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DOrdiincl 

KEND1I~ERINE BAKSINLAR! 

Yeni Türkiye, Y akrn - Doğu' da 
yepyeni bir düzen demektir. Bu 
topraklar, ancak bizim günleri
mizde, barı§ ve Jurluk yüzü gör
müıtür. Bulanık su avcıları, Ak
deniz'in bu kıyılarına, ancak bi
zim günlerimizde uğramaz oldu
lar. 

Şimdiye kadar iç ve dış güven
liğimiz hiç bir sarsıntı geçirme
miştir. 1935 yılına yeni rejimi, 
her bakımdan, daha sağlamış ola
rak giriyoruz. Geleceğin.~, duru ve 
aydın gören pek sayılı ulkelerde-

nız. 1. 'k 
Ancak bir takım po ıtı a ve bor-

sa oyuncularınm, başka türlü bir 
Türkiye görmek kuruntusundan 
kurtulamamıf olduklarım da son 
gelen Avrupa gazetelerinden an
lıyoruz. Bu gazetelere bakarsanız, 
Türkiye'nin içeri ve dışarı işleri 
bugün yarın karı~ma~ üzeredir!: 
ismet lnönü kabınesı çekilecek
tir. Ordumuz sınır boylarına yığıl
maktadır. 

Dördüncü Kurultay, ismet İnö
nü kabinesine sarsılmaz inancını 
sunarak dağılıyor. Atatürk'le o
nun sıyasasma ulus bağbbğınm 
ne kadar derin olduğunu, beşin
ci Kurultayın ilk toplantısında gö
receğiz. Biz büyük başımızla O· 
nun devrim arkadqmm arkaam
da, bütün amaclarımıza ulll§ınca
ya kadar, sıra bozmaksızın, yü
rüyüp gideceğiz. 

Anadolu A ian11 aelerberlik de
nenmeı1i üzerine çıkan duyumla
rında doğrusu ne olduğunu bildir
mİ§tir. Ne sınır, ne de sinirlerimiz
de hiç bir bo~u~luk olmadığını 
öğrenmek, hızı s~~enler kadar 
sevmiyenlerin de ışıne yarar. A
çık ve özden olan _barış sıyasamı
zın başlıca güvencı, ordumuzdur: 
onun, bu sıyasa~ızı ~er yanıncı,_an 
koruyabilecek, hır gucte oldugu
nu bilmekliğimizdir. 

Yakın • doğu'nun t~~k ~a.rça .. -
sında, kargaşalık dü§~~r:'le~mı eg
Jendirecek hic bir degı§ıklık ol
mıyacaktır. Bizim bir. dileği~iz 
varsa, Avrupa ülkelerınden bı~
çoğunun, iç ve dış sıyasaları~ ~·
zim kadar düzen vererek, butun 
gönüllerden yarına gücJenıizlik 
acısını gidermeleridir. Savaş SO· 

nundanberi kara bulutlar, batı 
illerindeki ~ıldızsız gecenin bağ
rından kopup geliyor: durup du
rurken üstümüze kötülük yoran
lar, A ~rupa'yı, içine gömül~üş ~1-
duğu karanlıktan sıyırmaga ug
raşsalar daha eyi olur. 

Falih Rıfkı ATAY 

Türl{ . Yugoslav 
af yon anla~ması 
lstanhul, 23 (Telefol!J - Belgaad'a 

türk • yuıoalav af yon mukavelenamesi
ni tetkike giden heyet bu sabah lstanbu 
la geldi. Heyete başkanlık eden uyuştu. 
rucu maddeler inhisarı müdürü Bay Ali 
Sami Bclgrad'ta yapılan itler üzerine 
§unları söyledi: 

- Belgrad'taki görüşmelerde eskisi. 
tıi hemen tamamen değiştiren yeni bir 
fd'yon mukavelesi yaptık. 1937 senesine 
kadar muteber olacnk olan bu yeni mu
kavele sene başından · itibaren tatbik 
edilecek ve iki tarafca reddedilmediği 
talcdi Je 1937 senesinden sonra da daha 
iki sene uzanabilecektir. 

(Sonu 3 üncü sayrfada) 

Aclınuz, andımızdır. 

24·. 11..KKANUN 1931. PAlARTF.SI 

Bugün gazetemiz 
12 sayıf ardır 

Her yerde 5 kuruş 

Karaltay din SOD toplaatısıaı yaptı 

Dünkü toplantıda ku1·:ıltay, birçok 
yasalar arasında, bir ı 1e, İstanbul 
rıhtım, dok ve antrepoi::1rı şirketinin 
ulıışa maledilmesi yasuaını çıkardı. 
Kurultay dün biri Refet (Buna) nın 

Jiğeri de Batkan Kazım Özalp'ın baş. 
kanlıklarında olmak üzere biribiri ar
dınca iki toplanh yapmıttır. 

Kurultay bu toplantılarında gündeli
ğinde bulunan kananlan onayladıktan 
batka gelen evrak arasında bulunan bü. 
tün kanunları da gündeliğine alarak 
Üzerlerinde görüımüt ve onamıfhr. 

Kurultayın böylece bugün onamı§ ol-

Kururray'ın dün1cü tarihi toplantmna 
reislik eden başkan Kazım Özalp 

duğu 24 kanun arasında lstanbul nh
tnn, dok ve antrepo türk anonim Jirke. 
tinin mallariyle imtiyaz haklarının satın 
alınması için hükumetle ıirket arasın -
da bu ayıR 18 inde imza edilen anlatma
nın tasdikine ve bu suretle hükumete ge 
çen itlerin maliye bakanlığınca idar~si 
için salahiyet veren kanun layihalan ile 
1934 yılı genel denkletmesine giren da. 
İrelerin bazılarının bütçelerinden 114 
bin liranın indirilerek bunun 78 bin Ura 
sının gene bu bütçelerin batka faaılları
na konulması ve 36 bin lirasımn da ge
ne açılan bazı fasıllara fevkalade tahsi. 
sat olarak verilmesi, Türkiye - Yuna
nistan arasındaki ikamet, ticaret ve aey
risefain anlatmasına ekli anlatma ile 
Amerika tebaasının istekleri için hüku. 
metimizle birlqik Amerika devletleri 
hükumeti arasında yapılan anlaımala -

Bay Y evtiç1e Başbakanı
mız ve Bay T. R. Aras 

arasında 

Bay Yevtiç'in Yugoslavya Bas
bakanlığını ve Dışarı işler Baka..;Jı. 
ğını üzerine alması ve ite başlama
sı dolayısile kendisiyle Ba,hakan 
ismet İnönü ve Dışarı İşler Baka
nı Tevfik Rüştü Aras arasında a
~ağıdaki tel yazıları çekilmiıtir: 

Baıbakan ismet lnönü 
Ankara 

Bakanlar heyeti Başkanlığım 
üstiime aldığım ,u sırada ıizi se
lamlamayı ve şahsi merbutiyetimi 
ve iki memleketin samimi dostlu
ğuna olan tam itimadımı bildirme
ği tatlı bir vazife telakki ediyo
rum. 

Yevtiç 
Bakanlar Heyeti Başkanı 

Bay YecJtiç 
Belgrad 

iktidar mevkiinin size tevdi 0 • 

lunması suretiyle dost memleket 
tarafından yüksek şahsınıza gös-

rın lasdiklerine aid kanun layihaları var 
dır. 

Dünkü toplantıda Türkiye veya ya -
hancı bir memlekette çıkan matbuaların 
dağıtılması ve Türkiye'ye sokulmasının 
bakanlar heyetince yuak edilebileceği, 
dağılan matbuaların bakanlar heyetin • 
den tez elden karar alınmak üzere iç ba.. 
kanınm emriyle karardan önce toplanı
labileceği, sokulması ve dağıtılması 
menolunmuı matbuaları bilerek Türki. 
yeye sokan ve dağıtanların 50 liradan 
300 liraya kadar ağır para cezasına çar
pılacağı hakkında matbuat kanununun 
51 İnci mddesinde yapılan değİ§ikliğe 

aid kanun da onanmıı ve Devlet Şura -
sında açık bulunan Üyeliklerin seçimi 
yapılarak devlet şurası genel katibliğine 
gümrükler umum müdürü Bay Cemil, 
Üyeliklere de valilerden Bay Mustafa 
Arif ve Muammer seçilmitlerdir, 

Akay idaresinin Kadıköy ve Haydar 
paıa yolcuları için köprüye yaptıracağı 
bitişik iskelelere yapılacak masraflann 
yarısına lstanbul belediyesinin ittiraki. 
ne müsaade veren kanun da dün kurul. 
tayca onanan kanunlardan biri olmuı -
tur. Bu kanunun maddelerine göre be -
lediyenin bu masrafa iştiraki 125 bin li. 
rayı geçmiyecek ve iskeleler üzerine ya. 
pd1acak kira yerler.nin bakımı Akay'a, 
geliri de belediyeye aid olacaktır. 

Rıhtım Şirketinin ulusça satın aln1· 
ması dolayısiyle Bayındırlık bakanı Bay 
Ali Çetin Kaya bu itin tarihi safhalarını 
anlatmı§tır. Bayındırlık bakanımız ku -
rultay üyelerinin sürekli alkıılariyle 

karıılanan söylevinde demi§tİr ki: 
- latanbul Rıhbm tirketinin 

satın alınması meselesi sona er -
di. Onun mukavelesini bir kanunla 
kurultayımıza sunuyoruz. Bunun geç • 
miti ve hali hakkında ufak bir hulasa 
yapmak istiyorum. 

Bu rıhtım tirketi imtiyazı 1306 -
1890 yıllarında verilmiıtir. 80 - 85 yıl 
müddetle imtiyaz verilmiştir. f mtiyazın 
mahiyet ve vecaibi de; latanbul ve Ga
lata tarafında rıhtımlar yapmak, iki 
köprü arasında gene rıhtımlar yapmak, 
antrepolar yapmak, rıhtım işlerine aid 
gereken teshilitı da temin etmekti. 
Halbuki bu tirketin üzerine aldığı işler 

yapılamamıştır. Yalnız İstanbul Galata 
tarafında bir kısım rıhtım yapılmıt, an. 
trepoları yapılamamıştır. Bilbaa&a iki 
köprü arasında bir şey yapdmamııtır ve 
bunu sıyaaal tesirlerle, o zamanın sıyasa 
sına göre geri bıraktırmışlardır. Zamanı. 
mıza yani Lozan muahedesinin akdi ta. 
rihlerine kadar bu suretle devam etmi§ 
olan imtiyazlı rıhtım şirketi Cümhuri • 
yet devrinde bir readaptasyon muamele
si görmüıtür. Yani yeni tartlara göre 
muamele yapılmıştır. Tarifelerine % 3 
zammedebilmek imkanı verilmiştir. Şir
ket ise diğer bir takım tirketlere guya 
verilmi§ tarife olan zam nisbetinin % 6 
yapılmasını istemitdi. Halbuki yurdun 

Dün son toplantrsını yapan dördDncil kurultay 

ökonomik vaziyeti deiitmit olduğuna 
göre şirketin artık o tarihten sonra tari. 
fesine zammetmek suretiyle bir şey yap· 
mak imkanı yoktu ve bu, bir haylı za -
man devam ettikten sonra Cumhuriyet 
hükumeti 1928 de şirketin ve rıhtımın 
vaziyetini yeniden tetkik etti ve satın 
alabilm.ek imkanını araştırdı. Şirketin 

birçok vecaibini yapmadığı tesbit edildi. 
Nihayet eski devirden kalma bir mese. 
le şirketle hükumet arasında bir anla • 
samamazlığa sebeb oldu. Liman dahili-

lstanbul rıhtım, dok ve antrpoıarı şir
ketinin uluşa maledilmesinden ötürü 
güzel bir söylev veren Bayındırlık 

Bakanr Bay Ali Çetinkaya 

ne giren vapurlardan da gene - rıhtıma 

çıkamayanlardan - vergi almak mesele 
si. Bundan dolayı nihayet vaziyeti, hü • 

"kumet bir daha tetkik etti ve bu rıhtım 
imtiyazını tirketten almağa karar ver
di. Bu bir haylı zaman karşılıklı müna. 
kaşayı muciboldu. Bir iki yıl içerisinde 
ve nihayet tirketin tarifesine % 3 za::n. 
ma mukabil ıirketin de altı antrepo yap 
masını karşılıklı kabul etti. Halbuki 
tirket dört danesini yaptı ikisini yap -
madı. Beşinciyi yapmakta iken yeniden 
tarifeye zam istedi hasılı bu suretle cüm 
huriyet devrinde hükumetle tirket ara
sında safha safha anlaşamamazlıklar de 
vam etmiştir. Nihayet ıirkete imtiyazı. 
nı satması teklif edildi ve şirket te sat· 

(Sonu 4 üncü sayıfada) 

a 

İstanbul rıhtım şir
ketinin ulusça 
satın alınması 

Dün son toplantısını yapan Büyiik 
Meclis, en tarihsal kararlarından birini 
daha vererek kapandı. Kocalmıt impara 
torluk son yüzyıl içinde bir taraftan her 
gün biraz daha batarken bir taraftan da 
kurnaz emperyalist dünyası bu batııı 
kıvraltarak kendine düşen büyük payı 
bir dakika Önce kapmağa çalıııyordu. 
Batmakta olan bu uluşu "hasta adam,, 
diye anıyorlar ve onun malında daha zi.. 
~· hak Sllhibi olmak için bir az daha 
yerleşmcği kazanç biliyorlardı. Kapitü. 
lasyonlar uluşun sıyasal eregini önce 
kırmış ve onu çok zayrflatmı§tı. Bu su
retle verilen İmtiyazlarsa onun ökono • 
mik ve mali diriliğini zehirliyordu. Ya.. 
hancı uluşların bu suretle çalıımalan 
ölmeğe yüz tutmuş ve kendisinden fay. 
da alınması umut edilen batka tark mem 
leketleri hakkında yapılan sistemli kolo
nizas yon politikasının bir ölçü içinde 
anıklanmıt bir biçiminden batka bir ıeF 
değildi. Koloni biçimini haklı gören bat 
ka uluşlar için bu suretle yürüyüt bel -
ki doğrudur. Fakat laçlılar idaresinin 
bir ulusu öldürecek kertede korkunç 
olan bu İmtiyazları vermeğe hakkı yok. 
tu. Taçlılar idaresinin tarih önünde sor
guya çekileceği yerlerden biriai de bu
dur. Son zamanların büyük ökonomi bil 
ginlerinden "Şarljit,, ökonomik itlerde 
yabancı sermayelerden anlatırken diyor 

(Sonu J üncü sayı/ada) 

Japon büyük elçisinin 
dünkü veda ziyafeti 

Memleketimizden ayrılmakta o
lan japon Büyük Elçisi dün Ana
dolu Kulübünde bir veda ziyafeti 
yermiştir. 

Yemekte, Başbakan ismet lnö
~ü ile Dışarı, içeri ve Ökonomi it
leri Bakanları ve Gümrük inhisar
lar Bakanı, Dışarı lıleri Bakanlı
ğının ileri gelenleri ve ıehrimiı_de 
bulunan Büyük Elçi ve maslahat· 
'!Üzarlar bulunmuştur. 

(Sonu 2 inci sayıl ada) J 11 L El · f cf"' A ~ 1 Kulu-bıı-n"e verdig·i ziyafette 1'ulunanlar<1an llci grap 1apon otlyu« çrs nln un nauo ll u 
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DIŞ ARDAN GEL E.N SON DUYUMLAR 
fVYE1'I .. ER BJRLIGL~DE 

SOvyetlerin iç 
ıyasası 

Moskova, 23 (A.A.) - Gazeteler, iç 
•yasa üzerinde mühim tesirler yapma
)a başlamış olan M. Kirof'un katli ha
~Jsesi baklnnda daha fimdidtn uzun u-
91dıya düşünceler yazmağa başlamış

Jllrdır. 

Bu gazeteler diyorlar ki: 
J - Bay Kirofun katli hadisesi, 

lııırn bir komplo mahiyetini almıştır. 
2 - Tevkif edilmiş olan bütün 

adamlar, komünist fırkası üyelerinden 
oJmakla beraber yollarını şaşırmış ve 
ideoloji bakımından Zinovief, Kama. 
kf ve Troçkinin fikirlerine tabi bir 
takım insanlardır. 

3 - Bu adamların amacı, tethişç.i
Jik yoliyle rejimi değiştinmk ve önce 
Üningra!1ın id~_ini eJ~e geçirmekti. 
•abadan kapitalist r~jimin yeniden 
.. Jı:im olmasını tcıl]in cylemekt.i. 

4 - Zinovyefin amaclarınx komü
•iıt fırkasile komqnist gencliğinden 

hbul edenlerin miktarı pek azdır. 
S - Komploya katılan kimselerin 

bütün memleketi bir maceraya sürükle
inek kabiliyetinde olmamalarından ö. 
tü.rü bunlar, fırkanın adeta yüreği gibi 
olan ve Stalin'in büyük dostlarından 

biri bulunan şahsı öldürmek suretile 
mnaclarını elde e-tmek yolunu tutmuş
lıa.rdır. 

6 - Fesadçıların teşebbüsleri önce

Jı!en akamete mahkfundu. Çünkü Stali

ll'in başkanlığındaki fırka daima kom. 

;tlolan ve her şekildeki intrikaları da

Jaa ortaya çıkmadan akamete uğratma· 

aın yolunu bulmuştur. Bu komplolar 

'Ve entrikalar, ister dışardan gelsin, is

ıkr içerden tertib edilmiş olsun, Sta. 

Jin'in başkanlığı altındaki fırka, gerek 

ıskonomi ve sanayi ve gerek sıyasa ala-'' 
lllında kayda değer muvaffakiyetler el

'de etmiştir. 
Bunun bir eseri de Fransız - Sav

yct yaklaşmasıdır. 

7 - Gazeteler ülkenin karşı ihtilal. 

ellerden kurtarılmasını ve fırkanın 

tasfiye edilmesini istemektedirler. 

Pravada gazetesi, ilk defa olarak 

ibrşı ihtilalcilerin adları yanında Zi

ınovyef'in, Kamenef in adlarını anmak

tadırlar. Bu gazete, cinayetin tahrikçi

)erinin bu tarafta aranılmasmı yazmak 

tadır. Aynı gazete, şeflerin ve bilhassa 

büyuk se\•ilmiş ve tek şef Stalin'in et. 

rafında safların daha çok sıklaştınl

ınasmı tavsiye etmektedir 

BtNUt TA. 'DA 

lngifiz - Himl ticaret 
aıulla~ma5ı 

Bomb y, 23 A.A.) - Bütün iılke 

ve ticar t mahfelleri, İngiltere ile 
Hindi t n ar ... sındaki ticaret ndla m -
sının y kında imza e ilecegi haberin. 
~en memrı: 11iyet izlik gö termektcdir. 

Hin<lı t n ticaret odaları federrs
yonunun çıkardığı beyannamede deni
liyor ki: 

Konu.,m ... l rda Hindistanın menfaat
leri gözetim miştir. Ve bu konuşma.. 
larda Lankaşir gruplarının tesirleri ha
irim olmuştur. Bu grupların istekleri, 
imtiyazlı ithalat hakkı almak ve hatta 

Hindistan müstahsillerile rekabet ede
<e« kolaylıklar elde etmektir. Bu and
laşma Hindistan'ın vergi muhtariyetini 

g)ldürecek bir mahiyet göstermektedir. 
!Zira, Hindistan'ın sanayi sahası da 
!>undan b<iyle büyük Britanyanın veto. 
BU kar ısında kalacaktır. Bu andlaşma 
sorla kabul ettirilirse bu hal genel 
boşnutauzlugun artmasına sebeb ola

~ır. 

Bir konıiinist sürülect•k 

)onıf>ay, 23 (A.A.).~ İngiliz komü
nisti Spratt sürgün edilecektir. Bilin
oig: iizere Spratt, muhakemeleri dört yıl 
eiiren 32 komünistten biridir ki, iki 
yıllık bir hapisten sonra son giınlcrde 
arbeat buakılmıttı. 

FRANSA' DA 

Fransız· İngiliz 

konuşmaları 
Paris, 23 (A.A.) - Fransız - ln

giliz konuşmaları dün sat 16,15 te bit. 
miş ve ingiliz dışarıişler bakanı Bay 
Con Saymcn Paris9büyus elçisi B<ry 
Klark ve orta elçi Bay Kampbel, fran
sız dışarıişler bakanı Bay Laval ile ge
nel katibi Bay Leger'in yanından sa
mimi bir surette ayrılmışlardır. 

Konuşmalar, Avrupa politikasının 
halledilmemiş meseleleri üzerinde ya. 
pılmıştır. 

Paris, 23 (A.A.) - Fransızlarla in-' 

gilizler arasında yapılan görüşmeler 

hiç bir zaman hususi bir görüşme şek-
' lini almamış ve daima genel plan dahi· 

Jinde kalmıştır. 

Sir Con Saymen Parise uğradığı za. 

man kendisine Cenevrede bulutmak 

fırsatını ekle edememiş olduğu Bay 

Laval ile görüşmek atzusünda bulunu~ 

yordu. Bununla beraber, Cenevrede İn

giliz mümessili Bay Eden, Fransız -

İngiliz çalışma beraberliğini eyi bir 

sonuca ulaştnmış ve gayet nazik olan 

Sar meselesini eyi bir biçimde hallet

meğe muvaffak olmuştur. Avrupaya ait 

bütün meseleler tetkik edilmişsedc , 

bunlardan hiç biri çabuklu görütmcle. 

re mevzu teşkil edecek surette özel 

'bir tetkik'e bağlı tutulmamıştır. 

Bay Laya) Habe"1İstan hftdisesiv)e 
~ . 

meşgul 

Paris, 23 (A.A.) - Son İtalya -
Habeşistan sınır hadisesile alakadar o
larak, Fransız Dışarıi,İer Bakanı Bay 
Lava), Habcfistan c.lçisini bbul etmiş
tir. 

Bilindiği üzere Fransa, İtalya ile 
İngiltere gibi, Habeşistan hakkındaki 
1906 andlaşmasını imza edenlerden bi. 
ridir. 

R. Con Saymen Kan'a gitti 

Paris, 23 (A.A.) - Sir Con Saymen 
ile karısı, Kan'a gitmişler, istasyonda 
Bay Laval tarafından uğurlanmışlar

dır. Söylendiğine göre Fransız - İn

giliz devlet adamları arasındaki konuş

manın amacı, her iki hük\tmetin barı

şın korunmasına son derecede faydası 

dokunmuş olan karşılıklı anlaşma ve 

çalışma beraberliği hakkında fikir tea

tisinden ibaTet olmuştur. 

1935 hütçe~i onandı 
Paris, 23 (A.A.) - Saylavlar mec. 

Jic;i, 1935 bütçesini üçüncü okunmasın
dan sonra 120 reye karşı 478 reyle ona
mıştır. 

Ayan meclisi de, biıtçeyi 11 reye 

kar ı 284 r yle onamış, ancak bütçede 

bazı d gı iklikler yapmıştır. Ayan 

mecli i, bundan o ra buğday h.ıkkın

d ki projrnin t.lm mım 64 reye k rşı 

154 reyle onamıştır. Saylavlar meclisi, 

fransız ıiriınlerinden ;plan otomobille. 

rin ihracına ait hus si rejiml uzatan 

projeyi ittifakla onamı~tır. 

Fran~ız f•slıaİnı yiik!iieliyor 

Paris, 23 (A.A.) - Esham borsası
nın diin fransız rantları yeniden yiik
selme göstermi§ ve yükselme bazı elek
trik şirketleri eshamı haric,, öteki bü
ün mahalh esham üzerinde görülmüş
tür. Uluslararası eshamın durumu eyi
dir. 

Bir kiirek kaçağı 

Paris, 23 (A.A.) - Portekiz polisi, 

geçen ayın otuzunda Serj Ledski adın

da birini yakalamıştır. Ledski, Odesa
& do~muş ve Js:ür~k cezasına ına}ıkurv 

olarak gittiği Güyan•&n kaçiııştır. 
Sorgu sıra ında Ledski, beyaz rus ge
neralı Kutiepofun Paristen kaçırılma. 

sı hadisesinclc fanl bit rol oynadığını 

itiraf etmiştir 

YUGO~LA VYA'DA. 

Bay Ye,·tiç kutlanryor 

Bdgrad, 23 (A.A.) - Bay Yevtiç, 
yeni kabineyi kurması münasebetile 
birçok tebrik telgrafları almıştır. Bun
lar arasında Fransız Dışarı İşler Baka
nı Bay La\•aJ'inki oilhassa kayda değer. 

Bir t"'~zanın ha~ışlanma"'ı 

Belgrad, 23 (A.A.) - Saltanat ni
yabeti, devlet mahkemesinin Maçek 
ha~kında vermiş olduğu üç yıl hapis 
cezasını bağışlamıştır. 

LEHlSTAN'DA 

tt>lı - fransız do~tluihmnn 

korunma~, için 

Varşova, 23 (A.A.) - Eski savaşçı
lara yazdığı açık bir mektubta, ]eh 
yurd koruyvcuları kurumu başkanı ge-
neral Gorecki diyor ki: ," 

"- Frcfusa ile Lehistan'rn müşterek 
menfaatrleri aşikardır. Fakat ba iki ül. 
ke .arasındaki münase'betlerin bugünkü 
hali .tamamen istenilir bir durum gös
termemektedir. Ülkülerimiz arasında 
düzeltilemez hiç bir hadise geçmemiş
tir. Bizler, Fransa ile Lehistan arasın· 
daki ittifaka yeni bir atılma verecek 
mahiyette bir hava yaratacak ve bütün 
manevraları silip süpürecek vüyük bir 
fikir cereyanı meydana getir.meğe uğ. 
ra~aktayız. 

Serlu!~t bırakılan tetbişçiJcr 

Varşova, 23 (A.A.) - Nasyonalist 
veya komünist feıadçr kurumlarına· ya
zılı 53 kişi, eski i~eriişler bakanı Bay 
Pieraki'nin öldürülmesi üzerine yapıl
mış olan ayırma kampından çıkarıla. 

rak s~rbest. bırakılmışlardır. 

Bay Bek Kop nlıag'a gitliyor 
Varşova, 22 (A.A.) - .Leh dışarıiş

ler bakanı Bay Bek ile karısı Berlin
den geçmişlerse de orada durmanuflar. 
dır. Bay Bek Kopenhaga gitmektedir. 
Oraya gidişi hususi olup leh sefiri Bay 

. Sakolniki'nin konuğu olacaktır. 

R01\1ANY A'DA ------
Bay Titiilcsko Fransa,yı ıliçin 

sewlikJerini anlatıyor 

Bükreş, 23 (A.A. - Dışarıişler Ba
kanı Bay Titülesko, Adversul gazete
sinin noel is;in çıkarmış oldu{:ru hususi 
nüshadaki yazısında şöyle diyor: 

''- Biz Fransayı seviyoruz, çünkü 
tarihinin bir sayıfasını hürriyete talı· 

sis euniştir. Ve beşerin hukukuna kar. 
şı yapılmış tecavüz ve ifratların önü
ne geçmek i~in ,;.Y, eyi 

1
çarelere b;ış vur

muştur. 

AitmıJ sayıfa'tı'k <Jlah gazetenin bu 
ftvkalade sıyasasında birçok fransız ve 
romen ricalinin 'Yazıla-rı vardır, Bu ya
"'ılarda fransız ve romen ulusla ının 
kardeşçesine birle meleri ehcmmiv,..tle 

kaydedilınektedir. 

DEYLETLER'DE 

Amerika borcuı~u ödemİ)enlt•re 
yPnİdt•n ödüne 'erme)<' mi 

)necl>ur? 
Va§ington, 23 (A.A.~ - Alabama 

ayan iiycsı Bay Baxıkid'in, borclarmı 

ödemiyen ülkelere ödüne verilmesini 
yasak tden Gonson yasas.ının kaldırıL 
masını veya değiştirilmesini istiyece
ği söylenmektedir. 

Bay Bankid, bu yasa11rn amerikan 
pamuğqnun Sovyet Rusyada satılması
na da engel olduğunu söylemiştir. 

