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Giindelik 

K <\DINLARIMJZIN SiYASAL 
iŞLERi 

Adımız, andımızdır. 

Atatürk 
Saylavlık, kadmlar~mız .da bi

lirler ki yeni girdiklerı genıt sıya
ıa alanr~m dar bir bölümüdür. Bu 
bölüm içinde birçok kadınlar say-
ı •arak yurdun korunması ve 

Irak dışarıişler 
hakanını kabul etti 

KIROF'U ÖLDÜREN 

Nikolayefle on dört 
ark ·ıdaşı ölüm ce
za~ına çarpıldı 

Moıkova, 30 (A.A.) - Nikola
yef ve 14 arkadqı ölüm cezasına 
mahkum olmuı ve hüküm he111en 
infaz edi'rnittir. 

av o .. • l'k 
onarılması yolunda yuce ergın ı -
ler göstereceklerdir. Ancak kadın
lardan beklediğimiz, sıyasal ça
l ş a kurultay çatısında sayılı el
ı:r~e kalacak değil bütün yurd 
çevresine taşacaktır· 

Saylav sayısı, genit türk ulusu
na göre ne kıo.dar azlık ise, kadın 
seylavfartmtz da, büyük türk ka. 
dmh~. yanında o kada~ az ~yıda 
olacaktır. Vilayet meclıslerıne ye. 
ni girecek kadınlarımız ise, bele. 
diyedekilerden çok olmıyacaktır. 

Resmi tebliğ 
Moskova, 30 (A.A.) - Royter 

Ajansı muhabirinden: 

Bu sözlerle türk kadmınm ku. 
rultaylar dışındaki sı!a~al çalıt
malarına yaklatmak ıstıyoruz. 

Sıyasa; yurdu sevme ve düşün
me yolunda her türkün büyük u-
1 sa katılması ve onunla büyük 
a':naclara doğru yürümesidir. Bu 
sevgi ve dü,ünütle kadınlarımız 
~imdiye kadar erkeklerinden ay. 
rı değildi, ancak yurdun korunma
sı, onarılması yo~u?~a erkekle bir. 
Jikle söz ve iş bırlı~ı yapmaktan 
uzak kalmıştı. Y enı sıyasal çalı,. 

asiyle türk kadını bu aöz ve İş 
b~ lig"ini de bütünleştir~ektir. 
ır . d .. • b Türk ülkesın e soz ve ış irliği. 

ni. yurdu kurtaran, yurddakilere 
il:rilik yücelik yollarını açan bü. 

ük ö~der, kendi lırkasiyle çerçe
~elemiştir. Yıllardanberi bu çer
çeve içindeki toplu ve hızlı ilerle
yişimizin iyi ve güzel verimleri 
ortadadır. 

Kadınlarımız da ııyasal çalı,. 
malarını bu fırka içinde özenle 

.. rüteceklerdir. Yurdun her y.a. 
yu da türk kadınının fırka kol-
nın ' k ld ... lanna yazılma ta o ugunu se-
vincle duyuyoruz. Bununla da an
lıyoruz ki kadınlanmız aıyaaal 

''kümlerinin başanlm!' Jo~u 
Cmen bulmuşlar ve ııe koyul. 
mutlardır. . 
Adı bafka illerdekı ~nunlara 

1..._ •• bile C. H. F.; doıutu, ya. 
uenze~ . . . ... d 

Ve l'lerleyışı yonun en; ay. 
f&YJSI 1 ul 

1.. .- .. zdedir. O, ya nız UfU tu. 
rı uır o I b .. t.. I 
tan bir el deği , u un u uau saran 
sıcak bir kucaktır. Her &efJI o din. 
•...ıı· • her zorluğu o yener, Y\lva
uınr, 1 ..... k k 
1 barlmak esen ıgını oruma , 
arı ' • I . • h 

güderi artırmak ış enm ep o, 
üzeri11e almıtbr. 

Kadınlarımız, fırka çevreıin
·...ıı k. yasal yapyıtlarında, ulutu ue ı sı ... .. .. ka I 
tutan demir bilegın gucune b • 

ki kalmıyacaklardır, onlar da 
ma a . • I b' "lam bir bilgı ve ıçten ıe en ır 
sag cakl duv .. •ı ile ulusu sara ar, onun. 
la. t .3şacaklardır. Büyük kurul. 
ta d ,ında kalacak kadınlarımı-

Y 'asa alanında bekliyen İf de zı sıv 

budur 
Simdiye kadar bütün yazılan v: 

söylenenler, kadınlarımızın saylav , 

1 k .. sterecekleri varlık ü~eri-o ara go .. I . k 
nedir. Fırka içindekı •t en pe &7. 

konuşulmuıtur. Bu, onları fırkacı-
• d .. neyi r•htm• yolundan ara uşe r- k d'I . 
h.. I k vmaz Onlar en ı erme ıç a ı o.,.-- . h . 
•ereken yolu bulacaklar, er '911 
• ·· " ecel<ler bataran bir yolda yuruy • 
Clir. . 

Kemal ONAL 

Ükonomik kons .. yt· A"İrt><Wk 
lw~·f>timiz 

lstanhul, 30 (Telefon) - Atinada 
tophnac,.k oll\n B~lkan iikonomik kon • 
aeyİne iştirak edecek olan heyetimiz lı
taıabula ıeldi. Yarın vapurla Atinaya gİ· 
decekt•rtfir. 

On dört suçlunun idamını bildi
ren resmi tebliğde deniliyor ki: 

''Suçluların mensuh bulun
dukları devrim aleyhtarı gizli bir 
ıebeke yabancı ülkelerin silahla 
müdahalelerini temenni ediyordu. 
Nikolayel Je LeningraJ'Jaki ya
bancı kon•oloslardan birini sık 
sık ziyaret etmiş ve kenJiıinJen 
5.000 ruble almıftır. ····----

Fransız - İtalyan 
anlaşması 

Dü11 akşam Atatürk tarafından kabul 
edilen Irak Dışarı işleri Bakanı General 

Nuri Ankara Palastan çıkarken 

Londra, 20 (A.A.) - Bir fran
sız • İtalyan anlaşması yapmak 
için vapılmakta olan görüşmeler 
şekillenmektedir. Royter Ajansı
nın Roma'dan ö~rendiğine göre 
Bay Musolini ile Bay Şamhron pek 
yakında anlqmanrn yapılacajı 
hususuncia umutludurlar ve Bay 
Laval'ın ikincikanun başında Ro
ma'yı ziyareti sırasında bu anlaş
mayı imza edebileceği umudun
dadırlar. 

lrak Dışarı İtler Bakanı Gene
ral Nuri, dün Batbakan İsmet 
İnönü'nün köşklerinde öğle yeme
ğini hususi surette yemi~, aktam 1 
üzeri Çankaya köşkünde Atatürk 
tarafından kabul edilmitlir. ........... ____________ _ 

Japonya Vaşington andlaşmasını neden 
kaldırdığını anlatıyor: 

"Dc·niz silahları arasmda nisht>tl'lizlik doğuran bu anla~maıırn 
clevammı Japonya a~la 011 ayamaz. Biz birlik giiclt•u 

bir anlaşma il!ltİyonız .. , 
Tokyo, 30 (A.A) - Dıtarıitler ba- diıini koruma•ının kolay olm .. , ıçın 

kanlıiı adına .öz .öylemeğe salahiyet• taarruz ailahları ya tamamen ortadan 
dar bir zat, Vatington andlaşmaaının kaldınlmalı ve yahut da bunlann mik. 
bitmiı olduiunun devletlere haber ve • dan mühim nisbette indirilmeli ve uluı· 
rildiiinden bahseden bildiriminde şu•+.· , lar ancak gereken tedafüi ıilahlanı ıa-
aöy1enmektedir: hib bulunmalıdırlar. 

Japonya Oı~arr işler Bakanı B. P.ır • 

" 1 - Büyük zırJıldann, hava silah
larile diier barb ailahlannın mühim 
mikdarda artması dolayıaile bugün mev
cud olan ve muhtelif uluslar teslibatı • 
nın müaavataızlıiı eaaunı kabul eden 
deaiz anlaıma11 artık Japonyaya utu..a 
nıüclalaa11nın emniyetini veremez. Bu 
aebebten dolayı akdedilecek yeni mua. 
bedenin nisbet eıa11na değil muhafaza 
edilecek silahların müşterek mikdanna 
aid bir formüle iatinad etmeıi gerektir. 

2 - Bu mikdar, silahlan bırakma 
diitünüşüne gÖl'e mümkün olduğu ka -
dar aıağı olarak tesbit edilmek gerek -
tir. 

3 - Herhani.İ bir ulusun diğer bir 
. 1wa saldırmasının güç ve bizzat ken. 

Bu prensipler dolayıaile Japonya hü. 
kiımetinin yaln•z taarruz ıilahlarını mu. 
halaza etmekle lı.almıyarak prenıip aİı· 
temi kabulü auretile deniz kuvvetleri • · 
ruında nisbetsizlıkler vücuda gelmHi. 
ne aebeb olan Vaşington anlaşma11run 
devamına muvafakat etmesi mümkün 
değildir. Bundan başka bizim ulusal 
prestijimizin fevkalade zararına olarak 
bize aıağı bir niıbet verilmesi ulusu • 
muz için daimi ve derin bir- memnuni 
y~tsizlik kaynağı olarak kalacaktır. Hü
kumetimiz, diğer ulusları bu anlaşma
n;n bitmit olduğunu kendiıi ile beraber 
itibara davet eyledikten ve bu davet o 
uluslarca onanınadıktan &0nradır ki yal
nız başına hareket etmeğe ve bu ihba. 
rı yapmaya karar vermiıtir. 

Halıhazırda japon hükumeti tarafın· 
""" alınmış olan tedbir, esaslı sıyasa -
mızın mantıki neticesidiri. Bu sıyaaa, 

Vaıington anlaşması yerine kaim olacak 
diğer bir itilafnamenin yapılmasını güt
mektedir. 

Hükumetimiz, bütün alakac!arlar ıçin 
adilce ve birlik güden bir itilafa vasıl 
olmayı tiddetl~ arzu etmektedir. 

Hükümetimiz, Vatington anlat11'All
run bitmit olmaaına rağmen, diğer u • 
luslarla aynı aıayretle dostane müzake
relere devam etmeye hazrrdll' 

Silahlarını artırmayı zerre kadar ar
zu etmemekte olan Japonya, bir ( teh
did etmemek) ve saldırmamak µrensibi 
vlicuda getirmek, taarruzi harb silahla. 
rını ortadan kaldırmak veya mühim mik. 
darda '·ksiltmek istemektedir. Sağlam 1 
bir eaaaa dayanan devamlı bir barıt an· 
cak bu suretle vücuda aetirilebilir .. 
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Bugün gazetemiz 
12 sayıf adır 

Her yerde 5 kunq 

Hukuk Fakültesinde inkılab dersleri 

Bay R. Peker dün sıyasal fıı·kalann 
doğuşuııu anlattı 

Lllieral devlet tipinin ımııf ve zümre mt•11faatlerJ güden dlj
nrk fırka1arı yeı·ine ulusa dayanan, ulus İl!fteklerini omudıyan. 

ulusa ~elecek tehlikc·lt·ri gc»iii"" liyen ıek lırkalar devrindeylıl. 
C.H.f. Genel Katib; Bay R. Peker, 

dün Hukuk fakültesinde. büyük bir ta
lebe Ye dinleyici kalabalığı karımnda in. 
lnlab derslerinden birini daha verdi Her 
temaı ettiği noktayı tam bir vuzuh ve 
lalahiyetle aydınlatan ve (11yaaal fırka
lar) ı mevzu alan bu derıin bir hulıua
sını okuyucularunıza veriyoruz: 

" - lnaanlar, dağınık devirlerini ge. 
çirdikten ıonra, İptidai bir devlet tipi 
meydana çıkıyor; bu ilk devlet tekli, fe
odalizm, derebeylik şeklidir. Feodal dev. 
letlerin birbirine hücumu, biı·birini ye • 
mek hırslan, iıtila hevesleri neticeıin· 
de büyük devletin ortaya çıkmasına ilk 
amil oldu. Bu feodal devletlerin bir ara. 
ya geliıi, tekillerini değiştiriıi abıolütiz
mi ve monarti idareleri doğurdu. fftkat 
feodal zihniyet, değiımit d<' ;; "idi. Bu 
devletlerin baılarında hanedanlar vardı. 
ve halkın devlet işlerine en küçük bir 
müdahalesi bile adet değildi, böyle bir 
hak tanınmıyordu bile. Hürriyet ihtilali, 
halkın devlet idaresine, ilk dela dar mik. 
yalla batlayıp gittikçe ölçüıü genitleyen 
müdahalesini getirdi. Nihayet bu mü -
dahale, son meırutiyet veya cümhuriyet· 
le idare edilen memleketlerde halk ve 

millet mümeuillerinin, devlet adamları
nın iılerinı mürakabeye, kabineleri be
ğenmedikleri zaman dütürmeye kadar 

ilerlemiı ve bu suretle halk devlet itine 
batını ve parmağını t0kmut oluyordu. 
Bu ıuretle parlamento hayatı baıladı; 

parlamento hareketleri. 11ya1al kanaatle. 
rin değiıikliği yüzünden 11yasal fırkaları 
doğurdu; feodal devreden ve monarıik 
idareden sonra, liberal devlet tipi mey
dana çıktı. Biz, umumİfetle. 11ya1al fır· 

kaları, liberal devlet tipinin kurulup it
lemeye batlamuından sonra brulmat 
müesaeseler diye mütaJea eclecefia. 

Liberal devletin zaman •e hadi...._ 
rin icab ve zaruretlerine göre istilaalesl 
neticesinde, parlamentarizmin lcarıpldıp 
ve iktıaadi liberalizmin istismarcıhiw rü.. 
zinden, unıf tuıvgalarınrn ela bat pe
termeaile ya smıf diktatörlüğü de.leti, 
yahut da reaksiyonları olan otorite deY· 
letleri (hıtist ve nasyonal sosyalist deY. 
Jetler) meydana çıkarken bir tarafta. 
da, Türkiyede bunlardan, her balumdaa, 
ileri ve yeni ya .. yışa, kendi hayat prt
larına tamamiyle uygun bir batka deYtet 
ıekli: Ulusal devlet şekli doidu. 

(Sonıı 2 incı ~ayı/ada) 

--~----·-..--------
Yeni Türkiyenin 

gidişi 
Sovy<'llerin devrimimiz için ha .. 

zırladıkları tarihin üçüncü 
cildi ba!!Jılıyor 

Moıkova, 30 ( A.A) -Sosyaliıt öko. 
nomi basımevi, yakında •ry eni TGrldy• 
nin giditi,. namı altında , Atatürlı'iiıl 
1927 ydında Cümburiyet Hallı F...U.. 
kongresinde ıöyledifi nutkun üçld 
cildini neıredecelctir. 

Bu cild, Türkiyenin kurtuhaı ....... 
nan 1920 ydı bqmdan 1921 niaa.a a,... 
kadar olan kı11mını ihtiva etmektedir. a. 
cildde nutukda geçen coirafi ilimleri, 
ıürkçe tabirler ve kelimeler haldcm• İA
hat bulunduiu ıibi aynca bu cil .. ıe. 

(Sonu 2 inci sayrfada) 

~----------------· ------------------~ 
Ak günde hiJalia Jımeri ıınutnııyalım 

kara aünde o bizi unutma~ ,., 

Yeal , ... balosaada 



SA UFA 2 

DIŞARDAN 
DENlZ GüRVŞ~IELER1 

Japonya bir beyanname 
neşretti 

Japon hc)anmmıesi ulnşlarm 
im alatHlaki sı)a"a mı anlatıyor 

Vac;ington, 30 (A.A.) - Japon elçi
ai Bay Saito. Japonyamn 31-l 2.936 ta
dhinde Vaşington andlaşmasını feshet
mek istediğini Bay Hull'e resmen bil· 
ainnis ve japon düşüncesini aydınlatan 
'bir beyanname neşreylemiştir. Elçi bu 
beyannamede yeni bir andlaşmanın ya

ıulacağı umudunu ızharla Japonyanın 

diğer deniz devletleri de aynı suretle 
hareket ettikleri takdirde, bütün saffı
harb gemileriyle tayyare gemilerini kaL 
dumağı ve bahriyesini yarıya indirme
li kabul edeceğini bildirmektedir. 

Sovyetlcr Birliği ve AJmanya·nın 
da ilavesiyle Vaşington andlaşmasmın 
feshinden bir yıl sonra yeni bir ko. 'e
rane toplanacaktır. Fakat Amerika'da 
feshin cihan barışı için sayısız zorluk
lar doğurabileceği zannedilmektedir. 
2ira bu suretle yeni deniz ve ticaret 
rekabeti ortnya çıkma-kta ve İngiliz -
mnerikan münasebatının heyeti umu
miyesi mevzubahs olmaktadır. Denili
yor ki, japon meselesi ya iki anglo
aakson ulusunu kati olarak yaklaştıra
bileceği gibi anglo - sakson acununun. 
manevi de o sa, birliği rüyasına son da 
verebilecektir. 

Amerikalılar japonlara karşı deniz 
ftstünJüklerini muhafazaya azmetmiş 

otmakla beraber İngiltere ile birliği de 
muhafaza etmek istiyorlar. İngiltere 
ise Avrupanın en kuvvetli iki devleti· 
nin donanmaları mecmuuna müsavi bir 
donanmaya Rahip olmasını istemekte

dir. İtalya Fransa ile müsavat istiyor, 
J;'ransa ise Almanya ile !talyanm filo
ları mecmuuna müsavi bir donanma is
tiyor. Fransrz - İtalyan silah yarışı İn
giltere için yeni inşaatı istilzam edi
yor ki bu da ingiliz - iapon rekabetini 
intaç edecektir. 

Nihayet Amerika, pasifik denizin
deki teslihatın çoğaltılmasını yasak 
eden hükümlerin ve Çin'de açık kapı 

eıyasasının ve andlaşmayı imza eden 
de-veletlerin uzak şarktaki erazilerini 
zaman altında bulunduran dokuz dev -
Jet ve dört devlet andlaşmalarının da 
Vaşington andlaşm.asırun feshile bi.r-

Tıkte sakıt olacağı kanaatindedir. Ja
ponyanın, birinci derecede bir sevln.!l
ceyl} noktası olan ve her türlü himaye
den mahrum bulunan Felemenk Hin
dietanına karşı alacağı vaziyetten en
dişe edilmektedir. Dunımun anahtarı 

hiç şilphesiz İngilterededir. Amerika
fılar, bir birlc,me mahiyetinde olma
makla beraber gelecek deniz konferan
tında Japonyayı düşünce dahilinde ha
Rkete acvlc edecek bir İngiliz - Ame-

rikan anlapnasını umud ediyorlar. B~
mınla beraber, lngiltere'nin, Mançun-

de ticari tavizler karşılığında, Çinde 

as•k kapı aıyasasınclan vaz geçmeğe ve 

Japonların düşüncelerini kabul ile aıne
rlkalılann görüşlerine aykırı olarak 

•11f ltruvazör adedini çoğaltmağa ka
rar ftrmelerinden korkuluyor. Ameri-

b en ziyade 1ngiltere'nin hoşuna git
mek içindir ld, denizleri• serbestiai 
haldundaki umdele-rinde değişiklik ha

zırlamakta olduğu gibi, japonlarm u-

3ak şarktaki tesirlerini tC"Yaziln ettir

mek için de sovyetlerle dostluk müna-

9Cbetleri tesis etmiş ve yeni Nikaraga. 

va kanalını hazırlamakta ve AJaska sa
hillerini faal bir surette istikşaf et

mektedirler. 
M. Saito M. Hull'ün odaaıaa tam 

&ile saatinde girmiş ve 12 yi 12 daki 

b geçerken çıkmıştır. 
M. Salto gazetecilere bildirişinde 

Japonyanın 1936 yılından önce her tür-
11 görüşmelerde iş birliğine an.ık b~
'ıunduğunu, ancak bu hususta hıç bır 
mUsbet programı olmadığını bildirmiştir. 

Anlaşmanın bozulduğu ltalyaya 
da bildirildi 

Roma, 30 (A.A.) - bapon biiylik 

elçiıi, Japonyanın Vatington and1:1şma 
•ından n11 a-ectif ini hbkfunett bildir-
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GELEN DUYUMLAR Bay 
Hukuk Fakültesinde iı-ıkılab dersleri 

R. Peker. dün sıyasal 
doğuşunu anlattı 

fırkal:' · ın 

Japon elçisi kararı bildi
ren bir nota verdi 

Vaşington, 30 (A.A.) - Dün Öğle 
vakti japon elçisi, dıprı iılcrı bakanlı

ğına giderek Vaıington andlaşmaıının 

feshine Rid notayı vermiştir. Ayan mecli
si bahriye encümeni baıkam Bay Vin
ıon Vaşington andlaşmasının feshedil
miı olmasından dolayı teessürlerini bil
dinnif ve Amerikanın emniyeti ve mü
dafaası için S. 5. 3 nisbetinin muhafaza 
edilmesinin zaruri olduğunu söylemi§-
tir • 

Vinııon demiştir ki: 
"- Deniz silahlarının tahdidi, barı

ıın menfaati namına :zruridir.,, 
Mumaileyh, bu andla~manın bozul -

duğu umana kadar geçecek iki yıl 
içinde bir uzlafma vücude getirilebilece~ 
ği umudunu iz.har etmiıtir. Bu yeni iti
laf ahkamına göre, Va~ington ve Lon
dra andlaımalanndan mevcud tnhdidat 
prensibleri ipka olunacaktır. 

Japon elçisi de iki yıl.fan Önce bir 
itilaf vücude getirileceği umudunu iz
har etmi,tir. 

İngiJ tere ve Amerika 
teessüf ediyor 

VaJington. 30 (A.A) - Vafİngton 

andlqmasmın feshi dolayısile bura in
gila mahfellerinde teessür izhar olun
maktadır. 

Bu feshin, silahlan bırakmanın ge

nel vaziyeti üzerine arzu edilıniyecek 

bir takım tesirler icra edeceği mütalea

sında bulunulmaktadır. Amerikan görü

şüne göre, f eah iti. çok vahim bir ted

birdir Çünkü, büyük Okyanusta t'mnİ

yet mÜsaTatını muvaffakiyetle temin e

den bir sistemi yıkmış oluyor. 

İngiliz kaynaklarmm göriişii 

Londf".a, 30 (A.A.) - Vaşington 

nndlaşmasmın, bozulması üzerine eyi 
mallımat aJan ingiliz kaynaklarının 

görüşü, sistemin yıkılmadığı ve fakat 
bir faslın kapandığı merkezindedir. Bu 
intıba nikbinli~n ne kadar uzaksa 
betbinlikten de o kadar uzaktır. Kara 
ve bava silahsızlanmasının mümkün ol
duğunu, deniz ailahsızlanması örnek 
getirilerek göstermek resmi söylev
lerde bir alışkanlıktı. Daha yalan 
zamanlarda Sir Con Saymen emniyette 
birliğe ve adcd birliğine itiraz etmek
te ve son senelede, ? 3 yılhk tatbika+ı 
ingiliz bütçesine milyarlar kazandıran 
Vaşingtoe andlaşmasmın ana hatlarını 
müdafaa için kendisiyle anlaşmış oldu
ğunu amerikan murahhas heyeti temin 
etmekte idi. Bununla beraber. İngilte-re 
deniz silahsızlanma davasına tamzmen 

kaybolmuş gözil ile bakmaktadır. Önce 
görüşmeler sırasıada tamamen prestij 
meselesinden ç.ıkan endişelerin oynadı
ğı oyunu mutlak surette müdriktir. Bu 
görüşmelcrdt her iki cihet de prensip 

itibariyle itiraz edilmiyecek şu veya 
bu tavizi reddetmek için ekseriya ef
kSn umumiyeyi ileri sürmüşlerdir. A -
merikan ve japonların haleti ruhiyele
rinden CSti!rU İngilizler diplomasi yolu 
ile anlaşmanın daha kolay olacağını sa. 
myorlar ve hatta yalnız keyfiyet itiba-

riyle silahsızlanmaya ait Uç taraflı bir 
anlaşmanın temellerini atan bjr teşe't>
bUs daha dünden yapılmış bulunuyor. 
tşin uzun silreccği muhakk2ktır, faka.t 
bunun aadlaşmanın bozulduğu gün dü
,nnuımesi, bir sonuca varmak hus~
ıundaki kati arzuyu göstermektedır. 
Vazifesine aadı'k olan İngiltere deniz 
konfeı-ansının lçtimaa davet edilmesini 
yerinde gösterebilecek ve konferansın 
muvaffakiyetini kolaylaştırabilecek her 
türlil teşebbüs ve tavassutu yapacaktır. 

LEHlSTAN'DA -------
Bay Bek Stokholm'da 

bekleniyor 
Varşova, 30 (A.A) - Pat ajansının 

Stokholm bildiricisi, leh dışanişler baka

nı Bay Bek'in yarın akşam Stolcholm'a 
gelmesi beklenilmekte olduğ~u haber 
veriyor. Bu ziyaret husust mahıyette o-

SOVYETLER B1RL1GlNDE 

l\'1ıısiki devrimimi
zin Rusyadaki 

al(isleri 
Sov) et raci) o ·u Tiirkiyc ic;in hir 

konfrrans - konser serYİ"'İtw 
başlıyor .• 

Moskova, 30 (A.A.) - Sovyet Rus
ya müziksel acunu, bugün Türkiyedc 
yapılmakta olan musiki devrimini bü
yük bir abay ve alaka ile takib etmek
tedir. 

Radio gazetesi bu devrime tahsis ct
tigi bir makalesinde diyor ki~ 

"Ulusal türk kültürü devriminden 
bir parça olan musiki devrimi savaşma. 
Türkiyenin ulusal kurtuluş savaşı yat. 
tığı 1919 - 1924 yıllarında başlanmış
tır. Türkiyede musiki devrimi, Anka
n ve lstanbul konscİvatuvar\arrnın 
türk halk şarkı ve danslarını dCTleme 
büyük iŞi neticesinde kabil olabilmiş
tir. Türk ulusunun yaratıcılık kuvvet
lerinin uyanması sayesinde, Türkiyede 
fen, sanat ve kültür alanlarında değer
lerin yeniden ölçülmesi kabil olabil
miştir. Bu ölçme sonucunda, Türkiye 
şimdiye lcadar türk tarih, edebiyat, dil 
ve sanatının iJerleyişi yoUarını tnyin 
eden birçok otoriteleri tanrmaktan vaz
geçmiştir ... 

Gazete, asıl uusiki devrimi hakkın
da şunları söylüyor: 

"Türkiye'nin musiki devrimi hare
keti, bir taraftan. islam kültürü ile be
raber türk ulusuna kabul ettirilen dini 
hazin melodilere karşı bir aksiilamel 
ve diğer taraftan padişahlar rejiminin 
diğer ananeleri yanında avrupalı sey -
yahlar için kullanılan adi elczotizme ve 
sör. de t\\rk şark musikisi.ne bir veda
dır.,, 

Gazete, musiki devriminde Ata
tilrk'iln büyük rolünü tebarüz ettirdik
ten sonra Türkiyede rus musiki oku
luna ve sovyet kompozitörlerinin es -
]erine karşr duyulan alakadan bahisle 
lliyor kiı 

"Türk musikişinasları tarafından 

gösterilen arzuya cevaben radyo ile 
musiki neşriyatı dairesi, Türkiye için 
bir konferans-konser silsilesi açmağa 

karar vermiştir. Bu konserlerin prog
ramları, Türkiyedeki musiki devrimini 
a1&kadar edecek musiki parçalarını ihti
va edecek ve eserlerinde şark melodile
ri kullanan rus okulu kompozitörleri 
nin eserleri i~ Sovyet Rusya ulusları
nın ulusal musikisini tetkik ile uğraşan 
sovyet kompozitörlerinin ~erlerinden 
terekküb edecek ve aynı zamanda sov· 
yet musikisinin ilerleyişini de g~tere

ccktir.,. 

