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Giindelik 

TAKTİK 

Zaman gazetesine, bütün tak
tik'lerinin çoktan eskimit olduğu
nu söylemek isteriz. Bir bafyazıda 
8 000 000 türk kadınını, kuruııkı 

' ' kl . top sesinden ürken korka ar .aı· 
bi göstermek ba•it bir ~aka dıye 
geçittirilemez: Biz Velı.d Hoca!1 
Tevhidi E/kcir'ındanberı tanıdıgı· 
mız gibi bizim düşüncemizdeki 
türk kadınının, onun kafasındaki 
ümmehatı mü•limin' den ne kadar 
ayrı olduğunu da biliriz. 

Zaman gaeztesi türk devri?1i~i? 
büyük hızı içinde, artık, eskı dılı 
ile konutamazsa da, ne hıncın~~n, 
ne de sinsiliğinden vaz geçebılır. 
Onun bu sırada batvurabileceği 
taktik, dört yanını kollayarak, İfİ 
alaya almak'tır. Zaman'ın, güneı
liği enseye çevrilmit kasketi al
tından Tevhidi Elkar sarığı şim
dilik a'ncak bu kadar gösterilebi
lir. 
· İkinci Kurultayın ilk günlerin

den, kapandığı tarihe kadar, T ev
hidi Elkar'a kartı bizim auçumuz, 
itte bu oyuna gelmiyerek tuzak 
bozmak olmuftur. Bugün de bat
ka türlü olamaz. 

Zaman gazetesinin o kadar es
ki ikinci bir taktiği daha vardır 
ki son örneğini dünkü yazısının 
şu parçasında görüyoruz: ''Falih 
Rılkı'nın baılıca marifeti, kendi
ni gayet kuvvetli gördüğü ve ha•
mını gayet aciz addettiği zaman
lar hücum etmektir. Yalnız bu ya
zının Ulus'ta intişarı bizi müteeı
air etti. Çünkü Ulus, memleketin 
tarihine karı§mı§, kıymetli bir 
isimdir. Bu isim altında çıkan cid
di ve ağır batlı bir gazetede böy
le galiz yazılar yazılma1tna mü
saade edilmemelidir.,, 

Türkiye' de ne gayet kuvvetli, 
ne de gayet aciz kimseler vardır: 
Türkiye' de bir tek çeşid yurddtıf 
vardır. Eğer bu gazete bir gayet 
ciciz'lik duygusu içinde iae, onun 
da yanlıt olmadığını söylemeliyiz. 
Ancak Zaman'ın bu gayet acizlik'i 
başlıca güvenci olan Kaytak med
resenin temeline kadar yıkılıp aya. 
ğının altından kaymış olmasından 
ileri geliyor. 

Ulu• gazetesi, onu kurmuş ola
nın büyük ülküsünün sancakla. 
rından biridir. Bizim arka'mız da 
bu ülküye sarsılmaz inancımız. 
dır. Ulus sancağının altında dö
ğüşen eski yeni yüzlerce ya~ıcı
nın, kendilerinde, ayrı ayrı, bırer 
clev gücü duymaları yalnız bun
dandır. 

Sonra biz Ebüzziyazade ile ne 
Hakimiyeti Milliye'den, ne Ulu•'· 
tan, ne de Ankara' dan tanı~ırız. 
Falih Rıfkı Akıam gaeztesıode 
Tevhidi Elkar'ın kaytaklığı ile 
savasıp dururken, yanılmıyorsak, 
lstanbul, Vahidettin - Damad !'~
rid • Ali Kemal rejimi altında ıdı. 
Unutmutluktan gelmek de bir tak
tiktir. 

Zaman'ın dünl<ü yazısmda ka
Panma, kapatılma sözleri. de geçİ· 
Yor. Bunun da yukardakıler ~a
dar sinsi, ayrı bir taktik oldugu-
nu pek eyi anlıyanlardanız. · 

Kanığımız odur ki geri, gülün~, 
Yavan düşüncelere kartı en dog· 
ru savat, onları açığa çekmek, '?
kakta sürüne sürüne yıpranıp gıt
rtıelerine engel olmamaktır. Kal
dı ki bu ülkede kimse gazete ka· 
l>atanıaz: Türkiye'de kanun var
dır. Bütün yasaklar, buyruklar, 
hepsi, k;11rultay yasalarına bağlan· 
l'İııstır. Zaman da bütün gazeteler 
gibi, Kurultay yasalarına uyup 
UYtna ..t•~ma göre, çıkar, ya çık
maz. Ne çıkıp söylenmesinden 
lasalanınz; ne de kapanıp susma
ıından kavsulanırız. Kendisine, 

Adımız, andmuzdır. 

Ankara radyosW1da dünkü söylev 

Sü Bakanımız Bay Zeliaİ Apaydın 
ulusal artırma işimizi anlatb 

Ne kadar kazanırsak kazanalım, onun hiç olmazsa, onda birliıl 
artırmadan başka güvenle tutulacak yolumuz yoktur. 

-Bayanlar, Bay 
lar! 

Ulusal öko • 
nomi ve biriktir • 
me kurumunun bu 
yıl için anıldadıiı 
konferanslarda altı 
gündür bir çok öz. 
lü etüdler ve gö. 
rüıler ..aöyleadi. 
Bunlara bakarak 
ben önceden aa • 
yın dinleyicilerime 
söylemeliyim ki : 
aözlerim yalnız bir 
iki noktayı İncele

mekten ileri gitmi • 
yecektir. 

Şöyle batlaya. 
yım: Sü Bakanımız Bay Zekii Apaydın 

Paramızın korunması niçin ulusal bir 
yükümdür, bir borcdur. Bu Öz söz gö • 
türmez, herkesçe anlaıılmıı, olgun bir 
kongu (mevzu) dur. Yalnız bunda bir 
nokta var ki aydınlatılması asığ (fayda. 
lı) olur. Şöyle açayım: 

Y ıllardanberi aüren ökonomik dur • 
gunluk ve onun doğurduğu sarsıntı 
epeyce gevıemekle beraber acunun he • 
men çok yerinde bugün de kendini az 
çok göstermektedir. Yeni bir .ailkinme 
ile ileriye doiru adım atıf bir takım 
yerlerde sezilmekle beraber daha da ez· 
gin duranlar az değildir. 

Bu ayrılıkta her yerin ökonomik ve 
soysal kuruluşunu n deği,ikliği büyük rol 
oynuyor. Nasılki bu sıkıntı ilk hatlar· 
ken de bir takım yerlerde daha Önce, bir 
takımlarında iıe daha geç kendini gös. 
termit ti. 

Genel savatın ve savq sonu evrensel 
ökonomik tutumunun doğurduğu dü. 
zenıizlik her yerde oranın kurulutuna 
göre batka baıka oldu. 

Bunun hızı da yer yer değişiktir. 

ULUSLAR DERNEClNDE 

İtalyanlar Habeşlere 
karşılık verdi 

Roma, 17 (A.A) - )talyan hüku. 
meti, uluslar derneii genel katibliiine 
İtalyan - habeı hadisesi hakkında bir 
nota vermiıtir. Bu notada saldmıın ha. 
beşliler tarafından yapılmıt olduğunun 
iababna çalıtılmakta ve bilhassa Valval· 
ın İtalyan Somali' sine aid olduğu ve u • 
zun ydlardanberi İtalyan kıtalarınca İf· 
gal edilmekte bulunduğu bildirilmekte -
dir. 

Habeı komiseri, İtalyan kumandanına 
karıı bu yerin Habeıistana aid olduğunu 
ileri sünnüt ve bu mıntakada ilerleme. 
ye hakkı olduğunu iddia eylemiıtir. An· 
cak İtalyan kumandanı bin kadar kiıi
den mürekkeb olan muhafız habeı kıta· 
sının geçmesine müsaade etmemiıtir. 
1 talyan notaaında aınır tahdidi komiayo. 
nunua bu mıntabyı terketmiı oldufu, 
yalnız muhafız babet lotalannın V alval. 
da kalarak yerli kıtalar askerlerini kaç
maya kııkırtbklarını bildinniılerdir. 

Bu nota, babetileria, S ilkkanun ta
rihinde hiç bir tahrik olmadığı halde 
italyan garnizonuna saldırmıı olduktan, 

(Sonu 6. ıncı sayrf ada) 

türk devriminin yüksek özlüğünü 
kavramağa çalıflJlaktan, rejim 
yasalarmı okuyup belle~ekten 
baıka bir öğüd de veremeyız. 

Falih Rıfkı ATAY 

Tutalım lngilterede her yandan Ön· 
ce duyuldu, ve gene her yandan daha 
erken düzelmeye yüztuttu. Franaada ise 
daha geç sezildi ise de bugün de sür • 
mektedir. 

Bu sarsıntı önünde ulusların tutumu 
da değiıiktir. Her yer bu acun saran 
yaranın sargıaını kendi kuruluıuna , 

yordamına, yatkınlığına göre seçti. Fran
sızlar daha çok biriktirmeyi seven öko. 
nom bir ulustur. lngilizlere aelince on.. 
lar biriktirmeyi değil iti severler. Çok 
it yapmalılar, çok kazanmalılar, çok da 
harcamalılar. Buna göre lngiliz tutu· 
mu için para gittikçe İnmeğe yüz tut· 
muı olmalıdır. Böyle para kasalarda 
durmaz, korkar, kaçar, ite bağlanır, böy. 
lelikle iı çoğalır, artar. İngilizlerin de a. 
radığı budur. Bu tutumun betini, ben. 
zini bugünkü düıük İngiliz lirasında gÖ· 
rüyoruz. 

Fransızlara gelince onlar biriktirir. 
Acunun kullandığı milyonları ditlerin • 
den arhrmıt biriktiriciler onlardır. iki 

(Sonu 2 inci sayliada) 

Bay Ruzvelt f ev kal
a de salahiyet mi 

istiyecek? 

f 
*i · ı ı 

Birle~ik Amerika hükllmetleri Cümhur
reisi Bay Ruzveld 

Nevyork, 17 (A.A.) - Reiıi
cümhur Bay Ruzveldin kongreden 
öteki uluılar arasında bir savat 
çıkarsa Amerika'mn alacağı duru
mu belirtmek ve Amerika'mn yön 
süzlüğüne ne suretle koruyacağını 
tesbit etmek için Rei.aicümhura 
fevkalade salahiyetler verilmesi
ni istemeyi dütündüğü ıöylenmek
tedir 

18, ILKKANUN l 934 SALI 

'Biikre§, 17 ( A. A.) - En mülıim Romen 
gazeteleri Tiirkiye lıiikunıctinin rulıanile

rin kılıkları lwkkırıda aldığı son kamrın 
'doğruluğu iizerinde siirekli neşriyat yaı1-
makta tıe hararı alkı*lanıal.:ıadırlar. 

Her yerde 5 kuruş 

Kurultay toplantısı 
Dün Kurultay Kültür Bakanı Ray Abidin Özmen'le Maliye 

Bakanı Fuad Agralıyı dinledi ve iJcri sürülen yatoayı onadı. 

Kurultay dün Bursa Saylavı 
Bay Esad'ın baıkanlığında topla
narak değiıtirilmesi İstenen asker
lik mükellefiyeti kanununun ikin
ci maddesinin değişimine yer ol
madığı hakkındaki mazbata ile 
mübadil, gayri mübadil, göçmen 
• muhacır • ve sair kanunlara gö
re tefviz veya adiyen tahsis olu
nan gayri menkul emvalin tapuya 
bağlanmasına dair kanun üzerin
de görütülmüt, mazbata ile kanun 
onanmıttır. 

Meslek dııından alınacak mu
allimlere verilecek maat hakkın
daki kanunun görütülmesinde bir 
ıorguya karşılık olarak Kültür Ba
kanı, bugünkü kanunla verilmek
te olan maaşın bu it için yetmedi
ğini ve askerlik yapmakta olan 
muallimlerin yerlerini boş bırak
mamak için hariçten muvakkat 
muallim alınmasında zaruret bu
lunduğunu söylemittir. 

Bay Abidin Özmen, kanun hük
münün 934-935 senelerine mün
hasır bırakılmasının sebebleri 
hakkındaki sorguya da: Kanu
nun hazırlanmasında yalnız bu 
yılın ihtiyacı göz önüne alındığı
nı, gelecek yıl için de böyle bir 
durum olursa onu da karşılamak 
malC:aadiyle 1935 genel denklet· 
me kanununa bugün Kurultayın 
onayına sunulan kanunun meri
yetine dair bir madde konulması 
hususunda Maliye Bakanı ile an
la,mıı oldukları karşılığını ver
miştir. 

Maliye Bakanı söz alarak Kül
tür Bakanının ,imdiye kadar bu 
gibi dışardan alınacak muallimle
re verilecek maaıların yetginsiz~ 
liğini ileri sürerek bunun artırıl
masının mümkün olup olmadığı
m sorduğunu ve görülen zaruret 
karıısında bu muvakkat muallim
lere verilecek maaş miktarının üç
te iki nisbetine çıkarıldığını ve 
btinun muvakkat mahiyeti dolayı. 
siyle daimi bir kanun olarak tek-

lifinde zaruret görülmediğini bil
dirmiştir. 

Bütçe encümeni mazbata mu
harriri Bay Mükerrem Ünsal Kül
tür Bakanı Bay Özmen'in ileri sür. 
düğü askerlik yükümlerinin mu
vakkat olduğunu ve bundan ıonra 
kanunla tesbit edildiği gibi asker
lik hizmetlerini görmemİf olanla
rın devlet hizmetine alınmıyaca
ğını ve artık dııardan muvakkat 
muallim alınmasına ihtiyac k"I. 
mıyacağını bildirmiıtir. 

(Sonu 2 inci sayrfada) 

Saylav seçimi 
Birçok vilayetler eskisin

den fazla saylav çıka
racaklardır. 

İçeri İtleri Bakanlığına bugün 
de gelen tel yazılarına nazaran 
Aydın, Balıkesir, Bayazıd, Bile
cik, Bursa, Çanakkale, Çankırı, 
Çoruh, Çorum, Diyarbekir, Gire
sun, Gümüşhane, lçel, Isparta, Ku 
tamonu, G. Anteb, Kırklareli, Ko. 
caeli, Konya, Kütahya, Malatya, 
Manisa, Mardin, Niğde, Ordu, 
Seyhan, Samsun, Tokat, Trabzon, 
Urfa, Burdur vilayetlerinden de 
esas defterleri teftiş heyetlerine 
16-12-934 günü verilmiıtir. 

Bunlardan Burdur vilayeti ge
çen intihabtakinden bir fazlasiy
le 3, Trabzon 2 fazlasiyle 9, To. 
kat 2 fazlasiyle 7, Samsun 2 faz
lasiyle 8, Seyhan 1 fazlasiyle 8, 
Manisa 2 fazlasiyle 11, Malatya 3 
f azlasiyle 9, Kastamonu 2 fazla. 
siyle 9, Gümüşhane 2 fazlasiyle 
5, Çankırı 1 f azlasiyle S, Bursa 2 
f azlasiyle 11 ve Aydın 1 fazlasiy. 
le 6, İzmir 2 fazlasiyle 13 saylav 
seçeceklerdir. Esas defterlerini tel 
tiş heyetlerine veren vilayetlerin 
adedi bugün 45 e baliğ olmuıtur. 

Seçim çalııması diğer vilayet
lerde de hararetle devam etmek
tedir. 

Türk inkılabı dersleri 
Cümhuriyet Halk Fırkmn Genel Katibi Bay R. Peker'in Ankara 

Hukuk Fakiilte.,inde f'velki giin ı•erdiği tiirk inkılabı deninin 
dünkü sayımıza lwyam.adığımız p<ır,,;mnnı bugün okurlarımıza 
sunuyoruz: 

Bu vaziyette iki cebbe kartı kartıya. 
dır; Birincisi büyük ticaret ve sanayi er· 
babının kurduğu cebbe, öteki de iıçi il· 
nıfının cebhesi. İfÇi hayatına lazım olan 
feyleri almak noktaamdan müstehlikti. 

bir fikirle kurumlandırılmıı olması lazım 

Kurumlanan itçiye kartı patron, onu 11. 

kııtınnak için ''lock.out,, u bulmuttu. 
Bu hareket bir anda yüzlerce ve 

binlerce itçiye yol verdirmekti. Bun
dan makaad diğer İfçiler üzerinde 
terör tesiri yapmak ve itçileri az para ile 
çalıımaia mecbur etmekti. Buna kartı 

da İfçİler ırev ıilahını kullandılar. Bu 
ailah, patronların "lock.out,, tedbirine 
kartı toptan iti terkederek onu itsiz bı
rakmak tarzında bir mücadele sistemİy· 

di. Fakat patron iıini kıaa bir zaman 
için bırakabilirdi. işçinin ise grevi te
sirli bir silah gibi kullanabilmesi için 
gündeliksiz, vasıtasız bir halde yaıama. 
sına çare bulmak İcab ediyordu; grev 
halinde iıçi gündeliğini bulmak imki. 
nına aabib delildi. Grevin muvaffaki • 
yetle tatbik edilmesi için de aindikalist 

geliyordu. Zaten sindikalizm, ilk tat-

bik ıahaıına girerken, buna bir taarruz 

vasıtası tekli verilmemiıti. Sindikalizm. 
İfçİ sınıfını tek faydada birlettiren bir 
umumi tesirden doğmuştu ki bu tek fay
dada birleşmek duygusu, itçiler araıın -
daki müıterck faydaları almak için be. 
raberce hareketin zaruri olduğunu mey

dana koyuyordu. ilk ıindikaliat fikirler 

Fransa ve ltalyada doğuyor ve derhal 
yer yüzünün büyük sanayi memle • 
ketlerine yayılıyordu. Arbk iki ceb-

he yavaf yavaı artan bir bava içinde 
mütemadiyen çarpıtmağa baıbyorlardı. 
lıçi sınıfı, 19 uncu yüzyılın sonundan 
önce kendini korumaktan ibaret olan 

vasıtalarını görmüyor ve bir çok toplan. 
tılar ve sosyalist edebiyatının geniıle • 
mesi netiycesi, patron sınıfına a~ıktn~ 
taarruz ederek taarruzunu da genııleta· 
yordu. 

(Sonu S inci sayıfada) 

. 



SAYIFA 2 

DIŞARDAN 
FRA~ TSA'DA 

B. Flanden "rejimi muha
fazakarlığa feda edeme -

yiz,: diyor. 
Paris, 17 (A.A.) - Belediye yasa

sının 50 inci yıldönümü dolayısiyle top 

lanmış olan binlerce belediye başkanı -

nın önünde söylemiş olduğu bir söylev 

de başbakan B. Flanden, şöyle demiş. 

tir: 

"- Kurumlar, canlı yaratıklar gibi do

larlar., ihtiyarlarlar ve ölürler. Yalnız 

kurumların yeniden gencleşmek ve baş

langıclarındaki meziyetleri tekrar ele 

,eçirmek gibi bir iyilikleri vardır. BU

ttin sıyaaal rejimler, zamanla gitgide 

artan birçok ıuiiıtimalleri kabule mec

bur olurlar, hareket duygusunu ve me

ıuliyet dütünccsini kaybederler. ~

mokrasilerde hayatlarının bu safhasına 

ıelmiı gibi görünüyorlar. Bu safhada 

onlar için ya yeniden dirilmek veya 

ortadan kalkmak gerektir. Ferdin kur

tuluşu ve halk kütleleri mukadderatı

nın düzenlenmesi için o kadar çok u

mud veren bu rejime biz çok bağlıyız. 