Panama kanalı çok işlt:k 
Vaşington, 23 (A.A.) - Sü bakan. 

lığının yıllık raporuna göre, Panama 
kanalının bu yılki çalışması yüzde 23 
nisbetinde artmıştır. 

Kanaldan geçen eşyanın yüzde 
116.S ini Amerika ~.s,ilCf.i, yüzd~ ini 
ingiliz gemileri, yüke t;5 ini iMtv~ 
gemileri ve yüzde 6.1 ini japon gemil~~ 
ri taşımıştır. 

Bir yıllık arı kar geçen yıla bakarak 
yü de 50 fazlasile 18.177.103 dolardır. 

ISPANYA'l)A 

llalk<·r t•iftt·i frrkanm "''~ <l"a"'ı .. ,. "' .. 

Madrid, 23 (A.A.) - Bay Roblcs, 
halkçr çiftçi fırkasının ifratçr bir sıya
ıa güdeceğini bildirmiştir. Fırka soy
sal bir duruma engel olmak iı;tt."ğinde

dir. Frrka aynı zamanda ulusal ()ayın. 

drrlı1ı: işini ~rmak ve bun.tan 5.0tlC.a 

anayasaya göre ıslahat projesi ortaya 
atmayı tasarlamaktadır. 

Bay Robles. Astirgo ıhtilalcilerine 

karşı tertib edilecek cezalarda merha
metsizce davranılacağını ve her halde 
sendikaların hareketine mani olacağını 
söylemiş ve ulusal halkçı fırkası men
sublarının anayasa ıslahatı hakkında 

önceden ileri sürmüş oldukları pren
sipten ayrılmıyacaklarını "bildirmiştir. 

Yf•f1i .Nazi mahkiım e<liMi 

Madrid, 23 (A.A.) - lsteryadaki 
Grat mahkemesi, infilaklar vasıtasile 

suikasdlerde bulunmuş olan üç naziyi 
asılmrya ve diğer dörd naziyi de 6 Ua 

•
10 sene hapse mahkum etmiştir. 

DA(; ~ıK DUYUMLAR 

~ar' da rey vermeğe 
gelen sar lılar 

t • 

Sarburk, 23 (A.A.) - Sar plebisi
tine katılmak üzere cenubi Amerikadan 
gelmiş olan 352 alman buraya varmış 

ve kalabalık bir halk tarafmdan yurd 
türkülerile karşılanmıftır. 

.Balkan kupası maçları 
Yunan takımı yugoslavları 

2 - 1 yen•li 
Atina, 23 (A.A.) - Bugün 15 bin 

seyirci, elçi1er heyeti, ve hükGmet ile
ri gelenleri önünde Balkan kupası 

maçlarına baflanıTıı,tır. Yunan takımı 

çok ahenkli bir oyundan sonra yugos· 
lav takımını 2-1 yenmiştir. Birinci 
devre sonunda vaiyzet 1 - 1 idi. Oyu
nu Romanya federasyonundan Bay Ra
dulesko idare etmiştir. 

Bir köprii çöktii 

Roma, 23 (A.A.) - Pi,.a'da Arno 
nehri üzerinde yapısı hemen hemen 
bitmiş olan bir köprü gece destekle
rinden birinin çökmesi iızerine büyük 
bir gürültü ile ve civar halkın birço
ğunu uykudan uyandırarak yıkılmış. 

tır. İnsanca zayiat olmamı~tır. 

Yeni bir ha ,.a por;;ta~r 

Leopoldvil, 23 (A.A.) - BrUksel
den kalkan "Kıraliçe Astarid,, adında. 
ki tayyare buraya gelmiş ve bu suret
le Belçika ile Kongo arasında ilk tica
ret ve posta servisi muvaffakiyetlc n -

tice lenmiştir. 

eni bir ıa, yare 1~mrn'<ı 

Mazetlon, 23 (A.A.) - Dün birisi 
çocuk olmak iızcre yedi yolcu gotüren 
bir tayyare, Bü}ük Ulud nizde düş. 

müctür. Bir i'tldad tayyarer.inin tayyü
.rcnin enkazını ormti: olJuğu söykn
mektldir. Ara tırmal r d vam edıyor. 

Kış yardımını unutma 
~ış. gçldi. Kışx11 soğuğundan ve bu 

soğuğun getirdiği hastalıklardan yok
suz yurddaşlarım~zı korumak hepimi-

zin boynümuza borctur. Bu borcu öde
miş olmak için kullanamadığınız eski 

çamaşırlarınızı, çocuklarınızın eskile· 

rini "Çocuk esirgeme kurumu,, na veri

niz. 

·tşte örne1deri 

Bayan Meliha Şakir, Bay Şakir E· 

dirne saylavı 62 parça yeni çocuk eşya

sı ve 10 çift ayakkabı; Avukat Bay Ke

mal evinden 7 parça eşya. cümhuriyet 

okulu l inci sınıf namına 38 parça esya 
.. r • • 
~e-uk esirgeme kuruma me!!'nınt ba-
ğışlamışlardır. Gene) merkez sayın Ba-

yan Meliha Şakiı \e Avukat Bay Ke
mal ... e cümhuriyet okulu 1 inci sınıf 
çocuklarına açık tc tkkürlcrini sunar. 

DENiZ iŞLERi 

Japonya, Vaşingto!1 
andlaşmasınr bozdu. 
Tokro, 23 ( A.A.) - Dısarıisler im

kanı Bay Hırota Vasin~ton dt·niL mu

kavelesinin fc:.hıne el.ur not.ıııın mt·t- • 

nin.i tel,gr.ıfüı j ponyanın Vapngton 

büyı.ik elçısine bilrlirmı tır. Rıiyuk <'i-
çi de bunu Amerika dr.,;ırıışler bilkaıır 

.Bay Hul'a vermıştır. 
Japon lıükiımcti. Vao;;in~ton dt·niz 

mukavelesinin fcshıni, lıu ınuk.ıvı• 1eyi 

imzalamış olan öteki devktlere rlc- y ı
ni İngiltere. Frans.ı ve İtaly:ı'ya Ô.1 

lıildirecektir. 

Vaşington andlaşması 

bozulduktan sonra 
I~ondra, 23 A.A.) - Tokyodan ge

len haberlere gör.c., Japonyanrn Vaşing
ton hüyük elçisine telgrafla verilen 
Vaşington andlaşmasınrn bozulması 

hakkındaki bildirim, Londra deniz gö
rüşmelerinin geriye bırakılması sıra

sındaki durumda hiç bir değişiklik yap 
mamıştır. Her üç murahhas heyeti için 
de durum birdir. Her üç heyet de lJLı

günkü sistemin yuine hangi sistemın 
konulacağını düşünmektedir. 

Söylendiğine göre, j.aponya gemi 
yapma programlarının bildirilmesini, 
İngiltere ve Amerikanın hukuk birli
ğini ve tonilatoların tayini ,artlarını 

. kabul etmeleri ,artile onayacaktır. Bi
lindiği üzere bu iki şart, daima jıspon 

. heyeti tarafından ileri sürülen, fakat 
ingiliz ve ameTikan heyetleri tarafın

dan reddolunan ,arılardır. 
Tokyodan gelen son duyumlara gö

~e japon murahhasları, ingiliz teklitle
ı:ini yeniden tetkik etmek için emir al• 
mışlardır. Fakat lıu son talimatın, di· 
ğerlerinden daha ziyade uzta,rcı mahi
yette bukuı6uğunda füpbe fllilmekte• 

dir, 

Bay Yevtiç'le Başbakanı• 
mız ve Bay T. R. Aras 

arasında 

(Başı 1 inci sayıfada) 

terilen büyük itimadı hakiki bir 
sevincle selamlarım. 

Bu münasebetle en hararetli 
tebriklerimin kabulünü rica ede
nm. 

Memleketlerimiz arasında mev• 
cud olan münasebetlerin istikba
linden ta.m2.miyle emin olnrali, 
şahsi vefakarhğımr ve cümhurİ• 
yet hükumetinin sadık dostluğu· 
nu tekid ederim. 

l. lnönü 

Tiirk~ye Haitciye Bakanı Bay 
T evlik Rü§IÜ Aras 

-Ap,kara 
BaşveKalef vazifesini deruhte 

eltiğim sırada size ülkelerimizi bi· 
ribirine bağlıyan dostluk bağları• 
nm her iki milletin eyiliği ve bal
kan barısınm kuvvetlenmesi için 
mü.,terek gayretlerimizle daha zi· 
yad kuvvet bulacağı teminatını 
göndermekle bahtiyarım. 

Yevtiç 

Bakanlar Heyeti Başkanı ve Dış 
l~ler Bakanı Bay Y evtiç 

Belgrad 
Yüksek vazifen izi deruhte etti· 

gmız zamanda bana yollamaK 
liitfünde bulunduğunuz nazik tel 
yazınızdan dolayı har surette te· 
tekkür ederim. 

Türkiye, dost ve müttefik bir 
memlekette iktidar mevkiinin ıi· 
zin gibi kıymettar bir devlet ada· 
mına ve sizin kadar sadık bir dos
ta tevdi edilmesini görmekle ıa· 
mimi surette sevinmiştir. Başladı• 
ğınız asil vazifede tam bir muvaf· 
faluyetinizi dilerim ve eminim ki 
dirayetli t?ayretleriniz iki merrı· 

J 

leketi biribirine bağlıyan sıkı 1>ag· 
lan daha zivade kuvvetlntirecek 
ve müsmir bir teşriki mesai i~e 
balkan sulh ve dostluğunu tarsıı• 
edecektir. 

Tevfik Rüstü Ara• 
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Londra göruşmeleri, herkesin bekle. 
c!iği ve söylediği gibi, hiç bir netice ver. 
meden bitti. Japonya da Washington 
andlaşmasına bağh kalmıyacağını her 
yana bildirdı. 

lngİIİL. başbakanı Mac Donald japon
lar ile amerikafdarm arasını bulmağa 

pek çok çalıştığı halde, bunun listesin • 
den gelemedi. Büyük deniz devletlerinin 
hiç olmazsa biribirlerine programlarını 
bi:dirmeleri teklifi de, göze girmedi. Ne 
amerikahlar ne de japonyalılar, ileri 
sürdük.eri prenısipler onanmadıkça böy. 
le bir şeye yanaşmak istemediler. Pren. 
sipler halbuki onanabilse, ortada dava 
kalmaz. 

Şimdi, andlaımanın bitme tarihi ge
lincıye kadar bir devre açılıyor ki genel 
ökonomik ve genel sıyasal durumların 

deiitmelerine göre üç büyük devletten 
her biri diğer ikisinin arasında birçok 
takıitler yaparak kendi çıkarını ger • 
çeklettirmeie bakacaktır. 

lngiJtere, Japonya ile ticaret itlerini 
konuturken, deniz ailihlarını iyma ede
cektir. Amerika ile harp borçlarını ko • 
nuturken, ıene öyle. 

Japonya, deniz ıilihları itinde lnıil. 
tere'yi kendi sörü.tüne çekmek için mal 
dumpiqinin dalgalariyle İngiliz pazar
larını yahyacaktrr. Amerika'ya kartı, 
Filipin - Çin tellerini çalacaktır. 

Bu görüıte, Amerika'nın da kendine 
göre kurt kapanları ve çelmeleri olduğu 
ıüpheıizdir. 

Her üçü de, kündeden atılamıyacak 
kadar çevik ve tecrübeli bu üç pehlivan, 
gemilerin aay111ndan önce ökonomik he. 
saplar üzerinde çekitecek ve önce bunu 
yoluna koymaia ça1ııacaktır. Zaten, en 
doğrusu da budur. 

Londrada da, donanmalara dokunan aö:ı 
)erin arasında llyaaa) gÖrütler bunlann 
arkaaında da ökonomik heaablar yatıyor 
du. Silib iti, bütün bu menfaat hesapla
rının en son muvazene hesaplarını veri • 
yordu. 

Bunun için uyuıulamadı. Buhrana 
rafmen, ökonomik çekiımelerde her üç 
devlet de itin ıonuna gelmit değillerdi. 
Çünkü her birinin, bu gibi çekitmelerde, 
ba~ka memleketlerle de heaaplatmaları 
ve anlaşmaları gerekmekte idi. 

Londra sörüı-leriain neticesiz kal 
masında, doğrudan doğruya bir tehlike 
olduğu ileri ıürülemez. Neticenin menfi 
olutu, bir bakımdan yalnız, acıklıdır. O 
da tudur ki, dünyanın üç en büyük de • 
niz devleti, deniz siliblarını indireme • 
cHklerinden, devlet bütçelerini zorlamak 

ta devam edecekler ve öyle umulduğu gi 
bı, ıilahlara yatınlacak paraları ökono. 

m;!erinin kalkınmaaına yatıramıyacak • 
lı.rd:r. Buhranı önleme bakımından, bun 
dan daha menfi bir netice olamaz. 

GörÜ§melerin böyle bir fena ıona 
eri!mplerinin :k"nci büyük fenalığı da, 
dünyacla göz ile görülebilecek kadar 
mevcud ''sila~lanma yarışı,, m, deniz ıi

laltları bak,mmdan, serbest ilan etmit 1 
olmaşıdır. 

BU~HAN BELGE 

--

Tiirk · Yuo-oslav o 
af yon aıılaşnıası 

(Ba§ı 1 inci .<;ayrfada) 

Yeni afyon mukavelesinin iki tarafı 
biribirine daha çok iyi bağladığını ehem 
miyctle ıöyliyebilirim, Bu mukavele • 
de şimdiye kadar kilo Üzerine yapılan 
tevzi esası değiştirilerek morfin mikda
rına çevrilmiştir. Sonra afyon satış be • 
dellerinin müşterek büro vasıtaıiyle iki 
taraf arasında taksimi de kararlaştırıl
mıştır. 

Bu şekil klering ve kambiyo iılerin
de görülen güçlükleri kaldırmağa yete. 
cektir. Bunun dışında olarak Belgrad 
görüşmelerinde türk, yugoslav inhisar 
idarelerinin dahili ve harici piyaaaaında 
birlik temin edici bazı kararlar da alın. 
mıttır. Merkez bürosunun tetkik ettiği 
148 franklık afyon salıt fiatı muvafık 
bulunmut ve bunun inclirilmemeıi kabul 
edilmiıtir. Bu temaılarda ıimdiye kadar 
ayrı ayrı yapılan içme afyon aatıılarının 
da beraber yapılması ve müıterek büro
nun bu vazifeyi üzerine alması kararlat 
tırdmıttır. Yalınız tevzi eaaıına türk 
ıoft afyonu girmiyecek ve Türkiyede 
ıoft afyon bedelleri merkez büroıu va11-
taıiyle fakat cari heıaba kaydedilmeden 
ta'-'lil olunacaktır. içme afyona karıt
tırılan cinı afyonun yüzde ıekıen altısı 
Türkiye'nin, yüzde on dördü de Yugoı. 
lavya'nın olacaktır.,, 

Ali Sami imzalanan afyon mukave -
leıini lktıaad Vek;letine vermek üzere 
öbür gün Ankara'ya gidecektir. 

Uzak Şark"a tetkik !'teyalıati 

İstanbul, 23 (Telefon) - Uzak tar

ka yapılacağını evelce haber verdiğim 

tetkik seyahati mütterek büro tarafın. 

dan hazırlanacaktır. Seyahatin zamanı 

henüz belli değildir. 

Venizelos' a suika"'d m uhake
me8İne başlandı 

latanbul, 23 (Telefon) - Alin.1'dan 

23 tarihi ile bildiriliyor: Dün Pire ağır 

ceza ma1 kemeıinde Bay VenizeJoı'a ya 

pılan ıuikastın faillerinin muhakemesine 

ba · ı .. Fakat otuz kitiden ibaret ola,. 

jüri heyetinden on altm gelmediği için 

muhakeme batka bir güne bırakılmıttır. 

Pire'de yapılan tedhitin failleri henüz 

yakalanamamıtlır. 

Y tınan Aclliyc Rakam ilt• Giritl 

valisi İt'ltifa f'llilcr 

lstanbul, 23 (Telefon) - Atina'dan 

23 tarihi ile bildiriliyor: dün adliye ba. 
kanı ile Girid umumi val;ıi iıtifa etmiş
lerdir. Çaldariı kabineıinde yapılacak 

~a~i"erin bugünyarın yapılacağı IÖy • 
lenmekt .. Jir. 

Bir ata sözü der ki: 

-- Neşeli yılbaşı gecesini geçi-

• 
ren bütün yıl mesut o ur . • Ankara Palas otelinin -= 1111 yeni dekor ar 

yeni ışıklar · a ... 
.l&I sa'onlarında h~zır amış o•du- -= ğu yıİ~aşı e~lencelerine •• iştirak eder~eniz • -= ister istemez eğlenir 

ve bütü·n yı' mesut olLrsunuz 

Kadınlarımız f ıı·l{a -
ya yazılıyorlar 

Balıkesir, 23 (A.A.) - Vilayet 
içinde C. H. F. na yazılan kadın
ları nsayısı on bine yakındır. Ka. 
dınlarımız aldıkları sıyasal hak
lardan ötürü sevine içindedir. 

Kazalardan gelen duyumlara 
göre, oralarda C. H. F. na yürek 
ten bağlılık gösteren büyük top
lantılar olmaktadır. 

Yozgacrda 
Yozgad, 23 (A.A.) - Kadın

lara sıyasal hak verilmesi üzerine 
kadınlarımız Halk Fırkasına gir
mekte ikinci seçici ve tehir mec
lisi üyesi olabilmek için timdiden 
hazırlanmaktadırlar. Yarın öğle
den sonra kadınlarımız Halkevin
de büyük bir toplantı yapacaklar 
ve Halkevinin ıubelerine yazıla
caklardır. 

Deniz1i'de 

Denizli, 23 (A.A.) - Denizli 
kadınları C. H. Fırkasına yazıl
maktadırlar. Yazılma için fırka 
bürolarına gidenlerin sayısı her 
gün artmaktadır. 

Yozgacl 6 saylav (_;ıkarıyor 
Yozgad, 23 (A.A.) - Vilaye

tin her yerinde birinci seçiciler a
nıklığı bitmit defterleri yerlerine 
aıılmıttır. tesbit olunan nüfusa 
göre vilayet bu devrede 6 saylav 
çıkaracaktır. 

Tayyare cemiyetinin 
müsameresi 

Tayyare Cemiyeti Ankara •ube
ıi bu ak,am ve yarın aktam Yeni 
Sinemada bir müsamere tertib el· 
mittir. Müsamerede dikkatle sey
redilecek akrobatik ve bedii dans
ların da yapılacağını öğrendik. 
Zengin ve eğlenceli bir gece geçi
rilebilmesi için şube büyük gay
retler göstermiştir. 

Tayyare cemiyetine yardım gi
bi ulusal bir gaye güden bu mü· 
samereye halkın seve seve koşa
ca ~ı muhakkaktır. 

Biletler Yeni Sinema ve tayya
re piyango gişelerinde satılmak
tadır. 

Hilaliahmer balosu 
Hilaliahmer Cemiyeti Ankara 

Sergi evinde hazırlanmakta olan 
yılbaşı balosu için, dün, Y enişe
hirdeki merkez binasında, Bayan 
Makbule Naci'nin başkanlığı al
tında bir toplantı yapılmıttır. Top
lantıda söz alan bayanlarımız he
nüz satılamamıf olan balo b iletle
rinin satılması itini uzun uzadıya 
görütmütlerdir. 

l(urultay üyeleri 
dörtvüzü o·ececek: 

.! eı ..> 

içeri işler Bakanhğı birkaç in
tihab dairesi müstesna olmak lİ· 
zere bu intihabta intihab dairele
rinin çıkaracakları saylav adedi
ni tesbit etmiştir. Henüz neticeyi 
bildirmeyen vilayetlerden de ma
lumat geldiği zaman Besinci Ku
rultayın kaç azası olacağı anlaşı
lacaktır. Bugüne kadar tesbit edi
len vaziyete göre yeni kurultaym 
eskisine nisbetlf" 90 ila 95 fazla '\· 
zası olacaktır. Bu suretle Be~inci 
Kurultayın üye adedinin ( 407 ila 
412) yi bulacağı umuluyor. 

.Seçme ve seçilme işleri 
Bakanlık ikinci müntehib ve 

meclisi umumi İntihablarına ka
dınların da İ•tİrakine dair olan 
yasalar, resmi gazetede çıktığı 
giin vilayetlere bildirecektir. 

Bakanlık umumi meclislerin 
yenilenmesi için de hazırlrklara 
baslamı,tır. Umumi meclis inti
habları saylav seçiminden birkı\Ç 
gün sonra yapılacak ve yeni iki'l
ci müntE"hibler seçime ittirak ede-
ceklerdir. · 

içeri isleri Bakanlığı saylav se
çimi mazbatalarını bastırarak bü
tün vilayetlere yollamı,tır. 

Terciimaolar knrsu başladı 
latanbul, 23 (Telefon) - Belediye. 

nin tercümanlar için hazırladıiı kurslar 
bugün batlamıttır. Kuralara 60 tercü • 

man relmektedir. Kurslarda nazari ve 
ameli dersler verilmektedir. Tarih der -
ıini bay Mamburi vermektedir. 

Şdıir tiyatrosu artistleri 
kooperatifi 

lıtanbul, 23 (Telefon) - Şehir ti. 

yatroau artistleri kooperatifi, Garden 

barm yılbatı ıreceıi eğlencelerinde çalq. 

mağa ba9byacaktır. 

Unhrersitcde iiç talehe 

cezalandırıldı 

fıtanbul, 23 (Telefon) - Geçenler

de üniverıitede karne yoklamaaı yüzün 

den gürültü çıkaran üç talebeye hukuk 

fakülteıi İnzıbat mecliıi onar ay muvak· 

kad tard cezası vennit fakat bu talebe. 

lerin evelce hiç ceza görmemeleri dik • 

kate alınarak cezaları tecil edilmiıtir. 

Yunan ünh-ersitelileri geldi 

latanbul, 23 (Telefon) - Bugün lı. 

tanbul'a 60 yunanlı üniversite talebeıi 

gelmittir. 

KAÇAKÇILAR MAHKEMEDE 

lıtanbul, 23 (Telefon) - 34 kitilik 
kaçakçı grupundan 23 Ü ıekizinci ihti
sas mahkemeıine verilmiılerclir. 

Önümüzdeki ay içlnde veri/ecd: olan temsiller içlrı yapılan anıklık/ardan bır 
sahne: dün Halkevinde yaprlan provalarda foto muhabirimiz tarahndan alı-

nan bir resim 

31 l lkkAaaa akşamı Bllallall•er 

İstanbul rıhtım şirketinin 
ulus\a satın alinrnasi 

( H:ı şı 1 wcı !>ay1t :ııla) 

ki: yabancı sermaye bır yurdun ıernuı.. 
yesine katık olacağından her halde fay. 
dalıdır. Okonom k bakımdan cılız olan 
memleketler bu yabancı ıermaye ile per 

kinlcşmişlerdir. Fakat bundan yalnız 
Turkiye yi ayırmak lazımdır. Çünkü 
Türkiyeye giren sermayeler memlck~ti 

i. konoınik bakımdan yükıeltmekten zi
yade sıyasal faydalar ver~eii düıunc:e
silc gitmiştir. Büyük bilginin bu görütii 
çok yerinde ve çok doğru idi. 1ıtanbıal, 

1 :r.mir rıhtım şirketleri Aydın ve Kasa. 
ha demiryolları sırf bu dütünceden cloj. 
muş birer kurum idiler. Buralardaki ya
bancı sermayenin kötü dütünc:eai o U. 
dar bellı ve o kadar açıkb ki insan ilk 
bakışta bir çok anıklara raatbyab:lir. 
Lozanda 11yaaal varlığımızı ve cliriliji. 
mizi kurtardıktan sonra bu kurumlana 
yurdumuzda yqamaları artık bena çok 
fazla ve hem de kendileri için ele fa1cla-
11zdı . J smet İnönü bükümetinin aand
mıyan inanlı azimleri karfwnda serme. 
ye sahiplerinin uzun boylu süçliik p.. 
termiyerek uysal davranmak•·. seçmi • 
}İn bütün çirkinliklerini temiz ....... e b 
rar venniı olan bir ullaun ileri laamlel• 
rine ıaygı göıtennelerind• dolayı .
nun olduk. 

Bu itte Düyunu UllUlllliye at.sa• 
demiryolları gibi ulusumuzua Jiiksck 
fay dalarına çok aypn llir kılıkta çıka • 
rılmııtır. Bütün meakal " sayri men • 
kul mallariyle ulutan saba aidatı IMa bi
yi.ik kurum için uluıun yükleacliti ban: 
370.338 lira oblisuyon bedelİJle üç 111-
da verilmesi senidi olan 1.400.000 
franklık dividant bedeli ve yizcle Jedİ 
buçuk faizli bonolarla kak ,dda iHleae. 
cek olan 31.580.130 fraaktaa ibaret 
tir. 

Yalnız buıuai miilkl.-i ........ JIL 
da 150.000 lira ptina Çimili Hula 
deierleri yüzbinlerce lira .._. liri· 
len menkul e11a söz Ölli•• tu....._ 
uluıun bu mukav41İlecle ...... ~...
için elde ettiii faJda çok ~ ve de • 
rindir. Bu büyük ve tarihMI bnecee 
elde edilmesinde bi,ak ....._.. olaa 
Ali Çetin Kaya ile Şilail ............ .. 
adlarını da eaysı ile AlllDalı ...... lılr 
yüklümdür. 

Ankara radyosu 
Dün akşam Ankar. radyo.unda ve

rilen konferanıların yilbek deteriai 
söylemek gerektir. Ekim ve Ortlnde e
senlik (eski dille: ziraat ve mabaulat
ta sıhhat) üzerine konupn S.y Nibacl 
İribol'un bu işlerle utrafAnlara eyi blL 
giler vermiş olduğunu aanınz. 

İkinci söylevi hepimiz, ıencl bilgi· 
mizi artırdığı için can kuJ.ğile dinle
dik •.• Acunun tek.nik gidifini anlatan 
Bay Rü~tü Ozel'in söyledikleri ile e
lektrikin ve ac· "ın yarını üzerine pek 
çok şey öğrendı~. 

Müzik yönünde: Necded Remzinin 
çok yüksek bir varlık ımterditini 

gördük. Necded Remzi Mozarın Ron. 
dosunu, duyarak çaldı. Bütün radyo 
dinleyicilerinin, Necded Remzinin de· 
ğerini dün akşam daha eyi searıiı ol• 
duklarını sanırız. Bu akfamııı ndyo 
programı şudur: 

(19,30 dan 21 kadar) 
,/ 

Türk dili araştırma kurumu uati 
Musiki: 

Corelli La Feli.. 
Necded Remzi: keman 

Ulvi Cemal: piyano 
Hilaliahmer saati 
Dans musikisi 
Musiki: 
Cesu Franck Prclude, Choral et Fup• 

Ulvi Cemal: piyan• 
Haberler 

Erzurumda fırka koftlresl 

Erzurum, 23 (A.A.) - C. tL 
F. vilayet konıreti t.oplan"'lfı koa
greye bildirilen cliWder tberin• 
konuıulduktan eoara JeBi idare 
heyetine bir o,. dıtta blm-k O. 
zere eski idare heJetİ üyeı.i ... 
çilmiştir. 

Yeni idare heyeti bqbnbima 
eski bafkan Bay Mesud MÇilmit
tir. 

bal••• 
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Ölioııoıııi Bakaıılığınıızıtı 

Yt?ııi çalışma sisteıni 

İç yasalarla işler kırtasiyecilikten kurtarılıyor . 
Eski devirlerden miras kalan ve u

fus muhayyelesinde bir radyo paraziti 
iadar kötli tesir bırakan tabirlerden bi
ri de "yeni teşkilat,, dr .• Meşrutiyetin 
ltJ(lidci karakteri kör bir Avrupa hay
ranlığı ile garbın nevi şahsına münha
pır, orijinal itlerini çekip aldıkça; dev
tat makinesinde esassız ve manasrz bir 
t>k değişiklikler yapılrr ve bunlara da 
m,cni teş1dlat,, ismi verilirdi. Cümhu
ılyetten ıonra ulusal ihtiyaçların .1:.ı· 

ıud liıldığı değişiklikler ve ilavelerle; 
reni, eyi, UstUn demek olan "yeni teşki. 
1lt., da değerini ve yerini buldu. 