Hir cıski Leh mnJıabirinirı yazı ı 
Varşova, 30 (A.A) - Eski muharlb. 

kr federasyonundan saylav Goy Kuri • 
yer Varşavski gazetesini.n bir ~uhabir.i
ne Fransa - Almanya ve Lehıstanı ih
tiva eden bir Ü§ilcr andlaşmasım müm -
kUn zannettiğini söylemiş ve fakat Al· 
manyada eski muharibler taı:afından ya. 
pılan görüşmelerin fransız hilku?1etinin 
malfımatı haricinde cereyan etmış oldu
ğunu temin eylemiştir. 

Yeni Türkiveııin 
.! 

gidişi 
(Ba:şı 1 inci sayıfada) 

nel barb batından 1922 yılına kadar Tür 
kiyede olup biten ıeyler hakkında ter• 
tib edibniı bir de tarih hulasası ilave c -
dilmiıtir. 

Atatürk tarafından nqrolunan zen. 
gin ve geniı veaaikten baıka, sov7cl ba
umcvi bu cilde, Atatiırk'ün mevzuu bah
settiği vekayie ittirak etmi§ veya bu vc
ka:rii görmüı. Sovyet Ruıyada az tanm· 
mq bir çok türk ve yabancı yazıcıların 
nqriyalmdan parçalar da eklemİftİr. Ki. 
tab aynca Türkiyenin ulusal kurtuluş sa
vaıırun muhtelif safhalanna aid bir çok 
resimlerle de süslenmrştir. 

Kitabın dördüncü cildi de matbaaya 
verilmiıtir. Bu cild ulusal kurtuluş sa
va§mtD Lozan andlaşmaıına ve cümhu -
"7etia ilanma kadar olan losnnlannı ih

.Wa edecektir. 

(Başı 1 inci s:ıyıfarla) 
tık nmanfarda, devlet işleri, dıı: s1-

yasaya, iç ve dış korunmaya ve bir de 
maliyeye iahisar ediyordu; bunların 

dışında kalan işler, o zamanlar devle
tin vazifeleri arasmde değildi. Hat•a 
bu saydıklarımızdan dış sıyasa bile 
devletin işi olmaktan çıkıyor, bastaki 
hanedanın gündelik kaprislerinin bir 
aleti, bir iyreti neticesi halini alıyordu: 
onların bir infiali vey.ı bir hoşnudlu
ğu, izdivac şeklinde iki hanedan mü

nasebeti. bütün ulusal menfaat çarpış
malarını kolayca bir kenara bırakan ve 
aradaki bütün muğlak meseleleri üstün
körü hallediveren veya bir yana <ıtan 

siyaset umdeleri oluveriyordu. Askt'r· 
lik meselesinin devlet işi olması da 
dış düşmanlar için zorla toplanan ve 
sonralan para ile kullanılan adamların 
hanedan ar:nılanna göre şura)'2 bura
ya sevkedilmesi şeklinde tece11i e
derdi. İç korunmada başlıca endişe. 

sarayın karnı ve gözü doyurulmuş, bir 
takım muhafızların ve eli kamçılı in
zıbat kuvvct1erinin elden geldiği kadar 
çok ve ceberutlu hazır bulundurulma
sından ibaret kalırdı. Maliye işi, para 
sıyasasr ise, halktan başta bulunan is
tediği, sarfedeccği kadar parayı verim 
kabiliyeti hiç hesaba katılmadan zorla 
toplamak ve ekseriya sade keyf için 
harcamaktan öteye geçmczdı. Feoda
Jizm'den monarşiye geçildikten sonra 
da; devletin vazifeleri artmış. şimdi 
olduğu gibi dal bud:ık salmış değildi: 

yukanda saydığımız vazifeleT birar. da
ha şümullendirilmiş ve şuurlandml

mıştı; usuUer biraz daha muntazam ve 
makuldü, o kadar .. Liberal devlet şek
lini aldıktan sonra devletin vazifcle-ri 
arasında, okuma, bayındırlık, sağlık 

sağlamlık ve soysal yardım da yer al
mıya başladı. ökonomik ve soysal iş
ler de devlet işi içine girdi. Devlet iş-

leri, böylelikle tienişleyip arttıkça o
nunla muvazi olarak yürüyen ve geli
şen siyasi fırkaların işleri de girift ve 
geniş bir hal ıaldı. Bu suretle, devlet 
idaresinde. kanaatler. tarzlar. usu11er 
ve hareket noktaları etrafında daha faz
la fikir ihtilafları baş gösterdi: siyasi 
fırkal~rın sayısı çoğaldr, programlan 
yeniden çizildi: fırkalar mücade1esi 
hfid bir şekil aldı. 

Sıyasal bir fırb, kuracağı devlette 
ulusa 1 işlerin ana çizgileri Uz erinde 
tatbikat teferrüatlarında olmasa bile 
fikir bakımından biribirine inanan ve 
dayananların kurduğu bir tesistir. Bir 
ıyasal fırkayı kuran ve yürüten un

:ıurlar. bu progr.unlum üzerine namus 
sözü •emıit aayıhrlaı-. Teferrilatlı ça
lışmalar merinde bir takım fikir bat
kalıkları olsa da; bualar bir ayrılık do
ğurmaktan uuk bhrlar: Karşılıklı 

:feragatler. blribirlerini gözetleme ve 
uzlapıalar bntiln bu ihtilafçıkları 

halleder. GünUn meselesi Uzerlnde ve 
IJeriyec ıLrayctl lmldnı olan bir ayrı
lık doğar ve devam edene fırkanın 

amacına varmasına hnkin kalmaz. 

Fırka programlan, bir kip tarafın. 
dan d\iıünülerek bir takım meselelerin 
halli yolunda aıralanıvermiı maddeler 
yığını demek değildir. lleri bir sryasal 
fırka, onu kuran imanların içinde bu
lundukları mUhitin 'eraitini ve ulusun 
istek ve gidişlerini göz önllnde tuta
rak, birlikte geçirilmiş tecrübelerden. 

görgülerden ve idareci bir yaşayıştan 
sonra hayattan bulup çıkardıkları haya
ti ve tatbiki ltabiliyeti olduğunu bil
dikleri bir takım umdelcrin terkibidir. 
Bir fırka programına, asıl kıymeti ver. 
direcek budur~ uzlln ve içinden çtkıl
maz olmaa, edebt ve mufassal yazılma
sı, hayatı hiç bir kıymeti ona izafe et· 

tiremez. Sıyasal bir fırkaya kuvvet ve 
kudretini veren en büyük lmil. şeftir. 
Şef, fırkanın iradesini. şerefini ve ha
yatiyetini temsil eder. Şef, fırkasını 

kendi ruhundan besler ve ona verdiği 
heyecan ve hararetle mtihitini ısıtır ve 
aydınlatır. Baska mühim ve geniş te
şekkülleri değil: sade, Uç kişilik bir d
cat1 teşekkülde bile bir baş, bir hakiki 
idareci olmazsa o şirketten umulan 
faydalann hiç bid meydana geletne'z. 
Bu mi!lal: bir büyük siyasi teşekkü' .. 
bir fırkaya gelene kadar buyütülür ve 
2enleletilirse şefin elilİZ ehemmiyeti 

derhal tebarüz eder. Bu İtilıar1a: Ctınl
huriyct Halk Fır1:ası. d~nyanın en mcı~ 

hariyetli fırkası ve tıirk ulusu, dünya
nın en IJ;ıhtlı ııhı<:udrır. Biıtün fırkata. 

nn imrendi•,i bir fıı ka, butun ulusların 
imrendi;;i hir ulus· Çunku Şdi, emsal
si., bir Sefi Y'.1r .. 

Nar.ari ınal(ım;ıtt2n ziyade irı .. .'e 
ya$<1dq;:rmız gi.ınün ivcah ve inanlarrnı 
telkin eder bir amacı gt.iden bu dersler
de fırsat diişmiısken ıınu tcbaruz et• 
tirmek gerekli yor ki. tek tc:k adamlJr, 
kıymetJcri ne olursa olsun, sosyal ba
kundan, yüce işleri basarmak bakml'n. 
elan sıfırdırlar. Bugimkü bayatta üstun 
olmak ve hatta tutunmak için. bir uıu
sun kafası ve yüreği işliyen insan' .. rı· 
nın bir ana inanışta. hır ana yolda oe
raber oJmaları. bir olmaları esaslı şart• 
tır. En üstün bir devkt po1itilc:as1 gu
den Türkiye rejimine yalnız inanmanı. 

:ıı ve baj!Janmanız:ı dilemek değil: yarın 
hay~ta karıştığmız zaman yanınızda. 

bera~rinizde ç.alışanlata da aynı şeyi 

telkin eylemenizi dilerim. 

Yeryüriinün içinde bulunduğumuz 

haline bir göz atalım: Bilgi genişlemelO 

tc, hızJanmaktııdır. Bir hektotonl.ır 

devrindeyiz: bir düğmeye basm:ık1a 

yüzlerce tonn h<lrekete getiriyoruz: 
mesafeleri rametmekteyiz: Yeryüzü sa· 
vaşmdan evel Manş denb:lni tayyare 
ile geçmek bir fevkaladelikti bug{ln 
Babrimuhit1eri aşan postalar tesisi dev
rindeyiz. Bütün bu gelişen, genişliyen 
hayat içinde devletin füerine yüklen
diği işleri basarması için tam bir ibtı .. 
sas. k1ymet ve güven Hızım. Her iş. u .. 
luslaşıyor. Profeı;yonel askerlik, pr~ 
f esyonel ticaret, uluslaşmıştır: İktı&a .. 
di vaziyet. ulusal bir Hkonomi halinde 
en uygun şeklini buluyor; kiiltllr bi!~ 
profesyonel olmaktan çıktı; o da uluı .. 
]aşmakta: onun da ulıışlaşması, ulusa 
yararlı olması. yent hnyat gidi ine uy-

ması için birinci şart. 

İşte bu manzara karşısında ve bu 

vaziyet içinde: bir takım zilmre ve sı .. 

nıfJarrn kendi menfaatlerine uygun ~ 

larak öne sürmele istiyecelclerl bir ta.o 

krm telakkilerden doğacak, ulusal poli .. 

tika hayatında engeller ve muvaffakı· 

yetsizlikler doğuracak, dağnık, karışıli 

bir fırkalar hayatının doğması. devletiıı 
bu kadar ihtısas. kıymet ve gllven işi
ni zorlaştırmaktan, knrıştırmaktan. tö.. 
gezdirmekten ba~ka fCYe yaramaz. Li. 
beral devlet tJpinin da~nı'k fırkaları ye.e 
rine ulusun bütlin isteklerine omuz ve,a 
miı. biltiln tehlikelerini göğilslemiş teY 
fırkalı idarelerin muvaffak olacağı öe.. 
virlerdcyiz. En uygun devlet şekli, na
sıl monarşi değilse atckiJer de değil· 
dir; ulusal devlet tekli. bizim tcklimll!.o 
dir, tek fırka teklidtr ld: Ayakta du. 
racaktır. muzaffer olmU§tur •re muzaf•. 
fer olacaktır. 

Yoksul çocuklara yardım 

Kıı geldi; lrıtın aofupndan ve bu 

soğuğun getirdiği hastahklardan yok

suz yurdd31larmuz:ı: konımak hepimi .. 
zin boynumuza borctur. Bu boreu 5de<1 
miş olmak için kullanmadıtınız e.'kl 
çamaşırlarınızı, çocuklannızın eskileri• 
ni ''Çucuk esirgeme kurumu,.na verini• 

Çocuk Esirgeme kurumunda 
parasu muayeneler 

Çocuk esirgeme 'kurumu sağlık ve 
eoysal yardım mildilrlU§Unc tayin edil .. 
mlş olan çocuk hasta1ıkları miltehatot 
sısı Bayan Dr. Fahriye her gün saaf 
l 2 yekadat hasta çocukları; 

Bayan Dr. Fıtnat pazart~i. pe1' 

şembc günleri saat H ten sonra iç ha.o 
talıkh anneleri ; 

Sah günli saat 1-4 ten sonra da barit 

d hastalıklı anneleri: 

Doğum ve kadın bastaJıkları müteı 

hass.ısı Bay Dr. İsmail Hikmet ~arp.ını

ba gUnleri aıaat 14 ten sonra gebe ka· 
dın1ar ve kadıa hastalıkları muayene
lerini çocuk sarayında yapmaktadırlar., 

Gebe kadınlardan muntazaman mua• 
ycneye gelenlere doğumunda kurum e"' 
beteri vasıtasile her tUrJü yardım ya .. 
pılmaktadır. 



Jl iLK.KANUN 1~34 PAZARTESi 

Ankarada Dumlupınar 
nahiye kongresi 

Dumlupınar nahiyesi Cümhuriyct 
rtıılk Fırkası Kongı·esi 28. 12. 934 cuma. 
akşamı Saınanpazarında nahiye binasın
da yapılmıştıı·. Kongre başkanlığına Ca
fer Tayyar Öker seçilmiş, kongı·e dilek. 
}erinden bir sene içinde olup bitenleri o
cak!ann çal.şma örneğini, fırkamız dev • 
rimilc yapılan büyük işleri anlatmış, na
hiyenin bir yıllık geliri ve giderini bil -
dirmiş, geçen sene kongresinde kabul e. 
dilen bütçenin kati hesablarını göster. 
miş, kongrece onay görülerek 935 sene. 

si bütçesi anıklanmııtır. 
Kongrede bulunan fırka vilayet idare 

heyeti reis vekili Bay Mümtaz Ökmen 
Atatürk'ün selam ve iltifatlarını kongre
ye bildirmif, kongre bu büyük iltifattan 
dolayı kıvanç içinde kalmış, derin saygı
larının Atatürk'ün yüce katına sunulma. 

11 kararlaıtırılmıtbr. Bay Mümtaz Ok. 
men Cümhuriyet Halk Fırkasının ana va. 
sıflarını anlatmıı ve her ana vasfı üze _ 
rinde uzun izahat vermittir. 

Kongre başkanı Bay Cafer Tayyar 
Oker dil inkılabının kıymet ve ehemmi
yeti hakkında bir söylev vermiı, türk di. 
linin yabancı kökleri atmasının büyük 
bir kurtuluf olduğunu, türk dilinin bun· 
dan sonra kuvvetleneceğini ve güzelle. 
ıeceğini anlatmıf, soyadı almanın öz: 
türkçenin icablanndan olduğunu söyle_ 
miıtir. Bu vesile ile kongrede bulunan
lara soyadı verilmittir. Soyadı alanları 
aıağıya yazıyoruz: 

Öker - Eczacı Cafer Tayyar 
Mengün - Atatürk Erkek okulu baı 

muallimi Milat. 
Baıyazgan - Avukat Said 
Bağlum - Kurultay Evrak M. Tev. 

fik. 
Kınacı - Tüccardan Bay Mustafa 
Karakaya - Tüccardan Kara Veli 

Mahmud 

fik 

Onver - Çukurhan Enver Muıtafa 
özkan - Nafıa Vekaletinde Tevfik 
Ozbay - Baytar Ali Rıza 
O nal - Mezbaha muhasebesinde T ev 

Oztürk - Belediye kantarında Bekir 

Sami 
Dımraç - Ekinci Veli Dimraç 
Tuna - Poıta Bat memuru Cevat 
Aksoy - P. T. M. Nazım 
Tabrak - Belediye sağlık memuru 

Abdullah 
Yazıcı - Yazıcı oğlu Salih tüccardan 
Gündemir - Maarif Ve. Cahid 
Küni - Belediyede Ahmed Şükrü 
Şengül - Manifaturacı Şakir 
özdoğan - Maliye mütekaidlerinden 

Ali Niyazi 
Albağlar - Maliye Vekaleti Ahmed 

Hamdi 
Günal _ Urgancı Abdullah 
Ünal - Buğday koruma Me. Ali Ga-

lib. 
Yağcı - Dahiliye mutemedi Ahmed 

Hamdi 
Kur§unlu _ Saraç Jbrasim 
Ayvat - D. D. yollarından Bekir 

Tevfik. 
Akıncı - Koyunpazar mahallesinden 

Galib 
Gürel - Tapu Memuru Ahmed Şevki 
Güngör - Mütekaid kaymakam Sub-

hi. 
Uğur - Halk fırkası Tahsildarı Ce. 

mal 
Batmaz - Doktor Nazmi 
Öztürk - P. T. T. lsmet 

Börekci - Ankara müddeiumumi mu-

avini Fuad 
Kadan - Hamamcı zade Husam 
Sünker - Eczacı Ihsan 
Bulgurlu - Tüccardan Salih 

uLUS 

• 
iÇ DUYUMLAR 

Bakanlar Heyeti 
Bakanlar Heyeti dün öğleden 

evel toplanmıştır. 

Bulgaristan"daıı kacak eker .. 'ı: 

sokan yeni hir şebeke 
lstanbul, 30 (Telefon) - Bulgaris. 

tandan Türkiyeye şeker kaçakçılığı ya. 
pan bir şebeke daha meydana çıkmıştır. 
Kaç?.k olarak Türkiyeye getirilen ve 
şimdiye kadar tesbit edilen ıekerin mik. 
darı 235 tondur. Tahkikata başlanmı!Jtır. 

Bfr kucluz k<>pck yirmi 
ki~i yi 1!-ill'Ch. 

htanbul, 30 (Telefon) - Eskişehir. 
de küçük bir kuduz köpek tarafından 
ısırılan 20 ki,i tedavi edilmek üzere lı
tanbula getirilmiştir. 

İngiliz murahha!oilarl 
İngiltere hükumeti yeni ticaret an. 

laşması müzakeresine başlanmaıı için 
murahhaslarını tayin etmiş ve isimlerini 
hükiimetimize bildirmiştir. Murahhas
lar Ankarada bulunmaktadırlar. 

l Tmmni meclis !'it·c;imlt·ri 
,·•·nileniyor 

Kadınla;ımızın d·a iştirakini te
min edebilmek için umumi meclis 
seçimlerinin yenHenmesi hakkın
daki kanun resmi gazetede çıkmış 
ve İçeri İşleri Bakanlığı kanunu 
vilayetlere bildirmişti ... Meclisi u
mumi seçimi saylav seçiminden 
birkaç gün sonra yapılacaktır. 

Jtalya İff• klirirı~ miifMeti uzatıldı 
Türkiye - İtalya kliring uzlaşma 

müddeti ikincikanunun 20 sinde 
bitecekti:-. Ökonomi Bakanlığı ye
niden yapılacak kliring uzlatması
na esas olmak üzere Maliye Ba
kanlığından bazı malumat iste
miştir. 

n·a~ hukuk hakimliO.i 
"" Sıvas asliye hukuk hakimliğine 

eski Samsun asliye hukuk reisi B. 
Celal tayin edilmiştir. 

Hay Kurcloğlu J.'aik Atina"ya 
eritti 

Ö '"' konomi Bakanlığı müsteşarı 
Bay Kurdoğlu Faik Atina'ya git
mek üzere dün akşam lstanbula 
hareket etmiştir. 

Ttıhiht•limizt• alınanlar YC 
ol 

~ıkarılanlar 

Resmi izin almaksızın yabancı 
devlet tabiiyetine geçmiş bulunan 
(265) şahıs tabiiyetimizden çıka
rılmış ve hicret ve iltica suretiyle 
~e~lek.eti_mize gelen 2746 şahıs 
tabııyetımıze kabul edilmiştir. 

Y eşilöz - Fevzi 
Özemek - Dişçi Sıdkı 
Sönmez - Bay Talat 
Barlaş - ihya 

Tiryaki - Belediye hesab l. Mü. 
Hasan 

Tüzün - Devlet Şurası Me. Asım 
Tondoğaç - Muammer oğlu Muam

'ller 
Sargın - Tüfekçi Ra,id. 

Bu al{saml{i llalo 
' 

Hilaliahmer Ankara merkezi ta-
rafından Ankara Sergievinde yıl
başı için tertib olunan balo bu ak
şam verilecektir. 

Öğrendiğimize göre Sergievinin 
bütün salonları mükemmel suret
te tefriş edilmiş ve dün ak,ama 
kadar tedarik edilen 500 kadar 
koltuk sergi evine taşınmıştır. Bu 
büyi.ik salonda aileler için birçok 
köşeler hazırlanmış; on dört kişi
lik bir cazbandm en son danı ha
valarını çalması için nota getirtİ· 
lip provalar yapılmıştır. Bundan 
başka lokanta olarak ayrılan bir 
başka salonda da bir başka caz
band çalacaktır. 

Gene öğrendiğimize göre bilet
lerin üzerindeki numaralarla pi· 
yango çekilecektir. Piyangoda ve
rilmek üzere birçok ulusal mües
seseler gayet değerli eşyayı Hila
liahmere hediye etmişlerdir. 

Balonun büfesi ile lokantasın
da yiyecek ve içecek fiatları ina
nılmıyacak kadar ucuzdur. Mese· 
la likörler 25 kuruş, dondurması, 
meyvası da dahil olduğu halde 5 
türlü supe yüz yirmi kuruştur. Sa
lata, karışık meyva, dondurma, 
limonata, çay, kahve 25 kurut, 
Orman çiftliği birasının fişesi 75 
kuruştur. 

Bu fevkalade geceyi bütün An
karalıların Sergievinde geçirecek
leri umulmaktadır. 

C. H. F. Adapazarı kaza 
kongresi 

Perşembe günü gecesi C. H. f. 
kaza kongresi toplanmıı ve eski 
idare heyetinin raporu ittifakla 
kabul edilerek yeni heyete aıağı
daki kişiler ittifakla seçilmişler
dir: 

Bayan Lamıa Derdkesen, Bay 
Asım Arca, Bay M. Sipahi, 8. 
Galib Doğancı, B. Dr. Süleyman, 
B. Y. Özkaya. 

Vilayet kongresinde eyi ıonla
ra bağlanması için, teklif edilen 
dilekler üyelerin içten gelen alet· 
li sözleriyle de anlatılmıştır. Bun
ların en başlıcası şunlardır: 

Okurunun sayısı ile uyacak bir 
orta okul binasının temini ve ya
kında yıkılmaya yüz tutan şimdiki 
çürük binadan cocukların bir an 
evel kurtarılmas;. 

Çoktandır bakımsız kalan ve 
eyice tamire ihtiyac gösteren ilk 
okul binalarının bir an evel işe 
yarar şekle konulması. 

Evkafa aid olup aylardanberi
dir yaptırılmıyan çark köprüsü
nün bir an evel İşe yarar şekle ko
nularak o civardaki ondan fazla 
köyün kaza ile bağlılıklarının ba
şarılması. Çeltik ekiminin ve to
humlarının düzeltilmes'i. 

Zonguldak'ta seçim 
işleri 

Zonguldak, 30 (A.A.) - Yeni 
saylav seçimi hazırlıkları ilerle
mekte ve ikinci müntehibleri ayır
mak için vilayetin her tarafında 
çalışılmaktadır. İki gün sonra fır
ka namzetleri bildirilecektir. Fır
kaya kadın üye kaydı devam edi
yor. 

Trahzorı 'cla ~avlaY secimi i~leri • • "i 

Trabzon, 30 (A.A.) - Saylav seçi. 
mi itleri hızlP ilerlemektedir. C. H. F. 
ka11ndaki yoklamadan sonra ikinci mÜn· 
tebibler birlikle seçilmiştir. ikinci seçi. 
ciler arasında yirmiden fazla fırkacı ka
dın vardır. 

Trabzon 'da 5'oğuklar 
Trabzon, 30 A.A.) - Havalar so

iumut ve kardan Erzurum yolu otomo. 
billere kapanmıthr. 

Zonguldak"ıa yoksullara yardım 
Zonguldak, 30 (A.A.) - Çocuk esir

geme kurumu okulara devam eden yar. 
dıma muhtaç 250 çocuğa her gün ııcak 
yemek vermeğe batlamıttır. Kurum 
ders yılı batında 129 çocuğun ders le
vazımını almııtır 

Aydın elckıriğe ka\'uşuyor 

Aydın, 30 (A.A.) - Aydında 
elektrik tesisatı yapılma11 için be
lediyenin hazırladığı proje Bayın
dırlık Bakanlığınca onanmııtır. 
T es İsa tın yapılması İçin yakında 
münakasa açılacaktır. 

Kasıanıonu'da fırka kongresi 
Kaatamonu, 30 ( A.A) - fırka vila

yet kongresi her yılkinden çok fazla 
murahhasın iıtirakile ve samimi bir ha

va içinde çalıımasını bitinnit ve birlik. 
le vilayet idare heyetini seçmittir. Bu
gün ilk toplantısını yapacak olan vila
yet idare heyeti baıkan seçimini yapa. 
caktır. 

VrgiilHle ıw•;c kalkıyor 
Ürgüb, 30 (A.A) - Ürgübün her it 

bölümüne bağlı yurddaıları dün gece 
belediye salonunda toplanarak kadınla
rımıza bütün yaıayışta birlik ve ortak
lık haklarının verilmesinden dolayı se
vinclerini izhar etmiıler ve bu yasayı 

bağışlıyan büyüklerimizi saygı ve coı
kunlukla andıktan sonra bu erginliğe 
değeri olan kadınlarımızın ak ve temiz 
alınlarını örten peçenin bir daha kullanıl
mamasını kararlaştırmışlardır. 

Fakir çocukları gi)•Iİrclinı 
Yılbaşından ötürU dış memleketle

rin hepsinde fakir çocukları sevindir
mek için oyuncak armağan ediliyor. 
Çocuk esirgeme kurumu giydirilmesi, 
doyurulması hepimize borc olan fakir 
türk yavruları için yardım, üşüyenleri 
giydirmek için eski çamaşırlarınızı is
tiyor. Vakit geçirmeyiniz. Eski çama
şırlarınız birçok yavruları ve yavrulu 
anneleri soğuğun amansız tesirinden, 
öllimden kurtaracaktır. 

esi topla ntısında bulunan Bayanlar ve Baylar 

C. H. F. idare ı.eyetine .seç'len 
Bayan Lamia Dei#ltuel' 

SAYIFA: ~ 

Dün al:şam A.1' ra radyosunun Zi. 
raat Vekaleti saatind l:aytar Muzaffer 

Öz kan, hay .. an b kımından, ölümiın
den ve hayvan arın memleket ihracatın· 
da büyük bir yer tuttugundan bahsetti. 
Ililiiliahmer saatinde de; Kazım Nami 
Duru, genelik hilaliahmerinden bahı 

ederek büyük savas içinde genelik teş
kilatının hilaliahmcre nasıl yardımı 

dokunduğunu ve bizde de bu teşekkü· 
Jün olmasının yarının savaşlarında işe 
yarıyacağını anlattı. Bundan sonra mü
zik programına geçildi; sanatkar Çe· 
katovski, piyanoda Ulvi Cemalin refa· 
katile Birig'in "Ben seninim,. şarkısını 
türkçc ve Tosti'nin ''lilkü,. sünü ve 
Molodistin "Kader,, ve Helmut'un "'Ge
ce,, şarkılarile bir de İtalyan halk ,ar· 
kısı söylendi ve ajans haberleri verile· 
rek programa nihayet verildi. 

