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ASİL MiSAFlRLERlMl2 

İsveç V eliahti Hazretleri ile 
muhterem zevceleri bugün An-
k '. 1 ' ara da Türkiye Cümhuriyeti Re. 
isinin misafiridirler. Kendilerine 
bütün türk milletinin gönülden 
gelen saygı ve sevgilerini sunarız. 

lsveç, garp medeniyetinin fa. 
ziletlerini temsil eden bir sulh ve 
kültür memleketidir. lsveç hu me
deniyete kendi hürriyet, ahlak ve 
ilim müesseseleri ile hususi bir 
asalet vermistir. O güzel ve temiz 
şim:"l ~opraklarmdan ne harp, ne 
de ıhtılaf sesleri 1{elir. insanlığın 
saadet;ni istiyen her fikir ve ha
r~ket. lsvec vatandaşında tabii 
hır müttefik b,1\ur. lsvec, kıtamı
zın kavgalarından ve dedikodula
rmd~n dainıa uzakta kalır ve o
n!"'. msani tesebbi.islerinin her va
lut ıtk .saf ma katılır. 

lsved\lerle türkler arasında ya
kın ~l\~İh .hatıraları çok değil ise 
de, ,~. mıllete hiribirinin alice
naplığını ve asilliğini tanıtacak 
kada~ ~saslıdırlar. Veliaht Haz. 
retlerı ıle zevceleri Türkive' den 
aynldı!d:nı zaman, buradaki ika
metlerımn kP.ndilerine, milletimiz 
~~~ında. edinmiş bulundukları 
!1küml;rın ancak doğruluğunu te

yit etmış oldu<Yunu göreceklerin. 
d~n eminiz. Türk milleti dahi 
nulletler arasında ahlak v f .' l t f • e azı-
e. va~ı ları ile teshis olunur. Türk 
mılletı dahi Büyük R . M f K I'' · eıs usta a 
d 

erna ın arkasında, yalnız dı!lar 
a sulh v · l k . ' :ı' • kiiltü d e ınsan 1 , ıcerde say ve 

M. ~ avalarına bel bağlamı!ltır. 
ısafırpe li ~ · b' :r · . rver gı ır anane olaır 

e:vnkız, harp ve nifak hareketleri-
~~ arsı. bütün kapıları ile kapa-
ı" ır ~e ~er. türlü emniyet ve sü

kun f ıkrı ıse memlek t' • d k h' ku e ımız e a-
~· ır cak bulur. 

. ls~eç H:ınedam, hakiki ve öz 
ba.r mıllP.t aılesi olarak h lk b 
~nda yalnız temctil de~Ha taın b~· 
hmsal hizmeti görür K. ' 1 mH ır 
r ti . . . ıra az. 
e erımn şahsi bayatı k d' • 

mili t d l , en ını 
e ava arına vakfetmi• muh-

lttem b' · · :r ır reısm asil hatıra ve 
ı.enlubelerinden iharett' 

S fl
. ır. 

·ere 1 misafirlerimiz T" k* 
ye'de h" · . ur ı-. . ' urrıyetıni, tarihini ve rei-
sı_nı .seven hir halk tarafından ye. 
nı hir medenı' t .. · · · . ye muessesesının 

İş~· edilmekte olduğunu görecek
ı:vı:·b.sv~ç ahlak ve ananesinin 
. . ır ınsanın insani krymetle-

rtnı ~ncak takdire mHsait olduğu. 
na sunhemiz yoktu V ı· h H retl.u.' · I r. e ıa t az-

q ının sveç' A k nın b e, vrupa rtası-
çu bi~ u~un~an, calr~kan ve sulh
lnel . ~~lletm selamlarım götÜr-

erını ısteriz. 

FALiH RIFKI 

Tayyare ile 
Ankara'dan 
Diyarbekire 
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ÇARŞAMBA 

Hergün sabahlan Ankarada çıkar Her yerde 5 kuruş 

• lsveç Veliabtl Hazretleri bagin Ankarada 
~ 
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Dün akşam Istanbula varan Prens Güstav Adolf Hz,. 
i ~e Prensesler saat 18.15 te hususi trenle yo açıktılar. 

. l~tanbul, 2 (A.A.) - İsveç ve- .. ...... . ' İsveç nasıl bir 
hbatı Prens Güstav Adolf Hazret-
lerile Prenses Louiz ve Prenses memlekettir. 