Bugün bakanlıklarrmrz.daki yeni teş
illatm ana amacı bürokrasiden lturtul
mak, ulusun i~lerini mümkün olduğu 
liadar çabuk başarmaktır. Bunun için 
ie pratik ve tatbik kabiliyeti olan ku -
rallarla bu işlerin istenildiği gibi 
ıevrilmesine çalışılmaktadır. Bu yön
~en Ökonomi BakaQlığımızm bir örnek 
olmaya değer çalısması bakanlrklarımız
t!aki kırtasiyecilikle savaşma işinin ar
blC ulusal bir is olduğunu bize çok gü
»el anlatacak değerdedir. 

Ökonomi Bakanlığı gereksiz sorgu 
'f'e karşılıkları, her çeşit kırtasiyeciliği 
loyduğu yasalarla kökünden kaldırmış
tır. İşlerin en az zamanda; fakat abayla 
lılr sonuca varmalan için gereken tedbir 
Jer tamamen alınmıştır. "Havale, aidi
~ti cihetile takdim, mütaleanrzın in· 
6aaı,, gibi kırtasiyecilik dövizleri tilm
t1en atılmıştır. 

En orijinal köşelerden birisi de: Mu

tmcle ve evrak müfettişliğidir. BalC.ın

bğa gelen kiğıtlar ister resmi bir dai

ıeden; ister yurddaşlardan biri tarafm-

8an gönderltmiş olsun derhal evrakca 

posta ile sahibine bir kartpostal gönde

rilmektedir. Bu kartpostalda " evrakın 

liavale edildiği daire ile;.. tarih.. nu

~ara .• bugUn alınmış ve .. numara ile .. 

t!airesine verilmiştir.,, gibi izahatla 
"mUracaatlanna mlisbet veya menfi vak

linde cevab alamayanların bu kartla 

6akanlık teftiş heyetine, muamelat mU

fettişi adresine müracaatları rica olu· 

nur., notu vardır. 

Bakanlıkta iş sahibine ibu cevab ve

rildikten sonra; kartoteks usul ile ojOK 

liasftleştirilen "'varide, sadire,, ye geçen 
evrakın aid olduğu kısma giderken; 10 
milsavi kısma bölünmüş bir kağıda rab
tedilir. Bunun Uzerinde sıra numara
ılle havale edildiği yer ve tarih vardır 
ki evrak kısandan krsıma; daireden da
ireye hatta masadan masaya dolaştı • 
fr zaman derhal saati ile işaret edilir 
fe imzalanır. 

Muamele mlifettişi masaları dolaşa
rak bu kağıt sayesinde zaten kendi ken
t!lni liontrol eden işi sılC sık tefti' ede-

bilir. Ayrıca bu kağıt sayesinde imza 

zamanında amir ele evrakın kaç gün

de çıkabildiğini; nerelerde sürüklen -

miş olduğunu kontrol edebiliyor •. 

Yerlerinden sormak, araştırılmak, 

tedkik edilmek gibi ıaman istiyen işle

rin dışında kalanlara günü içinde kar

şılık vermek gerektir. Bir şikayeti ve 

dileği olanlar doğrudan doğruya mua

melat müfettişHğine baş vuruyorlar •• 

Acele işler müstesna iş ve ziyaret 

saatleri tesbit edilmi§tir. Saylav ve 

devlet memurları haric herkes müraca

at odasının tavassutunu istemeğe mec

burdur. Müracaat odasında şu şekilde 

bir kağıt doldurulmaktadır: 

Müracaat edenin: Adı, adresi, kimi 

görmek istediği, niçin görmeK istediği, 

imzası: kabul edileceği gün ve saat, 

kabul edenin imzası ve not .. Bu kiğıd 

müracaat memurunca kabul edileceği 

gün ve saat işaret edilerek müracaat 

sahibine verilir. Müracaat sahibi ziya

ret edeceği ıo:atın yanma bu kağıdla gi

rer ve çıkarken imza ettirerek müra -

caat memuruna iade eder. 

Şimdiye kadar bu usul prensip iti

barile Büyük Erkanıharbiye ve Milli 

Müdafaaca tatbik edilmekte idi. Öko -

nomi bakanlığımız bunu kendisi de tat

bik etmekle diğer bakanlıklarda da iş 

yönünden pek iyi neticeler veren bu a

landa bir öncülük yapmış oluyor. 

Yeni kurumlarını böylelikle ulus iş

lerinde üstün sonuclar almak için ça -

hştıran Ökonomi bakanlığımızın üstü

ne aldığı ulusal ökonomi i~lerini karşı

layabilmek için diğer kısımlarını da 

tamamen modern bir hale soktuğu ma

lUmdur. Bakanlık içinde her memurun 
yükümünün derecelerini belli eden ve 

en ince kısımlarına kadJr izahat veren 

f çyasalar hazırlanmrş ve tatbikine baş

lanmıştır. Bundan başka tatbikine ge

çilen bir çok yenilikler arasında: Yazış 

tarzı itibarile standard ; dış teşkilat tel 

adresi ve kartları itibarile standard, 

dosya usulü itibarile standard; vazife 

ve mesuliyet sası üzerinden imza sala. 

hiyetleri gibi muamelelerin hızını artı
racak işler de vardır. 

Kırtasiyecilikten tamamile kurtul -

mak, modern esaslara göre tanzim e -

dilmiş kurallarla iş görmek alanındaki 

savaşında Ökonomi Bakanlığımıza mu

vaffakiyetler diler: bugüne kadar aldığı 
llstün sonucların yarın için güven ve
ren birer belge olduğuna işaret ederiz. 

Kumbara bütün bir i"tikhaldir. 

' 

Türki}1e iş Bankası 

ULU~ N 1LKK.ANUN 1934 PAZAR"" 

4 Üncü Kuru tay son top antısını yapı 
(Başı 1. ıncı sayrf.ıdo.) malları olan bu emlakin kıymeti onlara 

mayı kabul etti. Bu suretle muzakcreye göre 70 • 80 milyon franktır. Şurası mu. 
başlandı. Satın almakta en mühim naza- hak'~aktır ki sirket bu emlakten seneüc 

rı dikkatinize arzedebileccğimiz mesele 
şudur: İmtiyazı satın almak ıçin son beş 
senenin hasılatı guyı·i safiyesinin ",. 80 
ini cliğcı· imtiyaz yıllarına vermekte ya 
ni 85 yılın ( 45 yılı geçmiştir) diğer 40 
yılı için % 80 vermek suretile 270 • 280 
bin lira kadar verilmesi gereken para 
tutuyor. Böyle bir vaziyette pazarlığa 

oturulmuş ve neticelenmiştir. Yani bu 
% 80 ne emlaki hususiye parası da 
zammedilirse yılda (5) yüzbin lira öde
mek mecburiyetinde kalacaktık. Muka
velenin mühim noktası budur, ve mem. 
leket için bu meselenin halledilmiş ol • 
masadır. 

Müzakere oldukça mühim safhalar 
geçirdi. Ve neticede satın almak mese -
lesi tamamen halledildi. Muknveleye 
Bny Şükrü Saraçoğlu arkadaşımız Kabi 
nece memur edilmiştir. Müzakeratın sa. 
fnhat ve neticelerini kendileri izah ede. 
ccklerdir. Nafıa Vekil.leli cephesinden 
İ7.ah edeceğim noktalar bunlardır. 

Son toplantınızda bu meseleyi hallet 
mek suretiyle karşınıza gelmekte derin 
bir kıvanç duymaktayım. Mutlu olsun 
(Alkışlar) 

Bayındırlık. bakanımızdan sonra ~a
tın alma işinin konuşmasını yapan 
Adliye Bakam Bay Şükrü Saracoğlu 

söz almıştır: 

Adliye Bakam Bay Saracoğlu Şükrü: 
- Arkadaşlar, 

Epey zamandanberi rıhtım şirk:ti 

mümessili ile cereyan eden konuşma

lar son günlerde bir sonuca bağlanmış 
ve iki taraf arasında tesbit edilen an
laşma dört gün önce imza edilerek tas· 
vib edilmek üzere bugün kurultaya ar
zol urunuştur. 

Bugün satın aldığımız imtiyazlar 
1890 - 1306 tarihinde ve 85 yıl müddet
le verilmişti. Antrepo imtiyazı alam 
Tekirdağına kadar uzar. 

O tarihte şirkete sermaye olarak 
konmuş olan 23 milyon frangın tam 
yansını İngiliz Devlet Bankası vermiş, 
diğer yarısını da Osmanlı Bankası te
min etmiştir. Sirketin bugünkü serma
ye ve mevcudun sah ibleri çok az fark

la asağı yukarı gene aynıdır. 
İmtiyazın onuncu senesinde şirketle 

hükQmet arasında çıkmış olan anlasa· 
mamazhklar had bir devreye girdikten 
sonra imtiyazın 41 milyon frangı geri 
alınması tesbit edilmiş ve şayet satın
alma meselesi bir yıl içinde bitmezse 
hükumetin 25 bin lira tazminat vermesi 
kararlastırılmıs. Bu uzlaşmanın tatbi
kinden çıkan anlaşamamazlıklar sıya

snl ihtilatat doğurarak Midilli adasının 
Fransa donanması tarafından işgal edil
mesi gibi elim ve acı bir hatıra yarat
mıştır ki fikrimce bu şirketin bu tarih
ten sonraki zamanlardaki muvaffakı
yetsizJiğinin en büyük sebebi bu hatıra 
olmuştur. 

1313 tarihinde nafıa nazın şirkete 
bir mektub yazarak, iki köprü arasında 
yapılacak rıhtım ile sefainin kışlaması 
için hazırlanacak yer konuşma dışında 
olduğundan yeniden tayin olunacak za
mana kadar bunlardan vaz geçildiği bil
dirilmiş ve şirket cevaben kenisine "ba 
iradei seniye,, tebliğ ediJdiği veçhile 
bu mecburiyetleri ifa etmiyeceğinl ve 
bundan dolayı hükfımctten tazminat a
ramıyacağını bildirmiştir. 

İki yıl sonra nafıa nezareti tarafın. 
dan şirkete yazılan bir tahriratta "rıh. 
tım tarifesinin tadilatı için ba iradei 
~eniyei cenabı hilafetpenahi teşekkül 
eden komisyon mukarreratı sefareti er.
nebiye tarafından kabul edilmiş oldu
ğu bildirilerek kapitüler bir vaziyetin 
içine düşülmüştü.,, 

1914 te Cavid Bey tarafından veri
len bir mektub ile de limanda ve gUm
rüklerde vücuda getirilecek tadilat ve 
~aire münasebetiyle şirketin rüsum ve 
menafiinin muhafaza olunacağı temin 
olunmuştur. 

İmtiyaz anlaşmasının yirmi altıncı 
möödesinde şirketin denizden kazan:ı
caf. arazi ile satrnalma kanununa göre 
i tira edeceği araziden ve mukavele 
:nucihince devletin kendisine terked~

c ~i yerle.- len artan mahaller kendisi ıe 
h.ı:ıusi mallar olarak bırakılmıs oldug.ı 
için bu kayitten istifade eden şirket 

"stikraz ettiği paralarla mcsud yılların 
varidatını bir araya getirmis ve ko ko
caman bir emlaki hususiye meydana g• 
tirmiştir ki imtiyaz haricinde hu~ı.: i 

150.000 lira kira almaktadır. 
~'i senelik imtivaz mukavelenamesı 

niıı 40 .ncı c;encsinden ~onra devletın 
.;,ı tırı ılrr.a hakkı vardır. Satınalma hede · 
li ön-.e •.on bes yıllık gayrisatı \ .t[ldat 
v,1satisinin "r so ini imtiyaz ınu lrl.:ti 
l>itinciye k.ıdar, .;anıyen alfit ve edev,H 
ve levazımın muhamminler tar..ıfındaıı 

takdir olunacak bedelini peşin vermek 
suretiyle yapılacaktır. ve bu miktar 
sermayenin t"aiz ve ıtfası için gereken 
miktardan aşağı olmıyacaktır. Sirketin 
altın devrinde en yiiko:;ek varidatı 3.5 
milyon franga, kağıd devrinde de 18 

milyon fraıı~a yakındır. Son beş yıllık 
varidatı da 700.000 liraya yakındır. An
cak bu varidat arasında 200 000 liraya 
yakın bir meblağın imtiyazla hiç bir 
alakası yoktur. 

Mı.izakere b<ışladığı zaman şirket em
laki hususiyesini mutlaka mübayaadaıı 
hariç bırakmak istiyor ve mukavelenin 
iştira maddesinin tatbıkini istiyordu. 

Bu esastan müzakere ve hesaba gi· 
rilebilmek için tarafeynin yekdiğerin· 
den hiç bir sıkayeti bulunmamak la
zımgeliyQrdu. Halbuki tarafeyn daha 
ilk temasta bitmez tükenmez bir şika
yet listesile karşılastı. Onun için bil
tün bu şikayetleri de beraber y,ok ede~ 
cek olan makul bir rakam etrafında bu
luşulmak hayırlı göründü ve bu yol ta
rafeyn murahhaslarını sizlere arzedilen 
mukavelenameye götürdü. Bu mukave
le mucibince sirketin resmi hususi bil· 
tün emval, emlak, hukuk ve menafii 
devlete geçiyor. Buna mukabil devlet 
evvela Osmanlı borçları tahvilleri hu
kulmnu haiz 7,5 faizli 31 küsur milyon 
franklrk resiilmali havi bonolar vere· 
cek. Saniyen üç Benede aynca 1.400.000 

frank ödiyecek. Salisen % 4 faizli 
570.000 tilrk liralık borcu ve servisini 
üzerimize alacağız. Bunun haricindeki 
rakamlar bir nevi takas ve mahsub mu
amelesinden ibarettir. Demek ki şirke
tin hususi, resmi bütün mevcudu tak· 
riben 34 milyon frankla 570.000 liraya 
mübayaa edilmiş demektir.Bu çeşid borc 
senedlerinin bugUnkU borca kıymetleri 
% 60 olduğundan rıhtım şirketinin bü
tün mev<:udunu peşin para ile 20 mil· 
yon franga yani 2.000.000 liraya milba-

_,yaa edilmis telakki edebiliriz. Bu borc-
1ar için her sene ödiyeceğimiz taksid 
yekunu 230.000 liradır. Bu neticeye var
mak için yapılan müzakere uzun sür· 
mekle beraber çok samimi ve dostane 
bir hava içinde cereyan etmiş olduğu
nu söylemeği vazife bilirim. 

Mukavelenin ana hatları arzettiğım 
noktalardır. Görülüyor ki Büyük Mec
lisin amme hizmetlerini devletleştir

mek hususundaki değişmez prensib;, 
bütün hızı ile yürütmeğe çalrşıyoruı:. 

Eminim ki yakın bir atide devletleş

tirme politikamızın feyizlerini burada 
da göreceğiz ve bugünkü geri vaziyet· 
ten rıhtımlar müterakki ve fenni bir 
techizata malik olmakta gecikmiyecek
tir. (Alkışlar) 

Uluş ve ulus için hayırlı gördüğü
müz bu anlaşmanın onanacağım umdu
ğum ve alkışlarınızdan cesaret aldığım 
için daha şimdiden şu cümleyi söyliye
bilirim: Bu yeni malımız ulusumuza 
mutlu ve kutlu olsun. (Alkışlar) 

Kanunların onanmasından sonra Ku. 
rultayın bu toplantı yıh icinde gelen iş. 
ter bitirilmiş ve seçimin yenilenmesi de 
kurultayca onanmış bulunmasına göre 
bu devrenin 1 mart 935 şe kadar tatili
ne karar verilmesi dileğinde bulunan C. 
Uybad (Tckirdag) ın takriri okunarak 
bütün üyelerin onay sesleri ve alkışlarla 
karşılanmıştır. 

Bunun üzerine Başkan Kazım Özalp 
şu söyleviyle kurultayı kapamıştır: 

Sayın arkadaşlar, 

Dördüncü Büyük Millet Meclisi 4 
mayıs 1931 de toplanmıştır. Teşkilatı 

Esasiye kanunumuza göre 1 ikinci teş· 
rin 1931 e kadar geçen günler fevkala
de toplantı sayılmıştır. 

Seçimin yenilenmc~i için verdigini .. 
karara göre birinci kanunun beşinci 

günündenberi bütün ülkede seçim anık
lıgına girilmiştir. Meclis bu verdiği 
karardan sonra da bugiine öeğin çalış
tı. Gerekmezse besinci Kurultay işe 

ba~layıncaya kadar top!anmıyaoktır. 
Dördüncü Kurultay 2~7 toplantı ya

parak 801 kanun. 33 tef.,ir cı!·armr<; ve 

ayrıca 207 kar·r \eımistır. Bu verimli 
çalı mal, rın çok yiıksck o!Jıı dc".crıni 
kıv, nda anarım. Tilrkl} nın Lutuu .ı

Ianlard.ı erklt:nmesi \ e yt.1...clme~i iç.n 
verdiğiniz emekler hep y.ırd~e' edik 
duygulariyle olmuştur. Bunu turk ta
rılıi ögüııcle yazacaktır. Biltıirı acunda 
alkışlanan bu iinlü ilerlemc:leı sı1.111 ve 
'5İlden önct>ki meclislerin yorıdeınli ça
lı ::.rı • alarınd.ın doğmuştur ( A lk l§lar) 

Kurllltay ulusal c·ıem oı.:a~ıdır Siz, 
lıı.ı ulusal eremi cumurluk tôziıne en 
uvgun bir yonde yerme getirdiniz. Siz· 
den önceki Büyük Millet Mecfülerinin 
yolu üzerinde lıen.1:er hı 1 1 ı viırl diını.ia, 

B.ısardığınız isler arasın 1 uh sı ıı ruk
selmesine IJ.ı._lıca yarav.ınl.ır pek ço.:
tur. Bunlar okonomık, soysal ve sıyı
s,ıl kanuni.arla lıerkıtılmışlerdır. 

Temelini kurduğunu;; s.rna}•i kuru
munun tuttuğu gidiste dah.ı şiındıdcn 

değerli verimler toplanmağa b,1slanmış• 
trr. Bu giizeyde türk ulusu yabancıva 
el açmıyarak kendi çalışmao;ıııın vt rİ· 
mi ile yaşıyacak ve bütün crkııılıginl 
koruyabilecektir. (Alkışlar) 

Ulusluk olması gereken demıryolu, 
rıhtım ve bunlar gibi tüke] isleri glid· 
düğünüz ana sıyasaya uygun olar.1k 
uluslaştırmakla en yararlı ulus:ıl !Jir 
Ulktiyil yapmış bulunuyorsunu ..... Unu• 
tulmaz işlerden dolayı yurdunu ııevı"n 

her tilrk sizleri bugün de, yarıo da og· 
me ve saygıyla anacaktır. Bunldrla olt't 
likte onurlu ve değerli ordumuzun yıır• 
du koruma gücünü artırmakla büyüt< 
uyanıklık gösterdiniz. (Alkıslar) 

Dışarı sıyasada da verdiğiniz öğUt
lere göre çalışan hlikumetimiz uluş için 
yarar anlaşmalar başarmış, böylelikle 
dışarı sıyasamız belli ve sağlam temel• 
ler üzerine koyulmuştur. (Okahay ses• 
leri, alkışlar) 

Uluslar Derneğine girmemiz, Bal• 
kan andlaşması, barış içinde ilerlemetC 
isteklerinin doğurduğu sonucların baş. 
hcalarındandır. (Alkışlar) 

Dilimizin özleşmesi işine B. M. Meesc 
tisinin gösterdiği bağlılık öğUncle a.
nılmağa değer. (Alkışlar) 

Uik budun tutumuna uygun ola• 
rak çııkardığınız kılık kanunu cumurı1 
luk desteklerinin bUtUnleşmesl dlhı4 

ğile atılan adımların en başta gelenle,. 
rindendir. Bu lianun din yönünden kt'I 

Irk başkalığının ötedenberi yaşatmakfa 
olduğu ayrılık düşünUşUnU ortadan ka.\l 
dıracak ve birlik yaratacaktır. (Okahaı 
sesleri, alkışlar) . 

Soy adı kanunu da soysal ilerle~ 
de lnvancla anılacak bir atılıştır. Tür:ii 
tarihinin eski çağlarında yaşamış olan 
bu güzel türe saltanat çağlarında başt~ 
bulunanların ümmet sıyasasr güdere~ 
ulusal duyguyu gevşetmeleri yuzun• 
den bir yana bırakılmış iken sizin yap.• 
tığınız kanunla bunun diriltilmiş olma• 
sı övünmeğe değer bir iştir. 

Dördüncü Kurultay türk kadınına 
verdiği onurlu, sıyasal orun ile ulusal 
borclarının en büyüklerinden birini Ö• 

demiştir. (Alkışlar) 

Kurtuluş savaşına kanıyla, canıyla 

girişen Türk kadınının ulus işlerind«a 
sözü olması pek doğru, pek yerinde 
idi. Türk kadınının bilinen yararlığına 
g<'nişlik vermek ülke için çok asığh ol• 
duğu bellidir. Bu yüzden, kadınlarımı• 
zın köy, kent i~lerine olduğu gibi bU• 
tün uluş işlerine de bakabilmeleri için 
yaptığınız kanunlarla gerçekten övüne .. 
bilirsiniz. (Alkışlar) 

Ünlü arkada~lar, devrenin her yıl 

toplantısında beni Reis seçmekle gös .. 
terdiğiniz inana değerli olmaya çalı§ .. 
tım. (Okay sesleri, alkışlar). ÖvUnc ve .. 
ren işlerinizi burada sayarken, Başka· 
nınız olmakhğım dolayısile ben de s~n· 
suz bir gönül sevinci duymaktayım, 

(Alkışlar.) Bu büyük işler yapılırken 
öğütlerinizi en doğru görüşle kavrıyan 
ve yerine getiren hükumetin başarrşh 

çalışmalarını övüncle anmayı borc bi,.ı 

lirim. (Alkışlar) 

Baylar, ba§arıcılığınıızın kaynağı 

Atatürk'tedir. (Şiddetli alkışlar.) O· 
nun açtığı verimli yollar üstünde yüril• 

mekledir ki ülkeye yararlı olduğumuzu 
söyliycbilir ve bununla pek yerinde er.! 
}arak, övünebiliriz. (Alkışlar) Türkli!f 
ğe yaptığı sayısız iyiliklerle hepimiziq 
yüreklerinde tlikenmez gönene ya~<ıtaıf 
uluğumuz A tatürk'e bağlıiıanm ve son.o 
suz s:wgrlarrmı buradan bir daha suna .. 
rım. Hepinize esenler ve ulusal işlerde 
ök+iiler dilerim. (Alkışlar) 

1\f'lz:ıkere bitmiştir. (Alkışlar) 
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Baltal-ık rabancı postası 
Kapitalizm ... onun tasdikinden geçecek, bankaların 

idaresindeki değişiklikler, sermayeleri
nin azaltılması veya artırılması, banka
ların kendi aralarında birleşmesi gibi 
şeyler herkese iylan edilecektir. 

Değişik uluslarda sermayenin, İ:i lıa
şındaki adamlarca nasıl kaqılandı~ım_ 
arılatan bu yazryı, 14 ilkk§nun tar•Jılı 

LU gazetesinden alıyoruz: 

Nevyork'ta B. Ruzveltle 
iyi geçiniyor. 

New Deal',,ı ökonomik güçlüklere 
karşı cezri çareler bulamaması karşısın
da B. Ruzvelt'in etrafındakiler son haf
taiar zarfında başka yoldan gitmeği ka_ 
rarlaştırmış gibi görünüyorlar. 

6 ikinci teşrin seçimlerinde demokrat 
!arın elde ettikleri kazanc. B. Ruzvelt'e, 
sınamalanna dilediği gibi devam etmek 
· kA en'yor o .. te yandan da onun ım anını v , 
müzakere edeceği kimselerin müteham. 
mil mukavemet güçlerini azaltıyordu. 

Amerika bütçesinin büyük bir açık 
• e bazı tarşra bankalarının yı

vermesı v 
kılması pahasına bile olsa, hükumet ta 

f dan Yapılacak yardımların 1926 yı-ra ın . . . Y• • 

lınndaki refahı gerı getıremıyecegını an 
lamı§ görünen B. Ruzvelt, şimdi husu
ıi sermaye sahiblerine müracaat ederek 
Amerika'nın i~inde bulunduğu çıkmaz • 
dan kurtulması için onlarla açıkça it bir 
lifi yapmak istemiştir. Ucur evler yap. 

ma projesini idareye memur B. Moffet'. 
in s8z1erl de bu yoldadır. B. Moffet. bu. 
yapı kurumuna bankerlerin 15 milyar 
dolar kadar para yatınnalanru, bu para 
nın ipotek karşılığı ucuz faizl:.rıe ödünç 
para verilmesini ileri silrmilştur.y Bunun 
la yalnız işci evleri değil. degeri 16• 
bin doları bulan evler de yapılacaktır. 

Diğer taraftan, işsizliğin a~altı~ması 
bakımından olduğu kadar hazınenın çı-

k d y t h .11 n'n su''rümünü temin etar ıgı a vı e 
mek bakımından da bankerlere karşı so 
y k d . . lmıyacag~ mı anla -gu urmanın ıyı o . . 
yan B. Ruzvclt, onlarla iyi geçın~ek ıs. 

d·w· · k ·· lem'ıc:tı'r Hatta bun. te ıgını acı ça soy :r • 

d . k • ·· e bankacıların ho an hır ·aç zaman onc , 
şuna giden bir hareket bile yapmı~, dı-

ler üzerındeşarıya çıkarılacak sermaye 
ki kayıtları kaldırarak, doların durluğu 
(istikrarı) işinin tamamen hall~l~ndu. 
ğunu bu suretle anlatmak istemış~ı. ~~n 
dan sonra amerikan bankacılar bırlıgı
nin toplantısında verdiği candan, gü -
ven verici bir söylevle B. Ruzvelt ban 
kacılarla iyiden iyiye uzlaşmış, bunun 
üzerine pe en muhafazakar ban~acıla: : 
dan biri olan B. Rcinolds, mumessılı 
bul ınduğu bütün rnııtcdil ve m~h:fa~~~ 
knr unsurların ci.imhurreisiyle ışbırlı&ı 
yap .: • hakkında B. Ruzvelte teminat 

verıni"' ·. 
Sıkı bir İş birliği 

N evyork bankacıları, ödünclerin ka. 
zandığı büyük muvaffakiyet karşısında. 
bir merkez emisyon enstitüsü kurulması 
etrafında yapılan gürültülerin şimdilik 
sakinleşect•ğini ummaktadırlar. Hatta 
bazıları hazinenin yaptığı işlerin iyi kar 
§ılanmasının en fazla, hükfımetle banka. 
lar arasında yapılacak s•kr bir iş birliği 
Propagandası sayesinde olduğunu söyli 
Yerek bankacılığın düşüncel-:rinin hü: 
kGmet Uzerine tesir yapacağım bil•: san 
ıtıaktadırlar. 

Bununla beraber bazı mahfrJler. hı-
2İnentn parası çoğaldığını görerek ye-

niden büyük masraflar yapmağa kalkış
masından korkmaktadırlar Varın Sp • 
rings'in düşüncesine göre B. Ruzvelt 
bu hususun çok lehindedir. Başka bir 
takım sözlere göre de, hükumet husu
si şahıslara ev yaptırabilmeleri için doğ 
rudan doğruya ve büyük mikyasta yar
dımlar yapmak fikrindedir. 

Hükumet sanayicilere rekabet 
yapmamalıdır. 

Ulusal sanayi konseyine bağlı bir 
kurum olan "fabrikacılar ulusal birliği,, 
hükumetin hususi iş sahiblerine reka -
bet yapmamasmı kendisinden dilemeğe 
karar vermiştir. Bu kararda, hükumetin 
rekabet yapması tehlikesi mevcud ol • 
dukça sanayiin çekingenlik göstereceği 
de yazılıdır. 