Bu akşamki program şudur: 

Türk dili araştırma kurumu uatl 
Musiki: 

Bethoven Sonate 
Keman : N ecded Remsi 
Piyano: Ferhunde Ulvi 

Gülme saati 
Dans musikisi 
Musiki: 

Schubert Moment• muılcaux 
Piyano: Ferhunde Ulvi 

Haberler --------.-. .-----~ 

Hayır sc,·er yurddaşlar 
Sümer Bank Müdilril Bay İlhami Na .. 

fiz 26 parça yeni Cf ya, lnönü okulu na
mına 34 parça eşya, Cümhurlyet okulu 
sınıf 1 namına 1 O parça eıya, aııuf 2 na. 
mına 14 parça, sınıf 5 namına 8 parça. 
eıya, Yeni hayat okulu namına 50 par
ça eşya. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel mer. 
kezine bağışlamışlardır. Genel merkes 
bu hayır seven Bay İlhami Nafiz ve oklt 
çocuklarına açık teıekkllrlerlni ıunar. 

Samsun bir yıknndan 
kurtuldu. 

Samsun ( Özel bildiricimizdenJ -E
vet Samıun bir yıkımdan kurtuldu Ye 

bu kurtulutu da doğrudan dofruya itf.. 
iyemize borcludur. 

Oç gece evelisi, Kökçü mahalle.inia 
üst yanındaki tek katlı ve tahta evlerd• 

çıkan bir yangın ondan fazla çabyı kül • 

lere çevirdikten sonra ataiw doğru İlet'o 

lemeğe baılamışken, tam çaimda yeti. 

ten itfaiye, bu kısımdaki sokakların d~ 

lığına ve yeni açılmıt lağımların bir ba· 

taklık yapmasına rağmen ilkin büyük bir 
güçlükle su tazyikini temin etmit ve 
hortumlannı birbirine ilittirerek özlü bİI 
basınla (gayretle) yangının önüne l'eç. 
miştir. 

Bu yangında açıkta kalan kırk kadar 

zavallı, belediyemiz tarafından hanlara 

yerleştirilerek yiyecek ve içecekleri v• 
rilmiştir. 

Vilayet makamının (Hilaliahmer) ge. 

nel Özeğinden istediği yardım gelir gel
mez bunların başlarını sokacak barakala
rın yapılmasına başlanacaktır. 

Yükümünü (vazifesini) söz iötürma 

bir dikkatle başaran itfaiyeye vilayet 

makamı bir takdir yazısı göndermit ve 
dün belediye başk .. 11 tarafından keneli. 
lerine tebliğ olunmuıtur. 

F.KAYNAR 



SAYIFA 4 

Ga p re t 
l"E 1 BiR TEDAVİ USULÜ: . ~EKAHAT DEVRESİNDEKİ HAS

TALARDAN l.J TAN SEHOl\I 

Nekahet devresindeki hastalardan 
•1man serom/arla tedavi hususunda ye
ni tatbik edilmcğe başlanan bir usul 
bakkında "Revve de Patis,, mecmuası 

milhim bir makale neşrediyor. Bu yazı. 
ıun başlıca par~ııJarınr tercüme ediyo
ruz: 

İnsanlar yakında yeni bir vazife ile 
brşı1aşacaklar. Nekahat devresine gi. 
ren hastalar, geçirdikleri hastalığa kar
tı başkalarının korunmaları için zayıf 
n kansızlara ve küçlik çocuklara bir 
mJkdar kan verecek ve böylece tedavi
lerine yardım edecekler. Bu yeni usu. 
JUn biyolojik esaslarına gelince. teşkil 
ettikleri ilmi meselelerin bir kısmı hal
ledilmiş, bir kısmı da henüz tetkik e· 
C1Umektcdir. 

Seroterapi'nin esaslan malumdur. 
Hastalığa kar'§l korunmak veya tedavi 
edilmek istenilen şahsa cvelce tedrici 
aurette mikTob zerkile ha%trlanm19 bir 
hayvanın seromu veriiir, Bir entant 
hastalık geçiren insanların da umumfyet 
itibarile bu hastalığa karşi maturtiyet 
peyda ettiğine göre ondan da serom al. 
mak fikri er geç galib gele~cktir. Ni- . 
tekim kuşpalazı ve tatanos seroniları
mı1 kati neticeleri anlaŞ1ld1kt:an sonra 
bir çok doktorlar nekahat devresine 
lirmiş insanların serom almak teşebbü-

de bulundular. 

1892 ile 1902 arasında bir kaç fran
tm:, alman ve italyan hekimi çiçek, le
lıeli humma, kızıl ve tifodan kurtulan 

ataların seromunu 'kullandılar. Fakat 
h usul nihayet terkedildi ve mesele 
filr kaç &ene sonra, yani 1910 dan itiba. 
ren yeniden tetkik olurunağa başladı. 

Bu tarihtedir ki doktor Netter, ço

auk felcini tedavi etmek için nekahat 

CSevresindeki hastaların seromunu kul

lmımayı teklif etti. 1918 de, kızamık 

geçirenlerin seromundaki bassalar mey. 

C!ana çıkarıldı. Ondan sonra kızıl, boğ-

ca, kabakulak. su çiçeği, lekeli hum

ma gibi hastalıklarda da. aynı usulün 

tatbiki fikri ileri ailrüldil. Fakat bahis 

mevzuu olan usul asıl kızamık ve polL 

cımiyelit tcdaviainde tatbik edilmeğe 

lanmış ve yapılmıştır. 

Nekahat devresindeki hastaların se

ıomu diğer hastalıklarda da çok fayda

olabilir. Mesel~ boğmacadan koruma 

eeromu, MUnihte doktor Pfaunder'in 

Pariste doktor Joanon'un elde et

tikleri pek kıymetli neticelere rağmen 
11tzu edildiği kadar yayılmış değildir. 
Kabakulakta ise, serom, vaktile zerk 

lıdildiği takdirde koruma hassası oldu
lu gibi ihtilatlan da meneder. Kızıl da 
Jaem tedavi, hem de koruma hassaları 

dır. Elverid ki vakit geçmeden ya
pılmış olsun. Nekaha~ki hastalarıu 
teromu su çiçe~i, çiçek ve lekeli hum. 
iDii gibi hastalıltlara karşı koruma bas
• lan bakımından dikkate değer neti· 
9der vermiştir. 

İnsanlar arasında scrotrofilaksi ve 
9Hoternpi sahaları henüz tamamen tet
ifk edilmemiş bulunuyor. Bir çok ah -

nlde küçük çocuklara yaşlı insan kanı 
~ seromu r:erketmck faydalı görü • 
atir: Zira bunlar hayatlannda belli ve 

belir iz olarak geçirdikleri entani 
liastalıklar sayesinde hayli masuniyet
ler peyda etmiş bulunurlar. İnsan ka. 
emm doğrudan doğruya insana zer-

iiııden bazı hallerde hasıl olan eyi ne
ticeler malCimdur: Bu usul, kan boşal. 

1113la11nda ve muhtelif tromatiztnlerde 
tiirçok ki inin hayatını kıırtarmak im
ifinmı verdi. Hele pek ağır entaru bas. 

lıklarda masuniyet peyda etmiş kim· 
tel rır. k nını hastaya vermek suretile 

rıya mü bet neticeler elde edildi. 
u ul, b his mevzuumuz olan usul
farklı bulunmakla beraber iki te-

• sekli arasındaki münasebetlere 
lpret etmek e esaslı bir noktayı da ha· 
!Jrfatmak istedik: Filhakika kan vere· 
llfn kanı hastanın damarlarına zerkedil. 

ine mukabil nekahet devresindeki 
laastaların kan veya seromu cildin aı.. 
!tından veya adeleye zerkolunur. Bina
nıaleyh bu ikinci usul asepsinin emret
tiği tedbirlerden ha ka husus'i tedbir. 

hıs, iptidai bir tecrübe veya şarta Jü. 
zum olmaksızın herhangi bir insanın 
kan veya seromunu alabilir. Elverir ki 
kanı veren fahıs salim olsun. Kazalara 
gelince bunlar o kadar hafif ve ender
dir ki tamamile ihmal edilebilirler .. 

*** 
(iörütüyor ki bu serobrofilaxi me

selesinin sırf teknik tarafı hemen he. 
men tamamile aydınlanmıştır. Bu usul 
müessir ve tehlikesiz olup insan sero
mu muayyen miktarla ve şartlar içinde 
kullanılmak şartile kızamıktan korur 
veya hafifletir, poliomiyelite karşı ko· 
rur ve yahut vehametini giderir ve 
bundan başka boğmaca, kabakulak ve 
'kızıl hastalıklarında da aynı surette 
müessir olabilir. 

Şimdi, bu usulün tatbiki muayyen 
ahvale ve muhitlere göre tahdid edil
meli mi? yoksa daha geniş .Pir surette 
yayılmış ve teşkilatlandırılmı~ bir-pro
filaxi tarzı olabilir mi? bugün, neka. 

· hetteki hastaların seromun\l alı;nak ve 
hazırlamak için birçok laboratuvarlar 
işlemektedir~ Filhakika oisbeten basit 
olmakla beraber bu usul tar:n., bir ~ek-

· nik ister. Kanın eyi alınması, s.eromun 
· eyi hazırlanması, akametinin tahkiki, , 
her bakımdan sali-t1 olması meşrut bu· 
lunan serom sahibinin biyoloji ve se
ririyat bakımınd~n muayenesi ve niha-

yet imkan olduğu takdirde "ayar,. tes. 

biti gibi işler müsait bir bina, munta
zam malzeme ve aletler ve bilhassa ih
tısas sahibi adamlar ister. Paris'te iç-

timai yardım idaresi tarafından hasta 
çocuklar hastanesile Claude Bernard 
hastanesinde te5is edilen iki laboratu
varla doktor Loewenberg ve profesör 

Borrel'in Strasbourg'ta sağlık enstitü. 
sünde kurdukları laboratuvar bu hu
susta birer örnek teşkil edebilirler. 

Her sene nekahetteki hastalardan bir

kaç litre serom alıp hazırlıyan bu mü
esseseler şimdiye kadar pek mühim ve 
büyük hizmetler gördüler. Fransanın 

daha başka şehirlerinde yapılan daha 
mütevazı tecrübeler de teşvik edilerek 
bu laboratuvarların adedi çoğalulmah
dır. Onlar yalnız malUm usullerle en. 

tani hastalıklara karşı açılan mücade
leye yardım etmekle kalmıyarak insan 
kanile seroprofilaksi ve seroterapi sa-

hasındaki terakkileri de kolaylaştırma
ğa bakmalıdırlar. Halkın da bu yeni 

usulleri öğrenerek yayılmasına hizmet 
etmesi lazımdır. Me5ela gazeteler vası-

tasile meseleyi öğrenen Alsace vilayeti 

ehalisi Strasbourg laboratuvarlarının 

faaliyetini çok büyük bir mikyasta ko. 

laylaştırmaktadır : orada, vaktile çocuk 
felci hastalığı geçirmiş olan birçok 
kimseler kanların verdiler. Bugün bu 

usulü tatbik etmek arzusunda bulunan 
birçok hekimler, serom bulamadıkları 

için bir 'ey yapamıyorlar. Bazı memle

ketlerde yapıldığı gibi bu "kan verici,, 
insanlara Ut.ret mi teklif etmeli, yoksa 

beşeri tesanüd hislerine mi müracaat 
olunmalı? her iki yoldan da gidilebi
lir. Her halde insani hislere müracaa
tin neticesiz kalmadığını tecrübe çok 
defealar göstermiştir. 

.ıımıı ~ ı:ı l ııııııııııııı 

Çok değerli bir kitab 

Avrupada otomobil 
ile 9000 kilometre 

Yauın: A. Şükrü ESMER 
Satı~ yeri: Ahmed Halid 

Kütübhanesi 
Kendisi sıyasal tarih hocası olan 

Ahmed Şükrü Esmer, bu kitabta o. 

kuyucusuaa, anlabnak istediği ~ey• 

leri, yormadan, belli ebneden oku. 

tan tam ve olgun bir gazetecidir. 
(Ulus) 

•** 
Kitabı okurken insan bu memle. 

ketleri ıreziyormuı gibi his duyu • 
yoı-. (Akıam) 

*** 
Kitnbı okuduğunuz dakikalarda 

kendiniz ıoyahat etmiııiniz zehabı· 
na kapılacaksınız. Aynı zamanda is· 
tifade edeceksiniz. (Haber) 

iti 

• 
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Statüsü (esas mukavelenamesi) ne göre kurma şekil ve şartları 
1 - Maksadı: 
Ankaradaki evsiz memurları veya 

benzer vaziyette bulunan yurddrşları 

(aylık taksitler mukabilinde) s1hhi 
konforlu, güzel birer eve sahib etmek

tir. 
2 - Buna imkan voır mı? 
Bugünkü yapı işleri şartlarına göre 

saHihiyettarlann tahmhleri, sofalı, ban
yolu, bahçeli çok modern bir evin beher 
odasının bin liraya çıkabileceğini gö;ı
termektcdir. Bu ölçüye göre üç odalı 
bir ev üç bin Jiraya, dört odalı bir ev 
dörd bin liraya , beşodah bir ev beş 

bin liraya 9kabileccği kabul olunalıi. 

lir. 
Kooperatif bu evleri ortaklara on iki 

senede ödettirip kendilerine mal ettir
mek esasını kabul ettiğine göre bir or
tağın ayda en çok ne kadar taksit vere. 
ceğini tayin edeJim, bunun için üç bin 
liralık üç odalı bir evi ele alalım: evin 
yapılmasına verilecek üç bin lira ana 
paranın on iki sene müddetçe aylık tak
siti (aşağı yukan) 3000:12x12=20 lira. 

Bu üç bin liranın on iki senelik fa. 
-izinden (yüzde 6 dan) aylık taksite 
düşecek miktar on beş lira olduğuna 

göre: 
3000 liralık bir evi tamamen ödemek 

için faizle beraber her ay (35) lira ver
mek gerekecektir. 

(Burada gösterilen faiz bütün ana 
paranın on iki sene sonunda ödeneceği
ne göre hesab edilmiştir. Halbuki her 
ay ana paranın bir kısmı verileceğine 

ve bu kısımların artık faizi olmıyaca

ğına göre bu faiz gitgide azalacaktır. 

Maamafih şirketin ufak tefek bazı mas
raflarile müşterek menfaatli işlerin is. 
tiyeceği bazı masraflara karşılık olmak 
üzere bu faizi böylece bırakalım) 

Kooperatif, yalmz ortağı değil, or
tağın ailesini de düşünmeği soysal bir 
vazife edindiği için her ortağın hayatı
nı sigorta ettirmesi mecburiyetini de 
koymuştur. Bu suretle herhangi bir ta
rihte ölen bir ortağın evden kalacak 
borcu bu sigorta bedelinden ödenerek 
ev derhal ailesine intikal ettirilecektir. 

Hayat sigortası şekilleri arasında yal
nız ölüm takdirinde sigorta bedeli öde. 
nen bir şekil var ki (afond perdu) bu
nun primi oldukça ucuzdur. Ancak bu 
şekil sigortada ortak muayyen müdde
tin sonunda sağ kalırsa hiç bir şey geri 
almaz. Mamafih ortaklar gerek ö1üm 
vukuunda ve gerekse müddetin hita
mında ölüm olmadığı takdirde sigorta 
bedelini almak suretile bildiğimiz şe

kilde de hayat sigortası yaptırmakta 

muhtardırlar; ancak bu takdirde daha 
yüksek bir pr~m vermeleri icab edecek. 

tir. 
Birinci şekilde yani (a fond perdu) 

şeklinde yapılacak sigorta için orta 
yaşlı bir ortağn vereceği primin aylığı 
(8) lirayı geçmez. Bunu yukarıda tes
bit ettiğimiz aylık taksite katarsak bir 
ortağın vereceği en çok aylık taksiti 
35 + 8 = 43 lira olmuş olur ki bu para 
bugünkü üç odalıkonforsuz evlerin ki
ra aylıklarından da aşağıdır. 

Bu neticeye göre kooperatif ortak
larına fazla bir fedakarlık yükletmeden 
bugün verdikleri kira ayhklan kadar 
ve hatta daha aşağı bir para ile 12 sene 
içinde eyi bir eve sahih olmak imkanı
nı kati surette verebilecektir. 

3 - Sermaye bulmak mümkün miii> 
Kooperatifin biricik zorluğu para 

bulmak işidir. 
Kooperatif ilk hamlede ve birden 

(250) ortağa ev yaptırmayı düşünmek. 
tedir. Çünkü bunun azı topluluğun fay
da ve ehenuniyetini azaltır, çoğu da 
işin idare ve ihatasını güçleştirir. 

Bu (250) ortağın (250) evi için aşa· 
ğı yukarı bir milyon lira sermaye la
zım gelecektir. Statü mucibince her or
tak ısmarlıyacağı evin muhammen be. 
delinin yüzde onunu peşin vereceğin
den bu sermayenin yüz bin lirası ortak· 
larca peşin temin olunacaktır. Demek 
geriye kalan (900 bin) lira için serma
yedar yani mukriz aramak lamrt gele

cektir. 
Kooperatifin şimdiye kadar yaptığı 

araştırmalar bu paranın da bulunabile. 
ceği hakkında kuvvetli umudlar ver

miştir. Çünkü: 
a - Ev işi bir yurd işi olduğu için 

hükumet a ı koo eratifi teşebbüsünü 

her halde hoş görür. Herkesin bildiği 

1.ıir hakikattir ki en düsüncesiz, en ga
ilesiz, en şen, en Jıallık yurddaş ço
luk çocuğunu kendine aid bir yuvaya 
sokabilmiş olan yurddaştır. 

b - Ankara şehrinin iman bakımın
dan da mühim oir teşebbüs olduğu için 
şehir de alakasını ve belki de yardımını 
esirgemiyecektir. 

c - En kuvvetli umud, kooperati. 
fin ciddiyetinde, seçilmiş ortaklarının 

şahsı değerlerinde ve bizatihi işin sağ
lamlığındaclır. 

Kooperatifçiliğin başlıca prensiple
rinden biri tesanüdtür. Yapı kooperati
fi de memlekette yapacağr bu ilk dene
menin nezaketini tamamile kavramış o. 
]arak en emin bir kurumla ortaya çık
mayı başlıca prensip edindiğinden or
takların~ seçmekte çok dikkatli davrana· 
caktır. Şimdiye kadar yapılan müraca
atlar neticesinde bu ortak kütlesinin 
en ağır başlı ve ev ihtiyacile en fazla 
kıvranan aile reislerinden teşekkül e. 
decegi anlaşılmaktadır. Oldukça da bir 
soysal mevkileri olan bu aile reisleri
nin biricik taahhüddleri olan bir kira 
aylığını vermemezlik edecekleri hatıra 
bile gelmez. 

Bir sermayedar grubunun karşısın. 

da, lıu ortak kütlesile bir de bunlarrn 
peşin verecekleri yüz bin liraları bulu
nacağı gibi bu sermayedar grubunun 
parayı ekliyerek yaptıracağı evler de 
alacağını alıncıya kadar ipotek suretile 
kendisinde teminat olarak bırakılaca

ğından tereddüd edecek hiç bir noktası 
kalmaz. Bu işe girişecek sermayedar 
grubunun tabiatile ev başına az çok bir 
inşaat karı olacağı gibi vereceği para. 
nın faizini de aynca alacağından iki 
taraflı bir kazancı bulunacaktır. Şu da 
var ki vereceği parayı uzun ve meşkrtk 
bir zaman devresini beklemek suretile 
değil, hemen her ay sonunda tedricen 
birer miktarını tahsil edeceğinden bu 
nevi borc verme de borc verenler i~in 
en uygun ve en cazib bir borc verme 
şeklidir. 

Mukriz bakımından hem karlı, hem 
sağlam olan bu işin parasını işletmek 

ihtiyacında bulunanlar için en eyi ve 
en emin bir iş olduğunda şüphe yoktur. 

4 - Ortakların bu i~te şahsf müna
sebet ve allikalan. 

Statüye göre her ortak kooperatife 

girerken yüz lira verecektir. Ve aynca 

da bunun beş katına kadar kooperatife 

karşı bir kefaleti bulunacaktır. 

(Ortakların kooperatifte,. olacak is
tifadelerine göre mesuliyet nis'betleri
nin de farklı olmasını temin için dörd 

odalıdan büyük ev ısmarlıyan ortakla
rın bu yüx lira duhuliyeleri ve dolayı. 
sile kefaletleri biraz daha yiiksek ola
caktır.) 

Maamafih koopentifin alışverişli 

işleri olmadığından risk ve zarar ih. 
timali de yoktur. Binaenaleyh ortakla-

rın bu kefaletlerine müracaat etmek 
ihtimali yok gibidir. Kooperatif harice 

karşı kuvvetli bulunmak ve usule uy
muş olmak için bu kefalet eaasmı koy. 

muştur. 

Kooperatifin girişecegi belli başlı 
iki mali muamelesi vardır. 

Olıürü, evlerin inşasında herhangi 
bir grupa ihalesidir. 

Bu iki ic;i de kooperatif ortakların· 
dan seçilmi§ itimadlı 12 kişilik idare 
meclisile bu iki iş için ortaklardan ay
rıca seçilecek altı ortağın ilavesinden 
muteşekkil kuvvetli bir heyetin üçte 
iki rey çokluğu ile yapılacaktır. Bu ka
dar sıkı tutulan bu işlerde de yanıl

mak ihtimtıli yok denebilir. 

Kooperatif farzı muhal para bula. 

mazsa aldığı duhuliyelcri ortaklara ge

ri verecektir. Para bulunursa heı or· 

tak kooperatifçe seçilmiş en son ve 

konforlu tiplerden birini seçerek evini 

ısmarlıyacaktır ve aynı zamanda ısmar
ladığı evin muhammen bedelinin yüzde 
onunu verecektir. (Evelce verdiği du
huliye bu yüzde ona mahsub olunacak. 

tır.) 

Ortaklardan bu yüzde onlar alınır 

almmaz bütün ortakların evlerinın in

şasına başlanacaktır. Evler biter bit· 

mez statüde tasrih olunduğu gibi bu

lundukları yer ve vaziyete göre mal ol· 

dukları müsavi bedellerden biribirleri. 

ne (umum ev bedelinin yüzde onunu 

geçmemek üzere) zam ve tenzilat yap· 

mak suretile mümkün olduğu kadar 

haklı bir kıymetlendimıe yapılacak ve 

ondan sonra her tip ortakları kendi ev• 

terini aralarında taksim edeceklerdiı;, 

Uyuşamazlarsa idare meclisi huzurun. 

da kura çekilecektir. Evine giren ortak 

ilk ay başından itibaren itfa taksitini 

vermeğe başhyacaktır. Memuriyetinin 

nakli gibi mazur bir sebeb1e Ankara'. 

dan ayrılanlar idare meclisinin mllsaa

desile evlerini başkasına devrederler 

veya kiraya verirler. 

Taksitini vermiyen ortağın evi der• 

hal kooperatifçe tasfiye olunur. (Maa.. 

mafih bedelin yUzde onunu vermiş °" 
lan ve kira miktarında bir taksit ver• 

mekle bir miiddet sonra bu evin sahibi 

olacak bir ortağın taksiti vermekte ta. 

allUl göstermesi ihtimall yoktur.) 

Ortaklar ev bedellerinden olan ba.. 

kiye borclarını herhangi bir tarlht6 

vermek fsterlcf6C evleri kendilerine i~ 

tikal ettirilebilir. Ancak kooperatlflrt 

sonuna kadar (yani on iki sene sonuna. 

kadar) duhuliyeleri mevkuf tutulacali 

ve bunun beş kata kadar olan kefaletleoı 

ri için kendilerinden teminat istenecelc.. 

tir. (Çünkü bu ortak evini topluluk sa. 

yesinde kolaylıkla ve ucuz yaptınnı\I• 

tır. Bu topluluğun yüklettiği vecibele

ri bu ortağın da sonuna kadar taşıması 

lüzumu herk~ kabul edilecek adilll.ııı 

ne bir prensiptir. 
Bütün borcu değil, fakat taksitlel'a 

den fazla para yatıran ortaklara da bor. 

eun tabi bulunduğu faiz nisbetinde btr 

faiz verilir. 
Ortaklar evlerinde esaslı leğişikilk· 

leT yaptıramazlar. Bu da teminat otan 
bu evlerin bedelleri ödeninciye kadar 
olduğu gibi kalmaları lüzumundan ile

ri gelir. 
M.AKTAN 

şa 
~ 

-. Sergi evi salonlarında ~ 

~ 
Türkiyenin en büyük ve güzel cazı ~ 

. Kotiyon, serpantin, Balon eğlenceleri, Tali oyunla· ı 
•n, Satılan biletler arasında yeni sene piyangosu, H\,. - .. 

••diyeli danslar Büyük tenvirat ~ 
• Salon tamamen bir bahçe haline getirilmiştir. 
<!BİLETLER - BİR BAY AN VE BİR BAY 3 LİRA ~ 
4 İKİ BAY AN VE BİR BAY 5 LİRADIR. 

TABLDOT 120 KURUŞ (GECE YEMEÖİ) 
MASALAR BASKA HER HANGİ BİR 

ÜCRETE TABİ DEÖİLD1R. 
4 Şehrimizin en güzel ve temiz servisi bu baloda ola 
~caktır. Yeni senenin eşiğinde Hilaliahmer'in elini 
sıkmak en güzel ve en temiz bir uğurdur. 

~~ 
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A manyadanelero~uyor? 
26-12-934 tarihli Lö Tan gazetesin

den öz dilimize çevrilmiştir: 

Birkaç gündenberi değişik kaynak

lardan gelen duyumlar, Almanya'da iç 

durumun yeniden bozulmağa başladı
~ 30 hazirandakine benzer işler 
gmı ve 
çıkacağından korkulduğunu bildiriyor. 

lar. Berlin'de. geçen yedi günün sonun

da. savaş bakanlığının yöresindeki ko

ruyucular artırılmış ve bir çeşid güven

sizlikten doğan bu durum, birçok dedi
kodulara yol açmıştır. 

Öte yandan, kendilerinden kuşkula

nılan birçok adamlar tutulmuştur; Al. 

manya'da erdem bakımından bir temiz

lik işine başlandığı anlaşılıyor. Bu i~de 

güdülen güt yalnız erdem.sizleri ayık

lamak mıdır. yoksa 30 haziranda oldu

ğu gibi, nasyonal - sosyalistlerin, Hit

l(rin dilediği yöne yönelmeyen ve ken. 

dilerine verilen buyrukları dinlemiyen 

ileri gelenleri yok etmek yolunda girl

filmiş sıyasal bir arıtma mıdır? Bayık 

olan bir şey varsa o da bunların dış nı. 
kelere sığınmış olan almanlar arasında 
büylik bir orunç doğurduğudur .. 

Bundan başka Rayhsver'le Nazile

rin okolu, kanadı olan millı arasındaki 

biribirlni çekememezlik günden güne 

artmaktadır. Bunlar arasında patlak ve

recek bir çarpışmanın, bugUnkU duru

mu korkunc bir uçuruma sürükliyebL 
leceği de söyleniyor. 

Alman gazeteleriyle duyum kaynak

Jarmın büyük bir sıkı altında olmala

rından ötürü Atmanya'dakl gerçek du

rum öğrenilemediği için biribirlerinl 

tutmıyan bu duyumları kuşku ile kar

şılamak ve şimdilik doğruluğu belli ol
muş duyumlarla, Rayhı çevirenlerin dlL. 

şlinüş biçimlerinin en göze çarpan be

lirtUerini gözden geçirmek yeğdir. Al

manya'da bugün Uzerinde durulmuı 
gereken bir kaynaşma olduğu belli ol

maktadır. Fakat bu kayna§lllanın eni, 

boyu nedir, bunu açıkça bllemiyorwr. 

