. 8-5576 

Kumbara bütün hir istikbaldir. 

Türkiye iş Banka~1 

Cinsi Muhammen 
kıymeti 

Lira K. 
300 00 ) 

Kaç taksit 

Çift ocaklı değirmen enkazı 
Han enkazı 
Ağaç beheri 

250 00) Bedeli nakten 
30) verilecek 

Yukarda yazılı emvalin ihal,csi 25-12-934 sah günü saat 
15 te yapılmak üzere artırmaya konulmuştur. İsteklilerin 
bulunmaları. (3707) 8-5677 

Aııkara C. Müddei Umumilieiııden: 
Ankara ve mülhakatmdak" münhallere katip almaca .. 

ğmdan memurin kanununun 4. cü maddesinde vazıh evsa· 
fı haiz olanların 20-12-934 perşembe günü imtihanları ya4 

pılacaktu:. 

İsteklilerin 19-12-934 akşamına kadar mektep şehadet• 
namesi. hüsnühal varakası. nüfus tezkeresi aşı ve askerliK 
kağıtları, sıhhat raporu. üç fotoğraf. mahkumiyeti olma .. 
dığına ve bugüne kadar ne ile iştigal ettiğine dair evrakı 
müsbitelerini tam olarak Adliye encümenine vermeleri. 

(3701) 8-5669 

Ankara Milli Emlak 

Müdürlüğünden: 
Cinsi 

Kresyler markalı 

Muhammen 
kıymeti 

Lira K. 

Kaç taksit 
olduğu 

otomobil 1 adet 50 00 ~edeli peşinen verileceKtu 

Yukarda yazılı otomobilin ihalesi 25-12:934 salı günu 
saat 15 te yapılmak üzere açık artmnaya konuJmuştur. İs-
teklilerin gelmeleri. (3708) • f 8-5678 

tTJ 

Ankara Evkaf l\rnaürlugu·· ""·· nden : 
lf ı 

Karacabey hamamı önünde ~kıf arsa üzerindeki talita 
barakalar satılacağından 20 güh müddetle açık artırmaya 
konmuştur. Birinci kanunun 24' iilıcü pazartesi günü ~t 
15 te açılması yapılacaktır. Almak istiyenlerin evkaf mu· 
düriyetine gelmeleri (3599) 8-5520 

Kocaeli Vilayeti Daimi Encümehinden: 
Vilayet dahilindeki bataklıkları kurutmak için bir adet 

EKSKAVATÖR makinesi alınacaktır. İhale kanunueve
lin 31 inci pazartesi günü saat on dörtte kapalı zarf usuliy· 
le vilayet makamında yapılacaktır. Talip olanların me~4 

kfir tarih ve saate kadar bin y\iz yirmi beş liralık muvak'.
kat teminat mektubu ile teklif mektuplarını münakasa ka. 
nunundaki tarifat dairesinde vilayet makamına vermeleri 
ve şartnamesini bönnek istiv~nlerin encümen kalemine 
müracaatları. (3698' 8-S66f 

. -- ...... _ ... 



SAYIFA 12 ULUS 17 ILKKANUN 1934 PAZA ı.ı.:. 

Müjde ' • MUJDE ! 
Fennin son terakkiyatına göre imal edilmiş olan 1935 MODELİ • 

• 

EMPIRE, GAR OD 
EMER SON, MIDWEST 

İsimlerini taşıyan AMERİKAN'IN en meşhur RADYOLARIDIR. Bu Fabrikaların 
umumi mümessili bir kaç gün için ANKARA YA gelmiş ve beraberinde dünyaca tanınmış 

olan ahizelerin her çeşitini getirmiştir. Kuvvetleri 5 den } 6 lambaya kadar olup an -

tenli ve antensiz, her cereyanlarda çalışan 

9 - 240 0 
metro arasındaki tulümevçleri gece ve gündüz kolaylıkla alan bu makinelerin sadaları pU
rüzsüz ruhu okşıyacak derecede tatlıdır. eşsiz güzellikler taşıyan 1935 modeli radyoları ya -

kından görmek vasıtasızca ucuz ve zarif bir ahize sahibi olmak isterseni.4 

Milli fen •• • 
muessesesıne 

Koşunuz 

Umumi mümessili muhterem müşterileri
nin her türlü emirlerine amadedir. Alışverişte 
müsteriye karşı teshilat gösterilir. 

A nkara Acenteliği : 

Mılli Fen Müessesesi 

Ana farta lar ; 2 

<\ rıkuı u l .. t·vazma amirlifri 

satm olma ı, ·•r•ıiısyonu 

ilanları 

İLAN 
Beş ton antirasit köm\i. 

ri; müteahhit namuheı::ab. 
na alınacaktır. Pazarlık-gün 
]eri talip çıkmamıştır. Tek
rar pazarlığı 18/B. Kan./934 
salı günü saat 14 dedir. Şart
n:ımesini görmek için bet 
gi·n ve pazarlık günü de te
minatlariyle beraber Anka· 
ra levazım amirliği satın al
ma komisyonuna gelmeleri. 

(3705) 8--5691 

İLAN 
Otuz sekiz bin kilo Kunt 

c;o<tana açık eksiltmede ve 
müddetinin temdidinde ta-
1 i o cıkmadı. Pazarlığı 19 - B. 
Kan. - 934 çarşamba günü 
~aat ı 4 dedir. Taliplerin te· 
P1inatlariyle beraber vaktm 
•fa Ankara Levazım amirli
ği satın alma komisyonuna 
g\'.:imeleri. (3717) 

8--5697 
MlllllllllUllmftDllllllnHllIDlllDUIORIJDHlmınu~ 

Paşa 
Tarihe karıştı (Meş

hur Hasan Paşa fırını) 

ONLU OLGOT 
fırını oldu. Y.üce tanıyı
cılarıma bildiririm. 