Beyaz saraya yakından temas eden 
mahfellerde söylendiğine göre B. Ruz. 
velt Varm Springs'den döndükten son
ra iş muhitlerini temsil eden kurumlar 
kendisine, ~imdiki mali ve ökonomik 
meseleler hakkındaki tavsiyelerini bildi 
rebileceklerdir. Aemrika ticaret odası ve 
fabrikacılar birliği bu hususta bazı ma
lGmat toplamakta ve bunu. cümhur reisi 
saylavlar m~cliıine göndereceği genel 
mektubu yazmağa başlamadan önce 

kendf~e Ytnnel' ummaktadırla.r. 

Berlin' de B. Hitlerle 
çarpışıyor 

Rayh•ın uluaal ökonomisini dilediği 
biçime sokup idare eden Doktor Şaht'ın 
hazırladığı kararnameler çıkmıştır. 

Bunlar, bankalarla şirketleri sıkı bir 
disipline tabi tutmakta ve nazism pren. 
Bipleri mucibi - tahkik komisyonunun 
raporu hususi teşebbüslerin iyilikleri 
lehinde olmasına rağmen - bunları 
ulu&taıtırma ve soysallaştırına temayül-

Bankaların kendi paralariyle müş

terilerinden veya muhabirlerinden al
d'ıkları paralar arasında kanuni bir nis
bet tayin edilecektir. Yalnız umumi 
mahiyeti haiz müesseseler, bilhassa ar
tırım sandıkları ve büyük kredi koope
ratifleri bundan haric tutulacaktır. Bü
yük krediler açmak işi tahdid edilecek
tir. 

Gerekli olan asgari bir miktar nakit 
para temini için, azar azar sermayenin 
yüzde onuna kadar varacak nakit bir ih
tiyat akçesi yapılması mecburidir. Bun
dan başka ticari senedlerle, titr'ler U-

' zerine avans verme işine esas olabilecek 
senedlerden, ayrı bir ihtiyat akçesi da
ha yapılacaktır. Bu ihtiyat akçesinin 
bankanın teahhüdlerinin yüzde otuzu
nu bulması gerektir. 

Bankaların aksiyon, maden hissele
ri, gayrimenkuller satınalmaları ve di
ğer işlere i tirakleri tahdid edilecek
tir. 

BUtün kredi kurumları, bilançoları
nı Rayhsbank•a vermeğe mecbur tutu
lacaktır. Yıllık bilançodan başka. ser
mayeleri bir milyon markı geçen ban
kalar aylık, diğerleri ise altı ayhk bi
lançolar neşredeceklerdir. 

Rayh malt komiseri bu kararname
leri tatbik ettirecek ve bankalardaki 
mevduat hesablarını kontrola salahi
yetli olacaktır. 

Gene bu değ?şikliklere göre, işlere 

yatırılan sermayelerin getirdikleri nor
mal kardan fazlası hlikfimete tevdi edi
lecektir, yani hükumet karın normal 
nlsbet dışına çıkan kısmını mecburi ö
düne şeklinde alacaktır. 

Geçen yıl yüzde altıdan fazla kar 
dağıtmış şirketler yUzde sekizden, di
ğerleri yüzde altıdan fazla kar dağıta
mıyacaklardır. Bundan artan kir mik
tarı Gold Diskont Bank'a yatırılacak, 
banka bu paraları ancak dört yıl geç -
tikten sonra geri verecektir. 

Bunları bildiren tebliğ, bu tedbirle
ri nasyonal - sosyalizmin ökonomik 
mefhumlarının tipik bir anlamı gibi 
g8stenneğe çalışmakta, kar fazlası dai
ma sahihlerinin emrine anık bir şekil
de kaldığına göre bu tedbirlerin mill
klyet hakkına bir taarruz olmadı(;ını 

lddla etmektedir. 

YUzde altı ve yilzde sekiz nisbetin
de kar dağıtıldrktan sonra artacak ki: 
fazlasının 40 milyon markı bulacağı 

tahmin olunmaktadır. Bu para, işsizlik
le çarpışmak için yapılacak çalışmalar
da kullanılacaktır. işlerin düzelme-;i 
sayesinde sınai ve ticari şirketler da
ha fazla klr yaparlarsa, ileride bu kar 
fazlalarının miktarı büyüyecektir. 

DOKTOR ŞAHT NE DİYOR? 

Doktor Şaht, Almanya'daki 
rejimini altüst ederl'lc bütün ko:.r' 

kredi 
· ı, 

}Jtrlin - Un/er den Iin:Jm, Xran~lrreckt. 

B~rlla 

)eri göstermektedirler. Bu kararname • 
!erden maksad. ülkenin malik olduğu 
kıı.a veya uzun vadeli bUtün paralan 
hükOmetin kontrolu altına alarak bun
ların, umumi menfaate uygun bir şe • 
kilde, ucuz faizlerle hlikOmet tarafından 
kullanılmasıdır. 

Bundan böyle bankalar bir kontrol 
ofisine tabi olacaklar, kredi kurumları 
ile bunların şubelerinin muameleleri 

dolayısiyte ulusal nkonomiyl hllkQme
te tibi tutan, bu yüzden mali pazarları 
müteessir eden yeni tedbirleri mazur 
göetermek l~ln geçenlerde radyoda bir 
söylev vormiştir. 

Dış ülkelerden ödüne para alınmıya
cağını. ilk maddeler ve döviz muelele· 
rinde şimdi görülen güçlilklerin hep 
bundan doğduğunu sl:Syliyen doktor 
Şaht, "hükQmetin parası, verimsiz ış-

~ . - -. . - -· ... 

Roma 

lere sarfolunarak israf edilmemekte, lt
sizlikle çarpışmak için kullanılmakta
dır. 

Alman ulusu çalışıyor. Ulusumuzun 
israf edecek paraaı yoksa da kendi ya
şayışına yetecek kadar parası vardır ve 
yavaş yavaf para biriktirmele başlıya· 
bilir. Çalı,aıamıı:. kendimize bir ICır'· 

maye bulmamızı kolaylqtıracaktIT. 

Böyle bir sermaye olmadıkça yüksek 
bir ya~yıf ve medeniyet kertesi elde 
etmek imklnsızdır,,. 

"Biz ne dolandırıcı. ne de ıihirba

zız, şimdiye kadar meydana koyduğu
muz bütUn işleri, faydasız masraftan 
kaldırarak Ulkenin biltün malt kudret
lerini hUkfunetin bayındırlık yolunda
ki çalışmalarına tahıis etmek için gCS.
terdiğimb kuvvetli isteğe borcluyus._ 
demiştir. 

Bankaların kontrolü, boruların ye
niden kurumlandınlması ve kir fazla
larının hükfunete yatırılması hakkında 
çıkan Uç kararname hakkında hUkOme
tin verdiği izahattan yalnıE sonuncu 
kanuna aid olanı biraz alaka vericidir. 
Zira doktor Şaht, mali devrimleri ka
til olan hissedarların, Gold Diskont 
Bank'a yatırdıkları paradan avans ala
bileceklerini söylemiş ve "hUktlmettn 
yolsuz bir şekilde mUlkiyet hakkına ka
rıştığından bahsedenler, devrimisln 
zihniyetini anlamıyanlar,, olduğunu 

ilave etmiştir. 
Bu tedbirin bilhassa işçilere yalnıs 

onlardan değil, sermaye sahiblerinden 
de fedakirlıklar istenildiğini göstere -
rek işçi yığınları üzerinde tesir yap. 
mak ülküsünü gUddUğü sanılıyor. 

Roma'da Musolini 
taraf mdan bağlandı 
İtalyan resmi gazeteıi, merkezleri 

İtalya ile onun müstemlekelerinde olan 
İtalya tlbiiyetindeki bankalarla tirlı:et· 
lerin Ye bütün öteki kurumların dış 

memleketlerdeki alacaklarını, "dıı ül
kelerle mübadele ulusal enstitüıüne,. 

yatırmağa. bu alacakların nakid obnla.. 
rını gllnlln rayici mucibi ödenecek bir 
bedel mukabilinde satrnağa, nakid ol

mıyanlarını da sonradan tesbit edilecek 
tartlar altına bu enstitüye devretmeğe 
mecbur olduktan hakkındaki karwna· 
meleri netretmektedir. 

Bu if İtalya bankası nsıtasile on 

gün içinde yapılacaktır. 

Aynı kararname saydığımız kurum

ları, merkezleri dış ülkelerde olan 

bankalarla şirketler ve diğer kurum. 

lardan olan alacaklarının miktarını bil

dirmeğe mecbur tutmaktadır. 

Diğn taraftan bu kurumlar ellerin· 

de bulunan yabancı ülkeler titr'lerile 

dış ülkelerde çıkarılan italyan titr"le • 

rini, dıprdaki bankalara yatırmıt olu. 

lar bUe , bildinneğe mecburdurlar. 

Bu kararnameye kartı gelenlec, b

nunun tayin ettiği mutad cezalardan 

başka miktarları, gizlenen titr"leno 

değerine kadar varan para cezalan 6di

yeceıklerdir. Ayrıca şahsi hürriyeti bir • 

yıla kadar tahdld eden bafb cezalar m 
vardır. 

Britanya sıyasası 
Noye Zürher Saytung gazetesinin 

Londra muhabiri 12 ilkkanun tarihile 

yazdığı bir yazıda diyor ki: 

Kabinenin değişeceği hakkında ge

çen yazdanberi sık sık dolaşan şayia. 

lar son günlerde artık işitilmez oldu. 
Başbakanın uzun bir dinlenmeden geri 

gelmesi ve daha birçok hadiseler ve 
bunlar arasında bilhassa büyük bic 

çokluğa dayanmakta olan bir hükfune

tin kredisini kaybetmeğe başlaması ve 

dolayısile hükumet icraatındaki nok

sanlıklar genel düşüncede birçok dedi

kodulara yol açtı. Bu vaziyete bir de. 

seçimlerin yaklaşmakta olması dolayı

site birçok derdlerin baş göstermiş ol. 

duğunu da katmak lazımdır. Hükumeti 
takviye eden fırkaların gösterdikleri 

arzulara bakılırsa, bugün arkasından 

gidilmekte olan gaye, vaktile bugün

kü hükOmeti yaratmış olan enerjiyı ve· 

niden canlandırmaktadır. 
Bugünkü hükf.ımeti tutan fırkalara 

bakim olan düşünce, hükumetin koltu. 

ğu altında bulundurabileceği uzağı gö
ren, ökonomik ve soysal • sıyasal bir 
programın hazırlanmasıdır. Bu dkşün. 
cenin arkasından. kendilerine yalnız 

seçim mücadelesinde kuvvet belgesi ol-

makla kalmıyacak aynı zamanda, yakın 
bir atide işçi fırkaaı tarafından sıyasal 
işler iç.ine sokulacak olan propaganda 
mevzularına karfı da vaktinde vaziyet 

almak gayKini güden muhafazakarlar 
gelmektedir. 

Şimdi yalnız parlamentoyu meşgul 

etmekte olan Hindistan ana yasasının 

reform meselesi ıylbaşından sonra da 
birçok haftalar koalisiyon'u kuran ek· 

seriyet fırkalarını meşgul edecektir. 
Muhafazakar fırkalarile yakından ali.. 

kaları olan kimseler daha birkaç ay öa
ce 1 ere kadar bu mesele etrafında büyük 

tasa ve kaygular taşımakta idiler. Hin

distan sıyasasında tutulm\lf olan yol. 
dan en çok mesul olan hilkümt· üyele-

ri,. bu mesele etrafında esen havadan 
her halde duyum almışlar ve hiç fÜpbe 

yok ki, gelecek herhangi bir akına kar
şı da silahlanmışlardır. 

Nitekim ilk akınlardan birini uvuş. 
turmağa muvaffak oldukları gibi muha-

lefetin takındığı tavır da doğrudan 

doğruya değilse bile gene hük&nete 
faydal ıoldu. · 

Aralarında İngiliz faşistlerinin bı1-
Junduğu reform aleyhtarları, şimdi, 

Hindiıtan'ın feda edildiğinden, hind 

ulusunun vicdansız sıyasacılarının elıne 

bırakıldığından, bahsediyorlar. Ancak, 

bu reform meselesi, muhaliflerin de. 
dikleri gibi, ikinci Makdonald kabine-

silc. başlanmış bir iş değildir. Bu çığır, 
büyük savaş sonunda hindlilere resmen 

verilmiş sözlerle açılmıştır ki bu bı

sim propagandalar işin özüne en ufak 

bir tesir bile yapamamaktadır. Bu ya

zın sonlarına doğru büyük bir ürkek
likle ilan edilmiı ve sonbahardaki mu. 

hafazakir fırka kongresinde yeniden 
unutturulmuş gibi görünen bu dilfba· 
ce defitilı:liği, o vakitten beri çok iler. 
lemittir. Genel YllfBYlfta belli bati• 
yerler tutan bazı kimselerin uma bir 
çekingenlik devresinden sonra uygun 

bir taftr takınnııf olmalarının ba dil
tünce ilerkmeıine çok fayduı dokun· 

muftur. 
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Loyd Corc sahnede İngiliz - _4.merikan 

lngiltere'nin eski Dı§arı l§Ier Ba
kanı Sir Osten Çemberlayn'rn aşağıda
ki yazısını, 16 ilkkanun tarihli La De
peş gazetesilJden alıyoruz: 

Yeni tek1iflerle bütün fırkaları bir Ruzvelt 
siyasetine çağırıyor! 

Bükingham sarayından Deniz Ba
kanhğına giden geniş caddede, ingiliz 
deniz zabit ve askerlerinin, cenub Afri
kası savaşiyle Çin'de Bokserlerin ayak-
lanmasında ölen arkadaşlarının hatıra
larının teyidi için yaptırdıkları bir abi
de görülür. Bu abide, etrafı gözetliyen 
bir deniz askeri ile, onun önünde ratan 

' bir arkadaşını gösterir. Abidenin kai
desinde iki kabartı vardır. Bunlardan 
birisi, büyük toplarla Leydismit müda
faasını yapan bir deniz müfrezesıni 

gösterir. Öteki de, Pekin'in müdafaası
na aid bir safh~ı ve bütün ingiliz za 
bitlerinin hastalık veya yaralanma do
layısiyle savaştan baric kaldıkları bir 

Bay Loyt Corg 'Jftl ,_..., bafında. 

ı anda, müfrezeye bir amerikan zabitinin 
kumanda ettiğini hatırlatı. Bu ame
rikan zabiti, etrafını çeviren askerler 
araıında, Uniformasının biçiminden Ö· 

tUrU kolayca tanınmaktadır. bu kabart
maların mevzuları, deniz askerleri ta
rafından seçilmiştir. Başka hiç bir Ul
lrede ölen arkadaşlarının hatıralarım 

taziz için askerler tarafından dikilen 
abidelerde, onlara hapa bir ülkenin za· 
bitinin kumanda ettiiğ anı seçerek ve 
onu tesbit eden bir kabartma daha var 
mıdır? İngilizlerin amerikahlar hak
kında besledikleri arkadaşlık ve hısım
cılık duygusunu bundan daha eyi bir 
misalle anlatamam. 

Loyt Ooro'un bUtUn fırlı:alan uluaal 
bir kurtulut hareketine çafmnaaı, polL 
rika adamları tanıfından hayretle Jrartı
Janmamıştır. Bu e.ki ingilb baplı:anı-

nın son zaman1arda sıyasal faaliyetler 
göstermemiş olması, harb hatrralanna 
dair yazmakta olduğu kitabla fazla uğ
raşmasından ileri geliyordu. 

Son haftalarda 1iberallerden ve mu. 
hafazakarlardan bir ~ok genclerle konu. 
şan, münakaşa eden Loyit Corc, niha· 
yet lngiltere'de bir Ruzvelt politikası 
güdü1mcsi lüzumunu duymuş onun için 
böyle genel bir tck1ifte bulunmuştur . 

Henüz bu teklif tamamlanmamış ve 
proje bitirilmemiş ise de birçok yerleri 
dolaşarak oralarda bulunan seçicilere 

ökonomik planlarını, iş bulmak, iş bö
lüşmek hususundaki düşüncelerini ve 
İngiltere bankasını uluş kontrolu altına 
almayı teklif eden para sıyasasını izah 
edecektir. 

Her ne kadar bugün 71 yaşına gel. 
mişse de avam kamarasında giriştiği 

münakac;aJarda Loyit Corc kendisinden 
çok gene olan adamlardan daha fazla 

canhhk ve enerji göstermiştir. Loyit 
Corc'un yeni teklif edeceği planlaşma 

planı bir kitab halinde çıkacal. ve yeni 
yılın ilk gün1erinden birinde verilecek 
bir ziyafette iyrad olunacaktır. 

Bu yeni teklif, sıyasa adam1arına ol. 
duğu kadar bankerlere, sanayicilere, 
çiftçilere ve her türlli düşüncedeki adam 
)ara hitabetmekte, hepsini vazifeye ça
ğmnaktadır. 

Haber aldığımıza göre Loyit Corc, 
hiç bir fırkanın yardımı olmaksızın sı

yasal bir hareket yapacaktır. 
Kendisi. seçicilerden bir çoklarına 

bu11ünkü fırkalar sisteminin artık bir 
mana ifa'ie etmediği kanaatinde olup 
genel ser+nden evel, bu yolda propagan 

da il• baflaoacalı: oluna, bir toklanmn 
bu bankete taraftar çıkacaldannı, bu au 
retle muhafuakhlarm da, 10tyali9tle • 
rln de ekııeriyet alaımyacaklannı dUtUn 
mektedir. 

Muhafazakarlarla Hberallerin ileri 
düşünceli olanlariyle avam kamarasında 
hüldlmeti bu yeni politika sistemine uy 
mağa mecbur etmek kabil olacaktır. 

Son aylarda Loyit Corc'un istikbali 
hakkında birçok şayialar çıkmıştı. 

Bunlar arasında kendisinin bugün. 
kü ulusal partiye katılacağx söylendiği 
gibi, sosyalist fırkasına üye olacağı da 
aöylenmişti. Orta yerde kati olan bir şey 
varsa o da İngiltere'nin savaş yıllan 
başvekilinin, bu ilerlemiş yaşında artık 
kıyasıya kavgalara girmek niyetinde 
olmadığıdır. B. Loyid Corc, kendisiyle 
evinde konuşan gazetecilere yeni sıya
sası hakkında şunları söylemiştir: 

- Bugünkü acun durumu ve şartla
n karşısında ulusal bir kalkınma ve dir. 
lik kurmak için, ihtiyar ve tecrübeli bir 
sıyasa adamı tarafından biltiln fırkalara 
düşünmek ve işe başlamak teklifi yapı. 
hyor. 

İşsizlik meselesine gelince bu bU -
yUk derd için geçici, hafif çareler salık 
vermek doğru ve faydalı değildir. 

Benim kanaatimce Bay Ruzvelt bu 
yolda bütün dünyanın uyması gereken 
bir \•ol tutmuştur.,, 

B. Le.yit Corc, İngiltere bankası hak 
ktl"dak~ fikir ve kanaatlerini de f(Sylece 
buJasa etmiıtir: 

- B n daima İngiltere bankasının 
ulusal bir kontrola tabi tutulmasına ta. 
raftar olmıı~umdur. İngiltere, elinde 
bulum•n ve bir devlet bankası demek 
olan bir kurumu kontrolu altında bulun
durmayan bir tek ülke olarak kalmıştır. 

Onun için teklifimde bir inkılip ma
hiyr!ti yt'ktur. 

------~----------~· .. ·------------~~--~ 
Fransada yalıancı ~çiler meselesi 

Yeni fransız hükumeti zahire paza
rına olduğu kadar yerli işçi kuvvetle. 
rinin '1c korunmasına çok ehemmiyet 
verme1{tcdir. 

Br k:ınhr meclisinin daha ilk top
lantısında bu meselenin halledilmesi 
için iki encümen kurulmuş ve bu en
cümenler derhal umumi kararlar ver. 
mişlerdir. Zaten, yeni hükumet başba
kanı iktidar yerine geçtiğinden bir giin 

önce zahire meselesi ve işçi sıyasası 

hakkındaki düşüncelerini söylemişıi. 

Çiftçilerin kriz dolayısile çektikleri ve 

işsizliğih soysal ve iç sıyasal reaksi. 
yonları ökonomi kriz'ine büyük ölçüde 

müessir olduğu göz önüne getirilince, 
böyle çabuk ve enerjik bir biçimde ha
rekete geçmenin sebebleri daha kolay 
anlaşılmış olur. 

Sıyasal sıkıntının azaltılması için 
kriz vaziyetini doğuran bütün mesele
lerin halli ile aUikadar tedbideri alma. 
dıkça hükiımetin bir şey yapamıyacağı 
,uphesizdir. Ancak bazı teşebbüsler 
halkın haleti ruhiyeiiine müessir olabi
lecek ölçüde elverişlidir. Hükumet sı. 
yasası bu bakımdan araştırılırken bil
hassa yabancı işçilere dair olan kısım 

dikkate değer mahiyettedir; çünkü 
makul düşünen herhangi bir hükfune
tin, hassatan Fransada, yalnı.z kendi 
i'çi kuvvetlerine güveneceği alı:la ıc-

tirilcmez. Tutulan yolun engelli oldu
ğu hükumet mehafilince de bilinmiyor 
değil; ancak öyle sanılıyor ki, yabancı 
ülkeler rekabeti ka.rşısında yerli işçile. 
rin korunmuş olduğu anlaşıhncıya ka
dar bütün vasıtaların kullanılması iste
necektir. 

Bugüne kadar bu sahada harcanmış 
olan uğraşmalar sonucunda fransız iş. 

çi pazarını yabancı işçilerin kap1aması 

tehlikesinin hemen hemen ortadan kalk
mış denecek bir ölçüye geldiği de gi.z. 

1i bir şey değildir. Hatta, yabancı ifçi
lerin iş alanından çektirilmesi hakkın
da tedbirlere devam edilmesi f ransız ö. 
konomik yaşayış faydalarına aykırı bir 
iş olacağı da ileri sürülmektedir. 1930 

da sayısı 1,3 milyona varan yabancı 
itçi sayısı, bugün resmen 0,6 ve en ~k 
0,8 milyon olarak gösterilmektedir. 
Fransadaki yabancı işçi sayısı dünya 

savaşından önce de bu miktar etrafın
da dolaşıyordu. Büyük savaşta kaybo. 
lan işçi sayısı göz önünde tutulacak 
olursa bugünkü yabancı işçi miktarı 

makul bir ölçüyü göstermiş olur. Buna 
bir de kendi alanlarında yerli işçisi ol
mıyan birçok ökonomi kollarında top
lanmış olan yabancı işçileri katmak 
lazımdır. Savaştan bed fransız işçi pa. 
zarının geçirmiş olduğu değişikilk ııe

beblerinin derinliklerine girmeden, 

, 

Belki bazen bu akrabalığı çok ileri
ye vardırıyoruz. Umumiyetle hiç bir 
İngiliz bir amerikahdan, yabancıdan 

bahseder gibi bahsetmez. Biz amcrika-
lıları kendilerinden ayrıldığımız, ma
alesef iki defa kavga ettiğimiz ve bir
çok defalar uyuşamadığımız fakat dai
ma bize yakın olan,. bizim dilimizi ko
nuşan, tarihimizin bir parçasını payla
ıan, aynı din kitabını okuyan ve İn
gilterenin edebiyat alanındaki şerefle
rine bizimle beraber tevarüs eden hı· 
sımlar gibi telakki edi~oruz. 

Adalarımızı terkedenler arasında 
yUrekleri acı dolu olanların ne kadar 
çok olduklarım unutabiliriz. Hatta, A

merika'nın şimdiki nüfusundan büyük 
bir parçasının baska kaynaklardan gel
diğini, bizimkilere benzemiyen adet
ler, başka sempatiler ve başka ananele
re malik olduğunu da unutabiliriz. Fa
kat aramızdaki farkların doğru bir he
sabını yapsak bile, bizim amerikahla
ra, ingiliz camiası dışındaki bütün u
luslarda=ı daha yakın olduğumuzu ve 
ikimizin <''! aynı taraftan olduğumuzu 
ııamyoruz. 

İngiltere'nin en büyük menfaatinin 
barışta olduğunu söylemek, ingiliz sı

yasasının en basit hakikatlerinden bi
ridir; fakat İngiltere ile Amerika ara
ımdaki bir savaş bize öteki savaşlara 
g6re o kadar aykırı, o kadar tabiate 
mugayir ve o kadar "kardeş öldürücü,, 
geliyor ki, bunu bir ihtimal olarak bi
le göz önüne almağı istemiyoruz. Bil
diğime göre ingiliz hükfuneti hiç bir 
zaman, Amerika'dan gelecek bir taar
ruza karşı nasıl bir korunma yapılma 
sı gerektiğini düşünmemiştir. Kanada 
ile Birleşik devletler arasında 5000 ki
lometreden fazla uzunluktaki sınır 

tahkim edilmemiştir. Her iki ulus bu 
sınırda, koruma kıtaları olmaktan zi
yade, polis vazifesini gören kuvvetler 

köylerden şehirlere yapılan akınların 

sonucuna, doğan yeni sanayie ve yerli 
İfçilerin büyümüş olan yaşayıf zaru. 
ret1erine işaret etmek isteriz. 

Fransanın gerek maden ocaklarında 
gerekse çiftçiliğindeki boşluklan kriz 
yılları içinde de dolduran yabancı iş
çiler olmuftur. Eğer bu işçilere yol ve
rilmiş olsaydı, fransıı: ökonomi maki. 
neai büyük arızalara uğrardı. Nitekim, 
Fransada birçok hususi mahiyeti olan 
sanayi vardır ki, bunların yerine yerJi 
işçi bulmanın imkanı yoktur. Fransa'
nm ökonomi dinamiğini gözetlemiş 
olan her kişi bilir ki, uygun işçi bulu. 
namaması yüzünden fransız sanayi ya
yılması çok duraklamış ve zamana uy
mak isteklerine de krizin sürdüğü 
müddetçe çok aykırı gelmiştir. İşte bu 
bakımdan dar bir görüşle iş pazarına 

yüklenen otarşi sıyasası Fransa'da, 
başka herhangi bir yerde daha az fayda 

verebilir. 
10 ilkkanun tacihJ; 

Noye Zürher Saytung'dan 

nıünasehetleri 

bulundurmaktadırlar. İngiltere'ye aid 
olup Bennüd'lerden Karaib'lere kadar 
uzanan adalarda da aym güven ve ıti

bar örneği görülür. Avrupanın hiç bir 
sınırı bu kadar muhafaza altında -Jeğil 
dir. Hiç bir ulus bu sınırlara yakın 

yerlerde yaşıyanlar kadar endişesiz bir 
güven içinde yaşamamaktadır. 

Buna muhalif olarak ileri sürülecek 
en basit bir söz bile bizim düşüncele
rimize ve sıyasamıza uygun değildir. 

Biz yalnız Amerit.a ile barış içinde ~e
çinmek değil, onunla en samimi, en sı
kı münasebetler kurmak istiyoruz. Bu 
istek, son yıllar içinde İngiliz sıyasa

sının inkişafı üzerinde, gittikçe artan 
bir nufuz yapmıştır. Amerika ile İs
panya savaştıkları sıralarda, İngilizler 
açıktan açığa amerikalılardan tarafa 
ıkmışlrdır. Bu asrın ilk yıllarında Çin 

de, Amerika ile beraber, "Açık kapı,, 
,rensipini koruduk ve muslihane, fakat 
~rati bir surette, Çin topraklarını bat
ka hükumetlerin ilhak etmesine ka11ı 
iurduk. İspanya'daki Aljeziras konfe
?ansında, ingiliz ve amerikan delegele
rinin amacları birdi ve onlar, karşıhk
'.J, bfrlbfrlerine yardım ettiler. Daha 
'IOnra, Verııay konferansında da ingi
Hz ve amerikan heyetleri, diğer itilaf 
jevletlerfnin isteklerine uygun olmı· 

1an bUtUn noktalarda mutabık kalıyor
lardı. 