İngrid Hazretleri bugün saat 17 -
de lsveç bandıralı Vasaland va • 
puru ile şehrimize muvasalat et • 
mişlerdir. Vapuru Yesilköy açık -
larında bir tayyare fiİomuz istik
bal etmiştir. Vapur Haydarpaşa 
önlerine geldiği zaman Selimiye 
kışlasından 21 top atımı ile selam· 
lanmıştır. 

lstanbul vali ve belediye reisi 
Muhittin Bev muhabere müfettişi 
Hüsnü Rıza Paşa ile Hariciye Ve-
kaleti beşinci daire şefi Hulusi Fu
a_t ve protokol dairesinden Şefka
tı .Beyler motörle vapura karşı git
mış ve Haydarpaşa dalaakıram 
haricinde vaoura çıkarak Prens ve 
Prensesler Hazeratma hoşgeldi • 
niz demişlerdir. 

Prens ve Prensesler Hazeratı 
refakatlerinde İsveç sefiri Hazret
leri bulunduğu halde Haydarpaşa 
rıhtımını ve oradan istasyonu teş
rif etmislerdir. 

Veliaht Hazretleri rıhtımda İs
tanbul vali ve belediye reis mua -
vinleri ile emniyet müdürü tara • 
fından karşılanmışlar ve istasyon-

lsveç veliahtı Güstav Adoll Hz. 
da intizar halinde bulunan bir ih
tiram kıtası tarafından selimlan • 
mı~lardır. Bu sırada mızıka İsveç 
ve istiklal marşlarını çalmıştır. 

Prens ve Prensesler Hazeratı 
hususi trenle saat 18, ıs· de Anka
ra ya hareket buyurmuşlardır. 

Veliaht Güstav Adoll Hazretle· 
rinin memleketimizi ziyaretleri 
vesilesüe bu güzel şimali memle -
keti hakkında bazı malıimat 1Jer • 
meği Faydalı bulduk: 

. lsveç, İskandinavya yaran ada&ının 

şarkını ve mühim bir kısmım kaplar. 
Mesahai satbiyesi 173,035 mil murab • 
baı yahut Büyilk Britanya ve frlanda' • 
nın takriben bir buçuk misli büyüklü • 
ğündedir. lsveç'in şimal kısmı dağlık ve 
genit mikyasta ormanlarla kaplıdır; 

merkez ve cenup kısımlan ise daha zi
yade müobittir. Oç tarafı su ile çevril -
miş ve kıyılan sonsuz adaların serpildi
ği körfezlerle girintili çıkınbh bir hal 
almıştır. Bir çok göl ve nehirleri vardır. 
Mesahai sathiyenin % 8 ini bu iç suları, 
% 59 unu iıe çoğu çam ve köknar oJan 
onnanlar kaplar. İıveç'in manzarası • ti· 
malindeki yalçın dağlardan, çağbyan 

nehir ve şelalelerden, merkez ve cenup 
mrntakalarındaki mütebessim ovalara, 
vadilere, göllere., nehirlere ve beyaz saç· 
lı kayın ağaçlarına kadar - güzelliğiyle 

şöhret bulmuştur. 

Körfez akıntısı sayesinde lsveç ikli-

(Sonu 5. İnci sayllada) 

Stokholm'da Kırat sarayı. Eski Stokholm'un kuşbakışı manzarası. 

• 
lktısat Vekilimiz 
Keçiborlu kükürt 
fabrikası 
merasiminde. 

• 
lspanyol kabinesi 
nasıl değişti? 

Madrid, 2 (A.A.) - Samper 
kabinesi istifa etmiştir. Esasen ka
bine mevcudiyetini, 115 katolik 
mebusun müzaharetine medyun 
idi. Ve dün akşam Kortezlerde 
katoliklerin lideri hükumeti şid • 
detle tenkit etmiş ve katolik fır -
kasmm bundan böyle hükumete 
müzaharet etmiyeceğini söylemiş 
idi. Kabinenin istifası evelden der
piş edilmişti. Bununla beraber, M. 
Robles'in nutku ve bilhassa inhilal 
hakkındaki kısmı birçok tef sirata 
yol açılmıştır. Sağ cenah mehafili 
halkın reyine müracaat edilme • 

Romanya kabines. 
istifa etti 

M. Tataresko kabineyi 
. teşkile tekrar memur 
edildi. 

Bükreş, 2 (A.A.) - Sanayı na
zırı M. Teodoresko şahsi sebepler
den dolayı istifasmı .vermiş ve bu 
istifa bütün kabinenin istif asını 
intaç etmiştir': Kıral istifayı kabul 
etmiş ve M. Tataresko'yu tekrar 
yeni hükumetin teşkiline memur 
etmiştir. Bu tebeddül, çoktanheri 
beklenmekte idi. . 