Onun için bu rejimi çok dar olan mu

llafu.:akArJık zihniyetine feda edeme

'iz.,. 

B. Löhrön'ün bir söylt·Yi 

Paris, 17 (A.A.) - Cümhur Ba§ka
nı B. Löbrön, belediye başkanları mec
lisinin yapmış olduğu bir toplantıda bir 
ıöylev söyliyerek §Öyle demiştir: 
"- Fransa, diktatörlük yapmış olan 

Ulkelerin izine gitmek istemiyor. Fran
sa asırlarca harcanan çalışmaların me· 
deniyet ahınında toplıyabilmiş oldu
ğu yüktek ve insani şeyleri kurtarmak 
için bilyilk inglliz demokrasisinin ya
nı başında yer almıştır.,, 

Kendisi, sözU Başbakan B. Flanden'e 
bırakmazdan önce belediye başkanları
nın bu buhran zamanında görmek mec
buriyetinde bulundukları işin çok zorlu 
olduğunu söylemiştir. 

M. Löbrön: fransız ruhu için - ci
f erler için hava nasıl gerekse - o dere
cede gerekli olan hUrriyetin korunması 
lüzumuna işaret etmiş ve fakat bu hilr
riyet ülkenin takviyesini istemekte ol
ouğu otoriteye ve hükfunet istikrarına 
muarız olmadığını söylemiştir. 

Kendisi, kitiael menfaatlerin müşte
rek ulusal menfaate daha açıkca bağ
lı tutulmasını istemiştir. 

Silah yapış 'c satışının 
kontroliı isteniyor 

Paris, 17 (A.A.) - Barışı koruma 
fransrz kongresi, bir karar sureti kabul 
etmiştir. Bu karar suretinde bilhassa 

silah yapışı ve satışı hürriyetinin or
tadan kaldırılarak bunların ulusal ve 

uluslararası bir kontrola bağlı tutul
ınası istenmektedir. Bu karar da aynı 
ıamanda imal, ithal ve ihracat ruhsati-

yeleri çıkarılması ve bunları uluslar 

derneginin kontrol etmesi de iı:tenil

mektedir. 

Fransız futbolcuları ) ugo lrn ları 
3-2 yendiler 

Paris, 17 (A.A.) - Fransa ve yu

goslav ulusal takımları arasında oyna

nan futbol maçı, çamurlu ve kayıcı bir 

alanda yapılmış ve bu durum yüzünden 

maç teknik bir yükseklik göstereme

miştir. Oyun sonucuna üç dakika kala 

attığı son bir golle, Fransa, maçı 3-2 

ka2anmııstır. 

n. J.,aYal"in Roma e)ahati 
flalıa yapılamıyor 

Roma, 17 (A.A.) - Tribuna gazete
si yazı} or: Hakikat en sonra eski gö
rüş anla m:ızhklarını altetmiş ve Fran
sa ile 1t lyanın Avrupa sıya asındaki 
durumlarını - mües ir neticeler. verm k 
tizere - biribirine yakı~ tınm tır. 

Bu te, B Laval'm Roma &wya-
lıati t r'hi hak m1 ötekı ga cler-
ce v ril n d ıyuml rm pek o kad r doğ
ru ol ı ı ını ve bu ziyaretin uygun 
bır a yapılaca mı yazmakt dır. 

SAR ışı 

Sarda bir yabancr zabiti 
yaraladılar 

Sarbruk, 17 (A.A.) - Evelki gece 
saat 3 de zabıta işlerine memur zabit. 
terden biri ile halk arasında tüfek ate. 
şi açmakla sonuclanan bir hadise olmuş 
tur. İki arkadaşını otomobille götürmek 
te olan bu zabit yanlış bir manevra yü 
zünden otomobili yaya kaldırıma çıkar
mış ve bir kadının yaralanmasına sebeb 
olmuştur. 

Bu kaazyı gören bir çok kimseler, 
kadından yana çıkmışlar ve sivil kılığın 
da olan zabite kötü muamelelerde bu
lunmuşlardır. Zabit kendisini ölüm teh
likesine maruz kalmış sanarak rüvel
veri ile ateş etmiş ve orada bulunanlar. 
dan birini karnından yaralamıştır. 

Bunun üzerine vakada anık bulunan 
lar, zabite hücum etmi~lerdir. Zabit 
hastahaneye kaldırılmıştır. Yaralı kadr. 
mn durumu ağır değildir. 

Hadi~e tetkik ediliyor 

Sarburk, 17 (A.A.) - Sar hükümet 
komisyonu çıkarmış olduğu bir bildirim 
le geçen akşamki hadiseleri anlatmıt ve 
§iddetli tahkikata girişilmiş olduğunu 
bildirmiştir. Bu bildirimde de tahkika. 
tın sonunu bekliyerek hadisede parma
ğı olan gönüllü zabite işten el çektiril
miş olduğu ilave olunmaktadır. 

ar a1nıanlarmm niimayi~i 

Sarbruk, 17 (A.A.) - Alman cephe

sinin tertib etmiş olduğu nümayiş, sü

kun içinde geçmiş ve hiç bir hadise ol

mamıştır. 

Toplu açlık grevi 
Selanik, 17 (A.A.) - Tiltiln işçile

rinden 270 i kadın olmak Uzere, ~00 ki-

şi dört gündenberi hiç bir şey yiyip 
içmemekte ve imalathaneden çıkma

maktadırlar. 

Sebebi de, ücretlerinin artırılması 

dileklerinin yerine getirilmemesidir. 
Bunlar tütün balyalarını yığmak sure

tiyle imalathanenin bütün kapılarını 

kapamışlardır. Zabıta, bir takım hlidi
selere meydan vermemek için menfi bir 
durum almıştır. Yalnız imalathane içe
risine yiyecek sokulmasına engel ol
maktadır. Aynı zamanda imalatha~enin 
suyunu ve elektrik cereyanını kesmi§
tir. Bu mahrumiyetler dolayısiyle işçi
lerin durumları pek kötü olsa gerek
tir. 

SOVYETLER BIRLıCtNDE 

Rus müzikçileri müzik 
devrimimizi kutluyorlar 

Moskova, 17 (A.A.) - Jurnal de 
Mosou, son günlerde Türkiye Reisicüm
hurunun Kurultay'da türk musikisinin' 
düzenlenmesi hakkında söylemiş oldu

ğu söylev dolayısiyle Ankara kon er
v tuvarına rus musikişinasları ile artist
leri tarafından gönderilmiş olan bir 

telgrafı nesretmektedir. 
Bu telgraf, birçok sayılı müzi' çi

lerle artistlerin imzalarını taşımakta

dır. 

YUGOSI... \ VYA'DA. 

Kıra] AIPksanrlr Köprii,.ii açıldı 

Belgrad, 17 (A.A.) - Saltanat nai. 
bi Prens Pol, öbür naib Stankoviç ve 
beraberinde hükumet adamları bulunan 
başbakan B. Uzunoviç olduğu halde 
ölen kırat Aleksandr'm adını taşıyacak 
otan ve Belgrad'ı Yemun'a bağlıyan 

köprüyü açmıştır. 

) u~oı;la,)a'da ı·e\iz)ODC'll hir 
ı-isale dağıtıldl 

B lgrad, 17 (A.A.) - Zagrabden a
lınan b beılere göre sınırı geçmek ko
laylıklarına malik bu.•ınan zengin m, -
car eşrafı Yu o 'av a'da- revizyoncu 
ve Yu o } ~ ht, r bir -.ris le. d -

risale, Hırvat lisaniy
lc yazılın ve bu "Tc.pol,, adı ıle Bu

p te'de b ılw tır. 

ULUS 

DAGNIK DUYUl\11.AR 

Amerika ahı yiiz tavyare . . 
yaptırıyor 

Nevyork, 17 (A.A.) - Sü Bakanlı

ğının yıllık raporu, hemen altı yüz tay

yarenin sipariş edilme.sini istemekte· 

dir. Bunların yapılması, önümüzdeki 

üç yıl içinde bitirilecektir. 

Portt·kiz'de saylav seçimi 
Lizbon, 17 (A.A.) - Ulusal meclis 

için yapılan seçim, büyük bir sükGn 

içinde geçmiştir. Seçicilerin yüzde sek

seni seçime katılmıştır. 

Grc\·İn föıiinc gc<·nwk i<'İn 
Barselona, 17 (A.A.) ·-Zabıta, Ka

talonyanın bütün sendikaları murah
haslarının dün Barselona Genel İş Fe
\ierasyonuna yardımlarını ilan için bir 
toplantı yapacaklarını öğrenerek gere
ken yerlere memurlar koymuş ve biri
biri ardıııra murahhaslardan yirmi ki
şiyi yakalatmr§tır. 

Fransız parlamentoım ne zaman 
kapanacak 

Par is, 17 ( A.A.) - Parlamentonun 
toplanma devresinin 22-23 ilkkkinun 
gecesi bütçenin buğday ve şarab hakkın
daki projelerin ve ulusal korunma için 
800 milyon tahsisatın kabuliinden son
ra kapatılması ihtimali vardır. 

Kurultavın dünkii 
.t 

toplantı~ı 
(Başı 1 inci sayı/ada) 

Bu görüşmelerin sonunda kanun hük· 
miinün 1934-1935 senelerine şamil oldu
ğuna dair madde, verilen bir takrirle 
kanundan çıkarılmış ve diğer maddele· 
ri olduğu gibi onanmıştır. 

Orta tahsil okullarına Bakanlar He

yetince tayin olunacak mikdarı yani 60 
lirayı geçmemek üzere alınacak yardım
cı muallimler hakkındaki kanunun gö • 
rüşülmesinde de bazı saylavların sor
gularına karşılık olarak Kültür Bakanı 
Bay A. Özmen orta okullara alınacak 
muallimler için kanunda muayyen şart. 
lar bulunduğunu ve bu okulların mual
lim ihtiyacını karşılamak için bu teklif
lerin yapıldığını söyledi. Bunda zaruret 
bulunduğu noktasında ısrar ederek okul. 
larımızda çocukların muallimsiz kalma
ması için sunulan kanunun onaylanma. 
sını istemiştir. 

Kültür Bakanı Bay A. Özmen bu 
fırsattan istifade ederek okullarımızda 

okuma programlarının verimli olması yo
lunda alınmış kararla imtihan şekilleri 

etrafında izahat vermiş, geçen yıl imti -
hanlarında liselerin son sınıflarında bulu 
nan 1260 talebeden 456 talebenin sınıf. 
ta kaldığım ı 1 talebenin imtihana girme
diğini ve geri kalan 789 talebenin de 
geçtiğini orta okullarda ise 2128 son sı 
nı( mevcudundan 111 O unun sınıf geçti 
ği ve mütebakisinin kaldığını söylemiş 

ve bu neticenin neden ileri geldiğini an
latmıştır. 

Kültür Bakam yeni okullar açılırken 
bina, okunma vasıtaları, muallim gibi ih. 
tiyaçları göz önünde bulundurmakla be. 
raber her yıl artan talebe sayısı karşı -
sında mevcut okullarda sınıf adetlerinin 
artırılmasından kaçınmanın imkanı ol -
ınadığını ve her yıl da bunun tabii bir 
seyir takib ederek artacağını söylemiş 
1933 ders yılında 141 ve 1934 ders yı
lında da 127 sınıf açıldığını bildirmiş
tir. 

Kanunun birinci, ikinci maddeleri o. 
kunmuş bu suretle alınacak muallimler -
den liyakat gösterenlerin kurslardan ge. 
çiriterek daimi muallimler kadrosuna a. 
lınması için verilen bir takrir kültür en 
cümeninc verildiğinden diğer maddele. 
rin görüşülmesi bu yüzden başka toplan
tıva bxrakılmıştır. 

Kurultav bundan sonra olen Bursa 
saylavı Bay Emin Fikri Özalp'ın Lon -
dr 'da hukuk tahsil eden o wlunun tahsi
lini bitirinciye kadar ve üç kızının da 
ilk, orta ve li eh.ri bitirinciyı; k dar 
Kültür B k l .,nca okutturulm ı~n 
h kk dal i k n nu on mı ve daı; • -
mı tır. 

hurultay pcr embe günü toplanacak-

tır. 
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Ankara radyosw1da dünkü söylev 

Sü Bal\:anımız Bay Zeli:ai Aı)ay 111 

ulusal artırma işimizi anlattı 
(Başı 1 inci sayıfada) 

yıl önce ulusal biriktirme için gene bu 
radyoda konuşurken Fransa'da yalnız 

üçer beşer frankların birikmesinden 
toplanan ve milyarla sayılan biiyük sa
yılar söylemistim. 

Bu tutumda olan bir ulusun para 
sıyasası da frankın kurunu yüksek tut
mak altınla başabaş yiirütmektir. Nete· 
kim öyle oluyor. Çünkü hem biriken 
paraların değerini düşmekten koru
mak hem de yeni biriktirme isteği için 
ulusa inan ve güven verebilmek gerek
tir. 

Buiki örneği seçip göz öniine koy· 
manın neden ileri geldiği anlaşılıyor 

sanırım. 1 stedim ki İngiliz tutumunu 
örnek 'alarak bizcle de i~i çoğaltmak 

jçin parayı dütürehi1irmiyiz yolunda 
bir düşünceye karşılık vereyim. 

Bunun için ilkten kendimizi anlı· 

yalım: 

BİT. .... i~ adamımı yoksa biriktiriei 
mi olmak istiyeceğiz? Bu iki yönden 
hangisine akmalı hangisi için anıklan
malıyız? 

Kuruluşumuzun, tutumumuzun yö
nü bu iki amaçtan hangisine doğru hız 
almalıdır? Hangisini seçmeliyiz ki u
lusumuzun yöndemine uygun gelsin ve 
daha verjmli, umud1u olsun. 

Biz ilkönce ~unu biliyoruz ki işi 

çoğaltmak için ulusal ürilnü artırmak, 
artırmak için de ona göre düzen kur
mak gerektir. Bu düzeni gerek tanm 
alanında gerek başka ökonomik alanla
rında kurmak için ise önce para sonra 
da teknik gerektir. 

Teknik işi de en son bir para işidir. 
Buna göre parayı nereden bulacağız. 

Bunu ya yurdun içinde ulusun ve ulu
şun biriktirmeleriyle bulacağız, yahut 
da dışardan ödünç almakla. Ödiinç ise 
istemekle bulunmaz. Onsuz yaşamak 

yetikliğini göstermek gerek. Yoksa 
beklemeğe kalrnca beklemek durmak 
demek, durmak da geri kalmak ve ge

rilemek demektir. Bunu onaylryamayız. 
Bundan ötürü bizim ulusumuz için tek 
esen yol: biriktirme, artırma yoludur. 
Atalar sözüdür: İşten artmaz dişten 

artar, derler, pek doğrudur. Yapacağı
mız da budur. Ne kadar az kazanırsak 
kazanalım en gücü onun hiç olmazsa 
onda birini artırmadan başka güvenle 
tutulacak yolumuz yoktur. Günde on 
kuruş kazanabilen bir işçi dahi on ku· 
ruşunun bir kuruşunu artırmakta bü
yük bir yurd borcunu ödiyor, askerlik 
gibi kutlu bir yükümü yapıyormışca

sma kendisinde bir sevine bulmalı ve 
ancak bu güzeyde de çocuklarının esen
liğini yaratacağını bilmelidir. Kazan
cın onda birini harcamıyarak biriktir
mek demek Türkiye'nin tüm ulusal ürü
nü bir milyar türk lirası olduğuna gö· 
re yılda yüz milyon türk lirası birik
tirmek demektir. Bakın birer beşer ku
ru tan neler doğar. Fransızlarınkisi de 
tıpkı böyle doğmu tur. Bunu yapmadan 
bac;ka inan ve güvenle gideceğimiz yol 
olmayınca paramız iein sıyasnmızın ne 
o1acağı kendiliğinden besbelli oluyor. 
Demek ki bifrn için tlc öz olan ve ilk 
yapılma-:;ı gerekli bulunan iş, biriktir· 
mek olunca paramızm de w erini koru
malıyız ki hem biriken p ranın değeri 
a.ı lm sın hem biriktiricilerin inanı ve 

güveni çoğalsın. 
Şimdi de fırkamızın özgü inanı olan 

demokrasi ile ulusal ökonomi arasındaki 
karşılıklı gerekleşme (interdependance) 
üzerinde, daha doğrusu ulusal ökonomi 
bakımındcın demokrasi için bir kaç söz 
daha ekliyelim: 

Ulusal ökonomi sıyasasının amacı u. 
tusça en büyük randımanı alm::ık için u
lusun ayrı ayrı her kişisine en verimli 
çalışma yolunu anıklayan ve ulus bütün
lüğü içinde birbirini tamamlayan bir ö
konomi yaratmaktır. 

Bundn en büyük rol (Volonte) de. 
dil:leri, istek, irk ve buyurutundur. Bu 
i.ıç tüd:çe sözün ayn ayrı anlamlarını 

s çiyorsunuz. İradenin hızlan ve güç. 
teri ayrı üç k rtesini ayrı sözlerle daha 
aydın ve .. çık anl m i edim. İlk ön
ce i tek ulusal ol cak; b.ınunla k lmı -

y c 1c., aksiyon"', irlte g cc k, bununla d 
l::tı\mıy c k gücü y til r i bütürt ulusu 
ar n. ulusun, ülkü ünü, t r'hinı. örü

rünü, inanını, akıntısınr, yord m 111, h r 
ki 'd n i •i k vra n, onu dil dn ama. 

ca yürütmek için ökonomı profesörlerı • 
nin dediği gibi bilgi yapan bütün us ôz
lerinin ayrı ayrı hepsiyle aydınlanmış 

olan bir Volonte, bir önder buyruğu o
lacak. 

Acunun her yanında ulusların büyuk 
hamleleri, kültür sivilizasyon bakımın -
dan büyük değişiklikler hep bu volonte 
gücü ve hızı ile oldu. Bu bir üründür ki 
gücü, çevresinde toplanan enerjilerin 
tansiyoniyle ölçülür. Böyle olunca ak. 
siyon adamları ve onlarla birlikte bütün 
ulusal dirim (hayat) her tutamağı kul. 
lanarak soysal yaşayışın her yönden ilerı 
lemcsini sağlamak ve perkitmck için ge
rekli olan tek özü bulup çıkaracaklar· 

dır ki o da bütün enerjilerin en yüksek 
kertede (Tansiyon) birleşik çalışma yo. 
luna koyulması (Co11aboration) dır. 

İşe böyle başlanınca ilk gerekli ne• 
reselerden biri de ulusal ökonomiyi tek• 
nik temeller üzerine kurmaktır. 