Birçok vaziyetlerde, müşterek men
faatler ve ananeler, dilştince benzer1ik
Jeri, ikf ulusu, tam bir mutabakatle ha
rekete sev-kettiler. Amerikan efkarı u
miyesinin İngiliz sıyasası üzerinde 
yaptığı tesirlerden birini, 1905 te yapı
lan İngiliz • japon andlaşmasının ipta
linde, yani bu andlaşmanın 1921 deki 
Vaşington konferansında Amerika, 
Fransa, İngiltere ve Japonyanın katıl
dıkları bir andlaşmaya tahvili esnasın· 
da da gördilk. 

Bu İ§ bilhassa alaka vericidir. Yir
mi yıldır in~iliz - japon andlaşması, 

İngiliz sıyasasının başlıca temellerin

den biri olmuştur. Bu, ve İngilterenin 
Fransa ile anlaşması, geçen yüzyılın 

ııonuna doğru bütün İngiliz fırka1arı

nın takib ettikleri "ayn katmalı:,. •ıya-

sasına nihayet vermişti. Ayrıca bu and
laşma Avusturalya ve Yeni Zelanda et

rafından, kendi güvenleri için bir te
minat telakki ediliyor ve hepimiz bu
nun Büyük Okyanus'ta bir "barış du
varı,, olduğunu düşünüyorduk. Bunun
la beraber, Amerika'da anlaşamama.z

lıklar doğurduğu, İngiltere ile Ameri
ka arasında dostluk ve güvenin kurul
masına engel olduğu için biz bu mua
hP.devi iptalden çekinmedik. Bu and
lıısmanın veni1enmesine en cok Kana· 
;ı,_'nın mani oldui!unu da unutmamak 
v•rektir. 
Menfaatleri İngiltere ile Amerika anı
sında daima anlaşamamazlıklar doğu -
ran Kanada, bu sefer - tıpkı ba~ka va
ziyetlerde İngilterenin Amerika ile Av
rupa arasında irtibat vasıtası olması gi
bi - İngiltere ile Amerika arasında ir
tibat vazifesini görmüştür. 

İngilterenin Amerika f'le Avrupa a
rasında irtibat vazifesini gördüğü haı
lerden biri de Kellog misakı işinde ol
muştur. Savaşı kanun harici yapan bir 
andlaşma tanzimini, ilk önce, Aristıd 

Briyan düşünmüştür. Fakat fransızlar 
bu projenin Amerikadan tahakkuk et 
miş bir şekilde geldiğini görilrıce şaş • 
tılar, hatta biraz telaş bile ettiler. Kel
log misakı İngilterede ve dominyonlaı· 
da bütün efkirı umumiyece hararetli 
bir surette karşılandı, fakat Fransada 
ilk zamanlarda pek sıcak karşdanmadı 

ve fransızların cevabı ingilizlere de, A
merikalılara da, umduklarından daha 
az samimi göründil. Bundan sonraki 
sıyasal konuşmalarda İngilterenin, her 
iki tarafın maksatlarını ve çekingenlik 
lerini tefsir ederek mühim ve faydah 
bir rol oynadığı, istediği ve elde ettiği 
dostça izahatın anlaşamamazlıkları :ia. 

ğıtarak anlaşmayı temin ettiği düşUn
cesindeyim. 

İngilterenin acunun hiç bir kıtası
na mensub olmaması ve fakat bunla 
rın her birinde temsil edilmiş bu ıa

sı, bize bir nevi istiklal vermekte ve 
Avrupa işlerinde bizi, Amerikanınki
ne yakın bir vaziyete koyarak, eski ve 
yeni dünya arasında bir "bağlayıcı çız 
gi,, yapmaktadır. Amerikanın menfaat
leri inkişaf ettikçe ve bir acun devıeti ı 
sıfatile Amerika bunların tanınmasın 

dan doğan neticeleri kabul ettikçe, u · 

24 ILKh.f ... U.: ·934 PAZARTESi 

luslarımızın daha iyi anlaşmaları gerek
tiğine inanıyorum. Bu suretle ikimi.z de 
müşterek menfaatler tarafından sevke. 
dileceğiz ve birbirine muvazi sıyasala: 
kullanmamız ihtimali bundan doğacak
tır. 

Onun için ihtilaldenberi Amerika -
nın hayret~erici bir tarzda büyümesi • 
ni, kıskanmadan gördük ve bunun en 
büyük delilini de, deniz s;ı }' 1 • ınJa 
hak birliği düsturunu kabul ederek 
gösterdik. Bu fedakarlığı başka hiç bir 
ulusa yapmazdık ve hiç bir ulusa da 
yapmak niyetinde değiliz. Deniz, bi. 
zim için bir nevi kale duvarı demektir. 
O, bizim için hem bir müdafaa vasıtası 
hem de büyük bir yol, lngi1tere ile 
Dominiyonları arasında biricik irtibat 
vasıtasıdır. Tarihi sebeblerden dolayı, 
bir ordu - acunun diğer ulusla•nnrla 
olduğu gibi - hiç bir zaman İngiliz u
lusunca donanma kadar sevilmemiştir. 

Bi1akis, ha1k daima donanmaya tapm
mıs ve donanma bakımından yüksekli -
ğimiz, Monroe doktrini amerikalılar 

için ne kadar mukaddes ise, bizim icın 
de andlaşmanın belkemiği olmuştur. 

Bununla beraber, Amerika ile hakca be· 
raber olmayı çekinmeden kabul ettik. 

••. Şimdiye kadar İngilizlerin Ame. 
rikaya besledikleri duygu1ardan bahc;et· 
tim. Acaba Amerikanın İngiltereve 

karşı olan duyguları nedir? Bu, hayli 
mühim bir sualdir ve acunun oldıığu 

kadar İngilterenin durumu da buna 
bağlıdır. Amerika bugüe dünyanın ~n 

büyük hükumetlerinden biri olmuştu~. 
Bu sıfatla söz söylemekte ve bu sıfatla 
dinlenmeyi istemektedir. Fakat hic bir 
k;,~lse ve hiç bir ulus, gü-ltiiiri.i h .. kı.,r
dan doğan mesuliyetleri kabul etmP -
dikçe bu haklarım süreceği sur tta te. 
madi ettire::ıez. Her imtiyazın bir mec
buriyet tarafı da vardır. Amerika Av
rupanın işlerine karışmaktan cekine~i

lir, fakat genel savaşta da görüldüğü 

üzere, bunlara büsbütün yabancı kala· 
maz. Amerikanın ticareti arttıkça ve 
menfaatleri genişledikçe, Avrupa ile 
yaptığı iş birliği de büyümektedir '). 
nun için, amerikalıların, hadiselerin l· 
kıbetine tabi olmaktansa, onları idare 
etmek gerektiğini düşünmeleri icab et
mez mi? 

Ben bu guali sormakta iktifa ediyor 
ve buna cevab vermeğe kalkışmıyorum. 
Yalnız ileride hadiselrrin c:mfrika -
lıları buna (evet) derneğe sevketmesi 
takdirinde, müşterek m nf?atlerin ve 
düşüncelerin Amerika ile İngilterevi, 
hürriyetin ve barışın korunması yolun· 
da, elele çahştıracağmı söylemek ıste • 
rim. Belki de büyük Okyanos'taki me
seleler Amerikayı daha fazla alaka ı.-r 
ettiği için o, eski dünyanın tehlikele
rine ve güçlüklerine pek aldırış etmi • 
yor. Uzak doğuda yeni cereyanlar ha
la harekettedir. Yeni ve belki de kati 
bir devir açılıyor. Bu inkişaflar katsı
smda Amerikanın vaziyeti ne olacak -
tır? Amerika sıyasası karanlıktır, bel 
ki de henüz bir karar vermemiştir. Hal· 
buki her şey Amerikanın vereceği ka
rara bağlıdır, bütün direktifler ondan 
gelecektir. Bir ingiliz yalnız, İngiltere 
ile Amerikanın sıyasalarının bir oldu
ğunu, bunun da Çin'in bütünlüğünün 

muhafazası e, her ulusun ticaretine ve 
teşebbüslerine açık tutulması olduğu • 
nu söyliyebilir. Bu müşterek hedef, 
bir müşterek sıyasa doğunı.bilecek IT'i? 
Barış, bu sualin cevabına bağlı olabilır 
fakat bu cevabı da ancak Amerika ve· 
re bilecektir. 

Japonya, deniz silahlarına aıd Va~ıflC" 
ton andlı.şmasından vaz geçiyor 

(Lavoro Faşi~a'dan) 
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Sar etrafındaki 
mücade enin son. g~· n ~eri 

Sar plebisitinin anlaşamamazlıkla
rı doğuran noktaları üzerinde Uluslar 
Derneği ile uzlqıldıktan sonra, şimdi 
mücadelenin son safhasına girilmiştir 

. yandan Fransa ve Almanya'nm arı 

Sar'dski sülerin kıumsntfanr İngiliz 
f'"nerslr Rrid (soldaki) 

Jqmağa anık oldukları tesi~i altın'.ia 
bütün Anupa lehine olmak üzere ulus
lararası dunundaki gerginliğin hafif :er 
&ibi glurken öteki yandan da Sar alanı 

<- 'tta pıebtsıttn dlizgan g_eçmelll'nf 
celllWe gıden holsndalı siiler 

cc;y:ısını taşıyor 

iç.n ... e tczaoıar gıtgide büyumektedir. 
Propaganda mücadelesi görülmemi~ bir 
hız ve şiddetle ilerlemektedir. Halk Te

yini kullanabilmesi işi on b:§ yıldanbe
T'i anıklanmaktadır: halbukı propagan

da mücadelesi topu topu yirmi aydan-
• d H te şimdi artık berı yapılmakta ır. e 

kati neticenin alınmasına otuz gün kal
dığından, sağa sol• saplanan ve tered

düd içinde kalaıuarı kazanmak; dağı
tılmış olanları yeniden toplamak için 
800,0000 sarhnm, 500,000 rey sahibinin 
• . 1 • 1 b"ld"ığı"ne kırbaclanmakta

sınır en a a ı 

dır. 

Cenevre' deki 
~ r mücadelesine 

karar ve anlaşmalar, 
yeni bir çığır açtı. 

• 

Ondan önce plel>isnin bazı mühim nu:t
taları aydınlatılmamış bir biçimde ıdi. 

Ancak, bir nokta vardı ki uLun r.a

mandanberi belli idi. Sar plebisiti son 
yirmi ay içinde vaktiyle Versay and
laşmasmda düşünülmüş olan biçimde 

bamba~kn bir mana aldı. Artık işin özU
nü Sar'daki ulusun fransız veya alnv.ın 
tabiiyetine geçmesi mesele teşkil etmi
yor. Sar meselesi etrafında yapılan bir
çok g8rilşmelerde münakaşa edilemez 
bfr tek hakikat vardı; o da sar ulusu
nun alınan soyundan olduğu meselesi 
idi. 13 son kinunda yapılacak olan ple
bisitin manası artık halkın ulusal men
subiyeti meselesinde toplanmıyor. lşin 
özü, Hitler'i isteyip istememek, derhal 
Almanyaya katılıp katılmamak mesele
sidir. Üçler komisyonunun verdiği ra
por görüşülürken uluslar derneği kon
seyinin birçok llyeleri ikinci bir ple
bisit imklntarrndan ve rey ekseriyeti 
t. '<dirinde de statüko lehine garanti 
den bahsettiler. Bunda, Sar meselesi 
etrafmdaki alman görüşlerine fransız 
larm yaklaşrr~1-..... oldukları sezilmekte
dir. Bu suretlt 'f ,mo;ızlar da Sar saha
sının alman o1 mu ve alman ltalmak 
istediği noktai nazarını kabul etmek 
tedir. 

13 son kfinunda yapılacak olan şey 
yalnız Sarın Almanya'ya derhal mi 
yoksa ileride mi katılması lazımgeldiği
nl kestirmek olacaktır. 

Plebisit mücadelesinin son safha
sında hadisatın merkez noktasının al -
man hıristiyan sosyalistleri birliği,, teş
kil etmektedir. "Alman cephesi" adın
daki kurum her ne kadar bunlara bu
dunu olmıyan bir birlik diyorsa öa. 
Almanya'ya dönmek için çalışan fırka 
aklın havsalanın almıyacağı bir şiddet
le bıulun birliği ile uğraşmakta olduğu
na göre, plebisit neticesi üzerinde r0l 

Sar'a giden ingillz ıllleri gaz 
maskelerini sınayorlar 

oynıyaınıyacak kadar değersiz olma
dıklarını göstermektedir. 

Statlikoyu muhafaza etmek lstlyen
lerin ve bilhassa "Folksbund" aleyhine 
saldırmak için bir pazar günil olan 9 
ilkki.nun seçilmi§ti. Uluıal ıosyalistlik 

~ "rd<>!ri Ttalv• lrara'/Jfnacıları 

ULUS 

Savaş olmıyacak. 
Hiç değilse önümüzdeki on yıl için.. 

de savaş olmıyacaktır. Eğer bu zaman 

içinde ortadan kaldıracak tedbirler 
bulmazsak, savaşı eyice hak etmi§ ola
cağız 

Hiç bır devlet savaşa başlamağa et. 
saret edemediği ve bundan istifade çı
karmak h:nk!nını ummadığı için, tlmdi
Hk savaş olmıyacaktır. 

Almanya hazır d«·ğil 

J.'akat Almanya'yı ne yapalım? di. 
yenler olacak. Almanya, birçok sebeb
ler yüzünHen savaş yapmıyacaktır. 

Her ~eyden önce, Almanyanın bu
yük sanayi şehirleri, sınır.fara çok ya.. 
kındır. Almanya Haynkel 70 veya 

J. U. 52 gibi mükemmel tayyare tiple
rine maliktir ve bunlar icabında gece 
bombardımanı yapacak tayyareler ha
line kolayca gerilebilirler. Fakat Al
manyanm, kütle halinde bir hüciim 
yapan düşman tayyarelerini püskürte
bilecek kabiliyette bir hava donanması 
yoktur. Büyük miktarda yükleri çok 
ucuza taşıyacak sivil tayyareler, aske
n işler göremezler. 

Sonra, Almanyanın silahları da ek. 
siktir. 1914 te Almanya, müttefiklerin
den ve bitaraf devletlerden yardım gör
düğü halde gene savaşı kazanamadı. 

Alman hüklımeti, şimdiki uluslararası 

durumda, uluslar derneğinin kendisine 
karşı, Japonyaya göre çok daha sert 
bir surette hareket edeceğini biliy ..ır. 

Bundan başka, uluslararası bir sava. 
şın Almanya içinde bir ihtilal halini 
alması tehlikesi de vardır. Bütün hü
k6met adamları bu ihtimalden korkar
lar, Fakat Hitler böyle bir şeyden, 

herkesten fazla çekinir. 
Sosyalistlere ve komünistlere yapı. 

lan muamele, Almanya.da öyle bir duy
gu doğumnıştur ki bu duygu, savaş ha
linde ulusun yarısını, silah fabrikaları. 
nı tahribe aevkedebilir. 

Nihayet, şunu da unutmıyalım ki 
Hitler savaşta neferlik ynpmıştu. Ne
ferler ise aavaşta eğlenmek imkanını 

pek de bulamazlar. Hitlerin kara göm
lekli kıtaları soysal ihtilal dUşUnccle. 
rine' daha çok bağh oldukları ve Rayhs
ver zabitleri de Almanyanın savaş için 
k:Afi derecede kuvetli olmadığını dü

fllndUkleri için savaş istemiyorlar. 

ltalya'mn ba!ika <lii~iincelcri \ar 

ltalyaya gelince, onun gibi ilk mad. 
deleri vekuvvetli bir müttefiki olmı

yan bir tilkc nasıl bir taarruz savaşı 

yapabilir? Bay Musolini ı.-trafındakilc
rl korkutuyorsa da onlarla büsbütün a. 
!Akayı kesmiyor. Savaşı rmthediyor, 
ldlçilk çocuklara asker üniforması giy
diriyor ama, onları savaş meydanlarına 

g5ndenniyor. 
İtalyan ulusuna mütemadiyen dış 

kafileleri tezahürat yapmasını çok sev
diğinden bu defa da bundan vaz geçe
medi. Sar'da açıkta yapılacak olan top· 
lantıları polis menettiği için bugüne 
kadar "Alman cephesi,, tezahürlerini 
Almanya'da yapmak mecburiyetinde idi. 

Ancak Sarlerliken'de artık, içine 40,000 
kişi alan kocaman bir baraka yapılmış
tır. Sar'daki ulusal sosyalistlerin ku
rum işlerinde ne kadar çalışan varsa 
hepıl, 9 ilkk:inun Bğleden evelyapıla
cak olan toplantıya çağrılmışlardı . 
Bundan da maksad, plehisit glinil fırka 
makinesinin işleyip fşliyemiyeceğini 

denemekti. Alman cephesinin başkan

ları bu ana provanın verdiği neticeden 
memnun kalmış olsalar gerektir. ... 

Alman cephesi toplantısı yapıldığı 

gün Ilk oefa olarak "Folksbundn kuru
mu da SarbrUk'te toplanıyordu. Bu top
lantıya 2000 ki§i gelmişti. Bunların a
rasında uzun yıllar aıyasanın ön aıra
larında bulunmuş olan merkez fırkası
nın eski başkanları bulunuyordu. Bir
çok nutuklar sBylendi. Heyecan her 
tarafı bUrilmUştU. Ancak en kuvvetli 
blçfmlnt, Folksbund plebi111t parolası 
sliylendfği sıralarda buldu. Bu parola~ 
ulusal sosyalistlikten yakasını kurtar
~ bir Almanya'ya geri dönmekti. 
Bunun da adı Statukodur. Folkabund 
dlnt ve acun aıyasası bakımından der
hal Almanya'ya katılmayı reddetmek
ffdlr. 

18 ilkkinun 1934 tarihli 
No~ Zilrhr S•ytun/dan 

tehlikelerden bahsedilerek ona, kendi
ni emniyette hissettiği zaman yapınıya. 

cağı fedakarlıklar yapması kabul etti

riliyor. Fakat tehlike gerçekleşmeğe 

başladı mı, uluscu heyecan yatışıveri
yor ve italyan gazeteleri, demokratik 
hllrriyetlere sahih bir ülkede bile gö. 
rülmiyen. mliteenni bir dil kullanmağa 
başlıyorlar. 

Onun için ltalya savaş ilan etmiye
cektir. Zaten. bunun en inandırıcı de
lili, Bay M usolininin şu sözleridir: 
"'Diktatörler, haris, mevkilerinde kal. 
mak istiyen kimselerdir ve savaşın il:i
nmı imzahyan adamın, bu savaşı dur
duran barış andl~şmasını da imzaladığı. 
nın seyrek görülligünü bilirler!,, 

Sovyet Ru.;;ya barışçıdıı. 

Şimdi de Rusya'ya bakalını. 
Aslreri mahfellerin istedikleri tah-

11isatı korkup vermemiz için bunların 

eli altında daiına muhtemel bir düş
man vardır. Şimdiye kadar bu rolü, bi.. 
zc bıçağını dişlerine kıstırmış olarak 
gösteırilen bolşevikler yapıyordu. Fa
kat bugün ekserimiz, Rusyanın, ülkenin 
içinde başarmağa çalıştığı uzun ve güç 
işle çok meşgul olduğunu, bu yüzden 
başkalarının işlerine karışmak niyetin
de olmadığını pek eyi bıliyoruz. 

Japonya cidden kuvvetlidir ve sal. 
dınnağa, ülkesine yeni topraklar ekle
meğe niyetlidir. Fakat onun bu yayıl
ma isteği, kendisine karşı İngiltereyi, 
Amerikayı, Rusyayı Çin'i birleştirmek 
tehlik-esini doğuracak mahiyettedir. U. 
]uslar derneğinin en büyük eyiliklcrin

den birisi de, ondan ayrılan bir devle
tin herkesçe düşman gibi görülmesi ve 
kimsenin onunla birl~şmek istememesi. 
dir. 

Şüphesiz Sar, Avusturya, Yugoslav
ya gibi tehlikeli bazı işler var. Fakat 
bir insanın durup dururken ölüverme· 
si kabildir, bu da bu muhtemel tehlike. 
yi düşünmemize blı mani teşkıl et
mez. Uluslararası vaziyete hassas nok
talar olduğu gibi, savaşa muhalif olan 
iki amil de vardır: bunlardan birisi, 
hilkfimet adamlarının mevkilerini kay. 

betmek korkusu, öteki de savaşın fay
dasızlığını eyice anlamış olan )'\lrddaş
ların savaşı istememeleridir. 

Savaş olmıy.acağını söylemek belki 
biraz cüretkar ~lur. fakat her hal. 
de bu, savaşın nerede ise pathyacağını 
söylemekten ehvendir. 

Niyuz Kronikfden naklen 14 ilk· 

kanun tarihli "LU .. den. ----·----
Bay Ruzvcltin sağ 

liolu: B. Riçl>erg 
Anwrika' rla tutulan ) ol, yapılan 

işler için ne diyor? 
Bu yazı ingillzc«len ./Jz dilimize 

çevrilmiştir: 

Amerika cumurluk başkanlığı genel 
seçiminde Bay Ruzvelt kazandıktan 

sonra §İmdi sıra, saylavlar derneği ile 
senatonun birleşik olarak yapacağı gc 
nel toplantıya gelmiştir. Bu toplantı , 

ikinci kanunun üçUncU gUnU yapıla 

cak ve B. Ruzvelt ~nl kalkınma dene
mesinin programını bu toplantıya su
nacak, onlar da uygun buldukları yön
leri onayacaklar, doğru görmediklerini 
abayacaklardır. 

Amerikan gazeteleri, bugünlerde bu 
genel toplantı için girişiten anıklanma 
çalışmalarının duyumlarlyte doludur. 

Bunlardan Litcrerl Daycest son sa • 
yılarından birisinde B. Ruzvelt'in sağ 
kolu demek olan B. Riçbcrg'in ne çe
fld bir klşl olduğunu yarmakta ve ken
dillyle yaptığı bu görüşmeyi basmak
tadır. 

Bu yazıların özUnden anladığımıza 
göre B. Riçberg, bir yandan sıyasal g. 

vaşlarla uğra§ırken 5te yandan roman 
yazan, bir yandan kendisi saylav ada~ı 
koyarken ate yandan güldürücü opera 
yapan bir törU adamıdır; tatlı konu$u
yor; söz anlatırken urunç duyar; ince 
ve tatlı şakalarla sözünU süsler. 

B. Riçbcrg, gazete yazıcısiyle ko
n~urken demiştir ki: "Eğer olağan iş
ler beni bir önenc adamı olmağa sü
rUklcmeseydi, baydr, bir yazıcı olur
dum. Bununla beraber, benden önce ba
bam bir 8nenc adamı idi, ben de yaşa

mann kuanmak gerekliği karşısınday-

' 

SAYltA i 

-Jay Ruzvelt'ia ağeli •yllaa 
Bay Riç~r6 

dun. Önenc de bu oğuru en eyi bağışla
yan işlerden birisi idi. 

• ..• Çocukluğum çağında bayık ger
çek ve bayrk yanlış ıoraklan, acunun 
yaradılışı ve evrim sorakları, tanrı ve 
sonsuzluk sorakları düşünürlerin kafa
larında yer tutuyordu. Sağlığı yerinde 
olan geneler bile bunlarla kafalannı 

yoruyorlardı. 

Ben Universiteden çıkıp Harvard'da
ki önenç olrulasrna gitmeğe anrklandı
ğım sırada genclikte bir dc.rim yoluna 
giriş yönelmesi seziliyordu. O okula
dan çıktıktan sonra Şikago'ya gittim. 
Burada geçirdiğim on bütlin yıl, belki 
de benim verimimdeki en donuk yı\lar
drr. 

Önenç bilgisinin de pilozofi gibi o
kunması, öğrenilmesi ve fizerinde araş
tırmalar yapılması asığ verici bir iştir. 

/ n yaşayışının ve davranışının bir 
yola bir yöndeme bağlanmasınr amc::cla 
layan önenc bilgisi, uğr.aşmağa didık
lemeğe de~ eri olan bir konudur. Fakat 
son çağlarda bu bilginin aldığı kuru 
ve yavan biçim. ona karşı olan bağlan
tımr gevşetti. Eninde sonunda kanıg 

getirdim ki yüksek bir önencinin bir 
Makyavel başı taşıması gerekti. 

Sonra bu yolun yolcularmm ulusa 
artık para harcattıklarını da gc:irdiim. 
Her yönden harcanan paraları kısmak 
gerekliğini duyduğumuz bir çagda, bu 
yönden bir turum gösterilmiyordu; ',öy 
le bir işe baslanacak olursa önencıler 
bir ağızdan bunu yapanların ulusun f'· 

linden erkinllğini alrlılt!Jrını bağırarak 
sôyliyor, sızlanıyorlardı. 

Onenc ısleriye eyıden eyiyc uı;r.ı;ı

tığrm sıralR rda j!Ordtigtirrı şu oluyor
du Yapılan yanlış ve vasasız islerde 
en ç . küçük adamlar suçlu çıkarılıv"r 
onların üzerine yükleniliyordu. Onun 
için bir taslak yazdım; bunda böyle bir 
iş olunca bir tek ad,1mın değil, bütıin 

bir kurumun bergeye çarptrrılmasını 

törU Uzerine almalrdrr, dedim. İleri siJr

dUğüm bu taslağı Feodor RuzveJt ~c· 
nel toplantılanndan lıiı isine götilrdü; fa
kat kaıanamadık. 

Bunun üzerine canım sıkıldı; otur-
dum, bir roman yıumağıı başladım. 

B unıfa büyük adanıJar ın suçlarından 

nasıl sıyrıldıklarını göstermek, anlat
mak istiyordum. 

Bu hitik ile ben yeni sıyasal bir yo
la girmiş oluyordum. Ondan sonra i/c
rici'lerln adayı oldum.,, 

Yazısının bundan ötesini gazete ya-
zıcısı, B. Riçberg'in ağzından değil 

kendisi yazıyor ve diıyor ki: 
"O sıralarda Ruzveltizm kahkta. ~di. 

Bu, unutulmuş bir adamın RuzveltiLmi 
değil, gergin yaşayışın Ruzveltjznıi 

idi. 

··- N R A denemesi baılaymca ou 
işin başına geçen General Conson, or. 
tağı Ruzvelt törüsünde bir bakan olııın 

Şikagolu önenciyi aradı ve onu 'l"Ş 

danrşman olarak seçti. Bu seçim birçok 
sözlere, dedikodulara yol açtı. Zanc'l<1t
çılar, bunun sonucundan UrktiHer. Fa
kat kendisi bu işe geçince artık eski 
dostları da onu, artık saklayıcı oldu di
ye kmamağa giriştiler. 

İşin gerçeği şudur ki Riçberg hiç 
bir gün kö'/rel olmamıştı. Bundan b1s
ka artık kendisini herhangi bir parti 
bağiyle bağlı bulmıyordu; artık avukat 

değildi; bir sıyasa adamıydı. 

Kendisi diyor ki: •·uıuşal bir yu
muş başarmak yükümünden bulunan .,ir 
adam partizanlık etmeğe kaJkısırsa o
nun ulusa vereceği asığ eksik kalır." 

N R A mn ilk yılında Riçberg ıe 

G. Conson çok eyi bağdaşarak çalıştı
lar; ikinci yıl arala.rında anlasam ır z
lrklar bulunduğu sözleri sızmağa b -

ladı. 
Kendisi liberalist olan Con"lon •Z 

kanığlarına uymasa da bu işin iş ad 
lığı yolundan yüriltUlebilecc ine ıı 
mıftI. Riçberg ise ilerici kaldı ve 
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Sir ffenri. 
Bazan öyle isimler vardır ki, bunla

rın yalnız İ§itilmeıi, inıanlığın çahıma 
ıubelerinden biriıini hatıra getirir. Fa • 
raza Bazil Zaharof adı, İngiltere'nin ıi. 
lah satan evlerinden en büyüğünün kud 
retini anlatır. Krup, Tissen, Lövenıtayn, 
Kröyger adları verimini kuvvetle ve ay 
rı ayrı zamanlarda, demir, kömür, ban
kacılık veya ıpekülasyonculuk gibi §ey. 
leı \.;~erine yerleımiş büyük insan kud
retlerini tt'msil etmişlerdir. Bütün bu 
aulaım ustünrle parlıyan ve tahakküm 
ve l:udr<': ifade eden bir tanesi daha var 
dır: Bu da Sir Henri Deterding'dir. Bu 
7un uı;ok ac.un işlerini bilenlerden on 
kişiye "Sir Deterding kimdir?,, diye so
rarsanız, - Deterding. ha .. şu.. petrol 
kıralı ..• cevabını alırsınız. 