(Sonu 2. inci sayılada) 

Fırkamız teşkilatı 
belediye aza'1ğı 
yoklamasını 
dün yaptı 

Yeni belediye meclisi azalıklarına 
Cümhuriyet Halk Fırkası tarafından 

gösterilecek namZ'etlerin yoklaması ve 
tespiti için Halkevinde ve Fuka vilayet 

idare heyeti reiı vekili Mümtaz Beyin 
riyasetinde bir toplantı yapılmıştır. Top
lanhda Fırkanın Ankara merkezi teşki -

latmda faal vazifesi oJan vilayet, nahiye 
ve ocak heyetleri reis' ve azalarmdan iki 
yÜz kadar zat bulunmuttur. 

Mümtaz Bey toplanıf sebebini anlat .. 
tıktan sonra Yoklama talimatnamesi hü
kümlerine tevfikan mahalli letkilitın 
belediye azalığına namzet seçeceğini ve 

mahalli teşkilata verilen bu salahiyetin 
teşkilatnnızrn siyasi olgunluğuna bir de
lil sayılması lazmıgeldiğini anlatımt ve 
Ankara gibi cümhuriyetin merkezi olan 

ve mütemadiyen inşa halinde bulunan 
bir tehri temsil edecek arkadaşları seçer
ken herkesin feragatle hareket ederek 

ehliyet ve ihbsasa büyÜk yer vereceğinin 
tabii olduğunu ve arkadatlarm da bu dü· 
şünce ile hareket etmeğe karar verdikte-

(Sonu 2. inci sayı/ada) 

Burdur, 1 - Dün gece Eğirdir
d~? Keçiborlu'ya gelen lktısat V
kılı Celal Beyefendi sabahle·rin 
maden ocağmı ziyaret ederek kü
kürt şirketi müdürü Şahap Bey
den ve daha evet Keçiborluya 
gelmiş olan tetkik heyetinden iza
hat almıştır. Buradan kükürt iza
~e ve uzatma tesisatının kurulaca
gı mahalle giderek civar vilayet
lerden ve kasabalardan gelmiş 0 • 

(Sonu 2. inci •ayıl ada) I 
sinden korkmadıklarını bildir • 
ınektedirler. 

Dün bele(Jiye azalığı yoklamasında bulunan Ankara F1tka teşkilatı 
mensupları H alkevinde 

1 o 

riry11rbekire: Kale içine sığınmı, Diyarbekirin havadan ıörü n1i ü l)i bek• h 
f - yar ır ava meydanında kar tılıyanlar arasında - Didenin ,.ıu,mr kuş bakışı bir &'Öru,. 



SA YIFA 2 HAKiMiYETi MiLLiYE 

DIŞARDAN GELEN TELGRAFLAR 
M. Gömböş Maca
ristanın harici 
siyaseti hakkında 
bir nutuk iratetti 

Budapeşte, 2 (A.A.) - Macar 
ajansı bildiriyor: 

Başvekil M. Gömböş söyledi· 
ği bir nututka ecnebi devletlerle 
olan münasebetlerden bahseder -
ken, macar harici siyasetinin pren
sipleri olarak şunları saymıştrr: 

"- Eski dostlukların muha -
f azası, yeni dostluklar ihdası, 

sulh muahedelerinin tadili için 
muslihane vasıtalarla mücadele 
ve ecnebi tahakkümü altında bu
lunan macar ekalliyetleri için te • 
minat. 

Bu son iki gaye aynı derecede 
ehemmiyeti haizdir." 

M. Gömböş bundan sonra Ma
caristanm A vnıpa devletlen1e o
lan münasebatmı gö~en gecsir • 
miştir. 

Dönen her nevi şayialara mu
halif olarak İtalya ile samimi 
Öostluk ve teşriki mesai dalına 
mevcut ve macar harici siyaseti· 
nin kuvvetli mesnedini teşkil et
mektedir. 

Macaristan, Avusturya ile de 
dostane münasebatı idame etmek
tedir. Bu münasebatm derinliği 
ve samimiliği asırlarca hiçbir za
man bugünkü kadar kuvvetli ol -
mamıştır. 

Macaristan, Almanyaya karşı 
de~işme.z bir muhabbet beslemelC
tedir ve üc;üncil Rayş'm başlan -
gıçta vücudu tabü olan müşkülata 
galebe ettikten sonra, A vrupadaki 
hakiki mevkiini işgal edeceğini ü
mit P.tmektedir. 