Söz buraya gelmişken Nansi üni .. 
versiteıi ulusal ökonomi profesörünüR 
pren&ip olarak ileri sürdüğü bir ana 
düşünceyi de söyliyeyim : " Uzun uza. 
lar arasında ucuz ula~tınma ve taşıma 
için demiryolları olmasaydı bugün bir 
ilim olan ulusal ökonomi sözün tam anla. 
mile kunılamaZ', yer yüzünde tutuna. 
mazdı., diyor. 

Guçekten bir yurdun her yanı de
miryolla.rile biribirinc bağlanmamış o
lursa onda bütün yurdu saran ve biribi. 
rini tamamhyan ulusal bir ökonomi 
kuruluşu yaratmağa yol bulunmaz. Bi. 
zim de on bu kadar senedir hep kay• 
gumuz sa\•aşımız bu değil mi? 

Ulusal ökonomi profesörlerinin 
böyle prensipler koyduklarını da gö
rünce adam bizim ulusal sıyasamızırı 

ne kadar eyi tartılmıı oranmış olduğu• 
nu düşünerek övünüyor .. 

Bütün bu varlığı büyük öndere, A. 
tatürk'e borcluyuz. 

Demokrasiye gelince onun da ama. 
er ne kadar olabilirse o kadar gok ak 

denkliği (hukuk beıraberliği) yapmak 

bir yurd içinde yurdseverler arasında• 
ki geçinme, anıklık, kültür ayrılıkl:ırını 
azaltmak, her kişiye en çok ve en ve
rimli çalışma yordamı ve buna göre en 
eyi yaşamcı kolaylığı bulmaktır. 

Bunun en kestirme yolu ulusal öko• 
nomidir. Çünkü bu sistem her yurdse. 
verin denk kertede benimsediği uluşa 

(devlete) bağlıdır. Utuşun ise her yurd· 
severi en yüUsek değerde yetiştirmekte 
ancak ası (faydası) vardır. 

Hukuk talebe birliğiniP 
bugünkü toplan tısı 

Bugün Hukuk talebe birliğinin te§eh

büsiyle hukuk talebeleri saat 13,15 de 

Hukuk Fakültesinde toplanarak Saman• 
pazarı yoliyle Cümhuriyet abidesinin ö. 

nüne gelecekler ve bir alan mitingi ya • 

parak yerli malı kullanmak ve artırmak 

için and içeceklerdir. Toplantıya muzi• 
im da İştirak edecektir. 

Ankara HalUevi 
PlYA'SO KO ~SCRİ 

19 ilkk"nun çarşamba günü saat 21 
de Profesör - Wilhelm Kempff taro.fın
dan verilecektir. 

PROGRAM: 
1 - BAH - Kromatik fantezi ve fö~ 
2 - MOZAR - Sanat Adur. Andat. 
2 - MOZAR - Sonat Adur. Andant 

Menueto. Türk Marşı 
3 - ŞUBERT - a) Impromtü op 90 

b) Standşen Horş. List - Kempf' 
4 - BETOVEN - Sonat F mol op 

75 Apasionata. Alegro. Andant• 

Alegro - presto. ---··-·-
Açık dileğim 

Kısa bir h:ıstalık sonunda ölen zc"l· 
cim Nakliye Mufettişi General 11 yri 
Tarhanın olümünün vcrdı i acıyı paY" . ' 
la an saygı değer silah ark d 1 rıY 
akraba ve dostlarımı ayrı n r l 
tık vermeg son uz 
du w undan k ... lptc,n t 
yazıl rıml:ı una m. 

cıl rım 1 
kµ l<'c'rni 

N kı=ye 11 l fetti ı G 
Tarh n' n ı 

S z n H .,ri 

H 
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\'arı - sıym~aı • Oz tiirlıfe 

Fransız Ottawa'sı i Ç D UYUML AR tJlisin hıncı 
Kla.ilderJ en Çevirmeler: 

lngıltere, serbeat ticarei.•n ,.ılulm .. k
ta olduğunu sezer se:.ı:mez imparatorluk 
pazarlarını birbirine tahsiı etmek üzere 
Ottawa konferansım yapmıştı Şu son 
iki yıldanberi İngiliz ökonomyasında ve 
rnaliyesinde göze çarpmakta olan iyilik, 
Ottawa"nın verimi sayılabilir. Gerçi, 
Önumüzd(ki yıllar da, Ottawanın ak -
sülamellerini getireceklerinden, onun 
rnenfi cebhesini tebarüz ettireceklerdir. 

Şu sıralarda, Fransa da bir Ottawa 
konferansı ile uğraşıyor. ''Conference 
İmperiale,, adı verilen bu konferansın 
amacı, acun pazarlariyle ilişiğin kesil -
memesi şartiyle, anavatan ve koloniler 
arasındalti ticaret pazarlarının elden gel
diği kadar berkitilmesi ve birbirlerine 
karşı rüchanlar göstermesidir. 

Şu var ki bazı fransız gazeteleri de 
dahil olmak üzere cihan matbuatında 
görülen obj.ktif tahlillere göre, iki Ot
tawa arasında, gerçekten büyük bir fark 
vardır. Bu fark, iki imparatorluğun sı
Yual yapılarından ileri gelmektedir. 

lngiliz Ottawa'ıında, ingiliz kırallığı 
Dominionları ile konuşmu!tur. Bunlar 
ile kıralhk araaında denk haklar bulun. 
duğu ileri sürüleınezse de, bütün konuı
rnalar sırasında, her iki taraf da hiç tüb
hesiz her şeyi açık konuımuıtur. lngi -
liz Ottawa'sında kırallık ile Dominion -
lann devlet adamları, kararlara, a -
çık bir taleb ve mukabil taleb, açık bir 
tenkid ve mukabil tenkid netiyceıinde 

varmışlardır. 

Halb;ıki Fransa'nın bugünkü "lmpa.. 

ratorluk konferansı,, nda, dava, merkezi 

hükumet ile onun kolonilerdeki memur_ 

ları arasında konuıulmaktadır. Demek 
oluyor ki fransızların konferansı daha 
ziyade, resmi bir komisyon toplantısı • 
dır. Onun içindir ki zaten, konferanı 
hakkında pek az şey sızmaktadır. 

Eğer fransız imparatorluğu İngiliz 
İmparatorluğu gibi gittikçe federalleş -
ineğe elverişli bir varlık olsa idı iki kon
ferans arasındaki farklar daha az olur _ 
du. Bununla beraber, ister ana memle
ketleri kendi aralarında, ister kolonileri 
kendi aralarında, ister iki imparatorluğu 
kendi aralarında karşılaıtıralım, bu se

fer ökonomik bakımdan da büyük ayrı -
lıldar görürüz. 

lngiltere Fransa'dan çok daha sana
)İleşmiş bir memlekettir. Aynı ıey Do
lninionlar ile fransız müstemlekeleri için 

ıöylenebilir. Öyle ki, Fransa'nın yahut 
tnüstemlekelerinin acun pazarlarına olan 

bağlılık yüzdesi çok daha yüksektir. Bu 
demektir ki. bir fransız Ottawa'sı, sıya. 
•al bakımdan mümkün olsa bile, bunun 

Ökonomik bııkımdan çerçevesi, İngilizle
tinkine göre çok daha dardır. Çünkü u -

tıı.tmamak lazımdır ki, Ottawa biçimin

de anlaşmalar, her şeyden evel bir içpa_ 

~r denemesidir. lçpaz.ar denemelerin -
de birinci şıu·t ise, anlaşmaya katılacak 
olan memleketlenn, dışpazarlara karşı, 
Oldukça geniş bir ölçüde azad olmaları-
dır. BURHAN BELGE 

İzmir valisi 
Yarın şehrimizden ayrılac~k o
~ hmir Valisi General Kazım 
birig'in vilayet işleri için daha 
~İrkaç gün Ankara' da kalacağını 
~" tren dik. 
..... 

Yunan Başhal{anı
nın sözleri 

İstanbul, 17 (Telefon) - Atinadan 
17 tarihile bildiriliyor: Başbakan Çal_ 
daris bugün gazetecilerle konuşmasında 
Bay Tevfik Rüştü Aras ile konuşmala. 
rının büyük bir samimiyetle devam et _ 
mekte olduğunu ve iki tarafın bütün ko. 
nuşulan i~ler üzerinde kati bir anlaşma 
arzusunda bulund•-ıldarını söyledi. 

Proia ne divor? 
·' 

İstanbul, 17 (Telefon) - 17 ta-
rihiyle Atina' dan bildiriliyor: 

J:lükümete mensub Proia gaze
tesı, yunan hükumetinin bu konu
şulan işler için muntazam bir an
laşma yapılmasını arzu etmesi ü
zerine Türkiye Dışarı itler Baka
nının Ankara' dan talimat almak 
mecburiyetinde kalmış olduğunu 
yazıyor. 

D.ışarıişleri Bakanımız 
latanbul, 17 (Telefon) - Atinadan 

17 tarihile bildiriliyor: Türkiye Dııan 
işleri Bakanı Bay Tevfik Rüştü Aras1a 
yunan başbakanı Bay Çaldaris ve dışa
niıleri bakanı Bay Maksimos arasındaki 
konuımalar dün pazar olduğu halde de. 
vam etmiştir. Türkiye Bakanı bugün 
Ankaradan gelecek talimatı beklemiştir
Bu aktam l tal ya vapuriyle hareket et -
mesi de muhtemeldir. Hükumet taraftan 
Vradini gazetesi devlet bakanlarının ko. 
nuştuklarının çok ehemmiyetli olduğunu 
yazıyor. 

Kadıköy tramvay yolu 
çift olacak 

İstanbul, 17 (Telefon) - Kadıköy 
tramvay yolunun çift olarak yapdmaıı 
için hazırlanan projeyi şirket idare mec
lisi tasdik etmiştir. 

Temiz afyon yetiştire
ceklere ikramiye 

lstanbul, 17 (Telefon) - Uyuıturu. 
cu maddeler inhisarı af yon ekicilerinin 
afyonlarını temiz olarak toplamaları için 
temiz afyon çıkaranlara ikramiye ver. 
rneğe karar vermiştir. 

Artırma haftası 

İstanbul, 17 (Telefon) - Artırma 

haftası lstanbulda yarın ticari, sınai ku· 

rumlarla ulusal bankalar tarafından yapı. 
lack bir geçid resmi ile kpanacak ve Tak 
sim abidesine çelenkler konacaktır. 

Artırma kurumunun tayyarelerden 
attırdığı hediyeli kartları bulanlara he. 

diyeleri verilmeğe ba~landı. Hafta için -
de okullarda yapılan yazı, mağazalarda 
yapılan vitrin müsabakalarının netiyce. 
leri de bir iki gün içinde belli olacak, 
kazananlara diploma ve hediyeleri veri -
lecektir. 

Muğla'da seçim anıklıaı 
Muğla, 17 (AA) B ·· "'b .. t .. · - ugun u un 

kazal~da saylav seçim defterleri teftit 
heyehne verilmiştir. 

Yı1haşı l1alosu için 
Hilaliahmer Ankara Merkezin

den: 
31 ilkkanun akşamı Ankara 

Sergi Evinde vereceğimiz yılbaşı 
balosunun çok neşeli olması için 
yapılması eyi olacak eğlencelerin 
baloya geleceklerce diişünülüp 
tertib komitesine teklif edilmesini 
diliyoruz. 

Bunun için bir müsabaka açtık. 
O gece yapılacak olursa neşeyi 
artıracağım umcluP,unuz eğlence
leri, yazı ile, 25 ilk.kanun akşamı· 
na kadar (Ankara' da K ınacızade 
Hanmds.ı Hila\iahmer Merkezine) 
bildiriniz. 

Bu eğlencelerden tatbiki kabil 
olanfar ayrı!ar:ık ve b•mlar ara
smd;\l<i ~eçimd'! '11< on b;r1nc1liği 
alacak olanl~ra d<'. giizel hediye
ler v~ril0cektir. 

C. H. F. ve Bayanlarımız 
Cümhuriyet Halk Fırkası Genel Ka

tibinin, geçenlerde Ulus'da bastığımız 

bildirimi fırkanın en uzak kurumlarına 
kadar gitmiş ve Öğrendiğimize göre her 
yerde kRdınlanmız fırkaya üye olmak 
için, adeta birbirleriyle yarış ederceai -
ne idare başkanlıklarına müracaata baş
lamışlardır. Ankaramızda da, her yan • 
daki canlı istek açıkça görülmekte ve bü
tün ocaklara Üyelik için bayanlarca mü
racaatlar olmaktadır. Ocaklarca doldu -
rulan (teklif varnkalan) daha yükıek 
kademelere gönderilip muamelesi biten. 
lere üyeliğe yaz•lchklnrı bi\dirilmektedir. 

l\lara~'ta ka.lmlnrmuzm toplantısı 
Hususi muhabirimizin telyazısı: 
Maraş, 17 - Maraş kadınları bugün 

de ulus evinde büyük bir toplantı yap· 
tılar. Coşkun söylevlerden sonra fır
kaya yazıldllar. Yüce Atatürk'e İsmet 
İnönüne, Fırka Genel Yazganı R. 
Peker'e teller çektiler. Maraş kadınları 
kıvanc içindedir. - Nihat Erdem 

Sürp Agob davası 
İstanbul, 17 (Telefon) - Sürp 

Agob davası hakkında bugün 
dördüncü hukuk mahkemesi Sürp 
Agobtaki binaların ermeni cemaatı 
na, mezarlığın belediyeye aid oldu
ğu yolunda karar vermiıtir. Ka
rar temyiz edilebilecektir. 

l\feclisten bir lıiikmiin tt•f8iri 
istt·ıuli 

1777 sayılı kanuna göre açık maaıı a. 
)anların memur sayılıp sayılmıyacaklar1-
nın ve 2556 sayılı kanunun 7 inci babın. 
daki hükümlerin vekalet katib ve me • 
mur)arına da teımil edilip edilemiyece
ğinin tefsir yoliyle hallini hükumet mec
listen istemiştir. 

Atina ('rmcni peskoposu 
lstanbul, 17 (A.A.) - A.tina'· 

dan 17 tarihiyle bildiriliyor: 
Ermeni Batpeskoposu Karabet 

Mazlumyan'ın evrakı ve arzuhali 
tekrar gözden geçirilmittir. Pe1-
koposun hudud dışına çıkanlmı
yacağı söylenmektedir. 

Giridte tayyare 
limanı 

lstanbul, 17 (Telefon) - Girid
in lraklion limanında bir tayyare 
limanı yapılmasını ecnebi bir şir
ket hükumete teklif etmittir. Tek-
1 if gözden geçirilmektedir. 

Kazanan numaralar 
Tiirk Maarif Ccmİ)'t•ti eıwa ... 

piyangosunda kazanan 
numaraları yazıyoruz 

Beş lira kazanan numaralar: 
37427 14183 16483 28771 45619 
48122 25952 16819 51229 22979 
2940 27181 64706 11363 15219 
23540 58710 43865 37753 67127 
52508 4051 52097 74896 532 
65959 14626 44522 12687 68627 

4320 68052 403 3765 223 
1825 12289 562 12105 47688 

22169 9234 27950 73096 47809 
69292 72355 13136 26814 27676 
25480 32710 62295 58608 29259 
15221 2742 40889 34776 40707 
24427 57156 12968 871 56584 
57674 64059 10021 30229 6616 
74293 57211 6029 74069 30367 
11779 35994 26619 32496 7547 
68093 62662 45697 55654 19950 
71197 38622 19014 45820 59653 
50477 25956 14297 53928 22258 
54338 632<>9 15813 31223 68146 
42232 58207 65599 208 6141 
11217 37574 38875 43305 31600 
62962 18974 59844 3380 31786 
38125 29863 19143 37049 56363 
13336 53269 10688 68580 39527 
5476 2502 48034 20078 41059 

17302 26735 22540 53549 16816 
22693 27860 71690 48003 32384 
61975 4579 74050 24930 30286 
8963 18413 22064 677 47666 

15111 11754 14921 36007 65934 
1330 43643 59666 61773 62719 

26345 16975 72571 65562 69093 
21009 39535 21141 30413 23945 
68895 32093 11496 25060 26430 

5435 54864 53254 72244 70596 
23857 53356 30657 36795 41702 
21947 11322 48285 19120 61724 
6137 71191 59928 54632 36864 

53755 9857 71572 44260 44317 
72546 55705 45410 10161 45197 
55307 20295 28193 2458 17771 
13917 60072 68177 5108 41714 
53559 18840 23032 41112 35071 
3610 67080 48353 56120 65478 
3773 5515 24714 4714 47917 

70697 10079 31881 56702 39327 
39307 24044 60293 73788 5803 
68955 22481 16772 19679 43847 

1056 65682 56866 43475 44238 
69066 72081 43287 61101 47910 
66414 57340 44190 29002 16956 
70140 50877 42137 71512 37462 
41555 34115 394 49166 3407 
22212 16960 68211 72279 56335 

15412 73280 35601 68171 1358 
10599 38000 22564 8979 36316 
63667 
45574 
23047 

2879 
49889 
26376 

1252 
1142 

20991 

42194 
45213 
40690 

15416 56226 28656 36835 

1876 
59995 
38598 

Otli•enin 22 inci türkiisi 
Usta Olis, üıtündki papnaları ça -

kararak, ve elinde yayla içi ok 4lol. 
sadağı tutarak, okları 1tyaklan dilli.e 
yaydı ve isteklilere dedi ki: 

- lıte bu deneme bütünlendi. Şim
di hiç bir adamın dokunmadığı bir ,.ön
teri kezleyeceğim. Apollon vurmak ünü
nü bana bağışlasın! 

O böyle söyledi, ve acı oku Anti -
noos'a attı. Beriki iki elle, iki kulplu 
altın bir tası surma içmek için k'lldrr. 
mak üzereydi ve ölümü hiç vörenmi -
yordu. Ve, gerçekten, birço• konuklar 
içinde yapayalnız olan bir adamın. ~Ü· 
cü ne olursa olsun, ona kan oku " 
ölümü göndereceği kimin usundan ge -
çerdi. Ancak, OJis olcıy)a onu 
boğazmdan vurdu ve okun ucu ince 
boynu delip geçti. Antinoos arka isti 
yuvarlandı ve tası taş k .. .siJen elinden 
düştü, burnundan kan fışkırdı, ayakla· 
riyle masayı itti, yemekler yerlerde yu

varlandı ve ekmekle kızarm" etler lrir
lendi. 1 stekliler adamın denildiğini F
rünce titrediler. Oturduktan yerden cü
rültüyle ka'karalı ka'lcan ve kargı tM.1m"I 
için itli dunrlana her yönine balnyw
lardı ve kızgın sözlerle Oliı'e hayk.r
dılar: 

- Yabancı, oklarını adamlara lmrp 
a~akça kullanıyonun ! ba'9m deneıatel. 
re girİfelDİyecekain. çünkü korkunç -
nıın yaklaıtı. hak gençlerinin en Wi
ıünü öldürdün n AkbabalU" ıeni .. -
nada yiyecekler. 