Bu böyle iken bir takım imlerin belir. 

mesi yalan yanlı§ sonuclar çıkarılması
na yol açmaktadır. 

Yalana çıkarılamıyacak bir şey var. 

sa 0 da ökonomik ve soyıal gereklikler. 
den ötUrü muhafazakarla:, nasyonaliıt
ler ve bilhassa Rayhsver in başkanla
rından kurulmu~ olan nazi törüsUnUn, 
tuttuğu yolda ilerlerken f~rkamn dev
rimci üyeleriyle çarpı'ı;ıldıgıdır. Bu u. 
yeler, başkanları olan B. Hitler'in, Al
manyanın başına geçmesiyl.e naz~ devri
minin bitmediği düşüncesındedırlcr. 

Bugünkü Hitlerciliği doğuran tök 
doktrinleri müdafaa eden bütün koyu 
nasyonal _ sosyalistlerin, Dr. Şaht'rn 
gücü arttıkça iş başından uzaklaştırıl
dıklnrı da şaşılmağa değer. Halbuki Dr. 
Şaht'm mali ve ökonomik .düşü~celeri 
gorçek nazisnı'in sınamalarıyle bır ara
ya getirilemez. Bu arada, 1922 yılında 
yapılan 22 maddelik progr~mı ken~i 
eliyle çizmiş olan B. Gotfrıd Feder'ın 
gözden düşmesinin de büyUk bir anla-

mı vardır. 

Şimdiki devrimdeki en ince y'in 
Rayhsver'le hitlerci milisler ara~ı~d.ı. 
ki anlaşamamazlıktır. Ordu, kend.ısının 
yanı basında, eli pusatlı başka bır gil
cün bul~nmasını hiç istemediği iç=n. 
30 haziranda bircok almanın öldürülme-
si bu püriizü kestp atamamıştır. Rayhs
ver Bakanı ge-n•ral Fon Blomberg'irı, 
Asosyeted Pres'in bir yazıcısına yaptı· 
ğr bildirim, abayla düşiinülmeğe değ~r. 
General Fon Blomberg, Almanya yeni 
ülkeler almağı düşündüğü için değıl. 
fakat süel erdemlerin perkiştiritmesi 
için en birinci bir okula olduğu icin, 
genel ve gerekli sil yumusunun veni· 
den kurulmasını çok istediğini söyle. 
miştir. General Fon Blomberg'e göre 
"S. A. ve S. S. ler, orduyu bütünleştir
tneğe yardım edecek başlıca kurumlıır
dır. Fakat bunları ancak ordu yetisti
rirae o zaman gerçek sü olurlar.,. 811 
da, hltlerci kurumların, alman ordus~ 

için yetiştirilmiş birer yedek oldukia· 
rını açığa vuran sözlerdir. 

Fakat General Fon Blomberg, S. A. 

ve S.S. lerin alman ordusiyle bir gÖ· 

rülmesini onamamaktadır. "30 haziran

danberi S. A. kurumlarında süel oyun

lar oynanmaktan vaz geçildi. Führer in 

sarsılmaz isteği ve bayık buyruğu, ulu

sun verdiği pusatı yalnız Rayhsver'iıı 

taşımasını uygun buluyor.,, diyor. Bu 

sözler bayıktır. General fon Blombcrg, 

S. A. lann erkanıharbiye başkanı olan 

B. Lutze'nin bu görüşe uygun düşün
düğünü söyliyorsa da, arada bir anlaşa· 
mamazlık olduğu göze çarpmaktadu. 

Çünkü B. Lutze kadar yumuşak başlı 

olmıyan bazı hitlerci kurumların baş

kanları, Führer'in yanı başında çalışa. 

rak yaptıkları nasyonal - sosyalist dev

rimi ile elde ettikleri sandıkları şey

leri elden kaçırmak lıtediklerinden, 

devrimin kendileriyle çarpıştıkları ka· 

pitaUst, nasyonalist ve muhafazak&rlu

la, komUnistlerin ve sosyal • demokrat· 

ların l~ine yaramasına katlanmaktadır

lar. Hitler iş başında kalmak iaterae 

Rayhsver'in isteklerine katlcttıacaktı!'. 

Öte yandan da bütün kazandıklarım S. 
A. larla S. S. lere borcludur. Buna gö· 
re, bu iki kefe arasında onun durumu· 
nun hayli gilç olduğu anlaşılır. Fakat 
her şey gösteriyor ki Hitler, bu bakım· 
dan seçeceği yolu seçmiş, geçmi§le o
lan bUtiln bağlarını kesmiştir. 

Almanya'da iş başında olanların, 

sarhları ku!fkulandırmamak ve Sar'da 
yapılacak plebisitte Almanyanın kazanc 
oranlarını bozmamak için, !!İmdi, için. 
de bulundukları güçlükleri 13 ikinci· 
klnuna kadar ellerinden geldiği kadır 
gizlemeğe veya sudan şeylermiş ~ibi 

göstermeğe çalışacakları anlaşılmakta

dır. Fakat bu tarih atlatıldıktan sonra 

plebisitin sonucu ne olursa olsun, Al
manya'da, iç alanda büsbütün sarsıntı· 

ııı: geçmiyecek olan bir temizHk baş 
hyacaktır. Din meselesi, protestantar 
için olduğu kadar katolikler için de 

Ult gilnlerdekl gUçlüklerlyle olduğu gi. 
hl durmaktadır. Ökonomik gUçlükler 
her gUn biraz daha artmaktadır. Nas
yonal • sosyalist başkanlar arasında ki 
birbirini çekememek biteviye artıyor. 

Nazi akın bölUklerinin üyeleri nazism'
in şimdi vardığı evrim beneğinde sıya-

sal bakımdan gUçlükler doğurdukhrı 
i~n, glinün birinde kendilerine yol ve· 
rilmesini bekliyerek güclerinin ufalt·l. 

mak istenilidiğini sanmaktadırlar. Bü
tUn bunlar, Hitler"i düşündürüp uğı ~·r 
trran ve Almanyanın bugünlerin, dış 
durumunu aydmlatmağa ne için çok 
görümlü olduğunu anlatan diişündUrU
cü sorumlardır. 

- Bay Laval ltalya'ya gidecek mi, 
- Bay Laval tren sizi bekliyor 
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1934 yı ına ökoı1omik göz gezdirme 
Kendisinden önce geçen yılların bı

raktıkları hayırsız bir miras yükü al
tına girmiş olan 1934 ökonomi yılından, 
zaten hiç kimse ökonomik vaziyete kö. 
kel bir eyileşme getirmesini beklemi
yordu. İşte bu bedbinliktendir ki, ge
çen yıl içinde hemen hemen hiç ardı 
arkası kesilmiyen sarsıntı ve karışıklık
lar sükunetle karşılanmıştır. Panik te
zahilrleri olmadı, ama devamlı bir Ö· 

konomi kalkınması için şart olan atinin 
inkişafına karşı da önceleri olduğu gi. 
bi sonradan da inan yoktu. 

Ayn ayrı ökonomik tezahürler hak
kında verilen hükümlerin değişik ol
maları sırf siyasal sebeblerden değildir; 
hiç şüphe yok ki, 1934 yılı için yürütü
len genel hUküm, yılın pek cılız oldu
ğu kanaati etrafında toplanmaktadır. 

Her ne kadar yılın ilk altı ayı için

de acun istihsalinde bir coğalma tema. 

yillü ve birçok maddelerin işitilmemiş 
bir ölçüde dilşiik olan fiatlarında has. 
satan denizaşırı ziraat ülkelerinde çok 
eyi tesirler yapan az çok bir kalkınma 
görüldü. İş pazarlarmda belli başlı b:.ı

zı hafiflemeler de oldu; fakat bu ha· 
fifleme, işsizlik meselesini ve buna bağ
lı bulunan sefaictin geniş hall: tabaka
larına yapılmış o lan derşetini ortadan 
kaldıracak ölçüde değildi. Bu biçim 
ökonomi canlanması temellerinin ne ka. 
dar az yük çektiği ve ökonomiye daha 

gitmiyecck mi 
( lıalya'da çıkan 1 I' 420 rlen) 

eyi bir ati hazırlamak için vakitsiz ol• 
rak yük altına girmek demek olan uluı 
müdahale ve çok pahalıya malolan de
nemelerinin ikinci altı ay içindeki re
aksiyonları apaçık görülmektedir. Krl· 
zin Ustilne çıkmak için büyllk Blçlide 
daha birçok denemeler yapılmaktadır; 
ancak bunların verecekleri faydalar 
hakkında daha şimdiden hiikUm yürUt
mek doğru değildir. Milyarlarca borc 
altına girmek suretiyle uluş müdahale. 
Binin ani felaketleri anlatmağa yettiği
ni fakat konjunktUrde bir değişiklik 
elde edilemediğini en büyük deneme 
alanı olan Amerika'daki tecrübeler iı

pat etti. Birçok ülkelerde makina sa
nayii acun istihsalinin çoğalmasından 

dolnyı geçen yıldan biraz daha ziyade 
kazandılar. Silahlanma sanayiinin is
tihsal çoğalmasında büyük ölçüde his
sesi oluşu kayde çok değeri olan hir 
meseledir. Herhalde bu tezahür ne sı. 

yasal ve ne de ökonomik bakımdan gül· 
pembe bir vaziyet değildir. Biribirlcri
ne hiç benzemiyen birçok hükumet mil· 
dahale biçimleri, muhtelif ülkelerdeki 
ökonorrik inkişaflarda oldukça farklı 

tezahiirlerin meydana çıkmasını mucib 
oldu. Bütün bu meseleler arasında, mü
temadiyen düsmekte olan kambiyosuna, 
halkının kanaatkar olmasına ve gayet 
kuvvetli bir organizasyona dayanarıık 

sanayiini geni~letip yayan Japonyanın 
hususi hir yeri vardır. Japonların her 
tarafta pazarlara """!mlmaları, gelecek 
yılların da en büyük kaygu mevzuu ola· 
rak kalacaktır: 

Vaktiyle Amerika, ziraate elverişli 
büyük ölçüde toprak sahalan bulriuğu 
zaman Avrupa köylüsü için doğan va. 
ziyet ne idiyse. bup:ün yığın halin-de-ki 
japon istihsalinin düşiik olan ma iyet 
fiatının doğurduğu vaz= yet de odur 1 

İngiltere'de istihsalini saygı değer 

bir ölçüde çoğaltmağa muvaffak olmut 
tur. Kanalın öteki tarafındaki devlet 
maliyesinin eyilesmiş olmasından dola
yı haklı olarak nikb'nlik beslenmekte· 
dir. Ancak, İngiltere'nin dısarısınrla 
bedbinlik sürmektedir. Bu yerlerde de
niliyor ki, gümrük himayecilik sistemi 
ve ingiliz lirasının düşmesi geçici şey

lerdir. İstihsalin çoğalmasına belli baş. 
1r müessir olan büyük ölçüdeki yapı iş.. 

teri de gevşemeğe başlamıştır. Bundan 
başka korkunç bir büyüklükte olan iş

sidik de eyi bir alamet değildir. İş'>iz
lcr sayısının en büyük azalışı, bir yan· 
dan öz ülkesi içindeki konjüktfirü bes
lemec;ini bilen, fakat öteki yandan da 
dısarı ticaretin gerilemesini bağrına 

basmak mecburiyetinde kalan Hitler 
hükumetinin Almanyasında görülmek. 
tedir. 

Tehlikeli olduğunu her vakit söyle
diğimiz Dr. Şaht'ın büyillı: deneme ha
reketine var kuvvetle devam edilmek
tedir. Herhalde alman ökonomi sıyaA· 
sının karşısına dUı:ilmit otan engeller 
gelecek yıldan daha aı: olmıyacalı:tır. 
Altın blokunu yapmış olan ülkelerde 
de eıya istihsali pek çoğalmıt değildir. 
Bu Ullı:elerde devam etmekte olan dur
gunluğun ehemmiye,ti takdir edilmekle 
beuber lizımgelen enerji ile ele alın. 
madığından günlük meselelerin en ll• 
tilnde durmaktadır. 

Acun ticareti kendini dilşkiinlllkten 
toparlıyamadı, Ancak geriye gidit de 
hemen hemen duraklamıt gibidir. Ne 
kadar yazık ki, 1etameti himayecilik ve 
otartide arıyan ulusal sosyalistlik gö· 
rUşUne karşı, ökonomik kalkınmanın 

ancak barış içinde eşya miibadelesinin 
güclendirilmesi ile mümkün olacağı 

görüşU henüz daha sözünü geçireme
miştir. Münakalat tekniğinin bütün u
lllslan komşu olarak dostça geçindire· 
bileceği bir devirde, gümrük ve kon. 
tenjan sınırları gittikçe darlaştırılmak· 
tadır. Uluşlararası münasebet serbest
liği kaybolduğu ölçüde, sınırların öko· 
nomik ehemmiyeti ve dolayısiyle ne 
uluslararasındaki anlaşamamazhklar •ia 

büyüyecektir. Bereket versin, geçen yıl 
bir sürü bu gibi ger~inlikler barışlı bir 
düzeltme ile ortadan kaldırıldı. Silahlı 
savaşı bile geçen ve insanhğm büyük 
bir kısmı altında ini"' inim inlediği 
her yanı saran ulu~lararasrndaki ökono
mik mücadelenin fecaati sürüp gider
ken, bu vaziyetin karşısında aca'1a ken
dini kim avutabilir? 

Kıskıvrak bir halde bağhınmış oJıın 

uluslararası eşya mübadelesini kurtar· 

mak arzuları arasında. yeniden altın e· 

sasına dönmekle kalmamış, hatta keneli 

aralarındaki esya mübadelesini de yüz· 

de on nisbetinde coğaltmağn karar ver
miş olan :lltın bfokunun Brüksel kon· 
feransı gösterilebilir. Her ne kadar Ç"~ 
engeller varsa <la. hiç olmazsa bu biri. 
birine çok yakın olan gayeler doğYU 
yolda gidi-:in ılk merhalesini teşkil e
deceği umudunu vermektedir. 

Eğer Amerika kendilerinden aynr 
ölçiide mal satuaahrsa yabancı ülkele
rin satmalma kabiliyetinde bir müşteri 
ve ödiyebilccek bir borçlu olabilecek
lerini artık Amerika Birleşik hükQmet
Jeri de anlamıştır. Bilhassa krizin biri
cik sebeb değilse bile. onu şiddetlen. 
diren bir amil olması itibariyle ameri
kan ticaret odasının değiştirilmesi çift• 
çiler tara+rndan ısrarla istenmektedir. 
Şurası da kaydedilmelidiT ki, Birlqi1r 
Amerika hükQmetleri bazı ufak ulutbı· 
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Sovyetler, aile hayatı ha ______________________ ._. ____ .:mı~ a 
Sovyet Rusya'mn yeni nesilleri, gün 

delik bayatın çetin meseleleri karşısın 
da bulunuyorlar. Bunlardan en mühim
mi, ferdin soysal rolünü hususi yll§a
yı~iylc, yani eski cemiyetlerde sarsıl

maz ananeler üzerine kurulmu§ olan 
aevgl, çocuklar ve aile ocağiyle telif 
etmektir. Pravda gazetesi bu mesele 
az.erinde bir anket açmış, buna gelen 
en iyi cevabları neşre başlamıştır. Bun 
!ardan en dikkate değer olanlarını, 

21 • 12 - 934 tarihli "LÜ,. gazetesinden 
alıyoruz: ' 

Bir ~t~nc komiinist 
eYlcnmeli midir? 

Ben, .. Elektro - Stal., fabrikasının 

bir atelyesinde ustabaşı olan gene bir 
komünistin karısıyım. Kendim komU -
nist değilim, belki de bcdbahthğmun 

acbeblerinden biri de budur. Yirmi ya
§tndayım, iki yıldanberi kocamla yaşı
yorum. Bir çocuğumuz. oldu, fakat ge
çen ay öldü. Kocamla ben pek de iyi 
geçinemiyoruz. Bazan, gllndilzleri çok 
defa onu görmediğim oluyor. Ancak ge 
celeri, buluşuyoruz. Fakat saat on iki
ye doğru yataktan fırlayıp fabrikaya 
koştuğu oluyor. Bazı geceler hiç eve 
gelmiyor. Yalnız geceleri buluşmanın 

bir şeye benzemediğini, işini, kendisini 
biraz da ailesine hasredebilecek şekil • 
de tanzim etmesi gerektiğini ona söy
lediğim zamanlar, fabrikada gene ko
münistlerden mürekkeb Uç ekipin işle
rini tanzime mecbur olduğu için, bu -
nun imk5nsız olduğunu söylüyor. Şu 

halde soruyonım: Bir gene komünist, 
hele böyle faal bir "mücahid,, olursa, 
evlenmeli midir? 

Bizim geçirdiğimiz böyle bir hayat, 
insanları sosyalizmin yapıcılarının dU.. 
ıUncelerine göre yetiştirmez, öldür \r. 
uzun bir hastalıktan sonra çocuğum öle 
H bir ay oldı,1 , Hastalıkta ona yalnız 

başrma ben bakıyordum. Kocam yalmz: 
.. annesi sensin, onunla meşgul olmak 
da sana düser., gibi sözler söyliyordu. 
Çocuğu evde birakıp eczahaneye gidi
yor, çarşıdan yenecek alıyordum. Ço 
cuğumun hastalığı ve ölümil gibi acık
lı günlerden sonra, kocamla insanca 
milansebetlcri muhafaza edebileceğimi 

z.annedermisiniz? Tabii hayır, ve gali
ba da ondan boşanacağım. Boşanmanın 
iyi tarafı var mı? 

işin en fenası, bu didinmelerin dil
ıUncelerimizde de tesir yaptığıdn. Yal 
nız kaldığım zaman kendimi öldürme 
fi düşünüyorum. Bunlar delice, kötU dil 
§Üncelerdir. Acaba benim vaziyetim. 
istisnai bir vaziyet mi? Bize benzer bir 
çok kimseler olduğunu kuvvetle sanı
yorum. Aile meselesi bizim için mana
sız bir şey değildir. Bizimki gibi bir 
aile hoş bir §ey olmamasına rağmen, biz 
gene aileyi inldlr etmiyonız. 

O halde, gene bir komünist ailesi 
nasıl olmalıdır? 

S. - "Elektro - Stal., fabrikası. 

Aile saadeti 
Birçok gene komünistler, bilhassa 

kadınlar bana kızacaklar ama düşUntJU
ffimU söyliyeyim: Ben gene bir komU
n1st ailesinin, hiç olmazsa önümfizdeki 
on yd kinde. mesud olabitoceğine inan 
mıyorum. 

Ben, diisüncelerini söyliyen bir gene 
komünist kadın gibi düşünmüyorum 

ve kocasından tarafa çıkıyorum, çünkü 
aynı şeyler benim de başımdan geçti. 
Tornacıyım, aynca komünist genelik 
teşkilltı için çalışıyorum. Bundan baş. 
ka da kendi icad ettiğim bir makine 
ilzerinde uğraşıyorum. O kadar çok . 
ra, ehemmiyetsiz olmakla beraber, güm
rUk kolaylıkları yapmıştır. 

••• 
Ökonomik kalkınmanın volu llzerin· 

de engel olarak duran ve önceleri ken. 
disinden çok bahsettirmiş olan uluslar
arası savaşı borclar meselesi geçen yıl 
tıemen hemen hiç sesini çılrnrmadı. A

merika hirJesik hü1·iımetleri faizlerin 
vadeleri geldiği zamanlar her defasm
cfa fonnel olara'k borclulardan parasını 
istedi. Ama horclular bu borc ödeme 
mektubl:ırını sepete attılar. Belki 'l!a· 
man bakımından gayet ameli bir hare· 
lrettir. Fakat bu hareketin andlaşma sa. 
dakati ve ahlnkla hiç bir atakası yoktur. 

24 ilkkfinun 19J4 tarihli 
Noye zrı~ber Ç" .. tung 

işim var ki soluk almağa vakit bulamı
yorum. Karımı ancak geceleri görebili
yorum. Ona diyorum ki: "- Liduşka. 

bence genelik teşkilatı ve fabrika, ken
di saadetimden ve aile saadetinden da 
ha değerlidir,çünkü genelik t~kilatı ve 
fabrika da benim yaşayışımın birer par
çasıdır.,. Karım ağlamağa başhyor: 

"- Neden biz de başkaları gibi ya 
ş.ımıyoruz? Komşumuz bir trüstte te'lr. 
nisyendir. Hemen hemen her akşam ka 
nsiyle gezmeğe, yahud sinemaya gidi
yor. Beraber almanca öğreniyorlar.,. 

Ben de karıma: "- O halde, Liduşka, 
diyorum, sen böyle bir erkekle evlen 
mcliydin.,, 

Fabrikada iftihar levhasına kayde
dildim ve 10.000 rublelik tasarruf ya
pılmasını mümkün kılan bir tek1if için 
müldifat olarak "teknik ansıklopedin yi 
aldım. Liduşka bana: .. _ Sen muvaf -
fakiyetlerini benim bedbahtlığım Uzeri
ne kuruyorsun 1,. dedi. Geceleri eve 
geç dönüyorum ve ölü gıöi uyuyonım. 

Kanm: "-Bu böyle devam edemez. 
Biz biribirimizi ancak yatakta görebi
lıyonız.,, diyor ve gideceğini söylUyor. 
Fakat ben kaba lbir adam değilim, Li· 
duşka'ya acıyorum, şöyle bir dilşUndUm 
ve aileme de biraz zaman hasredebil -
mek için vaktimi tanzim edemediğim 

neticesine vardım. Bununla beraber, 
yelkenle uçuş mektebine gitmek için 
bir saat vakit bulamıyorum. 

Karıma: ••- Bana eziyet etme. ts -
tersen odamı sana bırakayım ve ben 
fabrikanın yatakhanesinde, yahud her 
hangi bir yerde kalayım. Benim hiç bir 
şeye ihtiyacım yok. Vcrim1i bir biçim· 
de çalışmamak da elimde değil .. dedim, 
onun için, arkadaşlar, gene komilnistle. 
rimizden bazılarının aile bakımından 

mesud olmamalarına katlanmalan ge -
rektir. En iyisf, hiç evlenmemek, ya 
hud da evlenmeden önce gene bir kıza : 
"- Benim halimi anlayabilecek misin, 
anhyamıyacak mısın?,, diye sormak ge
rektir. 

Benim biricik kabahatim, evlenmiş 
olmamdır. Fakat karımı seviyorum. Siz 

zannediyormusunuz ki ben onun ya • 
nında bulunmak, onunla gezmeğe git -
mek istemiyorum? Ona diyonun ki: 
"- Peki, yarın bir savaş olsa, ben de 
gitsem, ne yapardın?,, Cevab vermiyor. 
İnsan affetmesini bilmeli, halbuki Li • 
duşka halden hiç anlamryor: "-Neden 
her işi kendin görmek, herkesten faz -
la çalışmak, her şey sen olmak istiyor
sun .. Halbuki ben §ahsan bir şey iste
miyorum ve kendim için çalışmıyorum. 
Yeni icadım için ikramiye aldığım za • 
man Liduşka'ya bir manto bir de lpekll 
rob aldım. Kendime de, fcad ettiğim 

Alete gerekli olan çelik teli satın almak 
için, 15 ruble ayrrdmı. Kanın: .. _ Al

dığın elbiseyi giyip de ne yapayun ?., 
diyerek robu mratıma attı. 

Arkadaşlar, çok dilşllndilm ve hesab 
ettim, fakat bu i§e çare bulamadım. Ben 
vakitlerini didinmek için boşuna geçi. 
renlerdcn değilim, benim gibi cidden 
çalışanlardan bahsediyorum ve bu gf • 
biler pek çoktur. 

DUşUncelerimi söyledim. Belki iliz 
bunları doğru bulmıyacaksınız. Fakat 
bunun aksine de beni ikna edemezsi · 
niz. - Piycr Bruski 

Knrımı seviyorum., çocu6>Uma 
tapınıyorum. 

S. adlı arkadaşımın mektubunu okur 
ken, bende gayri ihtiyari onun kocası
na karşı bir düşmanlık duygusu uyan 
dı ve öyle sanıyorum ki bUtiln gene ko
münistler de aynı duyguyu duydular. 
Karısını intihan düşünmeğe kadar sevk 
eden bir gene komilnisti kim mazur 
görebilir? Karısını bir esir telakki ede
rek ona:"- Sen annesin, çocuğa baki,. 
dmeek bir gene komtiniste yaraşır mı? 
Sen de baba değil misin? Niçin karın 

yalnız başına yaşamağa mecbur kalsm? 
Böyle bir şeye çare bulman gerek de
ğil midir? 

Size kendi hayatımı anlatayım: 

Ben 1924 denberi komünist genelik teş. 
kiHitına mensubum. Kanm da komünıst 
tir. Zaten onunla komünist kulübünde 
tanıştık. İkimiz de teknisyeniz ve bid· 
bi:-imizle çok iyi anlaşıyoruz. Fakat şirn 
diye kadar da ne güçlüklere katlanma 
dı'k ! kucağımizda emzikli çocukla tJip 
loma imtihanlarını hazırladık. Sa';::ıh· 

lara kadar uyumadık. Tezimizi yazdık. 

O zamcın1ar pel: meşakk.ıtli idi ve :tro . 
mızdaki sağlam bag1ar, arkadaşlık ve 
sevgi sayesinde bu geçici anlaşamamı.z· 

lıklar daima yatıştı. Karımı seviyor•Jrn, 
küçük çocuğuma tapınıyorum ve işim 
bittikten sonra evime sevinerek dönü -
yorwn. Ailem, benim üzerimde, çalış -
kanhğımı azaltmak bakımından hiç 
bir tesir yapmadı. Şimdi bir enstitüde 
tahsil ediyorum. Boş vakitlerim az ama, 
aileme hasredecek vakıt bulabiliyor•Jm. 
Oğlumu, sosyalist cemiyetinin faydalı 

bJ.r 6yesi olarak yetiştirmeğe çalışaca

ğım. Ondan benim mesul olduğumu an
lıyor ve onun büyümesini dikkatle ta

h'b ediyorum. Ailesini ihmal edenJeri 

anlıyamıyorum. İnsan çalışkan bir işci, 
iyi bir te;ıkilStcı olmalı ama yalnız bu
nunla katmamalı. ÇilnkU cemiyet kar • 
tısında herıkea ailesinden mesuldllr. -

Bjitsa'da P. A. 

Kadm1ar da vnkit bulamıyorlar 

İşleri !iOk olduğunu söyliyen Pfyer 
Bruski'nin mektubu, hele kadınlara bir 
az. fedakarlık yapmalannı tavalye eden 
cllmleler beni çok aaratı... O, ailesini 
insanlığın iyiliğine feda eden bir adam 
mıdır? Bilmiyorum. Fakat bana 6yle 
geliyor ki, i~leri çok olduğunu söyll • 
yen kocalr?rdan çoğu, vakitlerini aile
lerinden uzakta, boşu boşuna geçiriyor 
lar. Eğer bir işci dinlenmek için bir 

Karı koca anlaşmazlığı: 
- Ni<;in kocana karşı rey verlyoı

sunl Geçinemiyor musunuzl 
- Evde değil, Kolkoz'da geçinemi. 

yoruz. Anlarsın yal l§te onun şefi be-
nim. 

az zaman bulamıyonıa, çalışmafı bll • 

mJyor demektir. ''Her zaman işim vart., 

demenin manası n~t' Eğer işi çok olan 

kocaların 1.epsi, aile ocağıyle meşgul 

olmak işini başlarmdan atarlana, b • 

dın da bu iti başından atabilir. Kadın 

da cemiyet içinde btıtiln haklarına aa -
bib değil midir? Kadının blltiln kuvvet 

lerini l§e, istihsale ft cemiyete hasret

mek istemediğine inanıyor musunuz? 