Petrol yeni ve acayip bir kuvvettir 1 
savaş biter bitmez, uluslararası bir pet. 
rol konferansı açıldığı sıralarda, o za
man İngiltere dışarı işler bakanı olan 
Lord Kürzon, "iytilaf devletlerinin za. 
feri petrol sayesinde kazandıklarını., 
söylemişti. 

Onun için, petrol kırallarına saygı 
göstermemek kabil midir? Esasen on
ları herkesin methettiğini de itiraf et
melidir. Mütarekeden sonra, o zaman 
ingiliz deniz bakanı olan Amiral Fişer'e 
Sir Deterding hakkında ne düşündüğü. 
nü sordukları zaman, şu cevabı ver • 
mişti: 

- Sir Deterding cüret bakımından 
bir Napoleon, düşüncelerinin derinliği 
bakımından da bir Kromvel'dir. 

Petrol Kıralı realist ve kendinden 
emin bir adam sıfatiyle, bunu işittiği za 
man tebessüm etmiş olmalıdır. Sanayi 
ve ticarette çok yükselmiş bütün adam. 
lar gibi, o da iş hayatma mütevazi bir 
şekilde başladı. Bu başlangrç, onun bu 
k<ic1ar büyüyeceğini hiç umdurmayorrlu. 

Onun ailesi, aslen holandalı, Lcyd'. 
~idir. xvıı uncu yüzyılda bu ailenin 
mensublarından birisi, Hol.,ncla'mn en 
mahir bahçivanlarından biri olarak tanı
nıyordu. Bu adalT'm yetiştirdiği laleler 
o kadar püzeldi ki Giyo!Il Doranj bun • 
ları yetiı;tirme sırrını paı:a vererek öğ • 
rf"ndi F.,t·ô'lt onun rl)~ ıkl "I. b-ıb1l'lr1 

tutarak sav aiiım yürutn:ıek istedi. 
Conson ce' i 1 ince, Ba'?kan uhı 'ı 

kalkınma jc; nd' c-alıianlardan Riçberg'i 
aldı ve l•,.nrl;s:ni ı·~ ı ., Irk i 1 r ulu•nl 
öneri va'lt Simrli bu -ı<l m, bu savla !tn 

en ileri ne rn önerlerinden birisi ,). 
mu"?tur. 

B. Riçberg diyor ki: "Birçokları hu· 
gün de sanıyorlar ki alıs veriş işlerin 
de törünün göreceği yumuş, salt, aracı 

olmaktır. Onların ileri sürdüğü oya 
göre törünün bu işlere daha ileri nur· 
nunu sokmaması işi bozmak ve karı~tır
mak demek olur; kisinin özel erkinlı.!i· 
ne sataşmak olur. 

Böyle dü ünen adamların bizim yur
dumuzda olan bilvilk değişiklikleri an· 
lamadıkları görülüyor. 

Bizim temel yasamız Hkönce onan· 
drğında onun içinde birçok bukağılar 

vardı ki bi7, bunl:-rı kurun geçince çı· 
karıp atmı~ızdır. İ§, çalışma, uza, de
ğerler tiirelerinin bizim ilk yıtlarımız· 
da kurulduğunu öğrenirseniz şaşmaz 

\ILUS 

Alnı.r aruında Jn petrol 

Deterding: petrol kıralı 
kadar mesud olamadılar. Müstakbel pet 
rol Kıratının babası, Tranıval'e giderek 
talllni denedi, fakat muvaffak olamadı. 

U va1ında iken, bugün Sir Deter . 
ding diye çafnlan adamın ismi Spatu -
lar Deterdinır'di ve Roterdam'da bir ta
bet:lcının yanında çalı1ıyordu. (Bu mes. 
tekin Almanya da Bitleri verdiğini ı,11:. 
yoruz.) Tabelacının yanından çıkarak 

limanda bir sarrafın yanına girdi. Son. 
radan da bir milddet bankacılıkla uğraş
tı ve nihayet 25 yaşında iken şansı açıl 

dı. Büyük bir borsa işinde kazandığı mu 
vaffakiyet, miltehassrsların dikkatini 
onun üzerine çekti. Bu mütehassıslar. 

onun iş tarzından, kendisinin bir üst:ıd 
olduğunu sezdiler. Böylelikle de, iyi bir 
memuriyetle Royal Döç petrol kumpan
yasına girdi. 

O zamanlar İngiltere petrol işleri • 
ne çok alakadar oluyor ve Amerikan do· 

nanması kendi donanmasını tehdid eder. 
ken, Amerikanın petrol kuyularını birer 
birer ele geçirmesini pek de hoş görmü 
yordu. Deterding daha yeni işinde pek 
ilrlemeden, ilk defa olarak amerikan ol 

mıyan neft kuyularının istihsal ve satış 
larını ele geçirerek, Rokfeller ailesinin 
idare ettiği büyük tröste karşı durmak 
imkanını ortaya koyan bir Avrupa. As
ya petrol bloku kuran ilk adamdı. Bu • 
nunla beraber, petrol istihsali için ge -
rekli olan malzeme ve saircyi bulmak 
bir maliyecinin harcı olmadığı icin, tek. 
nik bakımdan önceden mağlup olan De
terding, mücadelesini mali alana nakll't 
ti. Petrol kuyularına, pipe • lavn'lara 
vapurlara ve büyük petrol tankların:ı 

s•hib olan amerikalılarla borsalar, mali 
pazarlarda çarpışmağa h'.l!;l'!ttı. Buı ak
siyonların değrrlerini dü~ürtiü, bazıları 

nı kendisi ele geçirdi ve nihayet. biıtün 
miıc;ta1dl müesseseleri, Standard Oyl 
Konmcı•ıi'ye muarız bir blok halinde t 'İ' 
tadı. 

Bu muazzam savaşta muvaffakiyet, 
Sir Deterding gibi her şeyi önceden dü 
şi.ınen ve emirlerinin nasıl yanıldıvını ~i 
dip yerinde gören bir adama nasib ol. 
mu~tu. Royal Döç kumpanyasının genel 
rtıi' -1ürii " "vrıca 50 pPtrol kumpanva. 

mısınız? Bu yıllarda yurdumuz sosy. -
list olmadan soysal işleri yoluna kov
mağa, komünistliğe kaçmadan genel 
ve birleşik önenleri di.ızeltmeğe savaş 
tık. 

YıUardanberi bi e öğretilmişti ki. 
güc ve zenginlik iyesı" olan adamlar ve 
kurıımlar, anarşistliğe ve gözünü bu
daktan sakınmaz soysal denemelere kar
şı koyarlar. 

Ben, oldukça uzun sınamalardan son
ra şu sonuca vardım ki yoksullar, hiç 
de anarşist ve korkunc denemelere atı
lır kimseler değillerdir. Bunların çok
larında bulunabilecek kınak gereğinden 
aşırı kertede çekingen ve korkak olma· 
landır. 

Onların bir değişmeye istediklerini 
üstermem. Fakat onları bundan alıkoy
mağa kimin öneni vardır. 

Vaşington'dan Moskova'ya gitme
den tüm bir değişme yapmak olmaz bir 
iş değildir. Bu yolun ortasında bir du
rak yapmak gerekliği ise açıktır. Tas· 

ıunın müdürü olan Sir Deterdina: Fele. 
menk Hindl.atanmda, Melı::sika'da Vene
zuela'da, Romanya'da ve Trinidad'da 
çıkan 65 milyon tondan fazla petrolil 
kontrol etmektedir. Hatta, 62 milyon 
ton neft kontrol eden Standard lı:um -
panyasiyle "mütareke .. devrine bite gir. 
miştir. 

Bundan da anlaşılacağı üzere Sir 
Deterding, yalnız petrol bakımınd<>n 

değil, acun ökonomisi bakımından da 
dünyanın en mühim adamlarından bi. 
ridir Onun takihettiği metodlara itiraz 
edenler, bazı usullerini heğenmiyenler 

olmuştur. Sabırla ortaya konulan bu çok 
büyük işin dei{eri de inkar edilemez. Sir 
Dcterding'le Sovyet Rusya arasında çı
kan ve şimdi halledilmiş olan anlaşama
m:1•lıl7ın de~ic;ik safhaları da heniiz ha 

tırlardadır. Böyle bir adama oyun yap

mak, onunla pazarlığa girişmek imkan. 
sızdır. O. "cebir ökonomisi., adım vere
bileceğimiz ~eyin hic süphesiz biricik 
mümessilidi. Bir çok tröstlerin ortadan 
kalktığı bu zamanlarda o, esasen şimdi 
yeni ihtiyac1arı karsılıyan tröstünü va
satmak imklnmı bulmustur. Yaşıya

bilmck, yeni mahrec1cr bulabilmek için, 
'(rlısmahr nr durup dinlenmeden acu • 

nun her tarafına y~ymış. her tarafında 

köklecıtirmiştir. Onun i'1in. aslen hol"n
dalı olan bu ingilizin itibarı bütün İJ)lpa 

ratorlukta çok büyüktür. 1925 de Lon
dra'da aoandisit ameliyatı olduğu za. 
man. ameliyathanenin bitisiğindeki oda 
da, bir adam endişe ile hastanın hali 
haki· nda sabırsızlanıvordu: bu adam, 
İngiltere Başbakan (Bay Ramsey Mak 
Dorrnld'dı ... 

68 yaşında olduğu halde Sir Henri 
gene görünür. Dolgun sakin yiııündc, 

yaptığı büvük savaşların son hummala. 
rı yalnız gözlerinden belli olur. Ağzın
dan hiı:; düsmiyen si~arivle, Sir Henri 
acunun en büyiik işlerinden birini saki
nane idare etmektedir. 

O, o karlar kati bir muvaffakiyet ka 
zanmıstır ki, şimdi hissedarlanna kar 
dağrtmaı:tan baska bir şey düşünmüyor. 

"T.ö Mua., nın ilkkanun sayıs•ndan. 

laksız ve başı boş zanaatçılıkla acımak 

bilmez bir ulusçuluk arasında demok
ratça l:>ir iş birli ~i yapmak yolu bulu 
na bilir. 

Küçük bir kurum içinde değiştir

me yöndemi uygun bir iş olabilirdi. Gel 
gelelim. kurum genişleyip çap.raşıklaş. 
tıkça bu değiştirmec de çapraşıklas

mıştır. Zanaat acunumuzun hızlı yürü
yüşü, bizim engin kurmalar yapmamrzı 
gerekleştirmiştir. Bu gereklik, zanaat 
önderleriyle utuşun iş ve elbirliği et
mesi yükümünü ortaya çıkarmıştır. 

Bizim anladığımız şudur ki erkin
lik, bir ulusu tek başına bırakmakla 

korunamaz. Sınamalar bize ürünlerimi
zin değiştirmecesinde, işlerimizin yo

lunca gitmesinde bir duraklama, bir 
kesilme olmaması için geniş kurmalar 
yapılmalıdır. Ancak bu kuzeydedir ki 
kendilerini geniş bir erkinlik içinde 
sanan milyonlarca yurddaş günün bi
rinde kendi öz yaşamalarını kazanmak 
• • J •• 
ıçın başlarını taştan ta~ vurmaya yu-
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Amerikan gazeteciliği 
Rus gazeteciliği 

Maaamuı üzerinde iki guete duru -
or. Bunlar, bUabUtUn ayrı Ud medenL 

ıctin hillrllın sürdUjil iki büyük şehirde 
çıkmaktadır. Birisinin ilk sayıfaamda bü
yük puntolu harflerle şu ılSsler yazılı: 
"Brodvey'de haydudların çarpıtmasında 
bir kadınla bir erkek öldU.,, 

Öteki gazetenin iri puntolu başhkla
n falan yoktur. Onun ilk aayıfasında 
gHyle bir haber görUyorsunıu: "sağırlar 
la 'dilsizler bir kulüp yaptılar ve ilk içti. 
malarında aralarında para toplıyarak or
duya bir tank almayı kararla§tırdılar.,, 

İçinde birçok re.imler bulunan birin 
el gazetenin ilk aayıfasında güzel bir ka 
dm fotografı var. Bu kadın bacaktan. 
nın güzelliğini ve ipek çoraplarının ne
faaetini göıterecek şekilde ayak ayak 
öaerine atmııtJr. 

Öteki gazetede de birçok resimler 
vardır. Fakat buradaki kadın, otomatik 
bir makineyi muayene etmektedir. Ba -
caklan hiç ıörünmiyor: muhakkak ki 
90rapları da ipekten değildir. 

Bu ıaı:etelerden ilki Nevyork'ta çr • 
kan Daily Newı'dir ki Nevyork'un hatı
n aayılrr gazetelerindendir n her gün 
bir buçuk milyondan fula aatıt yapar. 

Öteki gazete iıe Moskova'da çıkan 
.Eveninı Moacow'dır. Satı91 amerikan 
ıazeteainin yarısı kadardır; Sovyetler tıı 
rafından çıkarılır. 

Niçin bir tarafta Newyork Tim•. 
öte tarafta Pravda gibi methur ilci ga • 
.zeteyi almadım da bunları aldım diye 
bir sorgu sorulabilir. Onları almadım; 
çünkü onlar, bütün acunun okuyacafıru 
hesab ederek çıkan iki gazetedir. Bu al
dığım iki gazete ise sokakta dolaşan hal 
kın okuması için çıkar 

Daily News'Un altmış sayılası, buruı 
mukabil Evening Moscow'uo dlSrt sayı
fasr vardır. Bununla beraber Moskova 
gazetesinde insan, daha çok okuyacak 
şey bulabilir. Dörtte bir nisbetinde ilin 
vardır: bunlar da son sayıfaya birikti
rilmiştir. 

Evening Moscow'da Miçel muhake. 
mesine dair kısa bir ha her var: sonra 
bir amerikan hapishanesinin parmaklı-

ğına leşi asılmış linç edilmit bir zinci -
nin resmi basılmış. Biraz daha aşağıda 
Amerika güzellik müsabakası ile alay 
eden bir yazr görülüyor. Gazete bura • 
da "Amerikalı tüccarın para kazanmak 
için istifade etmediği insan abdallığı 
var mıdır?,, diye soruyor. 

Fakat altmış saytfahk Daily News' -
de Sovyet Rusya'ya dair bir tek satır 

yok. 

Evening Moscow'daki kadın resim
leri şu yoldadır: Bir kadın şoför otomo. 
bilinin patlamış olan lastiğini değiştiri
yor. Sonra bir takım genç kızlar, ki ena. 
tantane resimleri çıkacak diye kendile
rine çekidüzen vermeğe lüzum duyma
mışlardır, bütün heyecanlan makinele. 
şen hayat içindir. Bunlar ''kızıl proletar 
ya .. fabrikasında makinisttirler. Bir ta. 
rafta bir Çiçkova Yoldaş ki bir Mis 
Moskova değildir; bir işçilik müsabaka· 
sında kazandığı için resmi konulmuştur. 

Daha ötede paraşütle tayyareden at
lıyan ilk kadının resmi. Yanıbaşında 

kadın mucidlerin toplanışı hakkında bir 
makale. 

Gazetenin hiç bir tarafında moda ha 
berleri, kozmetik reklamları, aşk hakkın 
.~a tavsiyeler yoktur . 

Resimler, işçiler için kurulmuş kili. 
tiir sııravlarmı. belediye tarafından yeni 
açılınır çocuk bahcesinde çocukların oy
nayışını. yeni bir lokantada işçilerin 

ucuz ye •. ek yemesini, yeni fabrika ba 
calarını gösteriyor. 

tograflar da var. Fakat burada müsaba. 
kaya girenlerin iami yazılı değildir. 

Edebiyat? Resim? Temaşa? bizim 
Daily News'de Brodvay haberlerine 
uzun uzun sütunlar verilmiş, Holivud 
dedikodularına yer ayrılmıştır. Uzun 
uzun sinema yıldızlarının hususi hayatı 
anlatılıyor. Moskova gazetesinde de ti
yatro ve sanat kısmı vardır. Fakat ora
da Alelaıei Tolstoy'un büyük Petro hak 

kında yazdığı bir piyes anlatılmakta, 

tenkid olunmaktadır. Buna benzer da • 
ha birçok değerli yazılar. 

Bu bir akşam gazetesidir. Öyle oldu 
ğu halde bütün yazıları raylar üzerinde 
muayyen bir soysal felst'feye yurüycn 
vagonlar gibidir. Amerıkan gazctekri 
ise rekorlarla doludur. Uzun uçma re
koru: dans rekoru; oyun rekoru bütün 
bunlara uzun uzun yerler verilir. 

Şimdi tekrar Evenın Moscow'a ge
lelim: Şu başlıkları görürsüniiz: 

" İlk defa olarak otomobil kornesi 
yaptık,, 

'' Kütle halinde tayyare yapıcılığı 

yarın batlryacak., 

" Soysal besleme kurumu kadar fay· 
dalı hiç bir kurum yoktur. Burada ıeb
ze perhizi yaptırmak ıuretiyle romatiz. 
me tedavi olunur . ., 

" İ1k defa olarak 1300 defa büyül
ten mikroskoplar yapıyoruz.,. 

Etnfma kısa bir ıörüıle bakan ıüp. 
heli aeyyah, bunlann hepıini propagan 
da aanarı fakat ıazetenin yapılan bir 
takım ltl«i tenkide haaredilmif ıü ı ıı 1la 
rı da bulunduğunu unutmamalıyn. 

• •• Daily News eazeteai, okuyucu 
nt okumak isterse onu vermek istiyor; 
Eveninı Moscow iıe okuyucuya nelet 
okutmak gerek ve faydalı ile onları ver 
mek Uzere teşkllltlandırılrnııtrr. 

O, ileriye bakıyor ve okuyuculanııı 
fen ile, aanat ile, aovyetlerln baprdıtda
rı işlerle aUikalandırmağa ufra.1ıyor. 

Daily Newa, bizim bUtün ıueteleri
miz gibi anahtar deliğinden bakan bir 
gözdür. 

Evening Moacow ise bir tehlike ga. 

nı gibidir. BUtlin yazılarında çalacalılt 

çalacak, okuyuculannı tanıamiyle uy .. 

drnncıyı kadar, bir ferd oldutunu unu

tup kendisini çalıımaya verinolye laadlıır 

milyonlara ayak uyduruncuya kadar va. 
lacaktır. 

(Robert Llttel - The lftinc Aır•) 
(Amerika) 

- -· 

Hı"ndistan fogiliz /ırası tarafındaa 
çarmıha gerildi 

(Gandi'den) Karikatürler, resimlerden daha ıyı 

dir. Canlı ve hareketli çizilmişlerdir. 

Bunların lejandları Hitlerciliği ve kapi
talistliği iğneliyor. 

.. 
Tiyatro tenkidine, sinemaya, kadın 

hareketine, spora yer ayrılmıştır. Rus
yada spor seyircilerin hoşca vakit geçir. 
mesi dileğini güden bir hüner, bir oyun 
olarak değil, bütün ulusun getiımesini 

temin edecek genel bir vasıta olarak te
lakki olunuyor. 

Sovyet Rusyanın boks şampiyonu bir 
şofördür. Futbol takımları fabrikaları 

temsil eder. Gazetede atletizme dair fo 

küm duymazlar. 
İleriye doğru yürüyüşümliJ:de dölen· 

meliyiz. Arkamızdaki yol yıkılmıştır; 
biricik yürünecek yol, yiirümeğe giris
tiğimiz yoldur ... 

••• 

Halid Ziya 
Uşşaki zade 

Hepsinden Aeı 
Bizde modern romancılık •e hiki,.. 

ciliğin büyük kurucuıu ve daima bu fi' 
iınn baımcla kalmıı olan Bay HalW 
Ziva ustamız yeni küçük hiü,.eleri 

Hepsinden Acı 
adı altında toplamıfbr. Eaenıyat m .... 
1111 olanlar için bu haber, bir müjde t• 
kil eder. Eserin dafıtıldıfı ,._. Sühalll 
kütübhanesidir. 
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köycülük 
lialkevlerinin özlü ve verimli çalış

llıaları gün geçtikçe artıyor. Evimizin 

~~rsr altında toplanan inkılapcılar 
lırkiye0nin hem ulusal hem uluslarara 

•r kültür io:Jeri üzerinde durmadan iler 
~ ':I' 

hYorlar. Bu hız artacak, durnuyacak
r. 

Son günlerde köycüler şubesinin ça 
lışnıaları da bir baska hız aldı. Büyük 
~i'mizin "Köylü efendimizdir., de-
~~· . ,.ı gündenberi devletçe ve cemıyetce 
t~ılan çok büyük inkılaplar bize ya
tltırrnız için daha kuvvetli umutlar ve
ti~or. 

• ~unu kuvvetle söyliyebi.~iri.~: Cüm
lıtıyet devri bir halk ve koylu kalkın 
~ hareketinin tarihidir. Bu bak.ım~~n 
0Yciiiük mevzuunu Cümhuriyetımızın 

"1a davası olarak kabul etmek gerektir. 
Bugüne kadar yapılan işleri göz -

ft . d" • n geçirdikten sonra kendı ken ımıze 
'rır~iliriz: Köyü hep böyle "yapıcı,, 
h"t.. d -· ;> 
"'Ot ıni mütalea ve tetkik e ecegız · 
~lııi, köycülük isindeki çalışmaları : 
~ oldum olası pratik bir yolda mı gı
decck? Biliğin (ilmin) bu işte alabile
ltği bir rol yok mudur? Bu iki yön • 
ten hangisinin daha ön ve daha mühim. 
'idıığunu biraz düşünmek faydasız ol .. 

' ger.ektir. 
lier kişi biliyor ki, memldfette bir 

~~ılip vardır. Her nesne değişiyor. 
~) b -tden başlıyarak ulusun er muesse-
'eıi içten sarsılıyor. Yurd bakımsız 
~ış, çok hırpalanmış olmakla bera
~ akıa sığmıyan atılganhklarla yeni 
~lığının temelini kurmıya çabalıyor. 
~lct hiç görülmemiş bir hızl~ ulusuq 
k1cımesine ve kuvvetlenmesıne yarı
~ her türlü işleri başarıyor. Batı 
'ıtd ·r· · · d ~ tniyetine girdik. Maarı ımızı, a • 
ti 'ıtıizi, maliyemizi ve kültür işlerimi-

reni kalıplara sokuyoruz. 

,Söyle bir cemiyet içinde ilk ala -
'-tııtırz tavır, hiç şüphesiz, pratik ola
'-lttı. Tarihte de bunun misalleri pek 
~tur. Bizim de köy karşısmd.a aldı -
ı,. iz ilk vaziye~ onun en az bır uza~ 
~n) içinde '1asıl kuvvetlenmesı 
~ geleceğini düşünmek olmuştur. 

.~~n bizim için milli sosyolojiden, 

._, ııosyolojisinden bahsetmek müm -

'1üdür? 
~ bcvlet her şeyden önce ulusun boşu 
lı.rcanmış kudretlerini yeniden top-

' 

lamak, ulusal bünyede açılan yaraları 
sarmak, iç ve dıs düşırumlara karşı var
lığımızı korumak ... gibi çok çetin işler
le uğraşıyor. 

Acaba, devletin böyle ağır işlerle 

uğraştıgı sırada bilig müesseseleri de 
bir yandan kendi paylarına is alarak, 
ulusun daha mühim varlık hadiseleri 
üzerinde hasbi çalışmalar yapamazlar 
mı Devletin yapıcılrk islerine ilmi, 
sistemli, metotlu çalışmalarla yardım 
edemezler mi? 

Bildiğimiz şudur ki: Türkiye' de mu 
hakkak bir bilig hareketi başlamıştır. 
Bir çok ilmi mevzular arasında sosyo
lojiye de yer verilmektedir. Fakat, ulu
sal bir sosyoloji için henüz hiç bir kı
mıldanış olduğunu göremiyoruz. Mese
li, köylerimize dair ilmi tetkikler he _ 
nüz başlamıştır. 

Köyü nasıl yükseltmek lazımdır 
' sorgusuna cevab vermek zamanı çok_ 

tan gelmiştir sanıyoruz. Köylerimiz 
hakkında yazılan bir çok yazılar görü
yoruz. Bunlar bize hiç bir umut ver -
mi yor. 

Her hangi soysal bir hadiseyi gene 
aynı cinsten hadiselerle izah etmf"k 
icabederken sebeb ve netice ı;ırasmda
ki derin ve sıkı münasebetlere asla dik 
kat edilmediği anlasılmaktadu;. Köy 
ktihvelerini kaldırmak, yahut ta, toplu 
evli köyleri dağıtmak giQi çok ç.iıjd.i • 

mevzular üzerinde islenmi§ düşünce -
lerde oldukça garip noktalara ..rash -
yoruz. 

Köy kahvelerini niçin kaldıracağız? 
Çünkü, buraları tembeller yuvası, -ku- . 
mar ocağıdır. Çok iyi .• Orta Anadolu
da biribiri içine girmiş evlerden yapıl
ma köyleri dağıtmalıdır. Zira, burası 
bir hastalık kaynağıdır • .Bu da güzel. .. 
Halbuki, miydcsi ağrıyan bir adama 
üfürüğün, mektebe gitmiyen bir çocu
ğa falakanın ne derece tesiri varsa bu 
söylenen tedbirlerin de o kadar fayda
sı vardır. Bu tedbirler realiteye uygun 
değildir. 

Köy kahvesi nedir, niçin kurulmuş
tur, burada niçin toplanılır? Bu kahve
ler neden "bozuk müesseseler" haline 
girmistir? Sonra, hangi köy kahvesin
den bahsediliyor? Bütün türk köyleri
nin mi, bir mmtakanm mı yoksa bir 
köyün mü? 

Bir köy neden toplu evlidir Hangi 
sebebler köylüyü böyle yaşamıya mec
bur etmiştir? Acaba, böyle bir köyü da 
ğıtsak, onu başka bir yere kursak daha 

ULUS 

mı iyi yapmış olacağız, ni~in ve nasd? 
Cemiyet hadiselerini tek sebeble 

izah etmek, aklın, muhakemenin, man
tığın icaplarına göre halle çalışmak 
çok defa yanlış neticeler verir. Bazı 
hadiseler vardır ki, tamamile iktısadi 
imil ve müessirlerin tesiri altında do • 
ğar ve değişir. Bazıları da cografi, ta
rihiı idari, ruhi. ... sebeblerin toplu veya 
miısavi olmıyan nisbetler dahilindeki 
tesir ve aksitesirlerile meydana gelir. 
Bir köydeki sıtmanın sebebini yakının 
daki bataklıkta aramak ve bulmak çok 
kolaydır. Fakat onun içtimai, iktısadi, 
varlığını karakterlestiren her hangi bir 
hadisesini, meselii köylünün mektebe 
karsı aldığı menft tavrı, yalnız tek se -
beble izaha kalkışmak, her şeyden 

başka, ilmi değildir. 

Köyü yeniden yapmak davasında, 

yalnız inkılapçılık düsiincesi yalnız 

ameli olmak her zaman fayda vermez. 
Bir köy muallimi, icinde yaşadığı kö
yü nasıl kurtarabilir? Bu sorgu baştan 
hasa bir inblip davasının anahtarını, 

sırlarım tasımaktadır. Köyün kuvvet -
lenmiye ihtiyacı vardır, :köy fakirdir, 
bakımsızdır .... Fakat, köyü bu dertler
"den Jrurtar:ıeak o1an· "Köycü,, o köylü
den daha kuvvetli midir? 

Hiç şüphesizdir ki, bir köy mualli
minin bir nahiye müdürüqün bir üni -
versite profesötiiniııi aajıi !köy ltarsısrn 
da alacağı tavır şudur: Köyü anlamak. 