Otelöleı- böyle söylüyorlardı ve ~ 

İıtemiyerek öldürdüğünü sanıyod.nL,, 

ve ahmaklar ölümün batlan üstüacle 

dolaşbğını oranlanuyorlardı bile. 

Ülis, karanlık bir bakıtla bakarak ... 

\ara dedi ki: 

- Köpekler! Trovahlann ülkai.

den eYİlne döneceğimi hiç dütünmü,_... 
dunuz. EYimi yiyordunuz, zıarla İKİ b
dınlaranla yatıyordunuz, ye ben saika, 
karımı istiyordunuz; ne amiı pide 
oturan tannlardan, ne de gelecek .-.... 
ların tikıinmeıinden çekiaiyordu11nt 
Şimdi ölüm olclan hepinizi yUalıy-=-lı! 

O böyle söyledi ve her llİrİ bir ,a.e 
bakarak kara alm yuısındaa kaçın L 

için yer arıyordu. Ve yalnız Orimak
cevab vererek dedi ki: 

- Sen gerçekten evine döamüt lt-
b Olis üen evinde ye tarlalanncla Gnk.. 
lerin kötü itler yapmıf olduklarım 8iF-
lemekte önenlisin. Böyle olsa ... 
hepsinin yapıcısı iıte yerde yabyor. Hep 
ıine yol açan Antinooı'du, onun ialıeji 

evlenmek değildi, daha bafb düıa.. 
leri vardı ki Jüpiter yapırnamun Ölliılle 
geçti. O ltak'da buyurmak iatiyordll w 
oğlunu öldürmek için ona tazaklar .. 
ruyordu. O Önenli olarak öldüriiMilıı -
ten sonra tordatlanna acL Uhu'un .__ 
tısında aenin kızgmlığını birden SW. 
ririz. EYiııde yiyip içtiklerimizin bep9-
ni sana öderiz. H• birimiz sana ~ 
öküz, tane Ye altm getirecektir, ö,le ld 
için knanç duysun. Bununla beraber .. 
yapılmadan önce kızıınlıi- ö~. 

Ona karanlık bir bakqla bakarak 
kurnaz Oliı dedi ki: 

-Onmak, bana babamızda. kalan lııi. 
tün varlıklan ve fimdi ıeljmiwde imi.. 
ne varsa hepıini ptiraeniz de bütüa il.-

teklilerin ııkılmazbjmı knmnaclan ö. 
ce ellerim öldürmekten geri dunnıp -
caktır. Benimle döiütmek, ya da elilliz
den geline ölümden kaçmalı ar.....ı. 

seçiniz. Yalnız hiç birinizin kara .._ 
yazıaınclan kurtulacağını ıanmıyonua. 

O böyle söyledi ve hepıinin dizleri • 
nin bağı keıildi. 

istekliler - Talipler (lea pretcn -
dan ta) 

Sadak - ok çantası 
Yönter - Hedef, nişanglb 
Kezlemek - Nipn almak 

Surma - Şarap 

Yörenmek - Hatırdan geçirmek 
Us - Akıl 

Yön - Taraf 
Oranlamak - Tahmin etmek 
Önenli - Haklı 
Kınamak - Cezalandır~ 
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SAYIFA 4 

t abwıcı l'ustusı 

tJlu~larara. ı d11rumu ve l{üçüli anlaşıııa 
Yazan: Çekoslovakya Dışarıişler 8alram Dr. Edvard Bene§ 

Son aylarda olup biten işler, Avru
pa sıyasasmı, nereye varacağı biline
miycn çığırlara sürükledi. Bunlar ara
sında barış kıvancının tadını kaçırtan 

bir sürü amiller bulunduğu giib vaziye_ 
tin ciddiliğine rağmen Avrupa ve bütün 
acundaki vaziyetin daha elverişli bir bi
çime sokulması umudunu besletecek ay
rıca bir çok amiller de vardır. 

Güven veren lmiller arasında en 
başta bulunanı uluslar derneği otorite
sinin güclenmiş olmasıdır. Uluslar der
neği her ne kadar istenildiği gibi işlek 
değilse de gene savaşa kaqı koyan bir 
kale işini görmektedir. Sovyetler Bir
Jiğinin uluslar derneğine girmesi bu 
bakımdan çok ehemmiyetli bir hadise
dir. Küçük anlaşma ile birlikte Çekos
ovakya yeni üyeye eyi bir karşılama yap. 
tığı gibi bu devletle başlamış oldukla
rı anlaşma sıyasasına bundan böyle de 
devam edeceklerdir. 

Bu anlaşmanın sonaclarmdan biri, 
iki yönden bağlanacak olan ticaret and
laşmasile, daha doğrusu ökonoml ala
nında, Sovyet Rusya ile, genel bir el 
birliği kendini göstermlt olacaktır. 

Küçük anlaşma biraz daha ileriye gi
derek Fransa ve Sovyet Rusya ile bir
likte barışın korunması için sıyasal o
larak da çalışmağı düşünmektedir. 

Böyle bir birlikte çalışmada belli 
başlı olarak, doğu andlaşmasımn yapıl
ması için hazırlanmakta olan görüşme
leri söylemek istiyorum; bu görüşme
ler henüz bitmemiştir. Çekoslovakya 
hükumeti bu andla§ınaya karışmış olan 
hükumetlere, doğu and13fD1aaı dU§iln
cesini baştan aşağı onayladığını ve o
nun gerçekleştirilmesi isteğini taııdı

ğını bildirmiştir. Çekoslovakya ve kU
çük anlaşma bugün hala bu düşünceyi 
ta,ımaktadırlar. Ancak, bu düşünceyi 

taşıyan küçük anlaşma, doğu andlaf
maaının doğu Avrupasında bir düşman 
koalisyonu doğurmaması lazım geldiği 
inancile yürümektedir. Tıpkı Lokamo 
andlaşmasının batı Avrupasında giicle
rin denk olmasına dayanan genel bir 
güveni kendisine iş edindiği gibi doğu 
andlaşması da doğuda herkese denk 
haklaşma, adalet ve güven vermelidir. 

Bu işin gerçekleşmesi ileriye doğru 
atılmış büyük bir adım olacaktır. Böy
lelikle yalnız büyük uluşlarla küçük 
uluş kurumlan arasında ağırlıklar 

denkleştirilmiş olmakla kalınmayacak 
Almanya ve Sovyet Rusya gibi iki bU
yük Avrupa ul.uşunun anormal vaziyet 
leri de normal bir biçime sokulmuş o
lacaktır. Küçük anlaşma doğu and
laşmasının Avrupa barışının korunma
sında çok büyük yardımı dokunacağı 

ve her şeye rağmen Lehistana da öz 
faydalarını korumak imkinlannı vere
ceği düşüncesindedir. 

Denebilir ki Orta Avrupanın kar
ma karışık meselelerinde de bazı ileri
ye doğru gidişler sezilmektedir. Ce
ncvrede bu yılın eylfıl ve ilk teşrin ay
larında yapılan karşılıklı görüşmeler 

meseleyi i1könce defip yararak olabi
lecek ile olamıyacak şeyleri ortaya dök
tü. Uluslar derneğinin son büyük top
lantısında Avusturyanın istiklalini gü
ven ahına alacak andlaşmanın sözü 
geçti: yaz~ ki bir sonuca varılamadı; 

Ancak küçük anlaşma bu münasebetle 
gerek Avusturyanın istiklali gerekse 
Habsburg hanedanının geri gelmesi 
hakkındaki düşüncesini çok kere söy
ledi. Küçük anlaşma üyeleri bütün bu 
noktalarda birleşiktirler ve düzen ile 

barışın faydası uğrunda da, artık orta 
AvrupanNl büyük uluşlar arasındaki 

rekabetin oyuncağı olmıyacak bir öl
çüde olgun olduğu esasını korumağa 

karar vermişlerdir. Küçük anlaşma bu 
noktada, cenub doğusu için de aynı esa 
sı güden Balkan andıa,masne birlikte 

yürümektedir. Bundan dolayıdır ki, 
önceden olduğu gibi bugUn de kom§u· 
lan olan Avusturya, Macaristan, İtal
ya ve Almanya ile ökonomi alanında 

birJikte çalışmağa hazırdır. Bizim dü
şüncemize göre, orta Avrupa uluşlc:rı
nın birlikte çalışmaları bir zarurettir 
ve buna da imkan vardır; bu birlikte 
çahşmayı Avrupa barışı için en ileri 1 

1 

gelen bir şart olarak görmekteyiz. An f 
cak, bunun büyük bir kısmı Fransız ı 

İtalyan ımh•r-ııasına bağlı bulunduğun I 
dan, Bartu ile birlikte tesbit ettiğimiz 

tavır ve vaziyete sadık kalarak, bu sı
yasal ilerleyişteki merhaleleri alaka ve 
sempati ile tclcib etmekteyiz. 

Söylenen bu sözlerden, Çekoslovak

ya ve küçük anlaşmanın, bugüne kadar 

göttükleri sıyasadan değiştirecek en 

ufak bir şeyleri bile olmadığı anlaııl

maktadır. 

Marsilyadaki acıklı hadise ve son 

haftalardaki tezahürler küçük anlaş 

manın kendi ve Balkan anlaşması ara

sındaki bağlara daha çok güc verdi. 

Bunun da belgesi son Ankara toplan

tısıdır. Burada şunu da söylemek iste

rim ki, bu gerçek şeylerin böyle teba

rüz ettirilmesi bazı uluşları ayırmak 

;stedifimiz manasında anlaşılmasın . 

Ç~lroslovakya Dııarı lıler Bakanı 

Bay Bene!} 

Asla 1 biz herkesle anlaşmak ve birlik

te çabpnak istiyoruz. Orta ve cenub 

Avrupası uluşlarının muvafakiyetle 

ilerlemekte olan hürriyet kazanmaları 

bu anlapna ve birlikte çalıgmıya gilc 

verebilir. 

Barış sıyasasına çok elverişli olan 

bu unsur fevkalade ehemmiyetli olmak

la beraber uluslararası vaziyet gene çok 

korkuludur. Bu vaziyet karşısında da 

şuna inanıyorum ki, eğer devam etmek 

isterlerse barııı koruyacak belli baıtı 

amil İngiliz - Fransız birlikte çalıt-

-Jnasıdır. Bence uluslararası sıyasa ve 

Avrupa için gelecek yıl kati sonucu 

gösterecektir. Ya barışı koruyacak ge

niş ölçüde anlaşmalar yapılacak, yahut 

da birbiri arkasından gelecek olan an • 

laşamamazlıkları dlizeltmek suretile 

her gün barışı korumak için çok zorlu 

bir vaziyet içinde bulunacağız. 

ı ı ilkkanun 1934 tarihli 

Noyes Viner ]urnafdan 

Büyük bir diplomatik sır 
Avrupa'dald bütün saraylar ve baş

bakanlar bu sırrı çok gizliyorlar. Bu

nun ne olduğunu ilkönce dütlinen aca

ba biz miyiz? 

Prens Jorj'un Prenses Marina ile 
evlenmesi. herkesin söylediği gibi, bir 

sevgi işi değildir. Tabii biribirlerini 
~ğeniyorlar. Ama aynı zamanda da Sir 

Pazil Zaharof'la Bay Venizelos'un zi
~inlerinde doğan bir sıyasal düşilnce-

nir aletidirler. 

Bundan birkaç ay sonra Avrupanın 

Kent Dük ve Düşesinin yunan tahtını 

çağırıldıklarını şaşarak öğrenmesi pek 

de imkinsız değildir. İntelicens Ser

vis'in bUtUn adamları harıl harıl ça· 
lışıyorlar. Balkanlarda onla1' rastlan•· 

lıyor. Bunlar, yunan ulusu üzerinde 

çok bilyük bir bilgi ite çalıtıyorlar. 

Akdeniz'in doğu tarafında mühim 

bir rol oynamak istiyen İngiltere, bu 

iş olursa, Yunanistan'ı Portekiz gibi 

kullanacaktır. Yunanistan'ın İngiltere

ye askerlik yapması, eski bir İngiliz 

hulyasıdır 

.Paris'te çıkan "Nuar Blan., 
gazetesinden. 

ULU~ 

"Ulusal terbiye,, sıyarasr 
için Mareşal Peten'in 

bir söylevi 
Bugün acunu dolduran nasyonalizm· 

ler, tahsil ve terbiyeyi birliğin nefine 
hizmet ettirmek için bunlara el atmak
la işe başladılar. 

İtalyada, daha okullarda çocukları 
askeri disipJine alıştırmakla kalmak is· 
temiyen hükumet, yurddaşa tahsili te
min ediyor ve bu tahsile savaşçı bir 
mahiyet vermek dileğini açıkça söyli
yor. 

Almanya'da Hitlerizm gencliğin ü
zerinde aynı nüfuzu yapıyor, ulusa sa· 
vaşa tapınma duygusunu a~ılıyor ve 
üniversitenin muvafakatinden kuvvet 
alarak, memleketi vecde varan bir ra· 
sizm'e sürükliyor. 

Rusya'da ferdi, ihtilalci hükumetin 
ilerleyişine esir kılmak için, ahaliyi o 
kadar sıkı bir çerçeve ile çeviriyor ki, 
böylece hiç bir mualJim bu rejimin en 
ufak teferruatından birini bile müna· 
kaşa etmeğe cesaret edemiyor. 

Korkmayınız! sizi böyle bir öğretme 

biçimine götürecek değilim. 

Bununla beraber, bütün ulusu döğU
şe sürükliyen, bütün ahaliyi endişe ve 
tehlikeye karıştıran modem savaş. sa
vaşçılardan olduğu kadar kadın, erkek, 
çocuk, herkesten kuvvetJi bir manevi 
hazırlık ister. 

Bütün silahlı ulus sistemlerinde ol· 
duğu gibi, bizim askerlik sistemimizin 
de tesirli olmak ve yalnız tedafüi has· 
sasını muhafaza edebilmek için, bir u
lusal terbiye sıyasasiyle canlandırılma
sı gerektir. 

Bu sıyasanın mühim noktası, okul
la ordu arasındaki bağları sıkarak genc
liğin üzerinde yapılacak çahşmadır. 

Okul kadrolarının, askeri kadroların 
vazifesi birdir: Vücutların değerini in
kişaf ettirmek, yürekleri sağlamlaştır
mak, iradeleri pekiştirmek. Ordu, top· 
rağm muhtemel koruyucuları olan BS· 

keri yetiştirirken, muallimler de, mem
leketin bUyüklüğür::., daimi işçileri 

demek olan yurdd ~ ı ha.r.ırlarlar. Bir 
ulusun alın yazısı savaş alanlarında or
taya atılmadan önce, okul sıralarında, 

Universite amfiteatrında belirmeğe baş· 
lar. Muatıim, profesör, zabit, aynı işe 

sarılarak aynı ananelerden ve aynı fa
ziletlerden ilham almalıdırlar. 

Muallimleri hükUınete karşı olan 
büyük mesuliyetlerine inandırmak, o
kullarda yurdsever bir tahsil gösteril
mesi kc>i ' esini kurarak bu tahsilin ulus 
içinde bir nevi kontrolünü yapmak, ya· 
ni kısaca herkesin vazifelerini tayin 
ederek buna karşılık muallimlere, va
zifelerinin büyüklük ve asaletinin müs
tahak olduğu saygıyı göstermek ..• genc-
tiğimize erkekçe düsturlar faydalarım 
temin edebilecek, mUşterek gayreti, u· 
Jusat menfaati, yurdun şerefini ve alın 
yazısmı üstün tutacak bir programın 
ana çizgileri bunlardır. 

Fransa hiç bir saldırış düşüncesi 

beslemiyor. Her tUrJU müsamahasızlık 

Te kibir taassubundan uzaktır. Onun iı
tediği, emniyetini temin için cesaret, 

irade ve zeki namına neye malikse hep

sini müreffeh hazır olmakla beraber o

na sükQn ve gUven içinde çalışmak im

kinını verecek ulusal disiplinci bul· 

maktır. 

Sevgili gencliğin, "hizmet etmek" 

kelimesini bir parola gibi kabul ederek 
yurdun alın yuılarma olan inancını 

daima saklamasını ditiyelim. 

Paris'te "Lö Figaro,. gazetesinden 

Halid Ziya 

Uşşaki zade 
Hepsinden Acı 

Bizde modern romancıhk •e b1Üye

ci1iğin büyük k 1rucuıu ve daima ba ÇJ

imn bqmda kalmıt olan Bay Halid 
ZiH ustamız yeni küçük hikayeleri 

Hepsinden Acı 
adı albnda toplamııtır. Edebiyat merak-
1111 olanlar için bu haber, bir müjde teı
kil eder. Eserin dağıtıldığı yer Sühulet 

ı=· .. ,;d;,, 
, · .... . ·v.ı. . :ı _ .. ·-
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Soyadı al:.ınlar 
Kimyager Bay Nuri Refet ve kardeşi 

Bursa hakimi Cemil Refet (Korur) so -
yadını almışlardır. 

Tüziin - Gümrük ve İnhisarlar Ve· 
kaleti Zat işleri Müdür Muavini. 

İçeriisler bakanlığı matbuat genci mü. 
dürlüğü memurlarının aldıkları soyadla· 

n 
Tör - Genel müdür Bay Vedad Ne. 

dim. 
Belge - Baş müşavir Bay Burhaa 

Asaf. 
Ertem - Mü~avir Bay Sadri Etem 
Tuğrul - Bayın Nazlı Osman 
Siber - Bayın Selmin Tevfik 
Aykanad - Bayın Berrin 
Baysan - Abdüsselam Buseyrı 
Engineri - Şekib Etem 
Altrnkayc.ı - Kemal Mustafa 
Hleda - Gayyur 
İskit - Server Rifat 
Coşkun - Salim 
Doğanoğlu - Zeki Dogan 
Tur - Hilmi 

Bay Murad Uytun 
Ertuğrul - Şevket 

Emniyet İşleri Umum MildürlüğUn. 
de soyadı alanlar: 

Sökmen Süer Emniyet İş. U. Mildü 
rU Bay Şükrü 

Bosut - Emniyet işleri umum mü 
dür muavini Bay Feyyaz. 

Ay<lmonat - Ş. I. müdür vekili Bay 
Nuri. 

Altan - Ş. 3. müdürü Bay Halid 
Adal - Ş. 4. müdürü O. Sabri. 
Yumak - Ş. 5. müdürü Şükrü 
Eraydın - Ş. 6. müdür muavini tz. 

zettin. 

çet 

Sunar - Ş. 7. müdür muavini Halil. 
Akgün - Polis müfettişi Necmettin 
Kutertan - Polis müfetti§ M. Beh. 