İnanmıyo.raanu, kadm da l§inin çok 

olduğunu eöyliyecck, aile hayatı cemi· 
yet içindeki i§lerinden kendisini kıs

men uzaklaştırdığı için, çocuk yapmak 

lıtemiyecektir. Bu ise ailenin mahvol· 

ması demektir. Biz de bunu istemiyo. 

ruz. - Kursk'ta P. Gorşkuva 

ln~an yaşayışını nasıl 
tanzim etmeli? 

Kocam da, ben de gene komilnfstlc
rlı:. Biribirlerimizi seviyoruz. sayıyo

ruz. İkimiz de tahsilimizi pedagojik 
enstitüde yaptık. İki yıl, uzak doğu ta
raflarında bir okulda beraber çalıştık. 
Ne okulda iken, ne de kom6nist kulil • 
hilnde, aramızda hiç kavga olmadı. Yal 
mz, evdeki boş vakitlerimizi tanzim et 
mek çaresini bulamadığımız için ara • 
mızda anlaşamamazlık çıktı. 

lki yıldanberi bir günümUzU bile 
okumuş kimselere yakışır bir şekilde 
geçirdiğimizi hatırlamıyorum. Kocama 
sinemaya, tiyatroya gitmeği veya ka. 
yakla dolaşmağı tektif edersem o dai
ma: "- Vaktim yok .. diye cevab veri
yordu. Bütün geceler işi vardı. lki ay
lık uzun tatil müddetini kederle evim
de geçirdim ve gene bir komünist olan 
kocamın, karısı ve iş arkadaşı olan b.:ı· 

na bir saat bile hasredememesine kız. 

dım. 

O, daima: "- Bizim zamanımız-la 
insanın yasamak için boş vakti yoıı: !,, 
diyor. O ha· de, arkadaşlar, şimdi değil· 
se, ne zaman vasıvacai!ız ?. 
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neler düşünüyor 
Hcninı kocam nasıl olmalı? 

Ben daha evlenmedim. Fakat hi~ bir 
zaman S. gibi, yahut Piye.r Bruski gi
bi oir erkekle e1vlenemem. Ben •'Kras
naya Roza,. fabrikasında çahşıyonım. 

Bazan, biz gene ku:lar, kendi aramız.. 

da, eyi bir aile hayatı geçirebilmek için 
nasıl bir kocamız olması gerektiği hak
kında açıkça konuşuyoruz. Gene komü
nist erkekler kantarının şöyle veya 
böyle olmasını nasıl istiyorlarA, ben 
de onlara gene komilnist kızların, ko
calarının nasıl olmalarını istediklerini 
söyliycyim: 

Gene komünistlerden çoğu: "- Ben, 
çalışmama mani olan bir gene kızla ev
lenmek istemiyorum.,, diyorlar. Onlara 
açıkça derim ki: " - Siz cemiyet için. 
deki işlerinizi ihmal ederseniz, ben de 
&izinle evlenmek istemem. Fakat işi
nizden başka bir şey dilşünmezseniz 
sizinle yaşıyamam. Ne mfizike, ne ti
yatroya, ne spora alakadar olmıyan bir 
koca.ya ihtiyacmı yok. Ben, benimle 
birlikte voleybol oynıyacak, tiyatroya 
gidecek. kitab okuyarak onun mevzuu 
ilzerinde benimle münakaşa edecek bir 
koca istiyorum. Hayatı yalnz planlar 
tezler arkasından gören bir koca iste
miyorum. Bana, yalnız komünist top
lantılarile değil, benim roblanmla da 
alfilt..ı.dar olan bir koca Hlzım. H u1asa 
kocam benim her şeyimle alakadar ol. 
malıdır . ., 

Fakat benim, tiyatrodan, giyinmek
ten başka bir şey düşünmediğimi san
mayınız.. Yalnız mesud olabilmek için 
birçok gene kızların nasıl birer koca 
istediklerini anlatmak istedim. 

Erkek komünistler de, nasıl birer 
kan istediklerini söylC$lnler. Bu su
retle, aHlka verici bi.r aile bayatı kur
mak hepimi% için daha kolay olacaktır. 

"Krasnaya Roza,, fabrikasında 
V. Kuzneçova. 

Bir alJe ocağına malik olmak 
ne iyi şey! 

Ben daha çok gene iken karımla ta. 
ruştmı. O komünist fırkasına girme
mişti. Birlikte çalışıyorduk ve ekseri 
zamanlar Niyura'nm komünist teşek

küllere girmesinin gerekliği hakkında 
konuşuyorduk. Nihayet o da komünist 
fırkasına girdi. O zaman ben evlcnme
ği düşünmüyordum. Biribirimizi sık sık 
görüyorduk. Sonradan ayrıldık. İki yıl 
11onra Hamovniki mahallesinin komil
nist genclikler komitesi beni, birkaç 
makinistle beraber Spaskoye köyüne 
gönderdi. Niyura da o zamanlar ora
daki komünist kulübilnün ütibliğini 

yapıyordu. Çok h<>fuma gitti ve eevi-
9erek 1931 başlangıcmda evlenip Mo&
kovaya gittik. Bal ayı seyahatimiz iki 
ay sürdü. Sinemaya, tiyatroya gidiyor, 
biribirimizden hiç ayrılmıyorduk. Fa
kat günün birinde bunun işime z;ararı 
dokunduğunu g5rdilm ve ciddi surette 
çalışmağa karar verdim. O zaman evde 
kavga kopmağa başladı. Kanın:••- Ne 
için gidiyorsun? beni neden bırakıyor
sun?,. diyordu. Bunun üzerine ben de 
gece toplantılarma gitmeğe, eve saat 
birde dönmeğe başladım. 

Bu intizamsız hayat 1931 ilkbaharı. 

na kudar silrdU. O sıralarda da asker 
oldum. İki yıl sonra terhis edildim ve 
asıl anlatmak istediğim şey o zaman 
başladı. Karun ben yokken başka bir 
erkek seçmişti. Buna çok şaşmadım, 

çUnkU Niyura ile kafi miktarda meşgul 
olmadığım, alakadar olmadığım için ka
bahat benimdi. Onun tanıştığı çocuğun 

büyük bir kıymeti yoktu. Niyura ko
münist kulübündm de çıkmış, eğlen
mekten başka bir şey düşiinülmiyen bir 
muhite düşmüştü. 

Halbuki ben Niywa'yı seviyor, on
dan çok hoşlanıyordum. Ne yapmalı 

idim? derdimi lJirçok kiırselere anlat. 
tım. Aldıran olmadı. Onun üzerine me
seleyi kendim halletmek gerektiğini 

anladım. İşimi o suretle tanzim ettim 
ki, beş ay mfiddetle hiç bir işi idare et
miyecek, gene bir komünist, yürek sa. 
bibi bir adam gibi çalışacaktım. Eski
den, biç bir zaman k 1rımla birlikte 
okumazdım. O bana: .. _ Gazetelerde 
aHika verici bir şey var mı?,. diye sor. 
duğu zaman, ben gazeteyi ona vcrib: 
"- Al, oku!,, diyordum. O da kızıyor 
'Ce odsdan çıkıyordu. 

m!:ll----·-~l'<Dll-----
O günden sonra, tavırlarımı baştan 

aşağı değiştirdim. Karım bicki ve dı. 

kiş öğrenmek istedi. Razı oldwn. Ders
lerden geldiği zaman kitablarınn onun
la birlikte bakıyor, ona yardım ediyor
dum. Sonra da beraber okuyor, konu
şuyorduk. Günümü, her serbest dakika. 
mı karıma hasredecek şekilde tanzim 
ediyordum. Bu serbest dakikaları iş 

saatlerinden çıkarmak gerekiyordu. i
timi çabuk bitirmeğe ve bizim fabrika
da adet ouduğu üzere, sanki dünyadaki 
biltün meseleleri biz halledecekmişiz 

gibi, saat ikilere kadar arkadaşlarımla 
kalmamağa karar verdim. Şunu da söy
Jiyeyim ki, ekserimiz intizamsız in
sanlarız. 

Niyura'ya müşfik hareket etmeğe 
başladım. O da tavırlanm değiştirdi. 
münasebetlerimiz öyle oi.r ahenk aldı 

ki, bütün gene komünistlerın b izimki 
gibi bir yuva kurmalarını dilerim. 
Şimdi 28 günlük bir çocuğumuz "ar. 

Bazı gecelCT ağlıyor ama aldırmıyoruz. 

Çôcuğumuz çok güzel. Sabahları erken 
kalkıp fileyi alıyor, çarşıya çıkıyorum. 
Eve dönünce oğlumun beşiğini bir 
müddet sallıyorum ve bu yüzden ka. 
nm seviniyor. 

Akşamları saat yediye dogr u fobri
kadan dönüyorum. Bazan fab rikada kal
mak istediğim oluyor ama benim yeri
me çalışan arkadaşım, "- Haydi baka
lım, eve 1,, diyerek beni kovuyor. Ev. 
de ekseriya karımla birlikte Pravada 
gazetesini okuyor, onun a il e haı atı 

hakkında açıtğı anketi gözden geçiri· 
yor, ve eski hayatımzı, anlaşamadığı

mız günleri hatırladıkça gülüyoruz. 
Evlenmiyen gene kızlar ve gene er· 

kekler, siz ailenin fena bir şey olduğu
nu mu sanıyorsunuz? aile eyi bir şey. 
dir. İnsanın evine dönüp de dinlendiği, 
çocuğu ile oynadığı ve karısile konuş
tuğu zamanlar , ne tatlı anlardır r lnınu 
okuyan gene erkekler, benim hayale ka· 
pılmağa başladığımı söyliyecclder, a
ma bu anlattıklarımda hayal namma bir 
şey yoktur. Ben sadece bu hayatın 

eyeiliğini söylüyorum. İnc;an dinlerunış 
bir kafa ile fabrikad:ı daha ciddi ve 
daha istekli bir surette çalışabili r. t te, 
benim söylemek istediğim de bundan 
ibaret. 

Neden evlenmiyorum? 
Ben Libkneht fabrika.sının en mü

him atelyelerinden birinde, komiın i t 
genclikler teşkilatçısıyım. Oraya y erle. 
şeli ancak iki ay oldu. Benim teşkila
trma mensub l 1 l gene komünist var. 
Atelyemiz Uç ekiple çalışıyor. Benim 
evim fabrikadan sekiz kilc:netre uzak
tadır. Sabahlan fabrikaya sekizde celi. 
yor, akşamları ise, saat 9 da, 11 de hat
ta daha geç eve dönüyonnn. 

Bekarlıktan memnunum. Gencim 
ama. kendimde bir yaşlı adam yüreği 

olduğunu hissediyorum. Niçin? ttel'}'c
de çok işim var ve ibim, sinirlenc1:. ici 
bir iş. Komünist genclikler komit~ i, 
teşkilat veı <. atelyedeki çah~a yanlış. 
hkları yüzünden hep beni yakalıyor. 

Tenkidler bana çok dokunuyor, ıstırab 
çekiyorum ve evime çok geç, kim ol
duğunu bilmediğim bir kimseye kız

gın olarak dönüyorum. ,1;,,trafımızdakıle r, 

nem olduğunu sorduklan znman onı,_ 
n tersliyorm, yahut da hiç ccv · v ı
miyorum. Nihayet yatıyorum. Saı 
n da trene yetişmek için acele edıyo

rum ve her gün de hayatırr: böyle geçi. 
yor. Bir aydan fazla zamandanberi si
nemaya ayak basmadım ve çolt uzun 
müddettenberi de hoşuma giden gene 
kızı görmedim . 

Bazan işt .:n yorgun argın çıkın ca 

parka gittiğim oluyor. Orada, d "lS 

eden gencleri görüyor ve dans etme
nin hoş olacağını düşünüyorum, ama 
dans bilmiyorum. Dans oğrcnmektı;n 

utanıyorum. Zaten va~tim de yok. 
Böylece, yüreğim üzüntülü olarak eve 
dönüyorul'l"I. Pravada gazetesi bugün
lerde, genelikle, gene komünistlerle 
meşgul olmak meselesini ortaya attı. 

Genelerin ne istediğini dinlemek ge. 
rektir. Biz de genciz ve bir aile yuvası 
kurmak istiyoruz. Ben de eyi bir arka
daşa, bir zevceye malik olmak isterim. 

Eski günleri hatırlatlıkca 
gülüyoruz! 

Kocam da ben de gene komüni .. tız 
ve 1911 de doğduk. Ben maden sana ,ııı 
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ınstitüaünde tahdlimi bitiriyorum. Ko
cam çilingirdir. G<SrOyonunu.z ki ara -
111ızda bUyük bir tahsil farkı var, fakat 
•u husus, daima çok iyi giden milns -
Mıbctlerimiz üzerinde hiç bir tesir yap-

ı~ord diyor ki 
1n11dr. 

Kocam aynı zamanda komünist gene 
)ikler teşkil&tcısıdır. Uzun zaman pro. 
pagandacılık yaptı ve fabrika tarafın -
dan tebrik edildi. Bundan başka soysal 
phşmaJarda daha az ehe~iyetl~ iş -
kr de görüyor. Fakat ben sıze eskı glln 
ı~rden bahsetmek istiyorum. Evlendill
ıırizin ilk yılı, evimiz olmadığı için 
bir'ikte yaşıyamadık. Ben, Bteki arka
~;ışlarmıla beraber, herkeee mahıuı 
olan evde kalıyordum, kocam da anası 
ft babasiyle birlikte oturuyordu. Niha
Jet bundan bir yıl lSnce fabrika koca • 
ma bir oda tahsis etti ve ikimiz de or.ı
ya taşındık. Fa~ • t mo'1i1ye namına hiç 
bir şeyimiz, hatta bir iskemlemiz hile 
yoktu. Yalnız bir şil t rr. iz. bir yastığı
m12 ve bir de yorgan m· z vardı. Bunla· 
ri da odamızın bir kösesine yerleştir
dik. Baıtka bir köşede de bir yığın lı:!
tabla iki b;ıvu1 vardı. İmtihanlara ha. 
ınrlanmam lazımdı. Fakat çalışmak 

için yerim yoktu. Vaziyetimiz çok gilç
til, fakat biç bir sabırs1ıı:lık aUimeti gös
termedim. Kocam bana karşı çok şef _ 
katli ve iyi hareket ediyordu. lmtihan
lanmı iyi bir derece ile verdim ve ytı.. 
reğim rahat olarak tatile kavll§tımı. Bir 
az sonra bir kızım oMıı O zaman enııa. 
titüden uzak olarak ev kadını olma\: 

lnkrlab laburatuvarlar da 
tekemmül ediyor 

g~rekti. 
Çocukları olanlar bizim vaziyetinıl

:ıin giiçlüğünü anlarlar. Kendi vasıbı
mızla odamızı iyileştirmİ§, bir aoba 
kuı muş, kırık camları yenilemiş, oda
nın catlak, yıkık yerlerini tamir etmiJ· 
tik. Ben çocuğumla yalnız başıma idim. 
Geceleri uykusuz kalıyor, çamaşır yıka
maktan. ortalık toplamaktan çok yonı. 
luyor, umudsuzlanmağa başlıyordum. 
Fakat kocam bana yardım ediyordu. 
t~inden ~öner dönmez, benim birkaç 
saat uyu. biJ'lı dinlenmem için çocuk
la megtıl oluyordu. Bir taraftan da 
günler geçiyor, çocuğumuz bUyUyordu. 
Nihayet onu bir çocuk bakım evine yer
leştirdik ve ben de enstitilye avdet et _ 
tim. En gUç zamanlar da böylece atla-

tıl'l'ltŞ oldu. 
Bu gUçlUkler karıısında korkmadı-

ğıınız için, şimdi o gUnleri hatırladık. 

ca ikimiz de tatlı tatlı gülllyoruz. Bu ce 

aaretimiz simdi bize iyi ve mesud ya • 

ıamak imkinınr veriyor. 

c birden uzak bir yerde, bir jimnaı

tik parkında bütün birgün beraber din

lenmenin ne kadar tatlı olduğunu bil • 
il<''" ız ı Kızımla beraber, kocamın çalış
tıgı fabrikanın tertib ettiği gezintilere 
iştirak ediyorum. Ekseriya birlikte. •i
nemaya veya tiyatroya gidiyoruz. 

Kocamın kUltUrel bakımdan ilerle

mesinden benim mesul olduğumu bili
yorum. Onun için, tahsilimi bitirib de 
çalışmağa ba,ıar ba§lamaz, o da enstitü
ye girecek. Onun biran evel enstltUye 
girebilmesini mümkiln kıJmağı o kadar 

çok istiyorum ki •... 
Kocam birkaç gün sonra asker o1a

tak. Fakat ikimiz de bunun için keder 
lenmiyoruz. O biliyor ki karısı tahsili
ni bırakmıyacak ve çocuğunu iyi yetit
tirecektir. Ben de kocamın, fabrikada 
olduğu gibi orduda da çalışacağını, fay
dalı ve namuslu bir savaşcı olacağını 
biliyorum ve bundan gurur duyuyorum. 

Kocamı çok seviyor, ona çok gUve
niyorum. Onun için, sınırlarımızı ko • 
nıyan orduda da ona sevine sevine ar -
ladaşlrk edeceğim. 

Mor;kova'da Olga Lu1raçeviç. 

HAVA(: 1 t İ K 

Nevyork, ilkkfi nun, 

Bugünkü Amerıka ve IIanri Ford 

biribirinılen çözülmiyen iki tabırdir. 

Ford'u ford yapan Amerika ve Ameri

kanın inkişaf imkanları olduğu gibi A

merikayı da bugünkü Birleşik Amerika 

yapan Fordun istihsal metodlandır. 

Bundan dolayıdır ki muntazam faııla

larla ona müracaat edilmekte ve iflerin 

içinden nasıl çıkılacağı hakkında akıl 

danı,ılmakudır. Ford da bu gibi müra

caatlara gayet büyük bir nezaketle, u

zun tecrübelerin derinliklerine inerek 

oradan karşılıklarını vermektedir. O bu 

karıılıklarında neye inanmak, neden u. 

mudlarunak neyi baştan defetmek ge
rek olduğunu söylemektedir. 

Amerika Birle_şik hükıimetlerinde 
h· ı~ A ıı • merika ulusunun son seçimln. 

ı4 cunun en ileri bir sanat mDessesesi 
nin sahibi Bay Ford 

de kendisine inandığını ispat ettiği Re

isicilmbur Ruzvelt'in yeniden kalkınma 

programı etrafında mücadele devam 

ediyor. Ancak bu mücadele amerikalı· 

nın "mavi kartala., Jeh veya aleyhtıu 

olduğu devrelerdeki gibi hız1r değildir. 
Zaten şimdilik bundan daha eyi bir mü

cadele mevzuu da olm'ldığından herkes 

sabrediyor. Amerikan ., kendi gücüne 

çok büyük ve sarsıln- z bir inam var. 
dır. 

Hükumet tedbirleri hakkında ne dü

•ündüğU sorgusuna Ford'un verdiği 
karşılık bUtUn Avrupa'da da dikkate 

değer bir biçimdedir. Ford di

yor ki: Hiç bir hilkfunet hldiselere 

hakim olamaz. HükUınet idare eder, it
te bu kadar. HükQmetin vazifesi nizam-
ları kunnakd ,_. b . ır 11;1, unun içın de yasa-

lara riayet ettirir. Sryasacılar ticaret. 

ten anlamazlar. Çünkü zor mesleğin a

damakıllı öğrenilebilmesi için uzun za

manlara lUzum vardır. Hidiseler hiç 
durmadan kendi kendilerine inki,af et
mektedir. Bu inkişaf ise sıyasal vakıa
lardan doğmamaktadır. Sıyasal hldise-

- SAYI 133 içindekil~r -
Fitre ve zekat Kazım N. Duru 
Karada denizde uçan bir kuş. 
Gelecek, havacılığmdır 
Yeni bir hava ekspresi 
Göktannnm bir dileği 
Hava hukuku 

.Amiral Decteur 

B. Sair Çonay 
Rilat Şerif 

Uçakla bir dakikada 12 kilometre hız 
Gök Alanında hız alanlar 
Dağa çıkmak ve kayak sporlan Profesör Riedel 
Gökle yer arasında Abidin Davar 
Gençler Birliği kurultayında 
'.Ankara güreşçileri Türkiye birinciliklerinde 

Bir çift kara göz (Hikaye) Server Ziya Gürevin 
Sinema: Canle Lombard, Marlene Dietrich, Evelyn 
Venable, CJara Lou Sheridan, Gertrucfe Michael v. s. 

ler, hakıkatte olan biten şeyler akıntL 
sının dalgalı üst yüzüdür. 

Başka cilmlelerdc Ford günün mese

leleri etrafında daha açık konUfuyor. 

Yakın bir zamanda bUtiln yqayııanızı 

temelinden değiştirecek olan şey belki 

de yeni bir keşfin üzerinde ça1IJtığı 

herhangi bir yapı yerinin kenar odala

rında lıazırlanmaktadır. Eğer bugiln 

hldiııeler akıntısının üst yüzü kaynayıp 

tUtUyorsa, bence bunun manası, bir ıey

ler hazırlanıyor demektir. Herhalde bu, 

Vaşingtonda dilşünillen bir tedbir de

ğildir. Geçmiş günler dikkatle araştı· 

rılacak olursa görülür ki, parlamento 

ile budun yığını dalına değerli olmıyan 

şeyler etrafında ainirlenmiı, halbuki 

onlar sinirlenip dururlarken, hakiki in

kılab, sessiz ve sadasız herhangi bir 
Laboratuar'da tekemmill etmiştir. 

BugUn henüz daha acun genel dU

fUncesinin duymadığı bu gibi değişik

liklerin yapıldığını, Ford misafirleri

ne beyaz bir auyu göstererek is.pat edi

yor ve diyor ki, işte bu gördüğünUz 

herhangi bir inek südünden daha te

miz, daha ucuz daha ıuhhi süttür. Fa

kat ııyasal mücadeleler işlerin Ust yU

zilnde yapılan değişikliklerdir. Havayı 

gösteren termometrenin hava ile olan 

alikası ne ise bunların da hakiki gilc

Jerle olan allkaları ondan fazla bir şey 
değildir. 

Fordun bu nazariyeleri, kendisinin 

bUtiln ya_şayıı ve eserinde görülmekte

dir. Bugiln yetmiş bir y8tlnda olan 

Ford, llk otomobilini yaptığl günlerde

ki on sekiz yaıındaıki bir delikanlı gibi 

gene ve dine olarak kurumunda yorul

madan çalıpnaktadır. Yazı masası ba· 

fmda hemen hemen hiç otunnadığı için 

ona rastlamak çok r;ordur. Belki, dene

me alanında, veya okulaçla, yahut da 

mllze veya laboratuvarındadır. Buralar

da değilse bUyli.k kurumunun sakin bir 

köıcslne çeki1miştir. O nasıl ki bu dev 

gibi esere biçim vermit çığır açmıısa, 

eseri de ona biçim vermekte çığır aç
maktadır. Onun görllşleri, inanışları bu 

makinalardan, bu fabrikalardan ve bu 

rasyonel istihsal metodlarından doğ

makta gUc almaktadır. 

Kurumunun ona öğrettiği şeyleri, o 

genelleştirdi. Ford, hakikt İncil'in an

c.-'\i ve ''alnız burada bulunabileceğine 
inanmıştır. Onun için sağıltılamıyacalı: 

ıoyaal bir hastalık yoktur. Blitiln mlles

icııe tahiblert onun gibi olsaydılar, a

cun hiç bir zaman itsizlik veya artık 
istihsal derdlerl nedir 6ğrenmlyecekti. 

Fordun milrabaha kapltallatlerlne, 

Bankerlere ve borsa oyunculanna kar

tı beslediği kin çok bUyUktilr. Acunun 

böyle acıklı bir vaziyete dUşmesinde 

onları suçlu .gl:Srmektedir. Biltiln işlerini 

mUkemmelleştiren fikirleri etrafmda 

var kuvvetiyle mücadele etmektedir. 

Ford, ben yapabildikten eonra, artık 

başkaları da başarabilirler, diyor ve is
tihsalinin geçen yıldanbcrl yeniden ba§
ladığına ve &tiden nild>in olduğuna ip
ret ebnektedir. 

Ruzvelte k811ı çok bUyUk bir saygı 
beslediği halde sıyasacılardan hiç bir 
•ey beklemiyor. Ford,burada kendisin
den çok başka bir tip olan ve Ruzvelti 
zamanımızm en değerli adamlarmdan 
biri olduğunu söyliyen meşhur ingiliz 
romancısı Vele fle buluşmaktadır. 

Otomobil kıralı, kendisinin para n. 
zanmağa çalıştığını iddia edenlere br
'ı da mücadele etmektedir. Ford için 
sermayenin manası iş çıkarmak gaye
sinde bir vasıtadan bafka bir şey değil
dir. Buna rağmen parayı anlayış kabi· 
Jiyetinin de çok inkişaf ettiğini itiraf 
ediyor, Ancak, Kkonomik yapyııtaki 

tecrObeleri yerinde kullanabilmek i• 
tidadını blltlln bu malt kabiliyetlerin 
tlstUnde g6rmektedlr. 
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SAYIFA l 

1 Casusluğa dair bir eser 
Son aylarda Nevyork'da Riçard V. 

Rovcn ismiade bir muharrir tarafından 
"'Casuslar ve gelecek savaş., adlı bir ki
tab basmıştır. 

Amerikada büyük bir alaka ıayandı
ran 'bu kitab hakkında amerikalı münak
kidlerden Mordava.nt Hol, tu yazıyı 
yazmaktadır: 

Casuslar konserve kutularmrn kapaJcla
rrnrn iç yilzUne iıaretler koyarak mek
tublaşmalr ve haber vermek imlclnlarıru 

bulmuılardrr. 

İster para kazanmak için, isterse 
yurdseverlik gayretile olsun casusluk e
den bir çok kimseler vardır ki dü~n 
tarafının faaliyetini gizlice anlayabil
mek i~in her türlil fedakarlıklardan çe
kinmezler. Önümüzde bir sa'Va§ çıka-
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Blr posta pulunun altına yazı yazılaca
ğı ve bu yazılarda en korkunc duyum

lar bulunacağı kaç ki§inin aklma 
gelebilir 

cak olursa o zaman bu C6rarh adamların 
faaliyeti C6kiJerinden daha müdhiş ola 
cağı fÜphesizdir. Bu kadınlarla erkek-

lerin önümüzdeki herhangi bir savaşta 
ytlldeaecekleri vazife •e mcsuliyeti bü
yük savaştakinden pek fazla olacaktır. 

Bu meYıJu üzerinde büyük bir sala
hiyet sahibi olan Riçard Roven, yazdı-

'-~--

Her §eyden ~üphe edilebUır, fakat .t:a. 
vallı bir kelebeğin ince ve dokunulunca 
dağılacak kadar nazile zardan kanadla
rına fifre dizilebileceği akla aasll gelir} 

ğı bu kitabta tek bir yıl içinde casus

luk yaptığı için yakalanan, muhakeme 

ve mahkfun edilenlerin Avrupada 600 

kifiyi bulduğunu yazıyor. 

Kitabta bu adamların işlerini yürü. 
tebilmek içi• ne gıôi çarelere ba' vur -
dukları, kimsenin fÜphcsini davet etcmi-

Bu keleNlin hmtdlan .. ~rl~ftlrll•a 
ı.keciJder • .ıuadaa ayıla/uca yaz ve 

duyumlu üflana bir yanin. 

yecek surette ne cibi silahlar kullan· 
&klan bü9e menu olmaktadır. 