1 HALİT 
8- 5704 

11111R1mımmnnnıırııııııuııııımn ... 11•-

ZA YI 
17-12-934 te mühürümü ga\p 

ettim. Yenisini çıkaracağım<!_tn 
eskisinin hükmü yoktur. 

Balkat köyü muhtarı 
8- 5701 Şemsettin 

lıntı\'H ı..ıhıhı ve 8;\~ 1111. 

harriri falılı Rı kı ATAY. 

Umumi n<' ,ı İ> ,111 İdare: ~den 

Y<ı.7.ı işlc>rİ müdürü Nasuhi 
Bı\ YO/\ R. 

Ça11ıcırt rvf1e<;/ civ&rrnda 

Ulrıf "' •fııHr"111 l11~rlmı~·tr. 

Mm. ÜSSÜBAHRİ K UMANDANLIGI 

SATIN ALMA KOMİSYONU REİSLİ-

GİNDEN: 

CinsL 
Kuru fasulye 
Kuru üzüm 

Miktarı 

54,000 
20,000 

Münakasa 
Teminat Tarihi Günü saatr 

567 27/12/934 Perşembe ıo 
255 ,, ,, 14 

Deniz efradı ihtiyacı için satmahnacak olan cin~i ve 
miktariyle muvakkat teminatı yukarda yazılı iki kalem er
tı:ak hizalarında gösterilen gün ve saatlerde kapalı zarf usu 
liyle münakasaya konulmuştur. İstekli olanların ihale gün 
ve saatinden bir saat evel muvakkat teminatlariyle teklif 
mektuplan ayrı ayn birer zarf içinde ve herikisi ayn bir 
zarf derununda olarak komisyon reisliğine teslimi ve şart
namelerini görmek istiyenlerin komisyonumuzla htanbul 
aa Kasrmpaşa'da Deniz Levazım Satmalma komisyonuna 
müracaatları. (3675) 8-5638 

T l!:J Q K iYE 

l lRAAT 
BAN~SI 

• 

·DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T bDbR 

' 

o 

M iZ. 

Arttırım ve Yerli ,Mallar Haftasında 

BÜTÜN MALLARIMIZDA VE TERZi ÜCREILERfMıZDE 

Yüzde O gerçek Ucuzluk! 

18 Birinci kanunda Bitecektir! 

DOKTOR ALİ VAHiT 

ÇOCUK HEKİMİ 
Kooperatif arkasında sa

bahtan akşama kadar hasta
larını kabu\ edc:r. Telefon: 
1303 - 3129 8-5565 

Satılık ev ve arsa 
Kavaklı derede Lehi'itan Sefa· 

reti kuşısında üç tarafı cadde beş 
dönilm arsa ile üzerindeki kargir 
iki buçuk katlı ve banyolu hane 
ile ayrıca iki oda bir garaj ve ku 
yu ehven fiatla satılıktır. 

(Çocuk esit'teme kurumu) mu· 
hasebecisi Bay li.tyri'ye müraca· 
at. 8-5683 

Ankara asliye birinci lm
kuk mahkemesinden: 

Ankara'nrn Erzurum mahalle
slııin imam oğlu \sokağının 72 

parsel ve 5 numaralı hanesinde 

ikamet etmekte iken 339 senesin
de bir semti meçhule gidip şim

diye kadar hayat ve mematın· 

dan bir habe'; alınamadığı beyan 
olunan Ömeı oğ!u Mehmedin 
ilanen aranmasına karar veril-

miş olduğundan mwnaileyhin 
hayat ve mematından ınalUmatı 

olanların mahkemeyi haberdar 
etmeleri ikinci defa ilan olunru. 

8-5705 

SÜMER BANK 

rli ali r 

Telefon: 1618 -ANKARA 

KREM 
balsam in 
kanzuk 

Yegane ciddi gü .. 

zellik kremidir. Te- ~ 

ninizin daimi tazeli -

ğini yalnız K R E M 

B A L S A M İ N ile 

korursunuz. 

Dr. Cims'in nasır ilacı 
KORRİSİD 

En eski nasırlan bile pek kısa bir zamanda tamamile 
kökten çıkarır. 

Merkez deposu: Kanzuk eczahanesi 

Yeni Eczane'de bulunur. 
. 

i·-C!·~rııı-11 .. 11--llml~~~~~~~--ıcı 
~ ö ~ ksürükler çok defa tehlikeli hastalıklar gösterir. 

l{A TRAN HAKKI EKREl\I 
~ 

~ Bu tehlikelerin önüne geçerek öksürükleri keser ve milzmin 
~l bronşitler ile göğüs nezlelerini katiyen geçirdiği gibi nefes darlı 
~ ğına da çok faydası vardır. 
~ -~ ~ ~ --~ ~ ~ ., 
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~ Sıllbl Banyo açıldı ı 
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• 
1 SiNEMALAR l 

1 YENi Bugün, bu gece 
JOSEPH SCHMIDT'in çevirdiği 
İLKBAHAR ŞARK Si 

Güzel şarkılar, eğlenceli sahneler .. 
Oyun arkadaşları: SZÖKE SZAKAL 

LILIAN DIETZ 
Ayrıca: Dün~ havadisleri. 

1 
1 

Bugün, bu gece 
(KULÜP] 

Milyonlar sarfile vücuda getirilen oıut-

hiı film: 
M A H Ş E R 

Kıyamet kopuyor - Arz çöküyor 
- Dünya batıyor. 

Ayncaı Dünya havadiıleri. 