Baykal- Polis müfettiş M. Kbım. 
Yazgeç - Ş. 2. Şefi Rauf 
İnanç - Ş. 2. Şefi Ihsan 
Tanyeri - Ş. 3. Şefi Mehmed 
Ülgen - Ş. 4. Şefi Necati 
Danişmen - Ş. 5. Şefi Rahmi 
Ağar - Ş. 5. Şefi Kazım 

Çağaydın - Tphrirat Şefi Ziya 
Çolak - Ş. 7. Şefi Sıddık 

Bingöl - Ş. 1. memuru Sabri 
Erdan - Ş. 1. memuru A. Riza 
Taşkın - Ş. 1. memuru Fahri 
Ünver - Ş. 1. memuru Rasih 
Birecik - Ş. 1. memuru İbrahim 
Alibeşer - Ş. 1. memuru Cemal 
Engin - Ş. 1. ü~üncil komiser Şev-

ket 
Acet - Ş. ı. üçüncü komiser Hilmi 
Arituyug - Ş. ı. Polis memuru Naz 

mi. 
Görgün - Ş. 1. polis memuru Nuri 
Tunç - Ş. 2. Katibi Hamdi. 
Seçgin - Ş. 2. Katibi Hüsnü 
Onuk - Ş. 2. katibi Bayan Neriman 
Gönenç - ş. 2. polis memuru Bay 

Hüseyin 
Uz - Ş. 2. plois memuru Bay Re-

cep 

zi 

Erginöz - Ş. 3. memuru Hamdi 
Aybar - Ş. 3. memuru Cavit 
Üze] - Ş. 3. Katibi Cemalettin. 
Aktan - Ş. 3. üçüncü komiser Rem-

Algım - Ş. 3. UçUncü komiser İh!iöan 
Özcan - Ş. 3. UçUncü komiser Hıım . 

di. 
Tezcan - ş. 3. Uçüncü kom;st r 

Sabri. J 
Kurtan - ş. 3. Uçüncü komiser Bay 

Kadri. 
Diki1ita!} - Ş. 3. Polis M. Bay Hızır 
Hüzün Ş. 3. polis M. Bay Must~fa 
Şakarcan - ş. 3. polis M. Bay feh 

med 
Çağaydın - Ş. 3. Katibi Bayan Nev· 

zat. 
Işık - Ş. 4. memuru Bay Tahir 
'Ovenç - Ş. 4. memuru Bay Ekrem 
Esin - Ş. 4. memuru Bay İbrahim 
Kançoban - Ş. 4. memuru Bay N ev-

zat. 
Acar - Ş. 4. memuru Bayan Müniıe 
Uluaoy - Ş. 4. ikinci komiser Bay 

Şeref. 

Yiğit - Ş. 4. Komiser Bay Hakkı 
Kurt - Ş. 4. Polis M. Bay Osman 
Muhaç - Ş. 5. memuru Bay Sabri 
Çetin - ş. 5. memuru Bay Nazım 
Pamuk - Ş. 5. memuru Bay Meh -

med. 

' 

Öçal - Ş. 5 memuru Bay Fazıl 
' Tüzün - Ş. 5. kitibi Bay HGsnü 

Ercan - Ş. 5. polis M. Bay İbrahim 

Akkanerk - Ş. 5. memuru Ba} 
Agah Salih. 

Dorman - Ş. 5. polis M. Bedri 
Tokay - Ş. 5. polis M. Avni 
Aral - Ş. 5. polis M. Bay Agah 
Gökçen - Ş. 5. polis M. Bay Salih 
Tucay - Ş. 6. memuru Bay Seyfi. 
Eray gen - ş:- 6. memuru Bay Ha· 

san Reşit 
Şahin - Ş. 6. katibi Bayan Mebrure 
Utku - Ş. 6. üçüncü komiser Bay 

Avni 
Kondar - ş . 7. kitibi Bayan Şeref 
Özen - Evrak memuru Bay Mehmed 
Ergün - Üçüncü komiser Bay Hadi 
Doğu - D. D. Y. merkez muhabere 

memuru Galib. 
Kayaaltı - Maliye, varidat genel 

müdürlüğünde M. Tevfik 
Güneri - Maliye, varidat genel 

müdürlüğtiJıde Zeki Cemal 
Ener - Maliye varidat genel mü· 

dürlüğünde mümeyyiz Zekeriya 
Ergun - D. D. Y. malzeme çevir· 

genliği memurlarından Muhittin 
Korur - Bursa sulh hakimi Cemil 

Kimyager Nuri Refet 
Akgün - Nafıa hususi kalem mü

dürü SUruri 
Esen - Nafıa hususi kalem efi 

Faik. 
Özkan - Nafıa hususi kalem şefi 

Raşid. 

Bilgiçer - Nafıa hususi kalem kii· 
tibi Mehmed. 

İlter - Nafıa hususi kalem katibi 
Cahide. 

Öztürk - Ankara hukuk fakülte
sinden Enver, Ziraat Enstitüsünden 
Reşad, Gazi lisesinden Hamdi kardeş· 
ler •. 

Sözeri - Erkıinıharb kaymakaınt 

Emin Nihad Erkanıharb binbaşısı Neca 
ti, Emniyet işleri umum müdürlüğünde 
Sabri. 

Yağız - Sübakanlık matbaasında 
Hüsame· 'n ve kardeşi Bahattin. 

Ertan - Ziraat bankası müfettişle
rinden Ahmed Hikmet 

Özden - Büyük Erkanıharbiye mu 
hafız takım kumandanı Birinci mUla
zım :Mücttba 

Kök•lem.ir - MUtekaid bikimler • 
den Bay Ahmed. Faik ve oğlu Dr. Sa· 
tlhattin ve yakınları. 

Tug - fstatistik umum müdürlü· 
ğünde Bay Necdet Salim. 

Altan - Kültür bakaııbğı muhase· 
be müdürll Bay Cafer ve Adliye bakan 
lığı muhasebe memuru Bay Mehmed. 

Ongan - Tayyare binbaşısı BnY 
Sıdkı kar leşi levazım binbaşısı Salim. 

Ogan - Muhafız alayı yazıcısı HaY 
ri ve Has;·n 

Özmen - Muhafız alayı kumanda· 
nı berberi Asım ve yakınları 

Tuncer - Sağlık bakanlığı kıyıllf, 
ve sahiller genel çevirgenliğinde Vebab 

!'ırkhir - Gümrük muhafaza umuııı 
K Leva~.ım müdür muavini Nuri. 

'Oçek - Gümrük muhafaza umuııı 
K. ambar memuru Hakkı. 

Koçak - Levazım müdürü Kayına· 
lr nı Hamid. 

GümrUk ve İnhisarlar Vekaleti ınu
h c;ebe müdürJüğil memurlarından SoY 
adr alanlar. 

Çezik - Muhasebe tetkik meın\Jf\J 
A Riza 

Gök - Muhasebe tetkik meın\Jtıl 
~emzi. 

M Hazar - muhasebe tetkik mern\J• 
ru Rifat 

Ö:.:genç - Muhasebe tetkik me111\J• 
ru Yusuf 

Güvenç - Muhasebe tetkik aneın11• 
ru Abdurrahman •JE 

Oktay - muhasebe veznedarı Tevfı 
Besen - Muhasebe hesab meıru•111 

Mustafa 
Ata - Muhasebe hesab mern'-'

111 

Sadi. 
Çalışal - Muhasebe hesab meıP"flJ 

Hüsnü 111 
Batur - Muhasebe hesab meın" 

İzzi. r\J 
Korkut - muhasebe hesab rneınu 

Fuad ·Jo• 
İlter - Muhasebe s. J. JC4!ib Senı .b 
Türkay - Muhasebe S. ı. g§tı 

Fikret J{atib 
Alpan - Muhasebe S. J. 

Ala ettin katib 
Turgan - muhasebe S. J. 

Talib. kltib 
Unsal - Muhasebe S. J. 

Fehmi. 
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Ankara Radyosu 
Dun akşam Ankara radyosunda Sü 

Bakanı Bay Zekai Apaydın artırma ye
digunündcn ötürü bir ıöylev vermijtir. 
okurlarımız bu söylevi, birinci sepimizde 
b '..caklardır. 

B •. y Zekji Apaydın'dan sonra, Bayan 
Fcu.u .. uc Ulvi Piyanoda Skarlatti'den 
parçalar çaldı. Spiker söylemeseydi bile, 
bunun Ferhunde Ulvinin üstün elinden 
çıktıgını sezmek hiç güç olmıyacaktı. 

Epeydir dinleyemediğimiz değerli 

musıkı hocamızın, dün akşamı bize pek 
iyi ve tatlı geçirttiğini, onu yaraştığı 
gibi ödemiş olmak için yazıyoruz. 

Ferhunde Ulvi'den sonra Aksaray 
saylavı Bay Besim Atalay türk dili araş
tırmaları ve soyadı üzerine konuttu· Bu 
eski ve değerli türkçünün öz türkçe sav. 
lağım ne kadar candan benimsemiş ve 
kendine i_ş edinmiş olduğunu okurları -

nıız pek iyi bilirler. 
Besim Atalay hocamızın soyadları 

işinde unutulamıyacak olan çalışmaları -
nı burada gerektiği gibi yüksek görerek 
anmak ve alkışlamak borcumuzdur. 

Bu, istekle dinlenen söylevin ardın -
dan Bay Çekatovski Ulvi Cemal'in pi -
yanoda arkadaşlığı ile bize bir çok par

çalar okudu. 
Bundan sonra doktor Bayan Fahriye 

çocuk balamı üzerine bir konferans ver
di. Çocuk esirgeme kurumu sağlık ve 
soysal yardım kolu müdürü olan değerli 
doktorumuz söyledikleri ile, en ileri ulu. 
sal meselelerimizden birini aydınlatmak
ta ve ana babalara doğumdan başlaya. 
rak büyiiyünceye kadar, çocuklara nasıl 
bakı1acağınr öğretmektedir. 

• Çocuk sağhğr, çocuk büyütmesi, bi -
zir.ı, gözden kaçıramıyacağımız büyük iş 
lerimizden ve eksiklerimizden biridir .. 
Bundan dolayr doktor Bayan Fahriye'yi 
iyi söylenmiş ve anıklanmış bu konferan 
sı icin kutlamak gerektir. 

Eksiksiz bütün radyo dinleyicilerini 
sevindirmiş ve onlara bir çok şeyler öğ
retmiş olan bu konferansın ardından 
Ankara Palas muziği dans havaları çal. 
dı .. Ve o bitince de gilnlin haberleri o -

Jrundu. 
Bu ak§81Jlki program ıudur: 

10 - Kültür bakanı Bay Abidin öz. 

.nen konuşuyor. 
ıs - Musiki: 

Poper suit6 

Edib (viyolonsel) 
Ulvi Cemal (piyano) 

1 O - Çocuklara masal 
20 - Musiki: 

Beethoven Trio 
Necdet Remzi (keman) 
Edib (viyolonsel) 
Ulvi Cemal (piyano) 

ı O - Maliye Bakanlığı saatı 

ı 5 - Dans musikisi 

Haberler. 

Bir düzeltme 
r; 

Dün okurlarımıza. Moskova radyo -
sunun 20 ilkkanun akşamı Ankara ve 
İstanbul idn bir konser vereceği habe. 
rini vermiş ve programı da yazmıştık. 

Bugün, o akşamki neşriyatın Mosko
•a ana istasyonu tar~fından değil, en 
büyük sovyet istasyonu olan Komintern 
ist~svonu tarafından yapılacağını öğren. 
dik. Bu halde dalgalann uzunluğu 1724 
l":f' t •f' o1acaj'jmr okurhlrı....,, .... t- ~ • ·~, • .... ,,. , 

\J)us'un Romanı: 4 ..... 

Ul.U:> 

- ·-

[ Memleket Postası ) 
·~ 

Bursadan Uludağa bir hava yolu 
yaptırılmak isteniyor 

Bursa belediyesi birkaç ay eve) Av 
rupa gazetelerine ilanlar vererek Ulu
dağa bir hava yolu yaptıracağını v,. is 
teklilerden ilkteşrine kadar proje gön 
dermelerini bildirmişti. Be tediyeden 
öğrendiğime göre: şimdiye kadar Al 

manya ve halya'dan 20 firma bu işe 
dair etraflı projeler göndermişlerdir. 
Şimdi belediyenin fen heyeti bu pro -
i~ler üzerinde çalışmağa başlamı,tır. ., 

Bu yollardan ikincisi kısalığından 

ötürü üstün tutulmuş ve belediyeye 
teklif yapan firmaların çoğu bilhassa 
teknik bakımlardan dolayı bu yolu be
ğenmişlerdir. 

Halbuki belediyemiz; doğrudan doğ 
ruya şehirden çıkan yolu seyyahlara ko. 
laylık olsun diye üstün tutmaktadır. 

Zaten belediyenin en çok dayandığı 

temel seyyah işidir. Tatta bunun için 

·. 

Dağlılrlarda çok i§ glJren hava yollanndan bir ifrnek 

lşin sonunu şubatta toplanacak olan 
şehir kurultayına yetiştirecektir. 

Belediyenin bundan dilediği ve is
tediği şudur: Gerçekten bir turizm 
şehri olmağa layık olan Yeşil Bursa' -
nın yanı başındaki Uludağm benzersiz 
güzelliklerini ve kayak sporlarına eni 
ne boyuna elverişli olduğunu bütün 

acuna göstermek ve tanıtmaktır. Bun • 
dan başka Buraa'nın rutubeti çok faz
la olduğundan halkın sağlığını koru
mak ve herkesin oraya kolayca, rahat· 
ca ve ucuzca çıkarak sağlam ve temiz 
havasından istifadesini gözetmektir. 

Uludağa yapılan bugünkü yolculu
ğun bilhassa yaz günlerinde hem çok 
masraflı hem de çok zahmt't verici ol· 

duğu artık herkesce tamamen anlaşıl· 
dığma göre bu iş son kerteye gelmiş 
demektir. 

Belediye fen heyetinin çizdiği plan 
lar Avrupadaki hava yolu yapan ku 
rumlara gönderilmişdir. Bu planlara 
göre belediye iki yol göstermişdir m. 
ri şehrin içinden ve denizden 320 met· 
re yüksekteki cümhuriyet köşkünden 

çıkarak ( Kadr yayla) üzerinden 1950 

metre yüksekteki otele bağlanmaktadır. 

Ötekisi ise; şehirden üç kilometre 
gündoğuda ve bir şosa ile Bursa'ya 
bağlanacak olan (Kaphkayadan) çıka· 
rak 1350 metre yüksekteki Bakacak te· 
peıine bağlanmakta ve orada bir istas
yon kurularak (Kırkpınar) yaylası üze 
rinden otele çıkmaktadır. 

Tefrilıa: 34 

hava yolundaki arabaların sabah ve ak
şam servislerinde en qağı (35) ter ki
§ilik kafileleri taııyacak tren veya ara 
ba halinde o1maamı; yahut da bir o 
kadar yolcu aığac.a.k kadar birletik 
ufak arabalar igletilmesini istemekte -
dir. Ayrıca dağa çıkanların istaayon
larda nihayet -tO dakikadan fazla tren 
beklememelerini de prt koşmaktadır. 

Belediye bu hava yolunu yaptırmak 
için dağa çıkan yerli balkın sayısını 

şöyle göstermiştir: 15 mayıstan 10 ey
Hlle kadar S ay içinde günde orta be -
sahla (200) kişidir. Mekteblerle spo,r 
kurumları bu sayıya katılmamı,dır. Bu 
iki yüz kişinin de haftada bir gün da
ğa çıktığı kabul edilmektedir. 

Belediyenin: yolcu ve seyyah dan 
sonra düşündüğü daha başka işler var: 
'Ru hava yolu şehir sokaklarını döşe -

mel\ için Jazımgelen granit parke dahi 
taşıyacaktır. Bunun hesabını da yaP' -
mıc;tır. Her yıl 4 ay sürmek üzere giin 
de orta hesabla şehre 15 ton granit 
parke indirecektir. Bir de ormanlardan 
kesi1en ağaçarı indirmek ve şehirdeki 
bazı sanayi,. 1azım olan (Karı) taşımak 

hin gene havc> yolundan istifade edi . 
Jecektir ki: y.apzlan hesablara göre böy 
le bir hava yolu her yıl ana paranm 
yüzde yirmisini elde edecektir. Bu ge
lir Avnıpanın bugünkü ökonomik gi
di§inde 1:>llytik bir para imiş: 

Orman işletmek için düşünülen nok 
ta tudur: Evvela buraya seki.z aat 

Be nim Günahım 
- Elsy !. dinle beni! sana söy

liyeceğim var. 
Evet, evet! Elsy onu dinliye

cekti; ama önce, eğlenti hazırbk
lanm, ışıklan yanmış noel ağacı
nı görmek icin annesi ile atağıya 
inmeye mecburdu. Yazan: 

~NNIE VJVANTI 

(MEA CULPA) 

ltal~aaca aıhaclan türkçeye çeviren: 
NOSHET HAŞIM SINANOOLU 

----~~~~--~ 

Ah, hayır! asla 1 o ~~u al -. 
datma cünnünc kadar cgmıyccekti. 
lfcr şeyi söylemek, her şeyiv Nor
llıan' a açmak lazımdı. . Dog.ruy~ 
•çık alınla bağırmalı idı. O .bır gu
!lah işlemiş değildi; bir canıce a~
•Yonun intikamını almıştı. Bır 
Cesur ve saf harekette bulunmuş
tu, ki bunu asla ne inkar edecek, 
ile de bundan dolayı yanacaktı. 

• . . Fakat Norman uzakta idi. 

Bu arada, Lady Taylor'a an -
latrnak lazımdı ki, bu düğün ar -
bk olmıyacaktı; N orman Grey'le 
onun arasında herşcy bitmişti. 
't _ Korkak, ıstırab dolu sözlerine, 
~dy Taylor, müsamaha edici bir 
~anmamazlık gülümsemesi ile 
Clrşı koydu: 

- "-'nrm::ın'b ~vler...,enıek -

~i? !. .. Sen ne diyorsun? Şaka söy 
ı~.yors~I.. Acayip fikirlerin yü _ 
zunden ıskandal çıkarmıya hepi
mizi bedbaht etmiye razı ~Imıya
caksın her halde. Benim Astri -
d'im. ben senin, yüreğini bilirim. 

Ve onu rikkatle kucaktamıştı. 
O azman, Astrid, biran için du 

daklarmda itirafın durdurulmaz 
haykırışım duydu; sonra, o rikka 
tin karşısında, o dudaklarda anne 
gülümsemesinin buzlaştığım, o 
müsamahalı yüzün bir dehşet mas 
kesine döndüğünü düşününce, ce
sareti kırıldı; bir ölüm yarası aç
mak korkusu, onu, mağliip, süku
tun yılan kıvrımlarında eğib bük
dü. 

O zaman sırrını Elsy'ye söy -
lemeye karar verdi. 

- Sen de gel. Astrid ! 
Hayır! Astrid inmiyecel<ti. 

Hafif monden muhitte, o ke-ndini 
bir yabancı, bir yersiz hisscdiyl>r
ıiu. 

- Elsy, Elsy !. beni dinle! 
- Şimdi geliyorum. 
Elsy, Astrid'i öperek kaçmış. 

tı. 

. . . Şimdi ,akşamın alacası 
dolu <' sessiz odada, onun gelme
sini titriyerek bekliyordu. 