Muharrir, bu ldtabta büyük uvquı 
1919 yılınm ilkbaharında bittiğini ve o 
zaman Amerika kimyagerlerinden Prof. 
Levis, Levist denilen bir nevi zehirli 

madde kqfetmiıti ki bundan üç dam. 

larun deri üzerine damlaması bir insan 
öldilrmeie kifi geliyordu. Bunun gibi 
içinde bu maddeden bulunan bv bomba 
padadıtı zamu 600, 800 metre içinde. 
ki bir infilak aahaundaJd adamlan öl· 
dürmete kifi gellyorclıa. 

Gene bu ldtabta iddia edildiğine gö

re, 1918 eenesinıde merkezi Anupa dev. 

Jetleri mağlGb olımsalardı. gizli ajan

lar vuıtaaile Pnasa ve ltaıyada bir 

takım aart baatahklarm mikrobları ap• 

!anacak ve büyük bir felaket vukua ge
lecektL 

O amanda içinde kolera mikrobu 

bulunan mtırekkebli kalemler dUpnu 

memlekete aevkedilmeğe hazırlanmıutı. 

O zaman böyle ,eyler yapılabildiğine 

göre gelecek barplarda daha mUdbişle· 

ri yapılması mlbnldln olduğu da gene 

bu kitabta mümkün görülmektedir. 

Bundan bqka bir Jcurıun kalemi a

ğırlığmda bombalar da yapılmıştır. 

BUyük savaştaki casuslarla mukaye. 

se edilecek olursa eski aavaşlarlaki ca

suslar Beyefendi adamlar sayılabilirler. 

Bunlarm İ§ledikleri cinayetler sayısız
dır. 

Bu kitabta, büyük savaşta çalışmış 

kadınlı, erkekli bir çok casusların hi

kayeleri, gösterdikleri yüksek cesaret 
ve cüret de anlatılmaktadır. 

Büyük savaşta, casusları idare eden. 

terin bunlar kendilerine ne lcadar fazla 

hizmet etmif olurlarsa olsunlar, bir ka 

ha.hat işledikleri, sadakatten uzaklaştık

ları takdirde feflerin onları ortadan 

kaldırmaktan çekinmedikleri de bu ki 

tabta yazılıyor. Hele bu usul para ka 

zanmak için caausluk edenler için daha 
ziyade tatbik olunmuştur. 

Para için casusluk edenler, ne ka 

dar kurnaz ve uata olurlarsa olsunlar, 

bunların sırf yurd sevgisi yüzünden ca 

sualuk eden Alis Dilbua, Leoni Van 

Hut gibi fedaklrlık göstermedikleri gö 
rillmilftilr. 

Kitabta alınanlar tarafından casus o 

tarak kullanılan aantı• lehli kadın, Ma 

ria Sorel'in heyecanlı hikayesi gayet 

güzel yazılmıştır. Bu kadın, savaştan 

önce de Almanya hesabına casusluk 

yapmakta idi. Bu kadın, iJerliycn al

manlarm karşısında ç:ıbuk bir ricat yap

mak mecburiyetinde bulunan bir rus 
zabiti tarafından hiç bir muhakeme ya. 
pılmaksızın asılmıştır 

Kitabın muharriri son savaşta casua. 

Jann haber ve emir göndermek için haf 
vurdukları mahirane usullerdea de bah
setmektedir. 

Bunlardan bir tanesi yapıştırılmış o

lan posta puJlarının altına yapıştırma

dan yazı yazmaktır. Bir casus, bir m k. 

tub pullarının altına 1600 harf yazmağa 

muaffak olmuştur. Bu hüneri Pol Ber. 

nard is.miade bir rarita mütehassısı yap· 

mış ve Alis Dübua'ya göndermiştir. 

Bazı casuslar da içinde su ve balık 

bulunan tenekeleri göndermek suretile 

muayyen bazı JClhısların hareketleri 

hakkında birbirlerine haber salmışlar· 
dır. 

Bir posta pulu kolleksiyonunun ar· 

zu edilen 'ekilde tanzimi suretiJe de bir 

filonun gemileri hakkında istenilen ha

berler gönderilmiş.tir. 

Bu kitabta yazıldığına göre bir ca. 

ıus, bir böcek meraklısı gibi yaptığı 
bir kelebek kolleksiyonunda kelebeğin 
kanadlan üzerine istediği ip.retleri ve 

hatta haritaları resmetmiştir. 
Bir bafka casus da bilyillı: •Hlfta 

konaerve kutularmm üst kapağının altı• 
na istediği alametleri yapmıf ve öylece 

göndenniıti.r. 

Bu kitabta, gelecek savaşlarda her· 
halde bu faaHyetin, eskisinden daha zi
yade artacafı iddia olunmaktadır. 

... 
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Bugünlerde Rövü Mondyal' de B. 
Pol Gsel tarafından bu mevzu etrafm-
4a yapılan bir ankete verilen cevapların 
dikkate değer olan/arım alıyoruz: 

GASTON ]EZE 
Gelecekte neler olacağını, hiç bilmi

yorum ve ileride olacakları bildiklerini 
söyliyenlerden çekiniyorum. İnsanlar 
makul davransalar her şey yoluna gi
rer. Fakat 1914 denberi insanlığa bir 
delilik nöbeti musallat oldu. Onun için 
akla yakın hal çarelerinden başka her 
~yin vukuu kabildir. 

Hiç bir kati devrim, düzen ve teen
niyi yeniden kuramıyacaktır. 

Ben koyu bir liberalim: Bence va
rılması gereken amac sıyasal ve ökono. 
mik hilrriyettir. Nomıal vaziyete dön
mek için en tesirli çarelerin, ökonomik 
hürriyetin avdetini mümkün kılacak ça
reler olduğunu dü~ünüyorum. 

Bu tedbirlerin alınması için sıyasal 
adamlara hiç güvenmiyorum. Onlar .se
çim meşguliyetlerinin tesiri altındadır
lar. Seçici yığınlar, istenilen tedbirleri 
ortaya atabilecek kabiliyette değiller· 

iir. 
LEON BAYBt 

İki şart altında ihtilalden kaçınma. 
mız kabil olduğunu saruyorum: 

1 - Gıyasal bakımdan normal bir 
tarzda hareket etmeğe başladığımız: za
man, 

2 - Sıyasal sistemin normal bir bi· 
çimde çalışabilmesini mümkün kılmak 
tiı:ere, sıyasal mekanizmada gerekli o
tan milstacel ıslahatı yapacağımız için. 

3 - Bundan başka, kim olursa ol
sun bütün iş ba:;.ındakilerin, büyük fran· 
ız yığınının çalışma, denklik, doğru. 

luk ve makulluk güclerini, şimdiye ka
dar olduğundan daha eyi bir şekilde 
kullanmaları gerekecektir. Bunun için 
de iş başındakilerin, halk yığınına gay
retlerinin kendilerince anlaşıldığını ve 
hükumetin buna açıktan açığa katıldt
•ını duyurmaları gerektir. 

POL RÖBU 

Sizi, yazınızın başlığını görlir gör
mez durduruyorum. Bu anda bir ihti
lalden kaçınmak bahse mevzu değildir. 
Biz zaten ihtilalin içindeyiz. İhtilalin 
bundan daha derin olması imkansızdır. 
1789 ihtilali, şimdi farkmda olmaksızın 
içinde yaşadığımız soysal ve ökonomik 
karışıklıklara göre bir çocuk oyuncağı. 
dır. Bu karışıkhklar ylizilnden işçilerin 
çalışma zamanını gUnde üç, dört saate 
indinneğe mecbur kalacağız ve iş dı-

ındakl saatlerin ne yolda kullanılma
sı gerektiği hakkında bir çare bulaca
ğız. Acunun yüzU böylece yenileşiyor. 
Bizim torunlarımızın çocukları, böyle 
kavgalara karıştığımızı dUşUnerek, iler
de bizim hesabımıza titriyeceklerdir. 

ALEN 

Bana, bir ihtilalden kaçınmak kabil 
olup olmadığını soruyorsunuz. Ben, 
bundan kaçınmak kabil olduğunu, hat
ta bundan katınılacağını sanıyorum. 

Bunun için de çok sağlam tanınmış ha. 
kikatlere dayanacağım: SeÇicilerin ço
ğunun duyduğu bir gerektiğin, parla
mentoda ortaya çıkmamasına imkan 
yoktur. Bunun için yeniden seçicilerin 
dilşüncelerini sormağa llizum yoktur. 
Onlar, kendilerine sorulmadan düşiln· 

düklerini anlatmanın yolunu bilirler. 
Onun için, seçici ile saylav arasında 
daima bir bağ vardır. 

Güçlükler olduğu gibi duruyor. Fa

kat bunlara vasat bir saylavdan daha 

eyi kimin karşı durabileceğini anlıya

mıyorum. Vasat bir saylav, bilgili ve 

çalışkandır, işlerin iç yüzünil bilir, top. 

rağa yakındır Onun yerine konacat 
başka biri 'var mıdır? Kavgacı gazete· 
cilerle, iki, üç grup reisinden kimse bir 
§ey beklemiyor. Kanunu esasimizle a
detlerimizin ileri sürdükleri ihtiyatla 
işleri çevirmenin başka bir biçimini bul
mağı kim umuyorsa söylesin. İşte ih
tilalden. bu söylediklerim sayesinde 
kaçınılabilecektir. 

Para oyunlarının çalışma acununu 
derinden karıştırması bence şunlardan 
ileri gelmektedir: 

1 - Büyük sermayeleri ortaya ko
yan tasarrufun mefhumunun pek haya. 
il olmasından. 

2 - Bankacıların gelir arayıcıları 
gibi telakki edilmelerind n. 

3 - Anonim sirketlcrin rejiminden. 
4 - Makine sanaviinin çok büyü-

mesinden. (Bunun başlıca sebebi, sa
vas için yapılan hazırlıklardır.) 

S - Terakkilerin, amortismana va
kit bırakmadan. çok çabuk husule ğel
mesinden. 

6 - Umumiyetle istihsal ve satışın 
idari kısmından ve reklamcılıktan. 

Bunların hepsini söylemiyorum. Bu 
mülahazalardan her biri bunlara uyan 
careyi de düşündürmektedir. Bu çare. 
ler ise hayal mahiyetinde değildir. 

VİKTOR MARGÖRİT 

ı - Bir ihtilalden kaçınılabileceği
ni sanmıyorum. Kapitalizmin yanlışla
rı, müfrit egoizmi ve ülküsüzlüğü onu 
mahktim etmistir. 

2 - Bu ihtilal tedrici mi. yoksa şid
detli mi olacak Bu, savaşın patlaması 
için geçecek zamanın uzunluğuna veya 
lcısahğına bağlıdır. 

3 - Herhalde, kanunu esasinin ta· 
dili, ha talı;ın ii•erine konulmus bir 
"yakıdan,, baka bir sey d'~ildir. Mıh: 
takbel cemiyet, anrak ökonominin veni· 
den tes•:itatlandırtlması ve de~erli ad-.ı
mın paralı adam değil. çalışan adam ol
ması sayesinde sürekli olacak, yaşıya· 
bilecektir. 

4 - Tabii bôyle bir cemiyette böy. 
le bir saylavın yeri olamaz. Zaten şim
di bile bunun modası geçmistir. 
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ULUS 

Buğday istihsalini aı:altma çareleri
ni gözden geçirirken, istihsalin azaltıl
masının istihlikin de azalması demek 
olmadığını eyice hatırda tutmak gerek. 
tir. Bilakis ekseri hallerde istihsalin 
azalması, istihHikin çoğalması demek
tir. Bundan beş yıl önce dışardan mal 
satın alan ülkeler, bu malı ııimdikinc 

göre iki misli fiatla satın alıyorlardı. 

İhracatın artması şartiyle aynı ülke
ler bugün de aynı fiatları verebilirler. 

Ayrıca, ihmal edilmemesi gereken 
mühim bir nokta daha vardır: fazla İs· 
tihsalden doğan fiat düşüklüğü, istih
salin artmasına göre çok nisbetsi dir 
ve istihsalin en az mikyasta bir azahc;ı 
bile fiatları istenilen şekilde düzeltme. 
ğe yarıyabilir. 

Ekim istihsalini azaltmak için çe -
sitli usuller vardır. BunL:ırdan başlıca· 
sı, her müstahsilden ekdiği sahayı 

azaltmasını istemektir. Bu usuliin aley
hine ileri sürülen düşünce, bunun bü -
yük ve küçük randımanlı araziyi aynı 

1erecede mi.ıteessir etti~idir. 
Arazi çok parçalanmış olduğu için, 

bunlar ara~ında az randımanlı olanların 
bulunmasını bertaraf etmek imkansız. 

dır. Muhakkak olan bir şey varsa o da, 
biiyük randımanlı arazinin, iyi bir işlet
me neticesi olarak ötekilere göre daha 
mUmtaz bir mevkide olduklarıdır. Bu - ' 

satın 
nunla beraber, bazı yerlerde bu yüzden 

doğan gilç16kleri yenmek i~in bir çare 

daha vardır. Buğday fiatlarının normal 

olduğu zamanlarda, bazı tarlaların k&r 

bırakmryacaklarr şüphesizdir. Bunlar, 

buğday fiatlarının anormal bir surette 

yüksek olduğu zamanlarda ekilen tarla

lardır. Buğday fiatlarının gene yükse

leceğini düşünerek bu gibi tarlaları ye. 

niden ekmek, sıhhatli bir ökonomi dü

şüncesine muhaliftir. Çiftcileri, bu gi

bi tarlalardan vazgeçirmek ve buna mu· 

kabil onlara başka menfaatler göster -

m k terciha şayandır. Bu yüzden ya • 

pılması gereken masraflar, fiatlar yük

seldiği zaman buğday üzerine konula

cak ufak bir ihracat resmi ile temin olu 
na bilir. 
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ku r ti 
artması yüzünden hiçe indi. Kauçuk fs. 

tihsali hakkında yapılan Stevenson 

. planı da aynı sonuca vardı. İngilizler 

bu plana girmişler, Holandalılar ise ru. 

nun dışında kalmamışlartlı. Fiatlar tir 

müddet yükseltilebildi fakat nihayet, 
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yeniden bilhassa Felemenk Hindista· 

nında, yerliler tarafından birçok yeni 

kauçuk plantasyonları yapıldı. 

Kontrol altında istihsalin muvaffak 

olduğu istisnai bir vaziyet, kalay kon· 

tenjantmanı planıdır. Bu plinın kuv

veti, her vaziyete uyabilmesindedir. 

Buna benzer iki sınama son günlerde 

çay ve kauçuk sanayiinde yapılmıştır. 

İtalvada faşist pedagoji 

Muhakka':c olan bir şey varsa o da, 

istihsalin kontrolsuz lıir şekilde büyü

mesine göz yumarken, öte taraftan pi

yasadaki buğday stoklarını çekmenin 

faydasız olduğudur. Alıcı, bu stokla. 

rın mevcud oluşundan ve bunların ser

bestçe piyasaya arzedilmiş gibi fiatla 

ra tesir yaptıklarından haberdardır. 

Brezilya'da '<ahve sanayiini korumak 

için çalışıldığı sırada ortaya çıkan ör

nek, bilhassa dikkate değer. Kahveyi 

değcrlendirmeğe memur edilen kurum

lar 1926 da, "offre" lerin bilinen yekQ. 

nunun dört buçuk milyon çuvala vardı

~' bir sırada, kahveyi piyasadan kaldır

mağa başladılar. 

Bugün Amerika'da, toprak ürünleri 

le sanayi ve fabrika ürünleri fiatlarını 

aynı kertede tutmak için yapılan gay

retler, çok aHika verici oldukları gibi 

bu gibi sınamalarda rastlanılan güçlük. 

leri de meydana çıkarmaktadırlar. Fa • 

raza, istihsallerini azalttıkları için pa

muk ekicilerine verilen tazminatın, bu 

küçültülen plantasyonların ekimini iyi

leştinneğe, ekimde suni gübreler kullan 

mağa yaradığını bil :ıoruz. Bu yılın 

mahsulUniln, hektar başına alınan ran. 
dıman itibariyle geçen yılın mahs·ıHi 

kadar olmasının başlıca sebebini, bu 
söylediğimizde aramak gerektir. Taz
minatı alan çiftçiler tarafından ekilmi
yen bazı buğday tulalarmın ekilmeme
sinin, pl!na girmeyen öteki çiftçiler is
tihsallerini arttırdıkları için hiç biı c.. 

siri görülmediğini de biliyoruz. Ru 
planların kısmen muvafhk olama " -
larına rağmen, elin bunların tatbi.:in
den vazgeçilmiş değildir Bilakis, rast
lanan güçlükleri yenmek için yeniden 
kanunt bazı tedbirler düşünülmektedir. 

ltalya'da öğretme metod/arını gôs· 
tez •n bazı rıoı.talarr, resmi okula kitab. 
!arından ve ir11lyan gazetelerine/en alı
yoruz. Küçiik İtalyan kızları. yaşayı~
larrnrn manevi prensiplerini dördüncü 
srnıf kitablarmda görülen şu noktalar
da bulmaktadırlar: 

''Yurda hizmeti öğrenmek için yur
du tanımalıd•r. Fasist kadını yurda ni\
.:;ıl hizmet ed~r? Erkeklerin - kardeş, 

koca ve oğul - faşist tahsiline istiraki. 
Yilzde yüz fa~ist olmak için küciik 

ve gene İtalyan kızları güler yüzle ita
at etmeği öğrenmeli: fena fi<1ctlerdcn 
kurtulmalı; manasız isteklerini yenme
li; modanın hafifliklerinden ve ifratla
rmdan kaçınmalı; fenalığa karşı dur. 
malı ve fenalığı tavsiye edenleri, na· 
muslulukla eğlenenleri hor görmeli; 
dUşilnce ve vilcud bakımından sıhhat
li olmalı; maddi ve manevi acıları yen
meli; yurda sUkOn ve ta:--azula hizmet 
etmelidirler.,, 

Faşist pedagoji nıetodları çocuklar
la doğrudan doğruya temas etmeği ge
rekleştirmektedir. Hocaları veya çocuk 
gauteleri tarafından sua1Jere, çocuklar 
tarafrndan verilen dikkate değer bir. 
kaç cevab: 

"Dersler beş saat sürmeli; birinci sı· 

nıfta bize okumak, yazmak, kalemi eyi 

tutmak, saat okumak. dualar ve ayal< 

koşusu öğretilmelidir. İkinci sınıfta 

hesab ameliyeleri, kerrat cedveli, tarih 

ve Lafonten'inkine benzer manzum ma

sallar öğretilmeli ve teneffüs de yaptı
rılmalıdır. Üçilncü sınıfta dünyanın 
nasıl olduğu anlatılmalı, coğrafya, fen 
ve tarih okutulmalıdır. DördüncU sınıf
ta ipe ve direğe tırmanma usulleri gös
terilmeli, jimnastik yaptırılmalı ve 
futbol oynatılmalıdır. Beşinci sınıfta 

iki saat bisiklet talimi, iki saat tarih 
ve manzum masallar ve bir saat tenef. 
füs olmalıdır. Mesleki birinci sınıfta 
ekmeğimi kazanmak için bir sanat öğ
renmek, fenni üçüncü sınıfta şoförlUk 
ve tayyarecilik yapmak isterim. Ondan 
sonra da her şey bitmelidir. Eğer o
kullar böyle olsa. ben seve seve okula 
giderim.,, 

Fa.şist hiik(lmetle Vatikaıı'rn anlaı

ması hakkında Roma'da Kolize okulu· 
na giden yedi ve sekiz yaşındaki çocuk
lar .şu cevabları vermişlerdir: 

"Yıllardanberi Papa ile kırat konut
mıyorlardı. Nihayet dün kırat papayı 
gömleğe gitti. Papanın Kıralla barış
masına seviniyorum. 

Dün, Papa kırat oldu: Sokaklarda 
gezebilecek. Papayı Roma sokaklarında 
görebileceğimi düşündUkçe çok sevini
yorum. 

Papa ile hükfunet arasındaki barı§· 
ma yüreğimi sevincle doldurdu. Papa 
İtalya'ya hiç bir fenalık yapmamıştı 
ki Vatikanda kapalı kalsın. Papayı, 
Duçe'yi ve Kıralı takdis etmesi icin 
Tanrıya yalvaracağım.,, 

ltalya'da çocuklar dPrs.- .,.,~,.,madan 

önce .şu duayı okurlar: 
"Tanrı, sen ki her birimize işimizin 

büyüklüğüne uygun bir yardım veriyor· 
sun, sana yalvarırız, hikmetinle iş ba· 
şına gelen ve hiikfımeti sağlamlaştırmak 
istiyen adama kuvvetle yardım et ki 
onun sayesinde İtalya, alın yazılarmın 
gerçeklestiğini görsün.,, 

Kolize okuluna giden sekiz ya§ında • 
ki çocıık'arla Ealila adlı çocuk gazete
sinin anketine gelen cevablar, çocukla
rın Dıı~·e hakkında neler dü:ıündükleri-
11i, nrı·ı neler söylemek istC'cliklerini 
gösteriyor: 

"Benito Musolini'nin İtalya'nın ba
şında olması bizim için büyük bir sa
adettir. O bize, muhtac olduğumuz şey. 
leri verecek, çünkü çocuklara gerek t)· 

lan şeylerin neler olduğunu biliyor. 
Duçe, senin beni bir kere kucakla

man için ben bir ay top oynamadan 
durabilirim. 

Ben rahib olacağım ve tanrıya, her 
zaman, her yerde sana yardım etmesi 
için yalvaracağım. 

Jimnastik yaparken bize Duçe'nin 
kumanda etmesini isterim. Ben senin 
çocuğun olmak isterdim ama utanırım, 
çünkü yemek yerken üstüme başıma dö
ki.lyonım. 

Duçe güzeldir, kuvvetlidir, eyidir; 
bir şey vadetti mi yapar. O hiç bir şey· 
den korkmaz, İ,talya'yı sever, güz~! 
söz söyler. Sözleri miknatıs gibidir. 

Ben birçok çocukların anası olaca
ğım ve onları senin yanında savaşa gön. 
dereceğim. 

O, bütün gece ayaktadır, hattı ba
zan yemek bile yimez, çünkü ulusunu 
çalıştırmak için düşündüğü bir~ok şey 
ler var. 

BUtün dilnya onu bizden kıskanıyor. 
Öteki uluslar, onun kendilerinin olma
sını diliyorlar ve başka ulusların ba
kanları İtalya'ya gelerek ondan nasihat 
istiyorlar.,, 

"Duçe'yi öldürmek istiycn bir adamr 

Bunun neticesi olarak 1933 de bu 

idarenin ellerinde 14 milyon çuval kah 

ve vardı. İdare bundan başka, 26 mil

yon çuval kahve yakmıştı. Fakat o mev 

simin mahsulü, şimdiye kadar görUl • 

memiş bir şekilde, çok iyi idi. Bunun. 

la beraber, Brezilyada istihsali kontrol 

için hiç bir şey yapılmamıştt. Bir ta -

raftan fiatlar yüksekliklerini muhafaza 
ederken, öte yanda kahve tarlalıı.rmda

ki fidanlar yiizbinlerce mikdarda art -
mıştı. 

İstihsali azaltmak istiyen başka pliin 

lar, bunlara giren milstahsillerin sayı • 

}arının aı:lığı yüzünden amaclarına va. 

ramadılar. Şeker için yapılan Çadborn 

planı buna bir misaldir. Bu plana gl -

ren iilkeler, istihsaJlerini epiy azalttı

lar, Fakat elde edilen sonucların değe

ri, plana ginneyen ülkelerde istihsalin 

ne yapar:;ını-d,, sualine, yedi ve sekiz 
yaşındaki çocuklar şu cevabları vermiş
lerdir: 

"Bu hain herifi hapse attırır, kurşu. 
na dizdiririm. 

Duçemizi öldürmek istiyen bu iğ

rene adamı diri diri yaktmrmı. 

Öyle bir adamı iki, Uç ay hapseder, 
sonra astırırım. 

Duçe'yi öldürmek istiyen adamı ya

kalamalı, içinde daima su olan hapisha

nelerden birine koymalı, onu iki üç ay 

orada bıraktıktan sonra kur§una dizdir
meli. 

Böyle bir adamı asarım. Önce boy. 
nuna ip geçiririm. Sonra ipi bir ağac 
dalına bağlar, adamı da bir sandalyaya 
çıkarırım. Sandalyayı çekince, adam 
asılır, ölllr.,, 

21-12-.14 tarihli "LU,, den. 

İstihsatat ve pazarları tanzim komi
tesi 28 haziran 1934 de yaptığı toplan.. 
tıda verdiği bir kararda, baılıca topralri 
Urünleri ile haınmaddelerin, uluslarara
sı makul bir nizam altına alınması ip· 
ne dikkati çekmiştir. 

Uluslararası ticaret odasının da söy 
lediği gibi, arzla taleb arasında muva
zeneyi ve istihsalin durluğunu temin 
için toplu halde yapılacak biltiln g~
retlerde, hükQmetler bu işe kendilik. 
lerinden katılanlann değerini tanıma
mazlık etmemeli ve mübalagalı kontrol 
ve saire gibi tedbirler koyarak bunun 
faydalarını azaltmamalıdır. Fakat zirai 
sanayi için hükfunetin iştiraki ve kont
rolu olmaksızın tesirli bir sistem bul
mak imklnsız gibi görünmektedir. 

Sanayiin bu şubesinde, müstahsil • 
lerin sayısı çok yllkaek ve arazi çok 
parçalanmıştır. İstihsal hiç teşkitıit· 
landırılmamış olduğu gibi, ulusal ve 
uluslararası iş birliği de hemen hemen 
hiç yoktur denilebilir .• İstihsalin azal
tılması planlarının herkesçe kabulünü 
ve herkesin bunu doğru ve tesirli bir 
şekilde tesbik etmesini mümkün kıl -
mak için, hükumetlerin ~ buna yardım 
etmeleri çok gereklidir. 

Ekseriya istihsalcilerin, işlerin ge. 
net durumunu ve bunun fiatlar üzerin· 
deki tesirini bilmemeleri, zirai alanda 
çarpışılması gereken en büyllk güçlilk
lerden biridir. 

İstihsalciler arasında yapılacak ge
niş ve ıilrekli bir propaganda, herkes 
tarafından yapılacak çalışmalarda orta.. 
ya atılacak başka gayretlere göre her 
halde daha tesirli olacaktır. 