Bir köy, kalfalıkla, alaylı mimarlr'ır
ia yapılamaz. Ne kadar ameli ne 'kadar 
tecrübeli olursa olsun, cemiyetin en an 
laşılmaz ve kapalı bir zümresinin içine 
girerek onun bütün yaşama şartlarına: 
ruhunun karanlrklarma inmek, onun 
"fetetmek,, değme babayiğidin harcr 
değildir. 

Köycülük bir cemiyet davacısıdır. 

Bu bakımdan hem devletin, hem cemi· 
yetin yani münevverlerin bu davadaki 
rolleri çok nazik ve mühimdir. Bilhas
sa burada en ağır iş türk münevverleri
ne düsmektedir. 

Köyler yükselecektir. Fakat bu da
vada baş rolü ilim oynıyacaktır. İlim, 
nihayet varlığı yeniden yapmak ve ya
ratmak değildir? 

Kısacası: köycülük hareketini kuv
vetlendirmek, yaymak ve onu müsbet 
bir yolda ilerletmek için köy karşısın
daki tavrımız, başta ilmi olmalıdır. 

Şüphe yoktur ki, yalnız ilim hayatı ya 
ratmaz. İnan ve scvği yaratıcılığın te-

Yılllaşı l1alosu içiıı 
Hilaliahmer Ankara Merkez.in

den: 

31 ilkkanun akşamı Ankara 
Sergi Evinde vereceğimiz yılbaşı 
balosunun çok neJeli olması için 
yapılması eyi olacak eğlencelerin 
baloya geleceklerce düşünülüp 
lertib komitesine teklif edilmesini 
diliyoruz. 

Bunun için bir müsa!.aka açtık. 
O gece yapılacak o'-- neşeyi 
artıracağım umduğunuz eğlence
leri, yazı ile, 25 ilkkanun akıamı
na kadar (Ankara'da Kmacızade 
Hanında Hilaliahmer Merkezine) 
bildiriniz. 

Bu eğlencelerden tatbiki kabil 
olanlar ayrılacak ve bunlar ara
smdaki seçimde ilk on birinciliği 
alacak olanlara da güzel hedive
ler verilecektir. 

A~(lm Halkeviıule Kubilay 
anılacak 

Aydın, 22 ( A.A.) - Halkevi, dev -
rjm kurbanı Kubilay için yarm bir top
lantı yapacaktır. Toplantıda büyük tilü 
nün erilel'{'l1ikleri anılacaktir. 

Aydm Halkc'\~iniu CJilci 
çalı~nıaları 

Aydın, 22 (A.A.J - Halkevi y.di 
günde bir dil toplantısı yapmayı karar 
laştırmııtır. Toplantılarda dil durumu 
üzerinde konuşmalar· yapılacak, ÖzlÜrk· 

çe sözlerin tezelden yayılma11 için çalı.. 
şılacaktır. 

ca ıs -:mzıı ·-melidir. Fakat, şurası da açıktır ki, yal 
nız sevği ile de hayat kurulamaz:. 

Yurd gençliğinin köye karşı besle
diği derin sevği, çok değerli bir ilim ve 
iş kaynağıdır. Mektebten çıktıktan son 
ra köye gidecek olan genç köycüyU şim 
diden hazırlamak gerektir. Yalnız köye 
gitmek yetesi bir iş sayılamaz. Oraya 
gidel'ken bilginin en kuvvetlisile pu • 
satlanmak ister. 

Gençlerimize ve bütün köycüleri -
mize ilmi sistem ve usuller öğreterek 

türk köycülüğünli daha sağlam bir te
mel üstüne kurmak zamanr gelmiştir, 

sanıyoruz. 

Salahattin Kandemir 

SAYIFA S 

Soyadları 
İzmit ıımumı meclisi üyelerinden 

Bay Suad, kardeşleri Dr. Bay Celal 
Abdi, Bay Tevfik eski soyadları olan 
Çelebi soyadım almışlardır. 

Tokad saylavı Bay Hüsnü. Konay; 
Yozgad saylavı Bay Cevded, Berktaş; 

Trabzon saylavı Bay Raif Karadeniz 
soyadlarını almışlardır. 

Ukay - Kocacıklı hoca Yahıa ahfa 
dından Halic vapurlan §irketi memurla 
rından Bay Münir ve kardeşi harita yüz 
baıdarından Bay Kerim. 

Aytan - D. D. Y. Ecza methar mü. 
dürü Bay Hakkı ve yakınfarı. 

Turgay - Vllayet nafıa fen heye .. 
tinden Ahmed. 

Tekin - Ankara hukuku sınıf 2 den 
Sinan 

Büge - Bayındırlık bakanlığı Anka 
ra su işleri müdüril Sallibattln, 

Aysal - Türk Maarif Cemiyeti Jllek 
tebi muhasibi eski Bilecik maarif mli • 
dürü Bay Hamdi. 

Güvener - Artuva kaymakamı Ke. 
rim, jandarma yüzbaşı9ı Ziya, İstanbul 
polis mektebi dahiliye l komiser Dervft. 
İnhisarlar memuru Cemal, Gazi Lise .. 
sinden Nezih. 

Gökçe - Milli emHik memurlarından 
Hüsnü ve ailesi 

Yamaiı. - Mil1i Em,lk 1ılrinci fuıteM 
muhasibi HilınU ve ailesi 

Sübakanlık arhhat işleri Md. gazlar. 
dan korunma evinde aoyadı afanlar. 

Öı:lrul - Amir kırymakam Bay Fe .. 
rit. 

Konuralp - §ef ldmyaker Bay Hili. 
met. 

Bircan - Kimyaker mUlizım '.Bay 
Nadir. 

Karapınar - Maske tefi bay HUınl1 
Eraln - Mubasib 'Bay Kemal 
Can - Makiniıt Bay Nadir' 
Er - Makinist muavini Bay Hakl
Özbek - Elektrikci 'Bay Yaşar 
Eren - Kapıcı Bay Salih 
Erdi - Bckci Bay Seyyit 
Erten - odacı Bay Mustafa 
Ayvaz - İşçi Bay Şükrli 
Esin - İşcl Bay Salih 
Özdemir - İşçi Bay Abdurrahman 
Y ıldmm - İşci Bay Haydar. 

DUZEL;TME 
Ziraat Bakanlığı ne§riyat mUdiirU 

Bay Cevad Rüşdü'nlin "Ottem,, blçl • 
minde ~rkan soyadı Öktem'dir. Düzelti. 
riz. 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 20 ilkkanun 1934 vaziyeti 
Nafıa Bakanlığından: 
Kütahya hattının Tavşanlr istasyonuna mücavir Doma 

niç ormanlarından kesilmek ve Tavşanlı istasyonunda 
veya ona mücavir istasyonların birinde vagonda teslim ediJ 
mek şartile muhammen bedeli 54,000 lira olan 40.000 adef 
normal kayın traversle muhammen bedeli 1306,50 lira olan 
390 adet makas kayın travers kapalı 2arf usulü ile eksilt• 
meye konulmuştur. 

Aktif 1 Pasif 
~.\SA: 
.\Itın: safi kilogram 13.923,747 

l!anknot 
lıfaklık 

b.\li1LDEK1 MUHABİRLER: 
.-\Jtın: Safi Kg. 1.788,024 

l'iirk lirası 

lf>t~tÇTEKl MUHABiRLER: 
.\Jtın: Safi kilogram 3.807,04! 

.\ttına tahvili kabil serbest 
dövizler. 

lfıt.ztNE TAHVİLLERİ: 
beruhte edilen evrakı nakdiye 
~arşı lığı 
ltanunun 6 ve 8 inci maddele
r· 1tıe tevfikan tediyat. 

lJ!:~EDAT CÜZDANI: 

liazine bonoları 
'l'icari senedat 

~saAM: VE TAHVILAT coz. 
.\~ı: 

(Deruhte edilen ev
(rakı nakdiye kar
(fllıiı (itibari kıy-

ll: (metle) 
•ham ve Tahvilat 

~" .\NSLAR· 
~it . 

"'tırı ~e döviz üzerine 
lt ~Yılat üzerine 

lssEDARLAR 

~\Jlil'EL!F 

Lira 1 Lira 
19.584.906,23 
6.339.267,-

721.102,98 2 6.645.276,21 

2.515.004,-

153.088,15 2..668.092,15 

5.354.919,72 

13.291.473,47 18.646.393,19 

158.748.563,-

9.823.278,- 148.925.285,-

3.740.597,60 

9.693.020,56 13.433.618,16 

27.782.394,72 
4.825.993,25 

106.869,44 
487.114,19 

YEK ÜN 

32.603.387,97 

593.983,63 

4.500.000,-

9.552.195,85 

257.573.232,16 

SERMAYE 

1HT1Y AT AKÇESİ 

TEDAVÜLDEKİ BANKNOT
LAR: 

Deruhte edilen evralı:r nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddele
rine tevfikan vaki tediyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiyt 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak 
tedavüle vazedilen 

TÜRK LiRASI MEVDUATI: 
Vadesiz 
Vadeli 

DÖVİZ MEVDUATI~ 
Vadesi7 
Vad ~li 

MUHTELiF 

Lira 

158.748.563,-

9.823.278,-

148.925.285,-

12.688.000,-

21.689.490,95 

-.-

11.605.154,43 

650.964,16 

YEK ON 

Lira 
15.000.000,-

663.914,30 

161.613.285,-

21.689.490,95 

12.256.118,59 

46.350.423,32 

257.573.232,16 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: İskonto haddi % S 1
/2 - Altın üzerine avans % 4 1/ 1 

Eksiltme 10 - 1 - g3s tarihine rasthyan perşembe günü 
saat 15 de Ankara'da bakanlık malzeme müdürlüğü odasın 
da yapılacaktır. 

İsteklilerin 4015 lira 33 kuruşluk muvakkat teminatla· 
nnm malsandığına yatırıldığına dair olan makbuz ve tica• 
ret odası vesikası ile birlikte tekliflerini 10-1-935 perşem
be günü saat 14 e kadar bakanlık malzeme müdürüne tevdi 
etmeleri lizımdır. 

İsteklilerin bu husustaki şartnameleri 275 kuruşa An• 
kara'da bakanlık nrtzeme müdürlüğünden satın alabilir• 
ler. (3737) 8- 5771 

J 
Para, saadetin anahtarıdır. 
Mesut olmak için zengin ol 

i mak şarttır .. 
1 Zengin olmak için de bir pi· 

vango hileti atmak lazımdır. 

• 



SAYIFA 10 

F evl<alide hisseda
ran heyeti umumiye

zabıtnamesi: • 
Si 

Adapazarı Türk Tcaret Bankası anonim şirketi hissedar
ranınm 25 1. Teşrin 1934 tarihine müsadif perşembe günü 
saat 14 te adapazarında Banka Merkezinde fevkal'ade olar
ak kanununun ve esas mukavelenamenin tarifatı dairesin
de bir ay evvel 23 Eylül 1934 tarihli milliyet ve 23 Eylül934 
tarihli son posta ve 24 Eylül 1934 tarihli akşam ve 24 Eylül 
1934 tarihli cumhuriyyet ve 24 Eylül 1934 tariali vakit ve25 
Eylül 1934 tarihli zaman ve25 Eylül 1934 tarihli haber ğaze
telerile ve hususi teklifname ve davetnamelerle içtimaa da
vet edildiği ve ruzname ve esas mukavelename tadilatına ait 
teklifnamelerin aynen neşir ve ilan olunduğu bir hisse sahip 
terinin dahi içtimaa çağırıldığı İktisat Vekaleti celilesinin 
183 numaralı ve24 10 1934 tarihli mektubu mucibinde Vekal
eti müşarünileyhayi temsilen murakip komiser cevat nizami 
bey ile idare meclisi reisi osman nuri beytarafrndan gazete 
nüshalarının ve davetiye cetvellerinin ve posta makbuzları
nİn tetkikile anlaşılmış ve içtimada 194,648 hissenin temsil 
etdiği 973,240 lırahk sermayeyi temsil eden 249 zatın hazır 
bulunduğu ve hisse miktarının fevkalade içtimaa ve tezyidi 
sermaye kararı için meşrut olan üç rubu miktarı geçtiği ha
zirun def terlerinin ve imzala rmın teklifile taayyün etmiş 
olmakla en çok hisse sahibi İş Bankası Adapazarı şubesi 
müdürü Sabri ve İzmit tüccarından Hacı Şefik beyler ara 
cem'ine ve Umumi müdür muavini ve İstanbul şubesi Hu
kuk Müşaviri Atıf beyler kitabete intihap edildiği ve ced
veller ara camileri tarafından dahi görüldükten sonra key
fiyet heyeti umumiyeye arz ve hissedarlar cedvellerinin bir 
sureti salona talik olunarak komiser Beyin muvafakatile 
Bay Osman Nuri tarafından saat on dördü ellide celse küşad 
ve müzakerata başlanıldı. 

Kaymakam Bay Agah tarafından Kocaeli valisi Bay 
Faik'in telgrafı okundu, teşekkürle karşılandı. Bunu mü
teakip fevkalade içtimaa aid ruzname. teklif varakası, 
meclisi idare raporu, murakabe heyeti raporu okundu. Ba
dehu müzakereye başlanılarak: 

1 - şirketin vaziyeti ve sermayenin artırılması hak -
kında idare meclisinin ve murakabe heyetinin raporları 
ekundu. İttifakla tasvib edildi. 

2 - Yeni idare meclisi azalarının memuriyetlerinin 
tasdiki reye konarak istifa eden meclisi idare azasından 
Bay İsmail Hakkı'nm yerine Cümhuriyet Merkez Bank3-
sı idare meclisi azasından Bay Nüsret Namık, Bay doktor 
Caferin yerin~ Cümhuriyet Merkez Bankası idare meclisi 
azasından Bay Mahmud Nedim, Kavalah B. Kamilin yeri
ne İş Bankası umumi muhasebe müdürü Bay Muvaffak, 
Bay Ahmed Asım'ın yerine Cümhuriyet Merkez Banka
sı idare meclisi azasından Bay Hakkı Saffet, eczacı Bay 
Reşad'ın yerine Sumer Bank umumi müdür muavini Bay 
Osman Nuri, Kökçü zade Bay Şevket'in yerine Ziraat Ban 
kası müdürlerinden Bay Mümtaz Bahri, Hendekli Bay 
Mehmed Asım'ın yerine Müteahhid zade Bay Ahmed A
sım'ın memuriyetleri ittifakla kabul edildi. 

3 - Şirket sermayesinin 1,000,000 lira artırılarak 
2,200,000 liraya çıkarılması ve yine yeni hisse senetlerinin 
iştirasını taahhüd ve bedellerini tediye edecek hamilleri
ne temin olunacak hak ve imtiyazı ile ruznamenin 4 üncü 
fıkrasında yazılı olan sermayenin tezyidi neticesinde es3~ 
mukavelenamenin 3, 5, 6, 7, 11, 12, 24, 30, 35, 36, 37, 47 inci 
maddelerinin aşağıda yaztldığı şekilde tadili teklif olu
narak, 

A - Esas mukavelenamenin 3 üncü maddesinin 1 inci , 
fıkrası: ( Şirketin idare merkezi Ankara şehridir.) şek - ' 
tinde: 

B - 5 inci maddesi riyasete verilen 25. 10. 934 tarihli 
takrir üzerine cereyan eden müzakere neticesinde, 

(Sirketin sermayesi beheri beş türk lirası kıymtinde 
440,000 hisse senedinden mürekkeh 2,200,000 türk lirasın
dan ibarettir. Hisse senetleri A ve B olarak iki tertiptir. A 

tertibi, 1,200,000 liralık birinci kısım sermayeyi teşkil eden 
·ıe- 1 nisan 932 tarihine kadar ihraç edilen 240,000 hisse sen~

dinden mütesekkildir. Bunlardan 1,100,000 liraya 
tekabül eden 220,000 hisse senedi nama muharrer ve 
100 000 lira kıymetinde 20,000 hisse senedi de ha
miline m? lısustur. B. tertibi 25 1. teşrin 934 tarihinde 
1,000 000 liralık sermaye tezyidini temsil eden 200,000 im
tiyazlı ve hamiline mahsus hisse senedinden teşekkül 
eder. Bu hisseler aşağıdaki noktalarda A tertibinden fark
lı ve mümtazdır. 

1 - 25 1. teşrin 1934 tarihli tadil kararının tescil ve 
ilam tarihine kadar yapılan muamelelerden dolayı şirket 
sermayesinin tenkisi lazım geldiği takdirde bu tenkise 
yalnız A tertibi hisse senetlerinden yapılacaktır. Şirke -
tin Ticaret kanununun 442 inci maddesinde yazılı sebeb -
lerden birisile tasfiyesi halinde aynı hüküm tatbik edile
cektir. Üc:;üncü sahısların hakl~rı mahfuzdur. 

2 - Temettü taksiminde B tertibi hisse senetleri mu
addel 35 inci madde mucibince ruçhan hakkım haizdir. 

3 - Hissedarlar umumi hevetinin içtimamda B tertibi 
hisse senetleri sahipleri muaddel 24 üncü maddede yazı
lı hak ve imtiyazlara maliktirler. Umumi heyetin işbu 
sermayeyi bir misli tezyide salahiyeti olacaktır. Tezyidi 
sermayeye karar verildiği zaman hükumete malfimat ve
rilecektir. Sermayenin bir mislinden fazla tezyidi evele
mirde hükumetin muvafakatinin istihsaline mütevakkıftır. 
Şirketin ihraç edeceği hisse senetlerinin nümuneleri tas
dik edilmek üzere İktısat Vekaletine verilecektir. A terti
bi hisse senedatı birlik ve beş ve on ve yirmi adedi bir a
rada olarak ve B. tertibi hisse senedatı meclisi idarenin 
tesbit edeceği mikdar ve şekilde bastırılacaktır . ., suretimle 

C - 6 mcr maddenin 3 üncü fıkrası: 

ULUS 

"Nama muharrer hisse senedatı sahipleri Türkiye Cüm 
huriyeti tabiiyetini haiz olacaktır.,, tarzında 

D - 7 inci maddenin ikinci fıkrası: 
"Şirketin nama muharrer hisse senetlerinin beyli hibe 

ve veraset suret ile ahara devir ve ferağ ve intikali caiz ise 
de beyli ferağında ve ahara hibesinde keyfiyetin evvela 
idare meclisince tetkiki ve şirket defterlerine kayıt ve 
tescili zımnında şirkete beyanname verilmesi lzımdır,, 
şeklinde, 

E - 7 inci maddenin 3 üncü fıkrası: 
"Şirketin nama muharrer hisse sahiplerinin ısım ve 

şöhretini ve sahip oldukları hisse senedatının miktarını 
g·Östermek üzere bir defter tutulacak ve senedatm beyü 
ferağ ve intikali muamelesi meşruhatı Iazimesiyle mez
kur deftere ve hisse senedine kaydolunup İdare Meclisi 
reis ve azasından iki zat tarafından ziri imza ve tasdik o
lunacaktır.,, tarzında, 

F- 11 inci madde: 
"Şirketin umur ve mesalihi hissedarlar umumi heyeti 

tarafından mansup ve yediden dokuza kadar azadan mü
rekkep bir idare meclisine ihale olunur. İdare Meclisi aza
larının müddeti memuriyetleri üçer senedir,, şeklinde 

C - 12 inci madde: 
"İdare Meclisine hissedarlar umumi heyeti tarafından 

intihap olunacak azanrn ilk teceddüdünde kur'a ile ve on
dan sonra kıdem itibariyle her sene üçte biri çıkarılarak 
yerlerine aharı intihap ve tayin kılınacaktır, şu kadar ki 
çıkan azanın tekrar intihabı caiz olacaktır.,, tar.zında, 

H - 24 üncü madde: 
"Hissedarlar umumi heyeti asaleten veya vekaleten 

A serisi hisse senedatmdan laakal 20 ve B serisi seneda
tından en az 10 hisseye sahip olan hissedarlardan mürek
kep olacaktır. Hissedarlar umumi heyetinde gerek asale
ten ve gerek vekaleten hazır bulunan hissedarlardan A se
risi hissedarlarının her yirmi adedi ve B serisi hissedarla
rının her on adedi için bir reyi olacaktır. Ve şu kadar ki 
her bir hissedarın ondan ziyade reyi olmıyacaktır. Vekil
lerin hissedarlardan olması meşruttur.,, suretinde, 

t - 30 uncu madde: 
"Her sene toplanan hissedarlar umumi heyeti şirketin 

memur ve mesalihine dair idare meclisi ve muamelat ve 
hesabatına mütedair murakıpler heyeti tarafından verilen 
raporların ve bilanço ve karu zarar hesap hulasalarmın kı
raatini istima ve müzakereden sonra hesabatı ya kabul ve
ya ret eder. Ve verilecek temettü hissesini tayin ve tebed
dülü iktiza eden İdare meclisi azasının yerlerine diğerle
rini nasp ve şirketin her türlü umur ve hususatı hakkında 

· bilmüzakere kati karar ita ve idare meclisinin icap eyler
se iktidarım tevsi eyler. Ancak Sermaye tezyidi karan 
42 inci madde hükümlerine tabidir.,, tarzında, 

J - 35 inci madde: 
Şirketin senelik safi temcttüünden evvela mezkur tc

mettüün % 10 nu nisbetinde adi ihtiyat ve bundan sonra 
B serisi hisse senetlerine o/o 6 nisbetindc birinci temettü 
ayrılır, artan miktara A serisi hisse senetlerine de % 6 nis
betinde birinci temettü ayrıldıktan sonra bakiye temettü 
aşaıhda yazılr ~ekilde taksim olunur· 

o/o 10 İdare Meclisi azalarına \ 
% 2 Murakıpler heyetine 
% 5 Müdürlere ve idare memurlarına " 
% 3 İdare meclisinin tensip edeceği milli ve hayri iş-

lere. 
o/o 10 Bankanın 929 senesinde umumi heyet karariyle 

müesseselerden iştira eylediği 1100 adet, itibari kıymeti 
muayyen olmıyan müessis hisse senetlerinin iştira bedel
lerinin itfasına, 

% 75 İkinci temettü hissesi olarak aynı nisbet daire
sinde A ve B serisi hisse senetlerine 

Müessis hisselerinin iştira bedellerinin itfasından son
ra tesis hakkı ayrılmıvarak hissedarana ikinci temettü 
hissesi % 80 nisbetinde dağıtılır. Senelik temettüden his
sedarlar umumi heyetinin karar ve tasdikile fevkalade ih
tiyat akçesi dahi tefrik olunur.,, şeklinde, 

K - 36 ıncı madde: 
"Adi ihtiyat akçesi 35 inci madde mucibince senelik 

temettülerden ayrılan mebaliğin terakümünde teşekkül 
edecek ve muhtemel zararları ve masarifi fevkalade ve 
gayri melhu~aya karşılık tutulacak ve işbu akçenin mik
tadı şirket sermayesinin ıusfına baliğ oldukta adi ihtiyat 
akçesi ayrılmayacaktır. Şu kadar ki adi ihtiyat akçesi ser
mayenin msfına bal!ğ· olduktan sonra ondan sarfiyat icra
siyle miktar, mezkur nisbetten aşağı düşerse tekrar temet
tüattan tevkifat icrasına başlanacaktır.,, şeklinde 

L - 37 inci madde: 
"Senelik safi temettü hisse başına % 6 birinci temet

tü hissesi verilmesine kifayet etmediği takdirde noksanı 
fevkalade ihtiyat akçesinden ikmal edilecektir.,, tarzında, 

M - 47 inci madde: 
"Banka Merkez ve şuabatı ve tesis ettiği ve edeceği 

şirketler ve müesseseler için muktazi idarehane, ardiye ve 
imalathane olarak kullanılacak eml(lk ve araziyi isticar, 
iştira ve istibdat edebileceği gibi banka matlubatınm isti· 
fasını temin zımnında İdare Meclisinin takdir ve ka'rariyle 
teminat veya ipotek suretiyle her nevi emvali irtihan ve 
indelhacce tcferruğ ve ferağ ve ipotek tesis eyleyebilir ve 
haczi ihtiyati, icrayı muvakkat ve sair bilcümle adli mesail
de kanunen itası lazımgelen kefaletnameleri ve dairelerin 
resmi ve gayri resmi müessselerin müzayede ve münakasa
lannda teahhüdat için icap eden teminat mektuplarını ü
çüncü şahısların tavassutuna hacet kalmaksızın bizzat ban
ka usulünde tanzim ve ita eder.,, şeklinde tadilleri ittifak
la karar al tına alındı. 

4 - 12/Mart/1931 ve 1 mart 1934 tarihlerinde verilip 
tamamen tatbik olunamıyan sermaye tezyidi kararlarının 
iptali reye konarak müttefikan kabul edildi. 

5 - Heyeti umumiyetle ~azır bulunan zevat namına 
içtima zabıtnamesini imza etmek üzere reis ve rey topla
mağa memur zevatla katipler.ve murakiplere salahiyet ve
rilmesi . teklif olunarak ittifakla kabul edildi. 

Ruznamede müzakere edilecek madde kalmadığından 
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içtimaa saat 16,30 da nihayet verildi ve Şevket Mehınet 
Ali Bey tarafından vaki teklif üzerine bankaya himaye "e 
müzaheretlerini ibzal buyuran Başvekil Paşa HazretieriY: 
le İktısat Vekili Mahmut Celal Beyf endi ye heyeti umıı!'t'~· 
yenin şükranlarının telgrafla arzedilmesi alkışlarla kabil 
olundu. 25/ l. Teşrin/1934 

Reis Murakıp Murakıp ara camii 
Osman Nuri Ahmet Behçet Mustafa Osman Sabri 

Katip Katip 
Namık Atıf 

• • ca-nii ara 
'k Hacı Şet• 

İşbu zabıtnamenin müzakerenm cereyanına mutabık n\· 
duğunu tasdik ederim. 25/ I. Teşrin/1934 

İktısat Vekaletini temsil edel1 
Komiser 

Adapazarı J'ürk Ticaret Bankası Anonim şirketi müdiİ' 
riyeti umumiyesine ait olup Odaya muta ve tescili taleP 
olunan 25-10-934 tarihli ile nüsha olarak hissedaran heye
ti umumiyesi zabıtname ~ukarreratı her mucibi talep t<ıı· 
nunu ticaretin mevaddı mahsusasma tevfikan sicil defte
rine bilkayt olsuretle bir nüshası dairedeki dosyasınd• 
hıfzedilmek üzere zirleri harcı mukabilinde tasdik kıtındı. 

Reisi 
31/10/ 934 

B.Ş.M.H 

------------------------------------------------~ 
ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİMENKUL SATIŞ M. 

Mahcuz olup paraya çevrilmesi takarrür eden Ankara musabtf 
maha11esinde Mektep çıkmazı sokağında kain tapunun 57 pafta 2SS 
ada 10 parsel numarada kayıtlı 247 metreden bir bap ahşap h•111 

aşağıda yazılı şartlar dairesinde satılmak üzere artırmaya çıkarıl• 
mıştır. 

EVSAF VE MÜŞTEMİLATI 
Bahçe kapısından girilince bir avlu bir hali, solda bodruıt'd~ 

bir mutbah ahşap merdivenle yukarı çıkılınca bir sofa bir od• dı• 
ğer kapıdan girilince zemin katta bir aralık sağ ve aolu birer od• 
ve üst kısmı etrafı henüz imta edilmemiş diğer aksamı da muhtıc' 
tamirdir. Heyeti umumiyesine 2100 lira kıymet takdir edilmiştir· 

SATIŞ ŞARTLARI 

1 - Mezkur hane peşin para ile olmak üzere 26-1-935 taribİ~ 
müsadif cumartesi günü 14-16 ya kadar icra dairesi gayrimen1' 
satış memurluğunda yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki kıymetin hisst1eı 
nisbetinde % 7 ,S pey akçesi veya mim bir bankanın teminat ille~· 
tubunu getireceklerdir. ·ıJ 

3 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen bedelin % 75 1
• 

bulduktan ve üç defa nidadan sonra aaat 16 da en çok artıran tılı' 
bine ihale olunacaktır. 

4- İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedeli mukadder ~ 
tin % 75 ini bulmadığı takdirde 10-2-935 tarihine mU.Sadif pal~ 
günü saat 14.16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada keza Uç de 1 

nidadan aonra saat 16 da mukadder kıymetin% 75 ini bulmak ,ar• 
tiyle en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

S - Birinci ve ikinci ihalelerde ihale bedeli ihale1i milteakip ·~: 
rilmediği takdirde üzerine ihale dilenin talep eylemeıl ile ihale tarı 
hinden itibaren yedi giln içinde vezneye tealitn edilmediği talı:dird' 
ihale bozulacak ve işbu talipten evel en yüksek teklifte bulunan tali' 
bin teklifi veçhile almağa razı olup olmadığı kendisinden sorP,ı 
duktan sonra teklifi veçhile almağa razı olduğu takdirde fark ih•!e 
feshedilen birinci talipten tahsil edilmek üzere ikinci talip uhde••"' 

ihale edilecektir. Teklif veçhile almağa razı olmadığı takdirde .-J 
yeniden ıs gün müddetle artırmaya çıkarılarak keza muharnt1'e

11 

kıymetin % 7S ni bulmak şartiyle en çok artıran talip üzerine iJıl' 
lesi yapılacaktır. Bulmadığı takdirde ise 2280 No. lu kanuna tef" 
fikan borç beş sene müddetle tecile tabi tutulacaktır. ı;I 

6 - Her iki artırmada mal talibine ihale edildikte tapu h•' 
% de 2,S dellll ücreti talibe ait olacaktır. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla rı = . , , alakadarların gayri menkul nı~, 
rindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialar~. 
evrakı müspiteleriyle 20 gün içinde icra dairesine bildirmeleri /. 
si takdirde haklan tapu sicilli ile sabit olmadıkça bedelinin paY1'r 
tırma muamelesinden hariç tutulacaktır. 

8 - Artırmaya iştirak edenler, daha evet şartnameyi görtrl~ 
okumuş ve gayrimenkulün iymar vaziyetini bilmiş ve bunları ta 
men kabul etmiş ad ve itibar olunacaktır. 

9 - İşbu açık artınna şartnamesi 1-1-935 tarihinden itib•''
11 

33/ 173 No. lu dosya ile herkese açrtkır. ,.. 
10 - Taliplerin mezkur tarihlerde icra dairesi gayrimcnkııl rJO 

tış memurluğuna müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. s-51 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
A - Cebeci'de adi kaldırım yaptırılacaktır. Keşif bt" 

deli (3680) liradır. . e 
B - Keşif ve şartnamesini görmek için Fen kalet11111 

gelinecektir. eti 
C - Eksiltme 10-1-935 perşembe günü saat 11 de f 

Müdürlüğü odasında yapılacaktır. 
D - Eksiltme açık yapılacaktır. 
E - Muvakkat teminat 276 liradır. 579 

--------·--------------------a.a-----~ 
(3776) 

Ankara Milli Emlak 
. 

Miirliirlüfüinden: ., 
. 676 lira 3 kuruş bedeli keşifli yeni şehir maliye ta11!~ı 
şubesi bahçesi duvarının inşası eksiltmesi 25-12-934 5 c;:f 
günü saat 15 te pazarlıkla yapılacaktır. İsteklilerin ~f 
şartnames ve resimlerini görmek üzere 50 lira 73 k tıf 
luk dipozito makbuziyle defterdarlıkta müteşekkil ss 
komisyonuna müracaatları. . (3781) ~ 

ANKARA OSMANLI 

BANKASINDAN: 
~e 

'Noel ve senebaşı münasebetile, 25 ilk-kanun 9_34 
8

11· 
1 son-kanun 935 tarihlerine tesadüf eden sah günlerı ~7q1 
kamız gişelerinin kapalı bulunacağı ilan olunur ... S-
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HaHI aci Kaöıt~ılık ve l\lathaacılık Her nevi plan ve resimlerin kopyaları süratle çıkarılır. Telefon: 1230 
' 

Saylo. v seçimi 
d eiterleri asıldı: 

Sdy av seçimi gözet.eme kurum 
başkan fı7ından: 

l .. Say1av seçiminde ikinci seçi
mi seçmeye hakkı olan yirmi iki 
Y' şından yukarı Ankaranın bütün 
nıc- hal e erinde oturan erkek ve ka
dın nufüsunu gösteren defterier
den birer nüshr·s• vifayet ve bele
diye kapı farına ve ismet paş-ı, köp 
rü başı, bozkurt f evzi paşa, j 0 kilab 
ÖztÜrK, bent deresi. anafartalar, 
tabaklar, necati bey, yeni turan 

I 

atıf bey, altındağ, mahallelerinin 
defterlerinin birer nüshası an af ar
ta far ve ege, do~an bey, misakı 
milli kızıl elma. istiklal, yeğenbey, 
yenice, ülğü .. Özgen, sakalar, ma
\ıallelerinin defterlerinin birer nüs
hası do~anbey ve nazımbey. öz -
beyler, sakarya çeşme, ba~kır~ 
yalçınkaya, şenyurt, yenihayat, 
yanidoğan, cebeci, demirlibahça 
sutepe, demir fırka, içkale, kılın~ 
arslan, pazar, akbaş, mahaUeleri _ 
nin defterlerinin b irer nüshası de
mir fırka ve a ltay , koyunpazarı, 
uguz inönü, çimentepe, demirtaş, 
kırgız, kurtuluş, dumlupınar, dua
tepe, süme ·neydan, gündoğdu, 
erzurum, turan, akalc r, Öncebeci, 
istasyon, mahalle~erinin defterleri 
nin birer nüshası dum,upınar ve 
kavaklıdere, Gazi Mustafa Kemal 
C ümhuriyet, ma ailelerinin defter~ 
lerinin b irer nüshası yenişehir p o
lis m erkezlerine asılmıştır. 

2 - Defterler buralarda 5 ikinci 
kaunn 1934 akşamı saat 18 e ka . 

dar asılıkalacaktır. 
3 - Seçim hakkı olupta defterler-

de isimlerini bulamayanlar ve ya -
tılmak Jazım gelmezken yazılı bu
lunduğunu görenler s;; ylav seçimi 
gözetleme kurumuna birer istida 
\lerecek[erdir 

4 - Seçim kurumu tetkik sonunu 
di ek sahibiı1e yazı ile bildirecektir. 

l\iaarif Vekaletinden; 
21. 11. 934 t~rihinde ihalesi icra edileceği ilan edilen 

~:zuru_ı;ı mu~llın:ı mektebi- ikmal inşaatı münakasası gö
rulen luzum uzerıne üç ay temdit edilmiştir. 

İhal.e 21. 2. 935 perşembe günü saat 15 te Vekalet inşa· 
at komısyonunda kapalı zarf usuliyle icra edilecektir. 

Talipler şartname ve teferrüatını inşaat dairesinde 
görebilirler. (3549) 8-5481 

iktısat Vekaletin den: 
İç Ticaret Umum Müdürlüğünde münhal bulunan 65 li 

ra ücretli daktiloluğa fransızca lisanına vakıf bir hanım 
müsabaka ile alınacaktır. Talip olanların evrakı müsbitele
riyle Vekalet İç Ticaret Umum Müdürlüğüne müracaatla
rı. (3742) 

Ankara Milli Emlak 
l\ 1 ii dil rlü!!ii nelen: 

M uhamrnen kıymeti 
Cinsi Miktarı Lira Kr. Izahat 

Dökme değirmen 1 adet 60 00 nakten verilecek 
Yukarda yazılı dökme değirmenin ihalesi 1 - 1 • 935 

sah günü saat 15 te yapılmak üzere .açık artırmaya konul-
muştur. İsteklilerin bulunmaları. (3768) 8-5757 

l\lm. Üssühahri K umandanlıffı 
~ 

Satın Alma l{omi syonu Reisli-
ğiııdeıı: 

Miktarı Teminatı Münakasa 
Cinsi Kilo Lira K. Tarihi Günü saati 

Ekmek 350.000 2231.25 31-12-934 Pazartesi 10 
Sabun 33,00 594.- ,, ,, ı 4 

Deniz efradı ihtiyacı için satın alınacak olan cins ve miktarı 
ile muvakkat teminatı yukarda yazılı iki kalem erzak hiza. 
larında gösterilen gün ve saatlerde kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konmtıs.tur. İstekli olanların ihale günü ve saa-
tinden bir saat eveJ muvakkat teminatlariyle teklif mek· 
tupları ayrı ayn birer zarf içinde ve her ikisi ayrı bir zarf 
derununda olarak komisyon reisliğine teslimi ve şartna· 
melerini görmek istiyc:nlerin komisyonumuzla İstanbul'
da Kasnnpaşa'da Levazım Satmalma komisyonuna müra-
caatları. (3677) 8-5674 

P. T. T. Baş Çevir genliğinden: 
J:Ier ~n saat 8-9 ve 13-14 arasında Afyon, Kütahya, 

Eskışehır, Ankara Kentleriyle telefon konuşmasına baş-
lanmıştır, 20-.J~-934 ten itibaren Balıkesir - Ankara arasın
da da başlanacaktır. İstiyenlerin bu Ker.t ve Ankara tele-
fon çevirgenliklerine müracaatları .. )3695) 8-5664 
~"r. !'il!: ~ .: ~ ~ - -~ ~ aı.;ı ~ ~ 4lııı,; ~ ~ ~~~ ~~~ a:~ ... ~ ~ı 

~ Öksürükler çok defa tehlikeli hastalıklar gösterir. : 
1 

l{ATRAN HAKKI EKREl\1 

Va sen 11odı 

KADIN·ERKEK-ÇOCUK 

GISLAYED 

GISLAVED 
markaeıne dik· ŞOSONLARI 

. 
. _ luıt ediniz! 

l lrki7edeld Yerli Mallat Puarlanoda .,. umam' lnm4•• .. taa 
ınağa~larda rau,mu. 

Bu yazıya inanmayanlar bildir
meden sonra beş gün içinde 
mahkemeye müracaat edebilir
ler. 
5ı.ıDefter1er. indirildikten sonra 

ikinci seçimi seçimi günleri ay
rıca bildirilecektir.[3754)8·5760 

Eskisehir Nafıa 
' Başmülıendisli~inden: 

Eskişehir - Çifteler yolunun o+ıoo - 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. 

İstekJilerin keşif bedelinin o/0 7.5 kadar depozit venn~ 
leri ve bu gibi yapı işleriyle uğraşmış olmaları gerektir. 

Daha çok bilgi istiyenlerin Nafıa Başmühendisliğinden 
sonnalan (8491) 

r~-;;;;:ın;ç~ Ti;"° ul 
1 GRETA GARBO i 
!uıınıHınııııınıı11111111111111111mıııııııınııııııııııııııııımıını1111111nıııııııııuıı11111111İııRııırııı11111uııııııııunımHııınııınıııı1111111t1ıtımıı-I 
lstanhııl l\lilli Emiilk 

Müdürlüğünden : 
Be yoğlunda Şişlide Feri köy 'Birinci kısım mahallesi 

nin Hacı Mansur sokağında elyev.İn Şişli Nahiye müdüri
yetinin oturduğu Sazanof apartmanı denilen ve altı katta 
altı daireden ibaret bulunan 41 nµmarah apartıman Bede
l~ dört sene ~e dört m~sav_i taksj~fj; nakten ödenmek şar
tıyle 13620 lıra bedel u?ermden ~pah zarf usuliyle satr
la~aktır. tste~1i!erin tekl if mekt,uplariyle 1022 liralık te· 
mınat akçelerını 31-12-934 pazar günü saat 12 bucuğa ka
dar komisyon riyasetine vermeleri. (R) (8252) 8-5692 

l{iralık apartıman . aranıvor 
~nkara'da Yenişehir'de 6- 7 oqalı bir ev veya aparuma· 

nı kıra ile tutmak istiroyuz. İstanqul'da, 176 No.lu İstan 
bul posta kutusuna müracaat olqqması (6028) 8-5775 

Satılık otel m(ilıl f> ~·{ 
TAŞHAN PALASlN otel >v~ ev icin vanvan gü 

zel eşyası 20 gün içinde tamamen s~ulıktır . 1stiyen 
lerin Otel miidürüne müracaatlaı-ı. 8-'in O 

KREM 
balsamin 

kanzu~ 

Yegane ciddi gü -

zellik kremidir. Te

ninizin daimi tazeli · 

ğini yalnız K R E M 

B A L S A M t N ile 

korursunuz > 

Dr. Cims'in nasır ilacı 
KORRtsıo 

1 .. 

En eski nasırl an blle pek kısa ,bir zamanda tamamile 
kökten çıkanr. l 

Merkez deposu: Kanzuk eczahanesi 
Yeni Eczane'de l?ulunur. 

Adana Belediye Ri)rasetindeıı: 
1 - Hükumet binası önünden taş köprüye giden yolu!'. 

parkeye "kaldırım,. değiştirilmesi kin toprak kale yakı· 
nmdaki tas ocaklarından çıkarılacak "1 ıd,000,, tas kapalr 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. . ' 

Bu taşlar, otuz beş bin. otuz ~ş bin, kırk bin olmak 
üzere üç gurup olarak ayn, ayrı müteahhitlere verilebile
ceği gibi isteklisi zuhurunda bir ifıs'lye de ihale edilebilir. 

..,. :'I 
2 - Münakasa 1-1-935 sah güİ,'\ii?aat on beşte Belediye 

encümeninde yapılacaktır. ;.ı.ır 

3 - Talipler, ilk teminat olarak, tekliflerinin yüzde 
yedi buçuğunu para olarak veya tiir banka mektubu sure· 
tinde verebilirler. ı •J 

4 - Münakasa şartnamesi Üq, dairesindedir. İstiyen-
ler oradan malllmat alabilirler. , 1 8-5684 

. ~ 
imar Müdürlüğünd~p: 

Mahallesi 
Yeğen B. 

" 

Sokağı 
Müfti 

" 

.ı• Muhammen bedel 
No. ~insi Lira K. 
77 , H ane 400 00 

1 s..... ı f 500 00 
J • L.J 600 00 .,, " " 

Leblebici ,, 3 : ., ,, 500 00 
Yenice Namazgah 4 ı.ı ı ,, 300 00 

Yukarea eins ve evsafı gösteıifelı evler 24-12-934 pazar· 
tesi saat on beşte müzayede ile satılacaktır. T aliplerin 
İmar Müdürlüğündeki komisyona mtlracaatlan. ( 3727) 

8-5718 
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ANKARA PALASTA 

unut:uımıvacak 

Fevkaliideliklerıe doıu· 

BDVDJ< VIL BAŞI GECESİ 

fiyatlar her seneye nazaran çok mutedil n!acak. 

Yerleri 27 Birinci Kanuna kadar tutunuz. 

P. T. T. ÇEVIRGENLİGİNDEN: 

İdaremize 70 lira aylık ücretle ve imtihan edilmek şar
tiyle bir elektrikçi makinist alınacaktır. 

Aşağıdaki şeraiti haiz olanlar 30-12-934 pazar günü sa
at 12 ye kadar vesikalariyle birlikte P. T. T. Başçevirgen
liğine müracaatları. (3780) 

1 - Türk olmak 
2 - Askerliğini yapmış bulunmak 
3 - İyi hal sahibi olmak 
4 - Orta veya sanayi mektebi mezunu bulunmak 
5 - Elektrikçiliğe vakıf bulunmak 8-5792 

MALİYE BAKANLI GINDAI'J: 

İstanbul'da yaptırılacak Adliye binası pro1esının tanzi
mi için Türk mimar ve mühendisleri arasında bir müsabaka 
acılmıştır. Müsabakada birinciye (2000) ikinciye (1000) lira 
~ükafat verilecektir. Ecnebi mimar ve mühendislerinden 
arzu edenler müsabakaya dahil olmaksızın ayrıca teklif gön
derebilirler. Projesi kabul edilen mimar ve mühendise taf
silat resimleri için yüzde bir, beton arme, elektrik, 
kalorifer ve sair tesisat planlarının ilavesi halinde yüzde 
1,5 ve bunlara zamimeten inşaatın kontrolu vazifesinin tev
dii takdirinde yüzde 2,5 ücret verilecektir. 28 şubata kadar 
projeler Nafıa Bakanlığı şose, köprüler, ve binalar reisliı?"i
ne verilecektir. 

Müsabakanın şartnamesi, plan, harita, program ve sair 
evrak mezkur reislikten alınacaktı. (3752) 8-5782 

U y A N J S Serv~ti fünun 
' yerme çıktı 

44 senedir durmadan neşir vaziyfesini yapmakta 
olan bu haftalık resimli gazetenin Ankara'da sauş yeri 
A K B A kütüphanesidir. Senelik abone 10 lira. Be
her sayısı 20 kuruş. 

Tl!:JQ KiYE 

llRAAT 
BANK.ASI 

·DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T bO~Q 

Fransızca servisine ba
kacak Bayan ve Bay me 
mura ihtiyac vardır. Li-
san bilmesi şarttır. Ak 
baya baş vurulması. 

8-5769 

iş arıyor 
İtalyancadan Türkçeye 

ve Fransızcadan Türkçere 
iyi tercüme yapan bir gem: 
iş arıyor gazete idaresin1e 
R rumuzuna mektupla hil -
dirmf!leri. 8-5789 

Daktilo isteniyor 
Türkçe ve İngilizceyi 

hakkile hilir ve makina· 
da çabuk yazar hir dak -
tiloya ihtivac vardır. f s. 
teklilerin B. M. M. cad· 
desi 357 No. va müraca-
~tları. 8-5734 

l\Jillj Miitlaf aa \'t·kı'tlt·ti 

oıahrı alnıa kornİ!'l)'onu 

ilanları. 

l LAN. 
Beher metresi icin talı -

ınin edilen bedeli 36 kuruş 
elan 7500 metre yerli malı 
boyalı astarlık bez açık art
tırma ve eksiltme ile alına
caktır. Sartname ve numu
nesini görmek istiyenlerin 
her gün ve eksiltmesine gi· 
receklerin 5 - 1 - 935 cumar
tesi günü saat 11 de temi • 
nat mektubu veya maliye 
muhasipliğine yaptıracak 
ları teminat akçeleri muka
bilinde alacakları makbuz· 
lar ile M. M. V. Sa. Al. Ko. 
na uğramaları. (3738) 

8-5735 
__ , _______________________ _ 

lrntı > cır &.ılııbı ve Ba~mu. 1 

' harriri falıh Rıfkı ATAY. 

Umunıi n c~riyııt1 İda re: ' den 

Yazı işleri müdürü Na suhi 
BAYDAR. 

Çankrrr caddesi cı'vumda 
1 

Ufııs mat'1aastndı basr!mtF"· 

Askeri Fabrikalar Umum. Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

rilmektedir. Taliplerin te -
minatı muvakkatesi olan 1l7 
lira 75 kuruşla 2490 numa-
ralı kanunun 2 ve 3 üncü 
ma·~·ielerine nazaran vesa • 
iki lazime ile birlikte komis· 
yona müracaatları. (3764) 

5 TON BİLLURİ VE RE· 
KİK SAFHALAR HALİN 

DE ANTİMON. 
Yukarda yazılı ve tahmi

ni bedeli 2000 lira olan mal
zeme 2 - Subat - 935 tarihin
de Askeri Fabrikalar satın 
'llma komisyonunda saat 
14 de pazarlıkla satın alına
caktır. Sartname bedelsiz 
dir. Taliplerin muvakkat te 
minatı olan 150 lira ile 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 :in 
cü maddelerine nazaran ve· 
:;aiki lazimevi hamilen mü 
racaatları. (~7?.3) 8-~712 

II TON TESHİN KOKU 
Yukarda vazıh ve tahmi

ni hedeli 400 lira ohın mal · 
zeme 2 . il. Kan. - Q35 tari · 
hinde Askeri Fabrik;:ıla sa· 
trn alma knmi~vonunda sa · 
:ıt 14 de pazarlıkla satm alı
nacaktır. Sartname bedelsiz 
dir.. Talinlerin muvakkat 
teminatı olan 30 lira ile 
2490 numaralı kanunun 2 ve 
~ ündj mr-ddelerine naza · 
ran vesaiki hamilen miira · 
c-aatlcm. (3721) 8-5713 

40 TON FİLTJSPL1TX 
Yukarda vazıh ve tahmi

ni b .. rı ... ,; ~"() Hra oJ=-,, mal · 
/enıe 2 . II. Kan. - 935 tari
hincie Askeri Fabrikalar sa
tın alma knmisvommda sa· 
at 14 de pazarlıkla satın ah· 
n:lc;:ıktır. Sartname hedel · 
c::izrlir 'r:-:ılin1pri11 nıııvakkat 

ı-~minatı olan 45 lira iJe 
">~QO nu111arah kc>nunun 2 ve 
~ iincü m;ıdol"!lerine naza · 
r;ın vec;ni 1d H!zimevi h;ımi -
h·'1 milr(lc;;ı rıthırı. (3722) 

~ - ı;714 

73 KALRM MUHTEI 1F 
Jf " l{ p 7 J SA T E 

Yukarda miktarı va 'l.ılı ve 
t-:ıhmini bedeli 1850 lira oh n 
73 kalem makkao ve saire 
6 2. Kan 935 tarihinde as
keri fabrikalar satmalma ko
misvonunda sant 14 te açık 
eksiltme ile satın alınacak
tır. Şartname bedelsiz olup 
satımılma komisyonunda ve
rilecektir. Taliplerin temi
natı muvakkatesi olan 138 
lira 75 kurnsla yevmi mez
kurda komisyona miiracaat
ları ve 24QO numaralı kanu
mm 2 ve 3 cü maddelerine 
na7.~ran vesaiki Jazimeyi ha
mil bulunmaları. (3763) 

8-5761 

2000 K1LO ctG BEZtR 

Yııkarda yazıh ve tahmini 
bedeli 700 lira olan malze-
me 6/ 2. kan/ 935 tarihinde 
askeri fabrikalar satın alma 
komisyonunda saat 14 de 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
Şartnamesi Parasız olarak 
satmalma komisyonundan 
verilir. Taliplerin muvakkat 
teminatı olan 52 lira 50 ku
ruşla 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 cü maddelerine 
nazaran vesaiki lazime ile 
birlikte müracaatları. (3i47) 

8-5766 

Sıhhi 

12 KALEM ÇELİK 
HALAT 

Yukarda miktarı yazılı ve 
tahmini bedeli 3500 lira olan 
12 kalem vinc halatı 8 2. 
kan /935 tarihinde açık ek
siltme ile askeri fabrikalar 
satın alma komisyonunda 
saat 14 de satın alınacaktır. 
Şartname parasız olarak sa
tmalma komisyonundan ve
rilir. Ta1iplerin muvakkat 
teminatı olan 262 lira 50 ku
ruşla 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 cü maddelerine 
nazaran ... ~saiki tazime ile 
birlikte miiracaatlarr. 

(3760) 8-5762 

41 KALEM ELEKTRİK 
MALZEMESİ 

Yukarda miktarı yazıh 
ve tahmini bedeli 2250 lir< 
olan elektrik melzemesi 
8 - 2. Kan. - 935 tarihin lt> 
acık eksiltme ile satın alına 
caktır. Sartname bedelsiz 
olup satın alma komisvo -
nundan verilir. Taliplerin 
muvakk~t teminatı olan 
168 lira 75 kuruşla saat 14 
de komisvona miiracaatları 
ve 2490 numaralı kanuna na
zaran vesaiki lazimevi ha · 
mil bulnnmalarr. (37n5) 

8-5758 

Fİ8ENK FABRİKASI 
1 NUMARALI TAV 0 -

CAGI BtNASININ 
İNŞASI 

Yukarda vazıh ve keşif 
bedeli 12860 lira olan insa
at 1012. Kan/ 935 tarihinde 
askeri fabrikalar satın alma 
k0misyonunda saat 15 te ka
palı zarfla ihalesi yapılacak
tır. ~ı:ırtnamesi 65 kurus mu
kabilinde satmalma komis-
yonundan verilir. Talipler 
964 lira 50 kuruşluk muvak
kat teminatlariyle teklifle
rini havi zarfları yevmi mez
kurda saat 14 de satmalma 
komisyonuna vermeleri ve 
24QO num<lrah kanunun 2 ve 
3 eti maddelerine nazaran 
vesniki haiz bulunmaları. 

(3772) 8-5784 

10 KALEM ELEKTRİK 
KAYNAK TELİ 

Yukarda !11iktarı yazılı ve 
tahmini bedeli 1570 lira olan 
elektrik kaynak teli 8 - 2. ka 
- 935 tarihinde Askeri fab · 
rikalar satın alma komisyo
nunda saat 14 de açık eksilt 
me ile satın alınacaktır. 

Sartname bedelsiz olarak sa 
tınalma komisyonunda ve -

8-57SC) 

25C TON DÖKÜM KUMU 
Yukarda miktarı yazılı ve 

ta1mini bedeli 5000 lira olan 
250 t<.m döküm kumunun 
ıs / J Kan/ 934 tarihinde a· 
çık eksiltmede verilen fiat
•ar haddi layik görülmedi· 
ı?'ınden bu eksiltmenin 25/I. 
Kan , ı; 3 ı tarihinde yapıla
cağı ilan c hmur. (3775) 

8-5783 

1000 METRE MİKABI 
CEVİZ TOMRUK 

Yukarda miktarı yazılı ve 
tahmini hedf'li 55000 lira ı:>
lan ceviz Tomruğu 7 / 2. 
Kanun 935 tarihinde a• 
keri fabrikalar satınal· 

ma komisyonunda saat 
15 de kapalı zarfla satına
hnacaktır. Şartnameler 275 
kuruş mukabilinde satın al· 
ma komisyonundan verilir. 
TaHplerin teminatı muvak· 
i{atesi olan 4000 lira ile tek
liflerini havi zarflar yevmi 
mezkfirda saat 14 de komis
vona teslim etmeleri ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 cü 
ma<ldelerine nazaran vesai
ki tazime ile müracaatları. 

(3762) 8-5786 

50 TON HAM ADANA 
PAMUGU 

Yukarda miktarı yazılı ve 
tahmini bedeli 22500 lira o
lan 50 Ton Ham Adana pa
muğu 7 12. Kan/ 935 tarihin· 
de askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü satmalma komis· 
vonunda saat 15 de kapalı 
z:ırfla satın alınacaktır. 

Sartnameler parasız ola· 
ra k astmalma komisyonun· 
dan verilir. Taliplerin temi .. 
natı muvakkate olan 1687 ti· 
ra 50 kuruşla tekliflerini ha
vi zarfları yevmi mezkurda 
saat 14 de komisyona teslim 
etmeleri ve 2490 numaralaı 
kanunun 2 ve 3 cü maddele
rinin emrettiği vesaiki la.zi
meyi hamil bulunmaları 

(3761) 8-5785 

ZAYİ 
Ankara dahilinde işlettiğim 

750, 751, 752, 753, 754 numaralar
da kayıtlı araba plakalarını zayi 
ettim. Bulunursa hiç bir hükmU 
yoktur. Yenilerini alacağım. 

Aksaray - Çardak karyesindca 
Hacı Şaban oğlu İsa 

8-5795 

Ankara Milli Emlak 
l\f iitliirlüiiiin"Pn: 

Miktarı 

S!tod Beker mar-) 
kah binek otoma) 1 adet 
bili. ) 

Muhammen 
kıymeti 

Lira K. 

150 00 

İzahat 

Nakten peşıne• 

Yukarda yazılı otomobilin ihalesi 6-12-934 tarihinden 
itibaren bir ay pazarlığa bırakılmıştır. İsteklilerin gelme· 
leri. (3668) 8-5623 

banyo a 
1-10-934 ten itibaren fiatlarda tenzilat yapıldı 

Kurna banyo 100 

SİNEMALAR 
1 

1 
YENi 

1 
(KULÜP) 

Bugecc saat 21 de 1 BUGUN BU G~CE 

Herkesin sonsuz bir zevkle oh ıcl eu • 
Tayyare Cemiyeti menfaatına konser 

Hem varyete, hem sinema. 

Gündüzleri yalnız sinema. 

6.45 seansında dünya havadisleri yoktur. 1 
EKMEKÇi KAPIN 

Bütün dillere çevrilen meşhur roman. 

Ayrıca: Dünya havadis] eri. (gündü:ı:
Ieri yoktur) 