XXII 

Elsy, güller gibi ve şen, dön
dü. Elinde, küçük mavi bir telgraf 
zarfı vardı. 

- Bu ne demek?. karanlık • 
ta mısın? - ışıklan yaktı. - İş -
te Sudan'dan haber. Fohn'la Nor
man tez dönecekler. 

Sözünü kesti ; gülümsemesi 
dudaklarında söndü: 

.SAYIFA S 

Türk inkılabı . dersleri 
(Başı 1 inci sayıfada) 

İş kanunları yapılıyor, işçinin hakkı, 
çocukları. sigortası, hastalığı ve sairesi 
temin ediliyor, içtimai yardım yapılıyor, 
servet terakümüne karşrlık sayılacak ça· 
reler, kanun halini almış bulunuyordu. 
Yani işçiler kendi araJarında birbirleri. 
ne dayanma vasıta1an ve beraber yaşa. 
ma anlarında da sindikal kurumlar yapa
bilirler diye kanunlar çıkıyordu. Fakat 
o zaman sıyasal olmıyan manasına rağ· 
rr.en tatbikatta işin sıyasaJ mahiyeti ken
dini gösteriyordu. 

Sosyalizm nisbeten dar sayılacak 

bir zamanda çok genişlemiştir. Evvela 
lrnruldukları yerlerde tesirlerini yapan 
sindika teşkilatı yavaş yavaş federaa
yonlara, muhtelif mıntakalar arasında 

biribirini tamamlıyan teşekküller ha
lini alıyor, nihayet konfederasyonlar 
halinde memleketleri biribirlerine bağ· 
Jamak ve yardımlaşmak imkanı hasıl 

oluyordu. Sindikalizmin 1879 da Mar. 
silya ve 1889 da Havr kongrelerinden 
sonra aldığı yüz büsbütün başkadır. 

İlk kurulufUnda sıyasal ve ihtilalci ol. 

uzakta (6) bin metre mikaplık ame -
najmanh bir ormanın işlenmesi ve son· 
ra da daha etraflı araştırmalar yapıla -
rak çok geni' ormanların işlenilmesi 

hep bu hava yolu ile kabil olacaktır. 

Bu yol gUnde 30 metre mikaplık bir 
kereste partisi şehre indirebilecekdir. 

Belediyenin yapdığı hesaplarla bu 
20 firmadan gelen tekliflerin ortası ah 
nacak olursa hava yolunun yapılması 

için (300,000) lira kadar ana para la -
zımdır. 

Proje iki kısımdır: 
Biri yaln12: seyyah, ziyaretci ve spor 

cu tagımağa yarar sadece turistik ve 
6konomik bir hava yolu: Ötekisi de 
yolcudan bafka aynı zamanda if)enmlı 
granit parkeleri ve ormanlardan lııeai

len ağaçlarla kar taıımak için kantık 
bir bava yolu. İşte Belediye daha çok 
bunlardan ikincisini iatemektedir. 

(Kaphkaya) civarındaki çafhyan
la diğer ıu dütü' güçlerinden onlara 
yapılacak tesisatın yazın 200 beygirlik 

kudret elde edileceği hesaba katılmıf 
ve Bakacak doruğuna da bir (PJaneto
rium) kurulması kararlaştırılmıştır. 

Buradan 250 kilometrelik bir alan gö -
rülebilmektedir : Kuvvetli dürbinler 
konarak seyyahlann merala giderile -
cektir. 

2540 rakımlı durukta ufak bir rasat 
kulesi ile bir sığınak da yapılacaktır. 

Bütün bunlardan sonra ancak Uludağ 

ikliminde yetiştiği anla ılan bazı tıbbi 
nebatatın ekilip yetiştirilmesi de müm 
kün olacaktır. 

Belediye bu hava yolunu; yalnız 

yapmayı veya hem yapmayı hem de it
letmeyi imtiyazları ile teklif eden fir -
malardan birine yaptıracaktır. 

Göniil çok diler ki: yurd için böy
le çok hayırlı ve iyi bir ifi yabancılar
dan evel ökonomik kurumlanmızdan 

biri veya bir kaçı kendi parasile Ye 
kendi paramızla yaptının. 

Musa ATAŞ 

- Fakat sen solgunsun, Ast -
rid .. Yavrum! nen var? 

Gene kız, boğulmak üezre olan 
bir kazazede gibi, uzanmış elleri 
ile ümitsiz bir jest yaptı: 

- Elsy !. Elsy !.. 
Elsy o küçük soğuk elleri tut 

tu, kendİ!1İnkileri içinde sıktı. 
- Söyle bana, yavrum! ... 
Ve onu yanına çekerek, tatlı 

bir eda ile sarışın saçlarından 
öptü. 

Astrid düşündü: 
- Belki, bu, ondan alacağım 

son öpüıtür. 
Biran gözlerini kapadı. Son

ra, kelimeleri ayırarak, 
- Norman döndüğü zaman, -

dedi, - kansı olamıyacağı mı ona 
söylemcğe mecburum . 

Elsy, şaşakalmış ve inanmaz, 
ona daha iyi bakmak için. bir 
adım çekildi, ve, bir kül renği ör
tü enmiş olan yüzünde ölüm sol
gunluğunu gördü. 

- Neden, neden bunu söylü
yorsun? 

Astrid, gölge çevreli gök ren· 
ği gözlerini yüzüne dikti: 

- Benim kalbim artık onllh 

mıyan çehreai ıuyaeal ve ihtilalci bir 
yUz almıştı.r. 

Çarpıpna çok şiddetleniyor, sıya. 

sal fırear bahsinde aynca gözden ge. 
çirme yolunu bulacağımız üzere bu 
çarpışmanın şiddeti, liberal ökonomik 
cepheile sosyalist cephe arasında iki
si de biribiri karıısında mevzi alabile. 
cek bi.r savaş manurası göateriyordu. 
Bu cephe mubarebainin dıt görünüJij .. 
ne göre aoay&Jizm, liberal cepheye kar
§r her gün biraz muvaffakiyet Iraz.an. 
mak imkanını buluyordu. Bunlarda:t 
başlıcaları mirasın ne.ilden nesile, ~ 

hadan evlada geçiıi e&nuında geni' 
mikyasta vergiler ve alelumum veırgi. 
lerin kazanc nisbetinde alınması kabul 
ediJiyordu ki buruar aosyaliat 'ereyan. 
larm libcra1ium kartı üstünlükleri o
luyordu. 

Sindika te11kilatları da büyük ame
le yığınlarının bf.ribirlerine dayanarak 
yapacakları ihtilallerde itçilere yar
dımcı kuvvet o1arak göz önünde bu. 
1unduruyordu. 

Sosyalizm nisbeten dar &ayılacak 

bir zamanda çok geni,temesinin başlı. 
ca sebebleri şunlardır: 

Birincisi: hürriyet inkılabı mev
zuu üzerindeki düşüncelerimiz hatır

lanarak anlaşılır ki, demokraai ve par
lamentarizmden &osya1izmin istifadesi. 

dir. Sosyalizm işçilerin duyduğu 

mevzii 1stıraplan birbirine ekliyer"k 
umumi bir dilek doğurmuştur. 

İkinci bir sebeb de o sıralarda hür. 
riyet telakkilerini benimsemiş olan 
memleketlerle insan yığm1arının bu 
telakkilere uygun olmıyan hürriyet ve 
muafiyetl«i tahdid etmemesidir. İşte 

sosyalizm bu geniş hürriyet içinde va
yılma imkinını bulmuştur. Sosyalizm 
ne,riyatmı ve edebiyatını genişletir

ken kendine mani olacak bir kuvvet 
kar,ısmda hllrriyet taraftarlarile bir
leşmek imklnmı da haı:ır)amıt oluyor. 
du. 

Bunu şöyle ek diyebiliriz: bilhassa 
sosyalizm edebiyatının Ye mektebinin 
büyük adamlarmdarı sayılan Karı Markı 

ve Fridrih Engels aradan çok zaman 
geçtiği h9lde Volter'in yaptığı neşriya. 

tın yaptığı hürriyet havası içinde yaz
dılar ft aöy'Jediler. Eğer fransız bü
yük ihtilali dünyaya bu kadar geinş 

hürriyet anlamı getirmiş olmasaydı 

devlet ve hürriyet fikirler! Jıükiımet 

tedbirleri karşrsmda bu kadar ilerlemek 
ve sosyalizm de bu kadar genişlemek 

imkiıunı bulamazdı. Sosyalizm hürri
yetin, hürriyet ihtilalinin ge-tirdiği h <>. 

vanın, demokrasinin, parlcmantarizmin 
göğsünde kendini besletip büyütmiiş. 

tür. Hatta o kadar ki sosyalizmin diin, 
bugün Ye her uman en yakın dü:2"1an 
diye önüM aldığı ve adını söyledigi 

burjuva muhitte bile ıosyalimıin ge· 
nişlemeıine kar'ı hiç bir tedbir alın

mamıştır. Engels Ye Karb mübalegalı 
propagandalan dolayniyle Almanyada 
ya,amak imlcinmı göremiyettk lngil· 
tereye kaçmak i:Decburiyc:tinde bldılac 
İngiltere gibi bagün dahi sosyalizme 

değildir. Benim kalbim_ başkaı::ı
mn olmuştur. 

Elsy sarsıldı: 
- Ne demek istediğini anla

mıyorum. 

O zaman, Astrid, halecan için
de, sarsılarak, söyledi: 

- Ben bir mısırlının evinde 
idim .. Vapurda bizimle seyah2t 
eden o mısırlının ... yedi gün yedi 
gece çölde onunla idim. 

Elsy aya~a sıçradı: onun da 
yüzü morarmrştı: 

- Sus!. sus!. - diye bağırdr.
sen yalan söylüyorsun. Biz scıwı 
nerede olduğunu biliyoruz. Bıı: 
kiminle olduğunu biliyoruz. !\' e 
kadar katı yüreklisin! Norm.,r'r 
küçültmek için, mukaddes vazife
sini yapmış olmasını cezalanchr
mak için, onu böyle şerefsizlcndir
mek mi istiyorsun? Yüreğini 
parçalamak mı istiyorsun? Heni
mizin üstümüze çamur mu atmak 
istiyorsun? 

Ve Astrid, sık ve sert nefes 
alarak. daha söylemek isterl· -i 
için~ Elsy bileklerini bir çelik 
sıkması ile vakcılad,. 

- Sona var -
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en geriden girmiş ve o zaman bu re -
jlmden hiç hazzetmemişken sosyaliz. 
min bu iki şefi orada oturmak ve neş
riyat yapmak imkanını elde etmişler
dir. 

ticareti geniılcmekte devam edi,or, 
sosyalizm daha genif alanda anlatılır, 

sevilir bir hale geliyordu. Fakat bu a
rada sermayenin de genifleme rolü, hı. 
zmı ve gücilnü artırıyordu. 19 uncu 

tirelim: sosyalist okula Eskişehir şe • 
ker fabrikuında çalıtan işçiyi, Uşakta 
halı satan yurddaşından prag'daki de. 

rnir fabrikası işçisile daha yakın tutar. 

savaşır •.. İkin~i sosyalizm nazariyesi 1 ULUSLAR DERNEf;l~HE 
kollektıvızmdır. Bu birkaç bakımdan ·-----

gözden geçirilebilir. Başlıca noktalar ı· ı 1 ]· . Hc·ıl)esleı·. e 
sos ı· · ··ı k· a yan aı ya ızmın mu ıyct hakkını tanıma. ' 

Bu örnekler de bize gösteriyor ki 
sosyalizm, hürriyetin içinde yaşamış, 

büyümüş, ve bir gün kendini besliyen 
rejimin karşısına yıkıcı bir kuvvet ola
rak geçmiştir. 

asrın ortalarında en üstün kertesini 
bulan büyUk sanayi teşebbüslerini ida. 

re etmeğe birkaç insan kafi gelmiyor, 

Sosyalizm herhangi bir yurddaşın 
bir eve, bir tarlaya, bir (gayri men
liul)e sahib olmasını kendi bakımın
dan doğru bulmaz. Halbuki köylü tar
lasına, toprağına, evine, bağına bağlı 
ve sadıktır. İşte bundandır ki; çiftçiyi 
sınıfa alıp proleatrya diye bir fakirler 
cephesi kunnayı tasavvur eden sosya. 
lizm bu amacına erişememiştir. 

tnasıdır. Ba ka bir anlayışa göre insan- k ) J ı · 
lar bütün istihsalde müşterek olmalı- arşı l { ver( ı 
dır. Sosyalist anlayışlara göre her şey (Başı 1 incı sayrfada) 

herkesindir. Bunun sağa, sola göre bir çok ölümlere sebebiyet verdik) ri, 

Sosyalizmin çabuk yayılmasının bir 
başka sebebi de iktısadi liberalizmin 
büyük sanayideki fenalıklarının ve kötü
lüklerinin bir düzeltme yoluna gireme. 
mesidir. Bu fenalıklar azalacağına bil
akis yeni yeni şekillerde ve biçimlerde 
her gün biraz daha artmıştır. 

İktısadi liberalizm bütün bu müca
dele safhalarında kendi aleyhine hazır
lanmış vaziyete rağmen müstehlikin ve 
işçi sınıfının haklarını az çok koruyan 
bir orta anlaşmaya yanaşmamıştır. Ken 
·di aleyhlerinde mücadele devam ettik. 
çe kendileri de mücadelenin sertliğini 
artırmışlardır. Bu mukavemet diğer in. 
san tabakalarına da ağır tesir yapmış
tır. Bu da patron ve liberalizm düş

manlarının yekununu gün geçtikçe ka
bartmrştır. 

Sosyalizmin kolayca genişlemesinin 
başlıca üçüncü sebebi de bu sıyasal yo. 
la giden insanların: insan kalabalıkla. 
rmm özünü teşkil e-den gene, dinç küt
leler olmasıdır. Kolu kuvvetli, kafası 

yerinde olan bu kütle; içinde bulundu
ğu memleketin en eyi unsurudur. Bü
tün bu unsur köylerde ve biribirinden 
ayrı mıntakalarda değil; ekseriya bü. 
yük tehirlerde ve büyük şehirlerin ya. 
kınında toplu bir haldedir. Bu gene ve 

dinç insan kalabalığının biribirine da
yanan ve bir yaradan beraber acı du
yan bir kütle olması, bunların her mev· 
zuda tesir yapan bir vaziyette bulun. 
ması, istikballerinin ve mukadderatla. 

rının müşterek olması, icabında aynl
maz ve sarsılmaz bir birlik yaratmala
rına imkan vermekte idi. 

büyük sanayi sahibleri birleşiyor, ano
nim, limited şirketler kurulup genişli
yor, hukuk telakkileri; paranın müba
delesinde teknik vasıtalar ve ökonomik 
kurumlar ilerliyor, sermaye sahibleri 
biribirlerile daha eyi anlaşabiliyordu. 

Bu sıralarda sosyalizmin kendi için. 
de ve anlayışında esaslı bir değişiklik 
hasıl oluyor. Çalışma şekil ve hacmi da
ha geniş bir sahaya intikal ediyordu. 
Artık proletarya ve burjuva tas. 
nifi sosyalizmin hayat ve anlayışına 
girmişti. Ve burada esaslı hir taktik 
kullanılıyordu. Proletarya ve burjuva 
kavgası .. Bunu bizim dilimizde, şimdi
ye kadar kullandığımız tabirlerle zen
gin ve fakir kavga-;ı diye pek ata tav. 
sif edebıliriz. 

İlk kavga işçi ile iş veren arasında 
olduğu halde bu biribirine dayanma 
dolayısiyle cepheler genişliyordu. İler. 
liyen sosyalist edebiyatı proletarya ke
limesini alıp kendi anlamına sokuyor 
ve kendi kuvvetlerini artırmaya çalışı
yordu. 

İşçiler büyük şehirlerde bulunduk
ları iç.in kendilerine sınıf şuurunun 

telkini meselesi de kolayca mümkün ol. 
muştur. Akşam toplanmaları, tredomin. 
yonların toplantısı ve te(lkinin gayet 
intizamlı bir surette yapılması bu teşki. 
latı çok kolay dağıtabilmiş ve muvaf
fak etmiştir. 

Fen ilerledikçe, denizaşırı sanayi 

İşçilerin sermaye sahiplerine karşı 
vaziyetlerini ve haklarını müdafaasile; 
kendilerinden başka başka sınıflar olan 
fakirlerin mücadele etmesi başka baş

kadır. İşçilerin bu birlik için kendileri. 
ne en yakın ve kolayca beraber gelecek 
zannettikleri ilk insan yığını çiftçiler 
olmuştur. Halbuki böyle bir sosya. 
lizm bakımından işçi ve çiftçi sınıfları 
arasında hiç bir anlayış ve beraberlik 

yoktur. Köylü ve çiftçi sosyalist aki
desine uyacak bir vaziyette değildir. 
Böyle olmakla beraber işçi, kendisi 

gibi güclil, kuvvetli ve miktarı çok bu 
unsuru kendi sınıfına çekmek istemiş
tir. Sosyalizmde mülkiyet yoktur. Sos
yalist beynelmilelci, cnternasyonalist'. 

tir. Kendi bulunduğu ulusun müşterek 
menfaati içerisinde kendisini bir cüz 
olarak kabul etmez. Diğer uluslar için. 
deki işçi tabakalarile kendini bir gö-

l rür ve ona göre başka uluslardaki pat
ronlar da aynı değerde diişmanlardır. 

Şunu şöyle bir misal ile göz önüne ge-

Çiftçilerden sonra sosyalizm kendi 
sınıfına bir kuvvet olarak kafası işli. 

yen, okumuş, entellektüel zümreyi kat
mak istemiştir. Böylelikle işçi ve pat
ron kavgası yerine proletarya ve bur
juva kavgasını koyan iki taraf cephe. 
!erini kuvvetlendirmek için yeni yar. 
dımcı unsurlar bulmaya çalışmışlardır. 
Sosyalizm de entellektüel, kafası işli

yen fakat herhangi bir sebeble çok ka
zanmıyan sınıfı kendisinin tabii müt
tefiki olarak görmüş ve yanına almak 
istemiştir. p.,ı~at dünyanın her tarafın. 
da bu dü~ünen sınıf sosyalizme katıl. 

mamıştır. Şunu da kaydetmek lazımdır 
ki çiftçiye göre enteliektüel unsur da

ha kolav kanmış ve sosyalist safa nis
beten daha kolay karışmıştır. 

Sosyalizm cereyanı gidgide komü
nizme doğru dönmeğe başlamıştı. Sos. 
yalizmin önce ulus sınırları içinde ve 
ulus anlamına bağlı kalmak kaydı al. 
tında geçen devirleri sınır aşırı bir hal 
almış ve sosyalizm edebiyatı bunu ko· 
münizme kadar götürmeğe yönelmişti. 

1848 ilk komünist beyannatneiıinin 

yeryüzünde. neşredildiği tarihtir. Bu 
itibarla 19 wıcu yüzyılın yarısını sos
yalist cereyanlarının kendi içinden 
hayata çıkı' tarihi olarak alabiliriz. 