"LÜ'' - 21. 12. 9J4 

U/uslıratası muhalıs kıtası meytlana getirilince sa toplama kurumlarına giden istekler: Sağdan sola doğru Bay 
Aloisl (ltalya), Bay Laval (Fransa), Bay Eden (lngiltere), Bay Kantilo (Arjantin), Bay Litvinof (Sovyet Rusya), 
Bay Kaıti/o Nojera (Meksika), KQçUk iti/al: Bay Yevtig (Yugoslavya), Bay Titulesko (Romanya), Bay Bene~ (Çeko:r 

lovakya); Bay Madariagı (ispanya) 
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VARLIK 
Ankara'da 15 günde bir çıkan fikir 

ve ıanat mecmuası Varlık rn 1 sonka • 
nun 935 tarihli 36 ıncı sayısı çıkmıştır. 
Yaşar Nabi'nin "Yeni yıla gi~erken,, 
.. tlıklı öztürkçe bir musaha~esıle -~a~
hyan bu nüshada Abdülhak ıŞnası nın 
.. Atina akşamları,, adlı güzel bir nesri, 
ressam Nurullah Cemal'in "modern sa
nat hakkında etraflı ve olgun bir tet 
clrik~, Hüseyin Namık'ın ulusal türk ef
sanelerinden biri olan "acunun yaradı
lıtı efsanesi., ni anlatan yazısı, Cemil 
!ena'nın "fikir kırıntıları,, Samed Ağa 
oğlunun "bir hastanın rüyaları,, Şev -
ket Hıfzı'nın "aydınlık ve karanlık,, 
a,aşlık1ı edebi düşünceleri, Server Zi. 
ya'nın "baba,, adlı hikayesi, A. Gaffar'
ın Çekof'tan çevirdiği güzel bir rus hi
Wyesi, Cevdet Kudret'in "rüya içinde 
rtıya,, adlı piyesinin devamı ve bunlar
bn başka Cahid Sıdkı. Hamid Macid, 
Adile Maksudi, Reşad Cemal, İhsan Ay
pnü'nün siirleri vardır. Bu olgun sa. 
Mt mecmuasını bütün edebiyat sever • 
Jere salık veririz. Tanesi 15 kuruş, yıl
Jrtı 300 ve altı aylığı 160 kuruştur. 
Ulus matbaasında basılır. 

Fazıl .Alımecl 

Türk okurlarının çok iyi tanrdıkla
n seki ve nüktedan yazıcnnız Fazıl 

Ahmed'in bütün eserlerini Uç cildde bir 
araya toplaınak iıine girişilmiştir. Ak
pm kitabhaneıinin Uzerine aldığı bu 
tok yerinde teşebbüs bize bu kitabların 
Dk cildini vermiştir. Nefis bir kapak 
lcinde iyi kigıda çok temiz bir suret. 
le baıılmış olan bu eser bilyilk kıtada 
172 sayıfadan mlirekkcbtir. Bu çapta 
MtyUk bir esere 80 kuru§ gibi az bir fi-
8' koyan Ak§am kltaphane.ıi .neşriyatı 
yayma işinde çok bayırlı bır ış başar _ 

mrJtrr. 
Başında bir mukaddemeyle, İsmail 

Habib'in Fazıl Ahmed hakkında bir etil 
tJanU taşıyan bu ilk cildde mUellifin 
yalnız manzum yazıları toplanmıştır. 
•ld ve yeni, aruz ve hece, ciddt ve bü. 
.. rıı sairin çok beğenilmi' ve sevil • 
mlş bu yazılan eminiz ki yeniden lez. 

•tle okunacaktır. 

Yeni :Adam 

Yeni Adam'ın 52 inci sayısı çıktı. Bu 
•yt1ı ile Yeni Adam birinci yılını bi
tiriyor. Dolgun yazıları arasında ıun • 

Jarı sayabiliriz. 
Bay İsmail Hakkı'nın nasıl başara-

biliriz? başlıklı yazısı, Dr. Saib Ragıb
m yeni alamimiz. Nüvit Osman iyi fo

tograf nasıl çekilir? Arif Bedi'nin gü. 

.. 1 bir reportajı; Direkler arasında bir 
ramazan gecesi. f ffet Ömer konserva-

tuvar konserleri. Vahdet Gültekin Lui-

l i Pirandello Fuad Korkut Sanat oku-
' .,d lalan. Massimo BonteJpetlı en tercü-

me bir hikiye. Tavukculuk yazılan, 
\unlardan başka da birçok yararlı 

yazılar. • 
Gelecek sayııı ile ikinci yılına gıren 

Ula.' un Romanı: 4 

ULUS 

Memleket Postası 
Bursa' da seyyahçılık 

Tabii güzellikleri, tarihi eserleri, 
kaplıcaları ve muhtelif sanat kurumla. 
riyle Ticaret, seyahat, spor ve su şehri 
olmak istidad rıda bulunan Bursa'nın 
şimdiye kadar bir seyyahlar şubesi bu
lunmayışı büyük bir noksandı. Bir iki 
yıl önceye kadar bura_ a gelib gidenle
rin, kaçının yabancı kaçının türk 0ı . 
duğunu anlamak şöyle dursun şehre ge
lenlerin sayısını bile doğru dürüst öğ -
renmek mümkün olmazdı. İşte Bursa 
belediyesi hem bunu anlamak hem de 
yerli ve yabancı seyyahlara belli baslı 
bir uğrak olmak için bir bucuk yıl ön
ce bir seyyahin şubesi kurdu. Bu şu -
beden öğrendiğimize göre şubat 934 

den birinci kanun 934 sonuna kadar 
yalnız Çekirge otellerine konuk olarak 
gelenlerin sayısı şudur: 

Türk: 3931 erkek 202 kadın (Bursa-

Yeni Adam yeni formada 24 sayıfa ola 
rak çıkacaktır. 

Fikirler 
Bu ciddi terbiye ve ilim mecmuası

nın 15 birinci kanun tarihli 118 inci sa 
yısı çıkmıştır. Bu sayıda Vahid Özgü. 
ven'in "ulusal musiki,, Refik'in "öğret 
me mektebi dershanesinden serbest ça
lışmalı iş birliğine., Hayri'nin "uçurt· 
ma., Vahid Özgüven'in "bitik araştır • 
malan,, F. O. Bayır'ın "ülkülü köy mu 
alliminin yaratacağı mektebe doğru,, 
R. Balaban'ın Tomas Kompanello, Va
hid Özgüven'in "fzmir muailimleri,, 
Ali Kemal'in "dil,, başlıklı yazıları var
dır. Tavsiye ederiz. 

idare 
Dahiliye Vekaleti tarafından çıkarı. 

lan aylık f dare mecmuasının birinci ka
nun tarihli 81 inci sayısı çıkmıştır. İçin 
de içeri işler bakanının meclisteki söy

levleri, tayinler, takdir ve tecziye edi
lenler, kanunlar, İcra Vekilleri Heyeti 

kararları, Şurayı Devlet kararları, tali
matnameler, tamimler, idari teşkilatta 

yapılan değişiklikler, tekaüd ve ye\im 
muamelesi ikmal edilenler, aramızdan 

ayrılanlar yazılariyle gayri resmi kıs
mında K. Naci Kıcıman'ın "budunlar 
arasında mahalli idare kongreleri., Ma 
cid Burhan'ın "memurlara on ik~ açık 
mektub,, ve M. Atıf'ın çevirdiği "huku 
ki idare,, yazıları vardır. 

Kiiltiir 
İzmir'de on beş günde bir çıkan 

Kültür mecmuasının ıs birinci kanun 

tarihli 28 inci sayısında Sol Adlier'in 

"Ulutürk dönenmesi,, Asım İsmet Kül. 
tilr'ün resimlere bakarken, Münip'in 
"ültramodern terbiye,, Aytekin Kültü
rün Almanyada maarif, Sol Adher'in 
görUıler ve düşünüşler, Stefan Zveig' -
den Çevrilen eıki ahlakın iç yüzü, İrfan 
Huar'ın ruhların gelişi, A. 1. K. ın 
koralının dirimi ve on be! gün içinde 
JHıJırı vardır. 

Tefrika: 45 

daki tanıdıklarına gelenler bu rakama 
katılmamıştır. Ve bunların sayısı en 
aşağı on bini geçmektedir.) Diğer ulus 
lardan gelenler: alman 79 kadın 21 er. 
kek, fransız 12 kadın 44 erkek, ingi -
liz 32 erkek 15 kadın, amerikalı 9 ka
dın 37 erkek, İtalyan 10 kadın 41 erkek, 
yugoslav 5 kadın 17 erkek, romen 
2 kadın 8 erkek, avusturyalı 3 kadın 18 
erkek, macar 3 kadın 17 erkek, İsveçli 

4 kadın 3 erkek, yunanlı 9 kadın 41 er
kak, iranlı 8 kadın 2 erkek, bulgar 4 ka
dın 16 erkek, çekoslovak 3 kadın 9 er • 
kek, danimarkalı 1 erkek, polonyah 3 
kadın 7 erkek, isviçreli 1 kadın 2 ~r -
kek, irakh 3 erkek, belçikalı 1 erkek, 
beyaz rus 4 erkek mısırlı 6 erkek, rus
yalı 2 kadın 11 erkek, felemenkli 1 er -
kek, ispanyol 1 kadın l erkek, lehli 3 
kadın afganh 1 erkek, arnavut l erkek 
ki topu 6455 ediyor. Bunlardan başka 

ayrıca bir istatistik tutulmuş ve bu ay
lar içinde Türkiye'de bulunan hemen 
bütün elçiler ve konsoloslarla ateşeler. 
den bir kısmı refikalarile ;Bursa'ya gel 
mişler, ayrıca grup ha1inde ae&'ahat 
eden 350 ve 325 fransız turisti ile yu • 
nan dağcıları fransız saylav grubu, ro
men murahhasları, Turing Klüb üyele
ri, Polonya üniversitesi talebesi, alman 
profesörleri seyahat acenteleri §Cfleri 
gibi çeşit çeşit grublar şehrimize tplu
ca gelip gitmişlerdir ki: bunlarla birlik 
te yekun 12 bini geçmektedir. Büyükle. 
rimiz ve saylavlarımızın çoğunun da 

geldiği kaydedilmiştir. Şu hal de gös -

teTiyor ki: Bursa sahiden bir turist şeh
ri olmıya başlamıştır. Bu vaziyeti dik

katle kollıyan belediye: tercümanlık 

işini de kökünden halletmiş ve belediye 

ce imtihan edilerek eline vesika veril
m!yen tercümanlara artık iş yapdırıl -
maması kararlaşdınlmıştır. Bütün bun 
Iar Bursa'nın seyyah bakımından ehem. 
miyetil bir merkez olduğunu isbat ede
cek noktalardır . 

:j.*~ 

Bursa, 28 (Hususi) - İpekçilik için 

pek lüzumlu görülen ve bütün ipek den 
yelerini olduğu gibi kumaşların dahi 

en, boy ve atkılarını bir yapacak olan 
kondisyon müessesesinin kurulması 

için ticaret odası mevcud tahsisatla 
Almanya'dan bu müesseseye aid maki
neleri sipariş etmiştir. 

MUSA ATAŞ 

llllllllllDllllllllllllNllHIRllllUllllllllllHUıııııtlıımıuıııılllllllllllll 

Paşa 
Tarihe kanştı (Meş

hur Hasan Paşa fımu) 

UNLU VLGVT 
fmnı oldu. Yüce tanıyı
cılarıma bildiririm. 

HALİT 
8- 5704 

Gene kadını birden bir 

Benim Günahım 
korku dalgası sardı; yüzüne bir 
alev çıktı. Normamn dedikleri 
acaba doğru mu idi? Arabların 
hepsi hilekar, sahte, tehlikeli mi 
idiler? Acaba onu tehdide mi ge -
liyordu? Hayatına kanşıkbk ve 
yıkım getirmiye mi gelmişti? 

(lUEA CULPA) 
Yazan: 

ANNIE VIVANTI 
I talyanc:a •alından türkçeye çeviren ı 

NOSHET HAŞIM SINANOOLU 
. ~~~~--~--~ 

Gerçek, onu artık .t~n!~ıyor 
gibi idi, hatırlamıyor gıbı ı~ı. O 
asetik yüz, acılardan kes~!nleş -
miş, pıartirden ruhlaşmış yuz, ona 
yabancı, mechul gibi geliyordu, 

- Astrid, bunca yıldır bu anı 
bekliyorum. Sizin .. sizin bana ve
recek bir selamınız da yok mu? 

O cevab vermek isterdi ama 
heyecan boğazını tıkıyor, dudak· 
lannı mühürlüyordu. 
Solgunluğun o zeytin rengi yüz

t-\e bir örtü gibi yayıldığını gördü. 
a:ekeledi: 

- Size teşekkür ederim .. bü
ttin ruhumla .... 

Öbürü, bir jestle söziinil kesti: 
- Bana kendinizden konup-

9112 t söyleyiniz, mesud musunuz? 
Astrid, batı efik, mmldandr: 
- Evet. 

Biran, bir susma oldu. 
-. Ben h~p bildiğiniz gibiyim, 

Astrıd. Kalbım d~işmedi. 
Astrid, dalgın gözbebeklerini 

ona kildırdı. Zihninde şüpheler 
endişeler kasırgalamyordu. B~ 
adam ondan ne istiyordu? Niçin 
gelmişti? Kendisi için bir zaman
lar o kadar çırpındığı, o kadar acı 
çektiği bu yabancı, neden hayatı· 
na dönüyordu? 

Öbürü bir adım yaklaştı: 
- Bazı kereler beni düşündü

ğünüz oldu mu? 
- Evet .. evet .... düşündüm ... • 

kendinden geçmiş, alutüst, titri • 
yordu. - fakat anlamalısınız ki ar 
tık aramuda her ıey bitmi§tir. 

Öbihil, aert, haykırdı: 
-Ah, ba.rır! onu anlamıyo • 

Şarklının yüzü. gene kadının 
gözlerinde bu düşündüklerini oku
muş gibi değişti, solgunluğu da • 
ha koyu bir hal aldı. 

Edasında, Astrid'i küçülten 
vakarlı bir hüzünle, 

- Benden korkmayınız, - de -
di - Size tamamiyle yabancı olma
dığımı ummaya cesaret ettiğim 
için beni affediniz. 

Sonra, daha kısa nefeslerle, 
ona doğru eğildi: 

- Fakat mümkün mü?. Müm
kürunü ki ben, o müdhiş mabbus
lar kampında, bir susamıı çölde 
bir pınarı rtasıl özlere, sizi öyle 
özler, sizi öyle tahayyül ederken .. 
Size dualar ederek, sizde varbğı
rtmı t§ığım ve hedefini duyarken .• 
Mümkün mü ki sizin Hatmmu:dJdl 
ben çoktan zail olmuı olayım? .. 
Bea INg6n ıiain evinizde. bir 1• 

.SAYIFA 1 

mııııııııııı•ı 

DANS ROY ASI 
JOAN CRA WFORD • CLARK OABLB 

Para, saadetin anahtandlfe 
Mesut olmak için zengin ole 

makprttır. 
Zengin olmak için de bir p~, 
yango bileti almak llmn• 

SIHHATİNİZ lÇlN HER YERDB 

BOMONI1 BiRASI 
ROMON'I1 GAZOZU 

BOMONTI SODASI 
iSTEYİNİZ 

olayım, mümkün mü? 
Ümitsiz bir jestle elini Aıt

rid'e doğru uzattı: 
- Fakat o halde, neden, ne • 

den sizin ruhunuzu hep bana ya • 
kın duyuyorum? Niçin ruhumun 
derinliğinde bir sesin, "o, senin 
hayatına dönecektir,, diye bağır
dığını işitiyordum? .. Niçin? .. 

Yüzünü kapatarak sandalya • 
nın üzerine düştü. 

Astrid, rüyada imiş gibi, şaşkın, 
ona daldı, Geçmiş, beyninde, fırtı
nalı bir denizin akışı gibi akıyor
du; Sayıklama halinde gibi idi. 
Bu adama bir gün kendini vermiş 
olan o mu idi?. Astrid mi idi? Çöl 
de onunla yaşamaya gitmeyi dü
şünen o mu idi? 

O günkü kadınla bugünkü ara
sında ne uçurum! bir teheyyüç 
atılışı ile kendini kollanrun arası
na atan o deli bakire, ıztırabın 
yendiği bakire artık mevcud de -
iildi. 
Şimdi onunla o fırtınalı geçmiş 

arasında huzur dolu günlerinin 
mavi takı yükseliyordu. Onunla 
önünde duran fU trajik sima ara .. 
............ ekler 

Alçak sesle, 
- Saad Nasir,· dedi - geçmla 

öldü. Onu unutunm. Biz birililri i 
mizi bir daha asla görmemeli ... 

Arab ayağa sıçradı; ıözled 
şimşeklendi. 

- Demek ki o olan biten. al• 
zin için bir maceradan başka bil 
şey değildi. 

"B' ' ·· onu, ır macera ... ,, acı soz, 
bıçaklar gibi tam göğsünden vur ' 
muştu. 

Ruhunu dehşet ve ayıbla lek.,. 
lemiş olan o trajedi mi bir ~ace "' 
ra?. Onu bir yalancı ve S?~d 
hiyanet edici biri eden ıı:_aJedı? .. 
Otrajedi ki, onu daha dogm~ 
yavrusu ile birlikte mez~r3: g'!'• 
meyi istemeye sevketmıştı.. Bır. 
macera ha! ... 

Geçmişin bütün çırpmmalan 
tekrar uyandı, yüreğinde toplan• 
dı. Umidsiz hıçkırmaya bqladıı 

- Zalim! .. Siz zalimsiniz.. . 
Öbürünün sesi de bir hıçkmk:· 

la parçalandı: 
- Beni affediniz._ Söyliyen 

benim feJAkedmdir, benim ye'sim· 
dir Dü. .. .. .. A-..:d ! ı..:..- -"'- • • fUIUIDUZ OW'a • "'"" Al"5 

.dlllir • insanf ve mukaddes 
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Saylav seçimi gözetleme kurum 
başkanlığından: 

Altın: safi kilogram 13.925,667 
Banknot 

19.587.606,66 SERMA YE 15.000.000.-: 

1 - Saylav seçiminde ikinci seçi-

Ufaklık 

DAHİLDEKİ MUHABİRLER: 
1 Altın: Safi Kg. 1.788,024 

Türk lirası 

. h kk 1 • • •k• HARİÇTEKİ MUHABİRLER: 
mı Seçmeye a J 0 an yırmJ 1 J Altın: Safi kilogram 3.807,054 

d k A k b •• t •• 11 Altına tahvili kabil serbest yel şın an yu arı n aranın u un ı dövizler. 

mahallelerinde oturan erkek ve ka- HAZİNE TAHvtLLERt: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 

dın nufüsunu gösteren defterler- ~::~~~~ 6 ve 8 inci maddele-

den birer nüshası vilayet ve bele- rine tevfikan tediyat. 
SENEDAT CÜZDANia 

diye kapılarına ve ismet paşa, köp ~~~~e s':~~~trı 
rü başı, bozkurt fevzi paşa, inkilab ESHAM VE TAHVİLAT coz. 

Öztürk, bent deresi, anafartalar, DANI: (Deruhte edilen ev-

b ki 
• b Esham ve (rakı nakdiye kar-

ta a ar, necatı ey, yeni turans tahvilat (şılığr (itibari kıy· 
(metle) 

atıf bey t altındağ, mahallelerinin Esham ve Tahvilat 

defterlerinin birer nüshası anafar- AVANSLAR: 
Altın ve döviz üzerine 

talar Ve ege, doğan bey t misakı Tahvilat üzerine 

HİSSEDARLAR 

milJi kızıl elma, istiklal, yeğenbey, MUHTELiF. 

6.995.534,-
662.033,63 

2.515.004,-
388.256,74 

5.354.937.62 

13.317.988.19 

158.748.563,-

9.823.278,-

3.731.547.60 
9.614.965.20 

27.782.394,72 
4.850.511.73 

107.218,44 
487.114,19 

YEKON 

27.245.174,29 

2.903.260.74 

18.672.925,81 

148.925.285,-

13.346.512,80 

32.632.906,45 

594.332,63 
4.500.000,-

9.318.404,64 

258.138.802,36 

1HT1Y AT AKÇESİ 

TEDAVÜLDEKİ BANKNOT. 
LAR: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddele
rine tevfikan vaki tediyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi 
Kargılığı tamamen altın olarak 
tedavüle vazedilen 

TÜRK LİRASI MEVDUAT!: 
Vadesiz 
Vadeli 

DÖVİZ MEVDUATI& 
Vadesiz 
VaAhli 

MUHTELİF. 

158.748.563,-

9.823.278,-

148.92 S.285,-

15.688.000,-

20.103,302,78 

-,-

11.257.923.36 
647.653,08 

.i"EKON 

663.914,30 

1 

164.61~.?85,-

20.103.SOZ,71 

11.905.571.44 
45.853.721.'4 

• 
258.138.802,JI yenice, ülğü, özgen, sakalar, ma

hallelerinin defterlerinin birer nüs-
2 Mart 1933 tarihinden itil>aren: Iskonto h"cıddi % ! '/1 - Altın Uzerine avana % 4 1/ 1 

hası doğanbey ve nazımbey, Öz -
beyler, sakarya çeşme, başkır\ 
yalçınkaya, şenyurt, yenihayat, 
yanidoğan, cebeci, demirlibahça, 
sutepe, demir fırka, içkale, kılınç 
arslan, pazar, akbaş, mahalleleri
nin defterlerinin birer nüshası de

- -~~ -

Sümerbank Uşak 
Şeker Fabrikasından 

Terakkii Ziraat Türk Ananim Şirketi hisseleri Sümer
bank namına şimdilik yalnız Uşak' ta alınmaktadır. 

:>O liraya kadar hisseye sahip olanlann hisselerinin ta
mamı, fazla hissesi olanların hisselerinin yarısı ödenecek 
diğer yansı için hisse sahiplerine birer vesika verilecek-

mir fırka Ve altay t koyunpazarı, tir. Hisse bedellerini alabilmek için ya hisse sahiplerinin 
• •• •• • t d • t kendileri veya vekaletnameli vekilleri tarafından Fabrika· 

uguz ınonu, çımen epe, emır aş, mıza bizzat müracaat lazımdır. 
kırgız, kurtuluş, dumlupınar, dua- Bedelin tesellümü ve ibra muameleleri dolayısiyle yal-

nız mektup ile tediye yapılmamaktadır. 
tepe, SÜmer, meydan, gÜndo~du, İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde satın al-

i 
ma işi ileride Sümer Bank tarafından yapılacak, şekil ve 

erzurum, turan, aka af, Öncebeci, şartlan Sümer Bank tarafından gazetelerle ilan edilecek-

İstasyon, mahallelerinin defterleri tir. Hisselerinin ödenmesi için talimat harici müracaat 

nin birer nüshası dumlupınar ve edenler çoğalmıştır. 
Bundan sonra beyhude müracaat zahmetine girilme-

ka v aklı dere, Gazi Mustafa Kemal, mesi ve müracaat edenlere cevap veriıemiyeceği ilan oıu-

1 
nur. 8-5812 

Cümhuriyet,mahalle erinin defter ----------
Galata ithalat Gümrüğü 

lerinin birer nüshası yenişehir po-
lis merkezlerine asılmıştır. 

2 - Defterler buralarda 5 ikinci 
Kilo Gr. 

0,616 
0,120 

Çevirgenliğiııdeıı: 
Eşyanın cinsleri 
İpek Mensucat 
İpek Örtü 
Pamuk Mensucat 

,, ,, 

Ankara Musiki Muallim Mekteb 
Müdürlü~den: 

1 - Musiki Muallim Mektebi ta1elielerl için yerli mal
lar satış mağazasından beğenilen nümunelik kumqlardl' 
kasket, elbise, ve palto yaptınlaca~ 10-1-935 tarihtnd' 
açık eksiltme ile ihalesi yapılacaktır. 

2 - Diktirilecek elbise ve paltonun dikit evsafı ~ 
bunlann imalinde kullanılacak harçların umumi evs~ 
gösterir nümunelerle şartnameyi istekliler her gün melr 
tep idaresine müracaatla görürler. 

3 - Eksiltme 10-1-935 perşembe gunü saat ıs de :Met 
tepler alım satım komisyonunda yapılacağından istekli
lerin saat 14 de muvakkat teminatlannı Mektepler Muhr 
sebeciliği veznesine teslim etmeleri lazımdır. 

4 - Kız ve Erkek Elbiseleri palto ve kasketle berabel' 
bir şartname ve muvakkat teminatı 257 lira elli kunıştuı'• 

EVSAFI , 
Evsafı Cinsi Takım yaıt.O 

Yerli kumaşlardan Erkek ve kız tale· 100-125 aoo-ız5 
be elbise ve paltosu 

Erkek ve kız elbisesinin palto ve kasket ile berabC' 
Ticaret Odasınca yapılan tahmini bedeli 3437 lira 50 kır 
ruştur. 8-5885 " / 

Anlcara Etnoğrafya Müzesi 
Müdiirlii~ndeıı: 

Müzemizin orta avlusunun kapatılması ve umumi tarıı'
ratı 20 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasa1' 
konmustu. 3-12-934 ihale günü talip zuhur etmediğinde" 
bir ay zarf mda pazarlıkla yapılmasına karar verilmişt: 
Pazarlık 2-1-935 çarşamba günü saat 15 de Etnoğrafya t11 

zesinde mübayaa komisyon•mda yapılacaktır. 

kanun 1934 akşamı saat 18 e ka 
dar asılıkalacaktır. 
3 - Seçim hakkı olupta defterler

de isimlerini bulamayanlar ve ya
zılmak lazım gejmezken yazılı bu
Junduğunu görenler s;. ylav seçimi 
gözetleme kurumuna birer istida 
vereceklerdir 

0,370 
0,325 
0,625 
0,950 

İpekli mensucat 
İpek Kumaş 

0,800 İpek mensucat · 

Devlet Demiryollarından: 
31. 12. 1934 gününden sonra yeni mesajeri tarifesi b'f' 

, hyacaktır. 
Yeni tarifede 30, 35 ve 45 kiloluk parçalar için de a~ 

ücret varkır. Ücretlerde kesirler beş kuruşa yuvartaV 

4 - Seçim kurumu tetkik sonunu 

790 Katranlı Pamuk üstüpü 
Bu eşya 26 - 12 - 934 den itibaren açık arttırma usuliyle 

satılıktrr. İsteklilerin 10 - 1 - 935 perşembe günü saat 16 ya 
kadar s

1

atış komisyonuna gemeleri. (8702) 8-5875 

mıstır. • 
~Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidit• 

(3797) 8-5822 

medhekn sonra ~eş gün İdçinb~I~ ,\nkara Valilii!iml,.n: 
ma emeye ffiUracaat e e l Jr Vilayet dahilinde bulunan bilumum nakltye vas1tııl~ 
1 er rınm yazılması gerek olduğundan nakliye sahiplerine "ıtt 

pılan tebliğatm iyice anlaşılmaması yüzünden bazıtarıı'cıtd ~ 
5 - Defterler indirildikten son mevcut nakliye vasıtalarını yazdırmadıkları anıaş•ı, 

"dilek sahibine yazı ile bildirecektir.
1 

ra ikinci seçimi seçim 
· ayanlar bildir· ı ayrıca bildirilecektir. 

gü~leril1 

3754 

olduğundan yazım işinin 26-1-935 günlemecine kadar':,., · 
tılması onaylanmıştır. Henüz nakliye vasıtalarını yaı ti' I 
mamış olanların bu tarihe kadar nakliye· vasıtalarını 1 
ım komisyonuna müracaatla yazdırmaları ilan olunur• 

~ (3845) s-5884 
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Dev1et Demiryolla ı·ından: 
ı. 1. 1935 gününden başlamak üzere; Devlet Demiryol

lan ambarlarında nhtım ve limanlarında ~alışma saatleri 
dışında yapılmas; istenilen dold~a. . ve boşaltma işleri 
için artık c;ahşma ücreti olarak hır ~ışıden alınacak para 
(250) kuruştan aşağı olmamak şartıle ton başına aynca 
(50) kuruş alınacaktır. .. . . 

Fazla malfımat i<;in istasvonlara muracaat edılmesı. 
(3796) 8~5823 

Belediye islerinde kullanılmak için aşağıdaki şartlar 
i:te hir kamyon ahnacaktır. 

A _ Kamvon l.50 tonluktur. Muhammen kıymeti 2400 
liradır. 