Bundan 20 sene sonra ilk enternas
yonal komilnist kongresi yeryilzünde 
insanlığın gözünü çekecek bir hareket. 
le Cenev.rede kurulm~tu. Daha sonra. 
ları ikinci enternasyonal kongresi de 
1904 te Amsterdam'da ve nihayet üçün
cü enternasyonal da komünizm ihti
lali muvaffak olduktan sonra Mosko
va'da kurulmuştur. 

Sosyalizmin başlıca ana nazariyesi 
sınıf kavgasıdır. Her sosyalist mutla. 
ka işçi diye bir sınıf tanır. Ve o sınıfa 
bütün gönlünü, bütün inanını verir, o 
sınıfın üstün olması için var gönlü ile 

farkları, tatbik anlayışları vardır. 

f stihsaltle iştirakin ilerisi komüniz
min anlatmak istediği kollektif taraf, 
topraktan, laboratuvardan veya fahri. 

kadan çalışarak elde edilen mahsulle. 
rin müşterek olduğuna; ve istihsal 
masrafının ve istihlakin de iştirakini 
ileri sürer. 

Sosyalist fikir beynelmilelcidir de
miştik. Bunun içindir ki ulus telakkisi 
yurd vatan telakkisi; sosyalizme gör~ 
üzerinde durulacak kıymetler değil
dir. İlk doğuşunda ve uzun zaman yol 
alışında yalnız işçiler için olan bu te
lakki sonraları, bütün dünyayı, bütün 
dünya fakirlerini çerçevesine almak ve 
yalnız sermayeci değil : biraz fazla 
para alan memurlar bile bunların düş. 
manı haline gelmiştir. 

Sosyalizme göre de harb vardır. Ve 
sayısı bir tektir: f şçi harbı ... işçi sınıfı
nı muzaffer etmek ve yere serilen bur. 
juvanın ankazı üzerine proletarya dev
letini kurmak sosyalizme göre biricik ve 
mukaddes sava~tır. 

Büyük savaş patlamadan önce so~··a
listlerin çıkardıkları beyanname sosya. 
list akidenin mahiyetini çok iyi ortaya 
koyan bir belgedir: 

"Büyük savaı patlamak Uzeredir. 
Bütün dünya işçileri 1 dikkatli olunuz. 
Sava§rn getireceği kargaşalıktan istifade 
ederek smıf ihtilalini yapalım. Ve bUtlln 
dünyada işçi sınıfı hükQmetlni kuralım 1,, 

Bunun lçtn de ~öyle tavsiye ediliyor
du: 

1 - İşçi sınırının menfaati, acısı, ya. 
rası birdir. aramızda aynlmaz birlik var
dır. 

2 - Her sosyalist bulunduğu yerde 
bir teşkilat yapmalı ve bu teşkilatın kuv
vetlenmesi için var kuvvetiyle çalışma. 
lıdır. 

3 - Sosyalist sınıfı asla kanun, ni -
zam yoliyle iktidar mevkiine geçmiye. 
cektir. Onun için yegSne vasıta ihtilal
dir. 

4 - İktidar mevkiinden sonra terör 
yapmak ve muvaffakiyete karşı gelenleri 

garnizonun kendisini müc!afaa ettiği ve 

berkitme kıtaları geldikten sonra sat lı 

rımları püskürttüğü ilave olunmaktadır. 

Bu püskürtme hareketine tayyare ve 

tanklar da iştirak etmiştir. 

ltalyan hükümeti, Adisababa hük:i 

meti nezdinde teşebbüste bulunarak t.:u·-

ziye ve tazminat istemiıtir. 

Bu notaya göre habeş hükumeti. me 

seleyi 1928 muahedesi mucibince hakem 

mahkemesine vermek isteğinde bulun· 

muş ise de 1 tal ya hükumeti buna cevab 

vererek ortada hakemin halledeceği bi.r 

mesele bulunmadığını söylemiştir. 

İtalya hükümeti, bu cevabında hadi· 

senin çok sarih şartlar altında vukua 

gelmit ve bu yüzden mahiyeti hakkında 

bir guna şübheye yer olmadığını ilave 

eylem:ştir. 

Roma hükumeti, tarziye ye tazminat 

İsteğinde direnmekte ve bunun çabuk 

yapılmasını İstemektedir. 

halya'nm Hahe~İ'-lan t•lçiı;;i 

Roma'ya döndii 

Napoli, 17 ( A.A) - Adisababa'da~ı 

İtalyan elçisi Bay Vinci, buraya gelmif 

ve hemen Roma'ya hareket etm!ıtir• 

Her ne kadar resmi bildirim yoksa da 1111 

seyahatin Valval mıntakasında itnly:ın. 

larla habetiler arasında çıkmıf ola., va. 

kalarla alakadar olduğu ıarulmaktndır. 

ezmek lazımdır. 

5 - Bütün karşı kuvvetler czildikteD 

sonra işçi sınıfının diktatörlUğüne isti .. 

nad eden bir devlet kurulmalıdır. 

Rusya bu düşünüş ve inkılab netice. 

sinde kurulmuş bir devlettir. 

Gelecek dersimizde de yer yüzündt. 

ki sınıf ihtilaline karşı bu ihtilal fikirle. 
rinin doğurduğu reaksiyonları görece· 

ğiz.,, 

Trabzon E ektrik 
Türk Anonim Şir -
ketinde11: 

l\lilli l\1iiclafaa \'t·kalt'li 
!';alan atma konıi~yonu 

ilurıları. 

-p-;ş;·~~ l\.uınhara bütün hir istikbaldir, 

Trabzon Elektrik Türk Anonim Şirketi hissedaran he
yeti umumiyesi 17 - Kanunu Sani - 935 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14 te Trabzon'da Şirket binasında fev
kalade içtima edeceğinden Ticaret Kanununun 385 inci 
maddesi mucibince bu içtimaa bir hissesi olanın da iştirak 
edebileceği ve hissedaranın hamil oldukları hisse senetleri
ni veya bunlara mutasarrıf olduklarını müsbit vesaiki içti
ma gününden bir hafta evetine kadar şirkete tevdi ederek 
duhuliye varakasş almaları ilan olunur. 

RUZNAMEİ MÜZAKERAT 
1 - Sirketin mali ve hukuki vaziyetinin ticaret kanunu

mn 325 inci maddesi ahkamma tevfikan ıslahı için: 
A - Müessislerin seksen bes bin liralık hisse senetle -

rinin sermayeden tenizİi ile bu meblağın şimdiye 
kadar işlemiş faizleri hakkında karar itası. 

B - Seksen beş bin liralık hisse senedinin sermayeden 
tenzilinden sonra kalacak sermayenin yüzde elli 
nisbetinde tenkisi. 

C - Meclisi İdarenin azami beş azadan müteşekkil 
olması. 

2 - Nizamnamei Dahilinin yukardaki hususat ile ata -
kadar 5, 11, 12, 15, 24 üncü maddelerinin aşağıdaki şekilde 
tadili ve di~er maddelerdeki "Müfettiş'' kelimesinin "Mu
rakip" o1arak ve "Ticaret Vekaleti" nin "İktısat Vekaleti,, 
olarak değiştirilmesi. 

Beşinci Madde: - Sirketin sermayesi 137.500 türk lira
sından ibaret olup beh~ri beş türk lirası kıymetinde 27.500 
hisseye munkasemdir. 

Şirketin hisse senetleri bedelleri tamamile tahsil edil
miş olmadıkça tezyidi sermayeye ve yeniden hisse senedi 
ihracına karar verilemez. 

On birinci Madde: - Şirketin idaresi ve haricen temsi
li hissedarlar arasından heyeti umumiyece intihap olunan 
azami beş azadan mürekkep bir meclisi idareye aittir. 

On ikinci Madde: Meclisi idare azası azami üc sene müd
detle intihap olunurlar. Fakat indel'icap heyeti umumiye 
karariyle azleclilebilirler. Şu kadar ki çıkan azanın tekrar 
intihabı caizdir. Şirketin meclisi idare azalariyle müdiranı 
şirketin mabihil'iştigali olan muamelatı şahıslan namına 
yapamazlar. • 

On beşinci Madde: - Meclisi idare azasından her biri 

• 
t LAN 

728 adet muhtelif oksijen 
cihazları Vekaletçe pahalı 

görüldüğünden pazarlığı 20. 

12. 934 perşembe günü saat 
14 dedir. Şartnamesini gör
mek istiyen heı gün öğ'e • 
den sonra ve paazrlığa gire
ceklerin o gün ve saatinde 
teminatlarile birlikte M. M. 
V. satın alma komisyonuna 
müracaatları. (3709) 

8-5681 

Acele satılık arsa 
İsmetpaşa Demirli köprü 

yanında asfalt üstünde 3500 
metre murabbamda 2119 
Nuri B. müracaat. 8-5722 

Tarihe karıştı (Meş- 1 
hur Hasan Paşa fırını) i 

UNLU VLGOT 
fırını oldu. Yüce tanıyı-
cılarıma bildiririm. _ 

HALİT i 
8- 5704 

eımınnuıınuıııııımımıııııımııunııııu11111M111 ırıııııuııımııınım 

Kiralık ev 
Yenişehir'de Şehit Nuri 

ve Akaretler sokaklarının 

köşesinde ikinci kat beş oda 

temiz, geniş, rahat bir daire 

kiralıktır. Ziraat Bankasın

da muamelat Müdür muavi

ni Bay Hulkiye müracaat. 

Ev 3785 Banka 3406 

8-5723 

bedeli kıymeti asliyesi itibariyle sermayei şirketin ekalli 
yüzde birine muadil kıymeti haiz miktarda hisse senedatı
nı şirkete tevdia mecburdur. Şu kadar ki sermayesi şirke
tin yüzde biri iki bin beşyüz lirayı mütecaviz ise fazlasının 
tevdii mecburi değildir. Tevdi olunan hisse senedatı aza
nın heyeti umumiyeden istihsali beraat edecekleri vakte 
kadar ıamanı idarelerinden mütevellit mesuliyetlerine 
karşı teminat hükmünde olup ahere devrolunamaz ve şir -
ketten alınamaz. Bu maksatla tamgalanarak şirket sandı
ğında hıfzolunur. 

Yirmi dördüncü Madde: - Heyeti umumiye asaleten 
veya vekaleten Iaakal on hisseye malik olan hissedaran -
dan mürekkep olacaktır. Şu kadar ki, şirket mukavelena -
mesinin tadili için vukubulan içtimaat müzakeratma bir 
hissesi olanın da iştirak ve rey ita etmeğe hakkı vardır. 

Heyeti umumiyetle hazır bulunan hissedaran veya mü
messillerinin her on hissesi için bir reyi olacaktır. Ancak 
bir şahsın malik olduğu hisselerin miktarı onu mütecaviz 
ise ondan fazla reyi olamıyacaktır. Şu kadar ki, şirket mu
kavelenamesinin tadili için vukubulan içtimaat müzake • 
ratmda birden ziyade hissesi olan eşhasın reyleri hisseleri 
nisbetinde mütesavlyen tezayüt eder. 8-5715 

P. T. T. BİNALAR VE LEVAZIM 

· ÇEViRGENLiöiNDEN : 

1 - Teller:de kullanılmak üzere 3 m/m kutrunda 400 
lira muhammen bedelle 5,000 Bakır manşon pazarlıkla sa· 
tın alınacaktır. 

2 - Bunların 20-12-934 günlemecinde pazarlığı yap~~a· 
cağından isteklilerin şartnameyi görmek için her gun 
pazarlığa girmek için de 20-12-934 gününe rastlıya? per~ 
şembe günü saat 14 de Ankarada P. T. T. Genel çev~rge~ .. 
liği evinde satmalma komisyonuna müracaat ve 30 Iıra gu 
venme parası getirmeleri. (3730) 8---5721 



18 ILKKANUN 1934 SALI 

Para, saadetin anahtarıdır. 
Mesut oJmak için zengin ol

mak şarttır .. 
Zengin olmak için de bir pi · 
yango hileti almak lazrmdrr. 

Ankara İcra Dairesi Gayri Menkul 
Satış Memurluğundan: 

Emlak ve Eytam Bankasına ipotek olup bu kere açık 
artırma ile satılmasına karar verilen tapunun sayıfa 20 
pafta 2 ada 4 parsel 9 da mukayyet Ankara'nın İsmetpaşa 
ınahallesinde Uzunyol soka~mda kain hane aşağıda yazılı 
şartlar dairesinde satılmak uzere açık arttırmaya çıkarıl
mıştır. 

Evsaf ve müştemilat 
.işbu hanenin alt katında kahvehane ve arkası bahçe ve 

20 numaralı çift kanatlı kapıdan girildikte mozaik merdi -
venle yukarı çıkılıp bir camekanlı kapıcl:ın girildikte zemi
ni grobeton döşeli bir sofa üzerinde iki büyük ve iki küçük 
oda ile bir heta, bir banyo, bir de mutbak olup hepsinin ze
mini grobeton ve tavanları tahtadır. Gerek kahvehanede 
ve gerekse hanede elektrik tesisatı mevcuttur. İ'ttisalinde 
aynı parsel hududu dahilinde ahşab bir de dükkanı olan iş
bu haneye (6466) lira kıymet takdir edilmiştir. 

3atış şartları 
1 - Satış peşin para ile olmak üzere 24 - 1 - 935 tarihi

ne müsadif perşembe günü saat 14- 16 ya kadar İcra Daire
si Gayri menkul satış memurluğunda yapılacaktır. 

2 - Talihler takdir edilmiş olan yukardaki kıymetin 
onda biri üzerinden o/o 7 ,5 pey akçesi veya milli bir banka
nın teminat mektubunu getireceklerdir. 

3 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin 
o/0 75 ini bulduktan ve üç defa nidadan sonra mezkur gü
nün 16 mcı saatinde en çok artırana ihale edilecektir. 

4 - İşbu tarihdeki ~r~ırmada teklif edilen bedel mu -
kadder kıymetin% 75 ını bulmadığı takdirde 9 - 2 - 935 
tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 - 16 ya kadar yapı 
:acak ikinci artırmada keza üç defa nidarlan sonra saat 16 da 
keza mukadder kıymetin o/o 75 ini bulmak şartiyle en çok 
artıran talibine ihale olunacakdır. 

5 _Birinci ve ikinci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi mü
teakip verilmediği ta~dirde .ü.zerine ihale edilenin talep 
eylemesiyle ihale tarihın~en ı~ıbaren 7 gün içinde vezne -
Ye teslim edilmediği ta~dırde ıhale bozulacak ve işbu talip
den evel en yüksek teklı~de buh.~n~n talibin teklifi veçhile 
almağa razı olup olmadıgı kend;sınden. sorulduktan sonra 
teklifi veçhile almağa razı old~gu t.akdırde farkı ihalesi 
feshedilen birinci talipten tahsıl «:dılme~ üzere ikinci talip 
Uhdesine ihale olunacakdır. !eklıf VeQhıle almağa razı ol
tnadığı takdirde ise mal yenıden on beş ~ün müddetle ar
~ırınaya çıkarılacak ve en çok artrran talıp uhdesine .kat'i 
1halesi yapılacakdır. 

6 - Her iki artırmada da mal talibine ihale edildikte 
tapu harcı, o/o 2,5 dellal ücreti tal.i~e ait ... olacaktır. 

7 _ Borçlu ve alacaklılarla dıger a.laka~arla&ın gayri 
?tıenkul üzerindeki haklarını ve hususıle faız ve masrafa 
dair olan iddialarım evrakı müsbitelerile yirmi gün içinde 
İcra Dairesine bildirmeleri aksi halde haklan topu sicilli 
İle sabit olmadığından satıs bedelini paylaştırma muame
lesinden haric tutulacaklardır. 

. 8 - Artırı:naya iştira~ edenler:. d~ha evet ~art?a!11:Yi 
~orınüş okumuş ve gayrı menkulun ıymar vazıyetını bıl • 
llıiş ve bunları tamamen kabud etmiş ad ve itibar olu
llacakdır. 
. 9 - İşbu açık artınna şartnamesi 1 - 1 - 935 tarihinden 
itibaren 934/112 dosya numarasile herkese açık_tır.. . 

ıo - Taliplerin mezkur tarihlerde İcra Daır:sı .. Gayrı 
~enkul satış memurlugvuna müracaat eylemelen luzumu 
1)"' 71 an olunur. 8 - 5 6 

lüd ·· rl ·· ğiin en: 
'M'"duriyete ait muhtelif ebadda iki adet asanın tamir 

~e camı ası 23-12-934 p zar gtiııu saat on b~.s~~ ~.C\v~~r
tl ~u eti le yapı acağınd n taliplerin İmar Mudurluaun-

1 o:-ı i >yona m· racaatlan. (3728) 8-5719 

ULUS 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

300 KİLO FIRÇALIK TEL 
VE 1000 ADET LASTİK 

PARMAKLIK ,, 

Yukarda yazılı ve tahmi
ni bedeli 700 lira olan mal
zeme müteahhit hesabına 
1/2. Kan/935 tarihinde as
keri fabrikalar satınal;na 
komisyonundan saat 14 de 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
Şartname bedelsizdir. Talip
lerin muvakkat teminatı o
lan 52 lira 50 kuruşla 2490 
numaralı kanuna nazaran 
vesaiki lazımeyi hamilen 
müracaatları. (3689) 8-5654 

ON KALEM TON BORU 
VE DİRSEK 

Yukarda yazılı ve keşif 
bedeli 1700 lira olan malze
menin açık arttırma ve ek
siltmesi 31./I. Kan./934 ta
rihinde askeri fabrikalar sa
tın alma komisyonunda ya
p!l acaktır. Şartname bedel
si1dir. Taliplerin muv~kkat 
teminatı olan 127 lira 50 ku 
ruşla 2490 numaralı kanu -
na nazaran vesaiki tazimeyi 
hamilen müracaatları. 

(3692) • 8-5686 

88,972 METRE MİKABI 
ÜÇ KALEM KERESTE 

Yukarda yazılr ve tahmi
ni bedeli 2937 lira olan mal-
7.eme 31/I. Kan/934 tarihin 
de Askeri fabrikalar satın 
alma komisyonunda saat 14 
de pazarlıkla satın alınacak 
tır. Sartname bedelsizdir. 
Taliplerin muvakkat temi
natı olan 220 lira 27,5 kuruş 
la 2490 numaralı kanuna na 
zo.ran vesaiki tazimeyi ha -
milen müracaatları. (3688) 

8--5687 

23 KALEM ELEKTRİK 
MALZEMESİ 

Yukarda yazılı ve tahmi
ni bedeli 7 500 lira olan mal
zeme 31/I. Kan./934 tarihin 
de Askeri fabrikalar satın 
alma komisyonunda saat 14 
de pazarlıkla satın alınacak 
tır. Şartname bedelsizdir. 
Taliplerin muvakkat temi -
nat olan 562 lira 50 kuruş· 
la 2490 numaralı kanuna na
zaran vesaiki lazımeyi ha
milen müracaatları. (3690) 

8- 5688 

30 ADET LA VRİL SİS
TEMf FONT BORU 

Yukarda yazılı ve tahmi
ni bedeli 637 lira 50 kuruş 
olan malzeme 31/I. Kan/934 
tarihinde Askeri fabrikalar 
satın alma komisyonunda 
saat 14 de pazarlıkla satın 
alınacaktır. Şartname bedel 
sizdir. Taliplerin muvakkat 
teminatı olan 47 lira 82 ku
ruşla 2490 numaralı kanuna 
nazaran vesaiki lfizimeyi 
hamilen müracaatları. 

(3680) 8~5689 

25 TON LÜLECİ KİLİ 

Yukarda yazılı ve tahmi
ni herleli 750 lira olan malze 
me 2/2. Kan./935 tarihinde 
askeri fabrikalar satın alma 
komisyonunda saat 14 de 
razarlıkla satın alınacaktır. 
Şartname bedelsizdir. Ta -
liplerin muvakkat teminatı 
olan 56 lira 25 kuruşla 2490 
numara1ı kanuna nazaran 
vesaiki 15.. :meyi hamilen 
müracaatlarr. (3711) 

8 - 5690 

40 TON FİLUSPATX 

Yukarda yazılı ve tahmi
ni bedeli 600 lira olan mal -
zeme 2 - 11. Kan. - 935 tari
hinde Askeri Fabrikalar sa
tın alma komisyonunda sa-

t 14 de pazqrhklc:ı. tın alı
nacaktır. Sartname bedel -
sizdir. Taliplerin mu\iakkat 

teminatı olan 45 lira ile 
2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerine naza -
ran vesaiki Iazimeyi hami -
len müracaatlarr. (3722) 

8- 5714 

II TON TESHİN KOKU 

Yukarda yazılı ve tahmi
ni bedeli 400 lira olan mal -
zeme 2 - II. Kan. - 935 tari -
hinde Askeri Fabrikala sa
tın alma komisyonunda sa -
at 14 de pazarlıkla satın alı
nacaktır. Şartname bedelsiz 
dir. Taliplerin muvakkat 
teminatı olan 30 lira ile 
2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerine naza -
ran vesaiki hamilen müra -
caatlan. (3721) 8-5713 

5 TON BİLLURİ VE RE· 
KİK SAFHALAR HALİN 

DE ANTİMON. 

Yukarda yazılı ve tahmi
ni bedeli 2000 lira olan mal
zeme 2 - Şubat - 935 tarihin
de Askeri Fabrikalar satın 

alma komisyonunda saat 
14 de pazarlıkla satın alına-
caktır. Şartname bedelsiz -
dir. Taliplerin muvakkat te 
minatı olan 150 lira ile 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 ün 
cü maddelerine nazaran ve
!aiki lazimeyi hamilen mü -
racaatları. (3723) 8-5712 

.\nkara Levazım amfrli~i 
satın alma komisyona 

il anlan. 

İLAN 

İzmir .Müstahkem mevki 
kıtaatı için 41820 kilo gaz
yağı kapalı zarfla 19/1. kan/ 
934 çarşamba günü saat 15 
te münakasası yapılacağın
dan şartnamesini görmek js
tiyenlerin her gün taliple
rin de teminatlariyle birlik
te teklif mektuplannr belli 
saatte İzmir müstahkem 
mevki satmalma komisyo
nuna vermeleri. (3576) 

8-5466 

İLAN 

Midyattaki kıtaat ihtiyacr 
için 50,000 kilo koyun etinin 
kapalı zarfla münakasası 
20-12-934 T. saat (10) da ya
pılacaktır. Şartnamesini gör 
mek istiyenler her gün ta
liplerin de belli saatten evet 
teminatlariyle birlikte tek
lif mektuplannı Midyatta 
satınalma komisyonuna mü
racaatları. (3557) ~5447 

İLAN 

Askeri konağı su kuyu -
sundan askeri fırma su ve
rilmek için kuyuya konula
cak elektrikli tulumba ve te 
sisat ve saire icin keşfi 999 
lira 67 kurustur. Pazarlığı 
3 - 2. Kan. - 935 persembe 
günü saat on dörttedir. Keş 
fini ve şartnamesini gör
mek üzere her gün ve pazar 
lığa iştirak için de -vaktinde 
teminatı muvakkatcsi olan 
75 lirayla beraber Ankara 
Levazım Amirliği satın al
ma komisyonuna gelmeleri. 

(3726) 8--5711 

KİRALIK HANE 
Yenişehirde 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 
soruım~sI. 8-5659 

KİI::ALIK EV 
Yen· ehiı, Pa alartepesi 

M e {~ okak, Yeni evde 
be iye müracaat. 

SAYffA 7 

Ankara 
Şirketinden~ 

·~ Unlü 
alıcılarımıza 

Sene sonu olduğundan ötürü 20-12-1934 tarihin- ~ 
den 27-12-1934 tarihine kadar hiç bir Rakortman ve ., 
tesisat yapılamıyacağı bildirilir. 

Balık pazarındaki mağazamızın da 
olduğunu aynca bildiririz. 

" lağvedilmiş 
8-5724 

Ankara İcra Dairesi Gayri Menkul 
Satış Memurluğundan: 

Emlak ve Eytam Bankasına ipotek olub bu kere açık 
artırma ile satılmasına karar verilen Ankara'nm İsmetpa
şa mahallesinde Ara sokakda tapunun 23 ada lO parsel 
numarasında mukayyed bir tapu dahilinde iki kısundan 
ibaret hane aşağıdaki şartlar dairesinde satışa çıkarıl • 
mıştır. 

Evsaf ve müştemilat 
1 inci hane: 4 ayak merdivenle sokak k.apnnnoan ıcert 

girildikde dar bir koridor üzerinde saida iki oda bir ban
yo bir mutfak ve merdiven altı bir heli üst kıammda ise ge
ne bir koridor üzerinde 3 odadanibaret. 

2 inci hane: ı numaralı hanenin aynı olup hanede elek 
trik, havagazı tesisatı var. İşbu iki hanenin bodrum kısmı 
bir metre seksen santim irtifaında aynen birinci kat tarzın 
da inşa edilmiştir. İki kısımdan ibaret mezkur haneye 
(9000) lira kıymet takdir olunmuştur 

Satış şartları 
1 - Satış peşin para ile olmak üzere 24 - 1 - 935 tarihi

ne müsadif perşembe günü saat 14 - 16 ya kadar İcra Daire
- si Gayri menkul satış memurluğunda yapılacaktır. 

ı ı 

2 - Talihler takdir edilmiş olan yukardaki kıymetin 
onda biri üzerinden o/0 7 ,5 pey akçesi veya milli bir banka
nın teminat mektubunu getireceklerdir. 

3 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin 
% 75 ini bulduktan ve üç defa nidadan sonra mezkur gü
nün 16 mcr saatinde en çok artırana ihale edilecektir . 

4 - İşbu tarihdeki artırmada teklif edilen bedel mu • 
kadder kıymetin% 75 ini bulmadığı takdirde 9 - 2 - 935 
tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 - 16 ya kadar yapr 

lacak ikinci artırmada keza üç defa nidadan sonra saat 16 da 
keza mukadder kıymetin % 75 ini bulmak şartiyle en çok 
artıran talibine ihale olunacakdır. 

5-Birinci ve ikinci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi mü· 
teakip verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talep 
eylemesiyle ihale tarihinden itibaren '7 gün içinde vezne -
ye teslim edilmediği takdirde ihale bozulacak ve işbu talip· 
den evel en yüksek teklifde bulunan talibin teklifi veçhile 
almağa razı olup olmadığı kendisinden sorulduktan sonra 
teklifi veçhile almağa razr olduğu takdirde farkı ihalesi 
feshedilen birinci talipten tahsil edilmek üzere ikinci talip 
uhdesine ihale olunacakdır. Teklif veçhile almağa razı ol .. 
madığı takdirde ise mal yeniden on beş gün müddetle ar
tırmaya çıkarılacak ve en çok artıran talip uhdesine kat'i 
ihalesi yapılacakdır. 

6 - Her iki artırmada da mal talibine ihale edildikte 
tapu harcı, % 2,5 dellal ücreti talibe ait olacaktır. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer atakadarlar:m gayri 
menkul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını evrakr müsbitelerile yirmi gün içinde 
İcra Dairesine bildirmeleri aksi halde hakları topu sicilli 
ile sabit olmadığından satı$ bede1ini paylaştırma muame .. 
lesinden hariç tutulacaklardır. 

8 - Artırmaya iştirak edenler, daha evel sartnameyi 
görmüş, okumus ve gayri menkulün iynıar vaziyetini bil • 
miş ve bunlarr tamamen kabul etmiş ad ve itibar olu .. 
nacak dır. 

9 - İşbu açık artırma şartnamesi 1 - 1 - 935 tarihinden 
itibaren 934/20 dosya numarasiyle herkese açıktır. 

10 - Taliplerin mezkur tarihlerde İcra Dairesi Gayri 
menkul satış memurlftğuna müracaatları lüzumu ilan olu .. 
nur. 8- 5717 

Adliye Vekaletinden: 
Ceza işleri müdürlüğünde 12 ve 10 lira asli maaşlı iki 

katiplik ve Zat İşleri Müdürlüğünde 10 lira maaşlı bir 
katiplikle iki tane 40 lira ücretli memuriyet açık olduğun• 
dan girmek istiyenlerin 20-12-934 perşembe günü açılacatl 
müsabakaya iştirak için saat (10) da Zat işleri müdürlü .. 
ğüne müracaatları. (3731) 8-5720 

------------------------------------------------
İmar Müdürlüğünden: 

Mahallesi 
Yeğen B. 

" 

Sokağı 
Müfti 

Muhammen bedel 
No. Cinsi Lira K. 
77 Hane 400 00 

1 ,, 500 00 
1 " 600 00 

" ,, 't- o Leblebici ,, 3 ., .;ıOO O 
Yenice Namazgah 4 ,, 3u0 00 

Yukarda cins ve evsdı gösterilen evler.2LL1"-934 pazar• 
tesi sant on be te müzayede ile satılacaktır. Talıplerın 
İmar Mudürltlviindeki komisy na müracaatları. (S-"7) 

8-5718 
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KREM 
balsamin 
kanzuk 

Yegane ciddi gü · 

zellik kremidir. Te

nirıi ... in daimi tazeli -

ğini yalnız K R E ~' 

B A L S A M İ N ile 

korursunuz. 

Dr. Cims'in nasrr ilacı . . 
. . · KORRlStD 

En eski nasırlan bile oek kısa bir zamanda 
kökten ,.ıkarır. 

Mer ı deposu· Kanzuk eczahanesi 
Yeni E.czane'de bulunur. 

tamam ile 

Mm. Ussühahri K umandanlı;;ı 
Satın Alma -Komisyonu Reisli
W,nden: 

Miktarı Teminatı Münakasa 
Cinst ~ilo Lira K. Tarihi Günü saati 

Zeytinyağı 13,000 360.75 29-12-934 Cumartesi. 10 
Zeytin 33,000 618.75 14 ,. " 

Deniz efradı ihtiyacı için satın alınacak olan cins ve 
miktarı ile muvakkat teminatı yukarda yazılı iki kalem er
zak hizalarında gösterilen gün ve saatlerde kapalı zarf u
sul iyle münakasaya 1· ~!'lmU5'tur. İstekli olanların iliale gü
nü ve saatinden bir ~ ı t evel muvakkat teminatlariyle 
teklif mektupları p.yn ayn birer zarf içinde ve her ikisi 
ayrı bir zarf derununda olarak komisyon reisliğine teslimi 
ve şartnamelerini gönnek istiyenlerin komisyonumuzla 
İstanbul'da Kasım·paşa'da Deniz Levazım Satmalma Ko-
misyonuna müracaatları. (3676) 8-5652 

ew: 

·~~·i l\aüıteılık ve Matbaacılık 

ULUS 

ilan 
Umum Müdürlüğümüzde çalışmak üzere Türkçe Dak

tilo ve stenografiyi eyi bilen ve bundan başka fransızca 
yazıp çevinneğe muktedir bir Türk memur Bankamıza 
imtihanla alınacaktır. Fransızcadan başka ecnebi lisan bi
lenler tercih olunur. İmtihan gününü ve şartlarım anla
mak için mektupla ve açık adres ve tercümei hal ile umum 
müdürlüğe müracaat olunmalıdır. 

Türkiye iş Bankası 
Umu~ Müdürlüğü 

8-5693 

lstanhul: Deniz l~vazım Satın 
Alma l{omisyonu Rei~liiinden: 
( 4000) ton rekompoze k~1mürü: Kapalı zarfla münaka

sası: 26- birinci kanun - 934 çarsamba günü saat 14 de. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda miktarı yazılı kö

mür hizasındaki .gün ve saatte kapalı zarf usulile eksiltme
ye konmuştur. İsteklilerin şartnamesini görmek için her 
gün eksiltmeye gireceklerin ile o gün ve saatlerde usulü 
dairesinde kapatılmış teminat ve teklif mektuplariyle 
Kasımpa~a'daki Komicwona ı:relmelP.ri. (8187) 8-5518 

Eskişehir Nafıa 

Başmühendisliiinden: 
Eskişehir - Çifteler yolunun o+ 100 - 2+ 145 arası şose 

inşaatı· 5863.68 - lira keşif bedeli ve kapalı zarf biçimiyle 
9-12-934 gününden 29-12-934 cumartesi günü saat on beşe 
kadar Eksiltmeye konmuştur. 

İsteklilerin keşif bedelinin o/o 7 ,5 kadar depozit venne
leri ve bu gibi yapı işleriyle uğraşmış olmaları gerektir. 

Daha çok bilgi istiyenlerin Nafıa Başmühendisliğinden 
sonnalan (8491) 

Manisa Valiliğinden: 
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 - Muvakkat teminat mikdan (6250) liradır. 
5 - lş projesi. keşif kağıtları ve şartnamelere göre ya

prlmak üzere Toptan götürü ve anahtarteslimi şartiyle 
ihale edilecektir. 

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

7 - Eksiltmeye girecekler proje ve keşifnamelerde ya
zılan ve hususi şartnamede izah edilen bütün işlerden her 
biri için bir vahit vereceklerdir. B uvahit fiatlar keşif mik
tarları listesindeki miktarların karşısında göst~rilecek ve 
bu miktarlarla zarp edilerek hasılı zarpların mecmuu ye -
kununa. maktuan konan iş1er için teklif edilecek fiatlar ila
ve edilecek ve hepsinin yekunu teklif mektubunun yekunu 
olacaktır. 

8 - Teklif mektuplarım ve sair evrakı havi kapalı zarf
lar birinci kanunun 23 üncü pazar günü saat on dörte ka -
dar Manisa valiliğine makbuz mukabilinde veri1ecektir. Bu 
zarflar 2490 N o. lu kanunun 34 üncü maddesi dairesinde 
de gönderilebilir. 

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

Ankara 
8 - 5503 

l\li ili Emlak 
Müdiirlüifünden: 

Mahallesi Mevkii sokağı Cinsi Umum 
No. 

Metruke 
No. 

Hatunive Ezberciler Hane 618 200 
44 
1 

Hisse miktarı Kaç taksıt olduğu 
Tamamı sekiz taksit 

Yukarda yazılı hane mukaddema 7011 lira bedelle tali- . 
bine ihale edilmiş ise de teahhüdatın ifa edilmemesinden 
25-12-934 salı günü saat 15 te ihale edilmek üzere yeniden 
açık artınnaya konulmuştur. İsteklilerin gelmeleri. (3706) 

8-5698 

1 

18 ILKKANUN 1934 SALI 

Tc:JQKiYE 

llRAAT. 
91\.NK.A.SI 

-DARA· 
BiRiKTiRE~ 
RA~T i;Oi;Q. 

/ 

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

sınıflarına talebe almıyor• 

1 - Askeri liselerimizden 1stanbul'da bulunan kuleli 
askeri lisesinin 9. sınıfına 183., Maltepe lisesinin 9. snU" 
fına 50 ve Bursada bulunan Bursa lisesinin 9. sırufma 116 
kişi daha alınacaktır. Bu mekteplerin onuncu ve on birin" 
ci sınıflarına da bir miktar talebe daha alınacaktır. onun• 
cu ve bilhassa on birinci sınıfa çıkacak istekliler tercihall 
alınacaktır. ı 

2 - İsteklilerin mezkftr mektep müdürlüklerine müra
caat ederek oradan öğrenecekleri kaydı kabul şartlanll8 
göre evraklarını tamamlamaları lazımdır. 

3 - Bir seneden fazla tahsili terketmiş olan talebe rne
zun bulunduktan sınıfların bütün derslerinden imtihad 
edilirler bunda muvaffak olurlarsa o zaman talebeler rnek .. 
tebe alınırlar. Hususi mekteplerden mezun olanlar bak" 
kında aynı muamele tatbik edilir. 

4 - Muhtelif suretlerde sivil ve askeri mekteplerded 
çıkarılmış talebe mektebe alınmaz. 

5 ·- Sivil liselerde ikmali olanlarla sınıfta dönenle' 
alınmaz. 

6 - Dokuzuncu sınıfa girecekler için yaş haddi ıs-tf 
onuncu sınıfa t 6 :20 on birinci sınıfa 17 :21 dir. ·~f. 

7 - Mektebe ginnek için yaşını büyülten veya kUçiia" 
ten mektebe alınmaz. 

8 - Evrakı mektebe giden talebe mektep. tarafrnd~ 
davet vukubulmadıkça mektebe gitmemelidir. Aksi ~ 
dirde mektebe kabul edilmemesinden dolayı mektep id~ 
resi mesul olmadığı gibi avdet masraflarını da kendisi ·
mesi lazımdır. 

9 - Bulunduğu yerde tam teşkilli sıhhi heyet bu1ıııı' 
maması hesabiyle muayenesini tamam yaptmnryan ta1e' 
be mektebe çağrıldıktan sonra mektepçe muayeneleri d" 
mamlattınhr. Ve sıhhi halleri sebebiyle kabule şayan g6' 
rülmezse mektebe alınmaz bu gibi talebelerin dönüt rrıa" 
raftan da kendilerine aittir. 

8 
10 - Teahhüt sene.di vennek için velisi olmıyan 'Ve 

1 

yaşını bitinniyen talebe alınamaz 18 yaşını bitiren tateb" 
nin kendisi teahhüt senedini verebilir. de0 

11 - Evelce askeri liselere girmek için müracaat e ~" 
ve müsabaka imtihanında kazanamadığından dolayı rn.:.ı 
teplere ahnmıyan talebe ellerinde bulunan evrakl._ 

\ 
derhal evelce müracaat ettikleri liselere gönderecekl:!l 
oradan alacaktan emre e:öre hareket edeceklerdir. (~ 

] 
1 KULOP] 

SU GECE 

ŞAFAKTA SİLAH SESLERİ 

Heyecan ve merakı tam manasiyle ya· 
şatan büyük polis filmi 

Ayrıca: Dünya havadisleri ve canlı 

' Ayrıca: Dünya havadisleri 

1 
1 resimler 

Her nevi plan ve resimlerin kopyaları süratle cıkanlır. Telefon: 1230 