B _ Sartnamesi Ankara Beledivesi fen kaleminde gö-
rülehiiir. 

c _ Eksiltme 5-1-935 tarihinde saat 11 de Ankara Be-
ledivesi fen mücfür1iiğündeclir. 

D _ Acık eksiltme 
E _ Muvakkat teminatı nakten 180.00 liradır, 
F _ İsteklilerin 5-1-935 tarihine rastlıyan cumartesi 

gü~J saat ı J de Fen Müdürfüğüne e-elmeleri. 
(3735) 8--5729 

Knnıhara hiitiin hir i~tikhal•lir. 

·-..- .a 

Tiirkiv~ ı~ Ranka~1 

4.nkara Belediye Reisliğinden: 
A - Cebeci'de adi kaldırım yaptınlacaktır. Keşif be-

deli (3680) liradır. . . .. 
B - Keşif ve şartnamesını gormek için Fen kalemine 

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

Müdürlüğü odasında yapılacaktır. 
D - Eksiltme a~ık yapılacaktır. 
E - Muvakkat teminat 276 liradır. (3776) 8-5791 

KREM 
balsamin 

kanzuk 

Yegane ciddi gu .. 

zellik kremidir. Te

ninizin daimi tazeli .. 

tini yalnız K R E M 

B A L S A M t N ile 

korursunuz. 
Dr. Cims'in nasır ilacr 

KORR1SlD 
ltn eski nasırlan bile pek kısa bir zamanda tamamile 

~kten çıkanr. 
Merkez deposu: Kanzuk eczahanesi 

Yeni Eczane'de bulunur. 

ANKARA OSMANLI 

BANKASINDAN: 
"Noe1 ve senebaşı münasebeti1e, 25 ilk-kanun 934 ve 

1 son-kanun 935 tarihlel'ine tesadüf eden salı günleri ban-
kamız giıeJerinin • 

ULUS 

EDİRNE B~LEDİYERİYASETİNDEN: 1 
'Belediye deposunda mevcut 30 ila 5~11i bin kilo hur -

da kurşun boru satılmak .üzere 20 gün müddetle kapalı zarf 
usuliyle arttırmaya çıkarılmıştır. İsteklilerin 2490 sayılı 
kanunda gösterilen şartlar dairesinde satılık günü olan 
15 - 1 • 935 günü saat 15 de belediye encümenine müraca -
at eylemeleri ilan olunur. (8762) 8-5871 

İNEBOLU BELEDİYE 

BAŞKANLIGINDAN. 

Elektrik fabrikası için satın alınacak motör veya Loko
mobil ile dinamonun 8 - 12 - 934 tarihi olarak ilan ettiğimiz 
ihale müddetinin 9-1-935 tarihine kadar uzatıldığını aıa
kadaranm malumu olmak üzere ilan ederiz. (8758) 8-5870 

TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİNDEN: 

1 - TafikÖprü ka~abasında yapılacak 19059 lira on do -
kuz bin elli dokuz lira bedeli keşifli elektrik tesisatı kapa· 
Jı "usul~le ve otuz gün müddetle eksiltmeye konul -
m.1c:tur. 

2 - Eksiltme müddeti 21 kanunu evel 934 tarihinden 
bilitibar 20 - kanunusani - 935 pazar günü saat on altıya 
kadar devam edecektir. 

3 - Zarflar saat on beşe kadar Taşköprü belediye encü
menince verilecek ondan sonra kabul edilmiyecektir. 

4 - Talipler kesifnamenin o/0 7,5 yedi buçuğu nisbetin
de teminat akçesini ya nakten veyahut hükOmetçe tanın -
mış hankalardan birinin teminat mektubunu vereceklerdir . 

5 - Proje örnekleri f stanhul'da Taksim'de İstikli.J 
apartımanında Mühendis Bay Hasan Halit'e Ankara'da 
Nafıa Vekaleti belediyeler bankasında mevcuttur. 

6 - Tek1ifnamelere musaddak ticaret odası sicil suret
leriyle birlikte inşaatı deruhte edecek Nafıa Vekaletince 
ehliyeti musatldak mütehassıs ve mühendisin teahhütna • 
mesini ve sirketJer namına verilecek tekliflerde bunlardan 
başka şirket mümessillerinin derecei salahiyetini gösterir 
resmi vekaletnamelerini raptetmeleri lazımdır. (3733) 

8-5765 

İZMİR LİMAN ve Kö RFEZ İŞLERİ 

ŞİRKETİ TASFİYE 

MEMURLUGUNDAN: 
İzmir'deki birinci kordonun Konak önünden Pua• 

port Vapur iskelesine doğru on beş bin metre murabbalık 
yeri Bandınna parke taşı ile döşenmesi ve burada şirketin 
göstereceği kadar uzunlukta kenar taslan konması işi ka .. 
pah zarf usulivle eksiltmeğe konulmuştur. 

Sartnameler lstanbul'da Liman hanında lsttınbul Li .. 
ma,.; Şirketi Tasfiye memurluğundarı ve hmir'de Birinci 
Kordonda şirketimiz idaresinden istiyenlere parasız veri• 
lir ve gönderilir. 

Eksiltme karan ikinci k~nun ayının on ikinci cumarte .. 
si günü ıı;aat onda şirketin İzmir'deki idare merkezinde 
kestirilir: 

Münakasaya iştirak edebilmek için muvakkat teminat 
akçesi dört bin liradır. Bu paranın nakit veya her vakit 
tahsilleri kabil bir banka mektubu olarak şirkete verilme 
si şarttır. 

Bu işe istekli olanlar bir şirket veya mümessilli iseler 
idare merkezlerinin bulunduğu ye.rilf mahkemesinden ve
ya ticaret odasından şirketin bugün çalışmakta bulunda • 
ğunu gösterir bir vesika ile şirketin. noterden tasdikli lir
külerini ve vekil oldukları takdirde noterden tasdikli veka 
1etnamelerini de birlikte vermeleri r.:erektir. (3771) 

8-5777 

Ankara Belediye 
Başkanlığından: 

Savın su abonelerine 
Soğuklardan su sayıcıları donup bozulmaya başla11Uf • 

tır. Bu sayıcıJann korunması ise abonelerin yümüşü oldu· 
ğundan bina içinde veya bahçelere konulmuş olan büttırı 
su sayıcılan çul sanhp talaş ve gübre içine almarak doa · 
dan korunmahdrr. KorunuJmamak ytimnden bozulan sayı-
cıların degerleri abon~1erden a1macaktır. <3i73) 8-57 18 

~· '?.· ~ ~I.~ar Umumi Nafıa 
Mucf urlugund en: 

Bakanlıiı: 
1. 1. 1935 tarihinde eksiltmesi yapılacağı ilan olunan Os

maneli demir köprüsü şartnamesinde fenni ahkam aynen 
baki kalmak şartiyle umumi ve mali hükümleri yeni 2490 
No. lu kanuna göre değiştirilmiştir. Yeni şekilde yapılan 
şartnameler Ankara vf' Havdarpaşa veznelerinde evelce 
şartname almış olanlara bedava verilecektir. Yeniden şart
name almak istiyenlerin beş lira olan şartname bedelini ö
demeleri gerektir. 

Köprünün keşif bedeli 100,000 lira olup eğreti güvenme 
mikdarı 6250 liradır. 

Yeni şekilde yapılacak münakasa 16. 1. 1935 tarihinde 
saat 15 de Ankarada yol dairesi binasında toplanacak ko
misyonca yapılacaktır. Zarfların aynı gün saat 14 e kadar 
komisyona verilmiş olması lazımdır. 

Taliplerin fenni ehliyet ve mali iktidar vesikalariyle 
2490 No. lu kanunun 4üncü maddesinde yazılı manileri 
bulunmadığına cla~t beyannameyi komisyona verecekler-
dir. (3811) 8-5834 

Ankara mektepler 
alım satım komisyo -
nu reisliğinden: 

1 - Gazi Terbiye Enstitüsü talebelerine yerli malı ol
mak şartı ile aşağıda yazılı elbise ve saire 21. 12. 934 tari
hinden,itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - Diktirilecek elbise ve gömleklerin dikiş evsafı ve bun 
lann imalinde kullanılacak harçlar ile iskarpinlerin ve sa
tın alınacak fanila ve mendillerin umumi evsafını gösterir 
şartnameleri h;tekliler her gün mektep idaresine müraca
atla görllr ve bir suretini parasız alabilirler. 

3 - Münakasa 3. l. 935 perşembe günü saat 15 demek
tepler satınalma komisyonunda yapılacağından isteklile
rin saat 14 de teklif mektuplarını ve muvakkat teminatla -
nnı yukarda ismi geçen komisyona vermelidirler. 

4 - Kız ve erkek elbiselerine kasketle beraber bir şart
~ame yapılmıştır. Erkek elbisesinin muhammen bedeli 24 
lira 30 kuruş, muvakkat teminatı ise 31i lira 94 kuruştur. 
Kız elbisesinin muhammen bedeli 21 lira 30 kuruş muvak
kat.teminatı 47 lira 92 kuruştur. Gömleğin muhammen bc
deh 160 kuruş muvakkat teminatı 21 liradır. Atlet fanila
sının muhammen bedeli 45 kuruş muvakkat teminatı 601 
kuruştur. Erkek iskarpinlerinin muhammen bedeli 5 li
r~ muvakkat teminatı 65 lira 62 kuruştur. Kız iskarpinleri
nın muh~~en bedeli 425, muvakkat teminatı 956 kuruş· 
tur. Mendılın muhammen bedeli 10, muvakkat teminatı 
131 kuruştur. 

Evsafı Cinsi 
Yerli malı Erkek elbisesi 

Kız ,, 
Erkek isl,uırpini 

" ,, 
" " 
" " 

Kız ,, 

" " 
Frenk gömleği 

Takım Adet 
175 

30 (tayyör eteklik)' 

" ,, Kolsuz atlet fanilesi 
'Patiska ınenclll 

Çift 

175 
30 

~ 

Sular Umum l\lüdü rlü~ Artır· 
ma ve el{siltme ve ihale 

KomİsYonıınclan: 
Yapısı ilerliyen ve bundan böyle su tutabilecek bir bi· 

çime sokulan Çubuk barajında, idarede mevcut planda 
gösterilmiş üst daire içindeki beton karıştırma ve yükselt· 
me tertibatiyle makinelerin ve elektrik motörlerinin ve 
ıu altında kalabilecek bütün levazımatın hava yününe kal· 
dınlması ve bütün makine parcalanmn ve motörlerinin 
ayrı ayrı ve birbirlerine karıştırılmaBan sandıklar içinde 
yerli yerine ambalaj yapılması kapalı zarf ulsuliylc eksilt· 
yerli yerine anbalaj yapılması kapalı zarf usuliyle eksilt· 
meye konulmuştur. 

İşin tahmin edilen bedeli 9350 liradır. 
İşe ait şartname, plan ve diğer evrak Sular umum Mü

dürlüğünden parasız alınacaktır. 
Muvakkat teminat miktan 701 lira 25 kuruştur. 
Eksiltme 12. 1. 935 tarihine tesadüf eden cumartesi gü· 

nü saat 15 de Nafıa Bakanlığı Sular Umum Müdürlüğü 
odasındaki eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler artırma ve eksiltme ve ihale kanununun 2 nci 
maddesile 3 üncü maddesinin A ve B fıkralarında yazılı 
vesikaları ve 16, 32 ci maddelerindeki teklif ve teminat 
mektuplarım 12. ı. 935 tarihine müsadit cumartesi günU
nün 15 saatine kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz 
mukabilinde vereceklerdir. 

Gerek teklifler ve gerek fenni ehliyet ve mali iktidar 
vesikalan zikrolunan 2490 numaralı kanunun tarifatma ve 
umumi ahkamına uygun olacak ve kanunun 4 üncü mad: 
desinde yazılı manileri bulunmadığına dair beyannameyı 
komisyona vereceklerdir. 8-5853 

Gümrük muhafaza umum ku • 
mandanlığı İstanbul satın alma 
komisyonundan: 

1 - Deniz vasrtalan için 1200 ton Maden köm&rü 
kapalı zarf ile ekmtmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi her gün Komisyondan alınablllr. 
3 - 12-1-935 cumartesi saat "15 ... te ihalesi yapı· 

Jacaktır. 

4-istekliler muvakkat temlnaıtolank "1530 ... U"' 
ralık banka mektuba veya vezne makbozlannı te~ 
mektnplariyle birlikte uaı "14.,, tefstaabnl G&mrii~ 
Mulıaf aza Rasmüdürlöğü Dairesindeki KumandanhlE 
eatm alma ko:Oi8yonuna vP.rmelf"rl• (8593) 8-5810 

U Y A N 1 Ş se;;:e6;: 
44 senedir durmadan neşir va~yfesini yapmakta 

olan bu haftalık resimli gazetenin Ankara'da satıı yeri 
A K B A kütüphanesidir. Senelik fbone 10 lira. Be-
ner 20---
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e 7 
· iİ milyon lira ık Sıvas - .:ıı:ı-., 

zurunı demiryolu ta lıvillerinin 

~ 
<f 
~ 
~<f 

1iayıt. muamelelerilı e yaliıııda 
haşlana.-al{tır. 

~ Geliri tamamen Sıvas - Erzurum demiryolunun 
~~ inşasına tahsis olunan otuz milyon liralık Sıvas - Er
:~7.urum istikrazmın iki milyon liralık birinci kısmını 
~ teşkil eden tahvillerin kayıt muamelesine 10 ikincika· 
~i4 nun 1935 tarihinde başlanacak ve 15 ikinci kanun 

1935 tarihinde nihayet verilecektir. 
l' Beherinin itibari ·kıymeti yirmi lira olan bu muvak 
~~kat tahviller 19 lira ihraç fiatı fü:erinden bu müddet 
~i4zarfmda Merkez. Ziraat ve İş Bankalarının şubeleri 
J.~bulunan her mahalde satışa çıkarılacaktır. 
~~ Umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan daire 
~<tve müesseselerce vilayetler hususi idarelerile beledi -
'lyelerce teminat olarak ve hazinece satılmıs ve satıla· 
J.~cak Milli Emlak bedellerinin tediyesinde it

0

ibar kıy . 
~i4metleri üzerinden kabul olunur . 
~i4 Bahsolunan muamelelerde nakit gibi kabul edile -
~~ceği ve gerek bedellerinin ve gerekse faizlerinin tedi
~~ vesinde hiç bir suretle vergi, resme tabi olmıyacağı 
J.i4kanunla teyit edilmiş olan bu istikraz tahvillerinin fa
•: izi de o/o 7 olarak tesbit edildiğinden iştirak edenler 

i4 en fa ideli ve sağlam ve aynı zamanda memleket için 
verimli bir işe paralarını yatırmış olacaklard1r. 

ı mı ıımııııııı ıııııuıııııııuıı ıımıııııı ırıuııııııı nuınııımıııııı ııımır ıırıııı 

Ankara Çimentoları Türk 
Anonim Şirketinden: 

• Hi '""cdaraıı heyeti u numive 
içtimaıııa davet 
Ankara Çimentoları Türk Anonim Şirketi Hisse -

daran Heyeti Umumiyesinin alelade içtimaı 27 • son 
kanun - 1935 pazar günü saat 14,30 da Ankara'da İn. 
şaat İdarei Fcnniyesi yazıhanelerinde akdedilecektir. 

'.lüzalcere ruzııam esi: 
1 - İdare heyeti ve murakıp raporlarının okunması 
2 - Bilanço ve kar ve zarar hesaplarının onaylan • 

ması ve idare heyetinin ibrası. 
. 3 - Müddeti biten ve ~ekrar intihap edilebilen iki 
ıdare heyeti azasının intihabı. 

4 - 1935 yılı mürakiplerinin tayini ve ücretlerinin 
tesbiti. 

5 - İdare Heyeti azaları hakkı huzurlarının tesbiti 
8-5877 1 

mr.ııum~ruJllllllll!llllll!D~muıııuımırnlllillll!lllllll!l~ 

1 Aokora Belf'di}e Rei liği I' 
ilanları. 

İLAN 

Başı boş bulunup İsviçre 
hanında muhafaza edilen 
üç merkep dört koyunun sa

hipleri üç güne kadar mü

racaat etmedikleri takdirde 

satılacaktır. (3842) 8-5888 

Kisarna 
Maden suyu 

lıtahı artmr, ePı ağır yemek

leri kolay hazmettirir, içimi lez· 

.r.etli, temiz ve sıhhi sofra suyu. 

efor. Karaciğer ve böbrek taşlan· 

ru düşürür, taşların teşekkillil· 

ne mani olur, her ~eşit hazimsiz· 
liğe, mide ekşiliğine, şişkinliğe, 

kum ve §eker hastalığına en iyi 

ve tabii ila~tır. 

En tabii i§tah Dacı 
KISARNA MADEN 

ıuyudur. 

Deposu: 

Ankara Ycnihal No: 20 Şevket 
tiıkkalivesidir. S-5831 ,., " 

Milli 1\1iidnfaa Vekaleti 
satın alma komisyonu 

il anlan 

İLAN 
Ordu için açık eksiltme 

ile alınacağı ilan edilen 
7500 metre boyalı astarlık 
bezin alımından vazgeçil-
miştir. (3836) 8-5879 

İLAN 
31-12-934 tarihinde ihale

si ilan edilen hastane ve a
meliyat çadırları yeniden 
muameleye konulmuş ve ila
nı gazetelere verilmiştir. fs
teklilerin ona göre hareket 
etmeleri. (3839) 8--5881 

İLAN 
1 - Lüleburgaz için 245 

ton Un kapalı zarfla alına
caktır. İhalest 16/2. Kanun/ 
935 çarşamba günü saat 16 
da yapılacaktır. Muvakkat 
teminatı 2250 lira 94 kuruş
tur. 
2 - Kırklareli için 164 ton 

Un satın alınacak ihalesi 
16/2. Kanun/935 çarşamba 
günü saat 15 de yapılacak
tır. Muvakkat teminatı 1525 
lira 20 kuruştur. İsteklilerin 
belli gün ve saatta Lütebur
gazdaki satın alma komis· 
fonuna uf'ramalan. (3840) 

8-5880 

ULUS 31 ILKKANUN 1.934 PAZ.\'1TE 

ı\ı;;. F. U. M. Satın Alına 
Komiı:yonn ilan lan 

28 KALEM ELEKTRİK 
MALZEMESİ 

Yukarda mikdarı yazılı 
ve tahmini bedeli 3300 lira 
olan sekiz ,kalem elektrik 
malzemesi 13 2:"1<an. 935 ta
rihinde saat 15 de Askeri 
Fabrikalar sat~nalma komis
yonunda açık eksiltme He 
satın alınacaktır. Sartname 
parasız olup satmalma ko
misyonundan verilir. Talip· 
ferin teminatı muvakkatesi 
olan 24 7 lira 50 kuru~la 2490 
numaralr kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerine na7.aran 
vesaiki tazime ile müracaat 
larr. (3788) 8 - .1827 

2000 KİLO GRAFİT 
Yukarda mikdarı yazılı ve 

tahmini bedeli 1000 lira olan 
2000 kilo grafit 10 2. Kan. 
935 tarihinde askeri' fabrika
lar satınalma komisyonunda 
açık eksiltme ile ve müteah
hid nam ve hesabına satın 
alınacaktrr. Şartname para -
sız olup satınalma komisyo
nundan verilecektir. Talip · 
lerin muvakkat teminatı O· 

tan 75 lira ile 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 üncü mad 
delerine nazaran vesaiki ıa. 
zime ile müracaatları. 

(3785) 8 -- 5805 

6700 KİLO DEMİR 
Yukarda mikdarı yazılı 

ve tahmini bedeli 1000 lira 
olan demir 13 2. Kan. 935 
tarihinde saat 15 de Askeri 
Fabrikalar satmalma komis
yonunda pazarlıkla satın a
lınacaktır. Şartname parasız 
olup satmalma komisyonun
dan verilir. Tallplerin temi-

natı muvakkatesi olan 75 
lira ile 2490 numaralı kanu. 
nun 2 ve 3 üncü maddeleri
ne nazaran vesaiki lazimeyi 
hamilen müracaatları. 

(3787) 8 - 5826 

45 ADET ELEKTROLARI 
BAGLAMAGA MAHSUS 
NİPEL. 

Yukarda yazılı tahmini 
bedeli 450 lira olan 45 adet 
Simens mamulatı elektrola· 
11 bağlamağa mahsus nipel 
11 2. Kan. 935 tarihinde As
keri Fabrikalar satınalma 
komisyonunda pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Şartnameler 
bedelsiz olup satınalma ko -
misyonundan verilir. Talip 
terin muvakkat teminatı o: 
lan 33 lira 75 kurusla yevmi 
mezkurda saat 14 de satın. 
alma komisyonuna müraca
::ıtları ve 2490 numaralı ka . 
nunun 2 ve 3 i.incü maddele
rine nazaran vesaiki hamil 
olmaları. (3804) 8 - ~828 

24 TON MÜKELLES 
SODA 

Yukarda miktarı yazılı ve 
tahmini bedeli 4320 lira 
olan mükeltes soda 15 2. 
Kan - 935 tarihinde saat 15 
de Askeri fabrikalar satrn al 
ma komisyonunda açık ek -

. ~iltme ile satın alınacaktır. 
Şartname parasız olup satın 
alma komisyonundan veril -
mektedir. Taliplerin temi -
natı muvakkatesi olan 324 
lira ile 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddeleri
ne nazaran vesaiki lazimeyi 
hamilen müracaatları. 

(3789) 8--5858 

30 KALEM MUHTELİF 
ALAT. 

Yukarda mikdarr yazılı 
ve tahmini bedeli 9000 lira 

ANKARA f?ALASTA 

Jnutuımıvacak 

Ankara Levazım Amirliği Sa tın 

Alma Komisyonu ilanları 

İL AN 
Mitkar ve ilk pey paraları ve ihale günüyle saatları ya

zılı un kapalı zarfla ihalesi yapılacaktır. isteklilerin mu
ayyen gün ve saatte teklif mektuplarım ayrı, ayn birer 

zarf içinde ve her ikisi de ;iy rı bir zarf icinCle olarak mu
ayyen saatten bir saat evet Edirnede garp hudut liva ku 
mandanlığı satmalma komisyon una teslimleri ve şartna

melerini görmek istiyenlerin de komisyona müracaatları ... 
(3843) 

Cinsi 
Un. 
Un. 

Miktarı 
166 Ton. 
166 Ton. 

ilk pey 
Parası 

1500 
1500 

İhale günii 
20 ' 2. Kan 1935 pazar 
20/ 2. Kan 935 nazar 

8-5887 

saau 
13 
13 

lT.AN 

1 - Antalya krtalan icin 
236,5 Ton unun kapalr za~f
la eksiltmesi 10 12. Kan/ 935 
perşembe günü saat 11 de 
Ispartada F. satmalma ko
misyonunda vapılacaktrr. 
. 2 - Tahmin edilen bede

lı 20102 muvakkat teminatı 
1507 liradır. 

3 - Sartnamesi Ankara, 
İstanbul, Levazım Amirlik-

olan muhtelif alat 9 subat 
9JS tarihinde saat 15 de as
keri fabrikalar satına1ma 
komisyonunda kapalı zarf 
usuliyle satın alınacaktır. 
Şartname parasız olup sa -
tınalma komisyonundan ve-
riJir. Taliplerin muvakkat 
teminatı olan 675 lira ile 
mühürlü kapalı zarfları yev. 
mi mezkurda saat 14 de ko-
misyona vermeleri ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerine nazaran ve· 
saiki lazimeyi hamilen mü -
racaatları. (3792) 8--5833 

leri satrnalma komisyon!a
rmda ve Antalva. Burdur,. 
Denizli ve Isparta Fırka sa 
tmalma komisyonunda gö
riil ehil P<"ektir. 

4 - İsteklilerin şartna

medeki nümunesine göre 
yazılmıs teklif mektupları
nı eksiltmeye başlanmazdan 
bir saat evveline kadar Is
parta'da Fırka satınalma ko
misyon Reisliğine vermele
ri ve talihlerin eksiltme gü
nü ve sa~tmda Isparta Fır
ka satmalma komisyonunda 
bulunmaları. (3795) 8--5817 

İLAN 
354.600 kilo ekmeklik un 

yeniden kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmuştur. Eksilt
me günü 12/ 2. Kan/ 935 cu
martesi günü saat onbeş bu
çuktadır. Tahmin fiatı on 
kuruş elli santimdir. İlk pey · 
parası 2793 liradır. Vasıfla
rını ve şartnamesini öğren
mek istiyenler her gün ve 
isteklilerin de Çorlu'daki sa
tınalma komisyonuna mü· 
racaatları. (3815) 8-5836 

!LAN 
İzmit için 474,800, Bolu 

için 125,700 kilo unun kapeb
lı zarfla ve Tuzla için 52, 
kilo unun da açık eksil 

Fevkaladellklerl• dohJ 

ile 7 /2. Kan/935 tarihinde 
yapılacağı ilan edilmişse de 
mezkur günün bayrama te· 
sadüf ettiğinden her ikisi· 
nin de 9/2. Kan/935 çarşam· 
ha gününe talik edildiği ilan 
olunur. (3816) 8--5837 

BDVOK VIL BASI GECESi' 

Flratlar her eney nazaran oo• mutedifolacak) 

t'erleri 27 Birinci KAnuna kadar tutunu.!., 

ı. ı. 1935 "The dansan t,, 

İLAN 
Üçüncü kolordu karargah 

binasına kalorifer tesisatı 
yapdacaktır. Keşif bede1i 
15,647 lira olup ilk pey pa
rası 1174 liradır. Eksiltme 
günü ı 5/ 2. Kan/ 935 sair gü
nü saat 15 dedir. 

Fenni, hususi şeraitte ev· 
saf istiyenlerin her gün ve 
isteklilerin de muayyen gün 
ve saatta Çorludaki satmal
ma komisyonuna müracaat· 
ları ve teklif mektublannm 
eksiltme saatından bir saat 
evveline kadar kabul edile
ceği ilan olunur. (3844) 

8-5886 

İLAN 

~ 
J. 

Anlcaı~a Palas otelinin Bayan''Coiffeur,, aloııu yıl,. 

Çorlu kıtaat hayvanattıo 
nın ih.tiyacı için alınacali 
278550 kilo arpaya kapait 
zarfla ihale günü talip çık
mamıştır. Pazarlıkla alınma 
sına karar verilmiştir. Pa
zarlık günü 13/2. Kan/935 
pazartesi saat 16 dadır. Tan 
min fiatı kilosu 5 kuruştUl\ 
Şartnamesini öğrenmek ia:. 
tiycnlerin her gün ve istel2-
lilerin Çorludaki satınalına 
komisyonuna müracaattan .. 

l>aşı müna selletile Suadiye plajı kadın l)erlleri 

. Bay Mehni ed 
açd mıştıı 

r . -1 1 mlı) ıır ı.ahıb1 v.e Bıı~mu· 
fuırriri ralih Rıfkt.A TAY. 

ı Omunıi neşriyatı ~darc odert 

Y;-ızı İJlerl tnüdürü Nasuhi 
~18AYDAft 

.. 

Hilmi idaresinde olarak. tekrar 

Zamanı canlandıran psikolojik filim: 
SAAT 8 ZlYAFETl 

9 yddu:dan blrka": 
Jea.nne Harlow Wallace Beery 
Madgc Evan.a John Barrymor-e 
Ayrıca: Dünn havadisleri 

(3830) R--~P7~ 

1 

Bütün kederleri unutturan filim: 
HAYATTA BİR DEFA 

"Macar Marşı,, nın büyük mümessillerh 
GUSTAV FRÖHLICH -

CAMILLA HORN 
Ayrrca: Dünya havadisleri. 