M. Gömböş Macaristanm İn -
gilterenin teveccühlerine güvene
bilece~inden şüphe etmemekte • 
Clir. 

M. Gömböş, yakında Varşova
ya yapacağı seyahatin, A vnıpa 
!Ulhunu takviye etmekle beraber 
aynı zamanda iki memleket ara -
sında entellektüel ve hars teşriki 
mesaisini tahkim edeceğini ümit 
etl'1'1~ktedir. 

M. Gnmbö!; Bulgaristan ve 
Türkiye ile milnasebatm dostane 
oldnfYtınn kaydecfttek bu iki mem-
leketle olan ticari' mukaveleler -
den b;:tbc:~tmiş ve Sofva ve Anka
rava vaotlilı sevahatin bu iki m;J
letle mevcut dostane ve kardeş 
münacı.-Mtmm tevidi oldniunu 
sövl,.~;1-t~n sonra: 
"- Bu seyahatle sark istika -

metinde ite samimi iktısadi müna
ıebM tesis ettik." demi4rtir. 

Basvekil Fransa ile dostluk 
münaseh~tmda bulunmab ve kü
cük itihıOa ofa.n münasebatm sa -
!ahım !ll~"''""f olarak temenni et· 
mektediT'. 'Ft1m1~n1a heraber Fran-
sa icin bir itn.ttluk sivaseti. müte
kaddim h:11kikt ve obiektif şartlar 
mev~1t n1madıkca müm1riin deiil
air. Bus;in icin bu dostluk. ancak 
M~c::1rlstan. haldı nbn 11"i1Iİ emel
lerinden vazgecmesi bahasına. 
küçükA itil;ıfa va1rb~tıvı t:ıkdirde 
miimkiindür M. Gömbö!l bu mu· 
karenete obiektif mütekandim 
sartlar mevcut oldu~u takdirde 
muhalefet etmivecektir. Fakat. 
Macaristanm hakh bütün arzula
nna muhalefet edilir ve Macaris
tandan ancak veni fedakarlıklar 
istenilirse o zaman. Macaristan f. 
cin bu veni bir zitıet olacaktır. M. 
Gömböş kücük itilaf devletlerinin. 
bundan 1 S sene evel Macaristanm 
mühim ve J(avri liyık bir haksızlı
ğa maruz kaldıfmı nihayet tam· 
~acaklan ümidini terketmek iste
mivor. Bu tannna, muslihane teş· 
~'d mesai amın ile birlikte 0Jdu
f11 nman, an!ayrs. Ye teşn1d me
l?'!ti imkanı dahi tahakkuk edecek· 
tir. 

Romanya kabinesi 
istifa etti, 

(BQfı 1. inci sayJatlaJ 
M. Tataresko'nun beyanatı 

Bükreş, 2 (A.A.) - M. Tata -
resko'nun istifası baklanda Ra • 
dor ajansmm öğrendiğine göre 
dün saat 16 da nazırlar meclisi 
başvekilin evinde toplanmıştır. 
Başvekil parlamentonwı açılması 
arefesinde krrala, gerek hükiime -
tin şimdiye kadar yaptığı işler ve 
gerek bundan sonra halledilecek 
mühim meseleler bakımından u -
mumi vaziyeti tetkik fırsatı ver -
ıneği lüzumlu addettiğini arka -
daşlanna söylemiştir. M. Tata -
resko bu münasebetle bazı daire -
lerde değişiklikler olacağını ilave 
etmiştir. 

M. Titiilesko da çekiliyor. 

Bükreş, 2 (A.A.) - M. Titü -
lesko'nun, kabine istifasının neş· 
rinden evet çekildiği teeyyüt et -
mekte ve fakat bu istifanın müş -
terek istifayı hiç bir suretle tacil 
etmediği temin edilmektedir. M. 
Titiilesko ile M. Tataresko arasın
da M. Bek'in Cenevrede ortaya at
tığı ekallivetler meselesi hakkın • 
da görüş ihtilafı zuhur ettiği ih -
sas edilmektedir. M. Tataresko 
~ok nikbindir. Bugün öö-Jeden son
ra kıralı ziyaret edecektir 

Gazeteler ''iki hulıran -var •• 
diyorlar. 

Bükreş, 2 (A.A.) - Gazeteler, 
hüktlmet buhranının ani oluşun -
dan mütevellit hayretlerini bil -
dirmektedirler. Bu tefsirattan çı • 
kan umumi fikir, iki buhran kar -
şısında kalındığıdrr: liberal fırka
smm dahili buhranı ve Titüles
ko buhranı. Titülesko buhranı di
ğerinden fazla mühim olmasa bi
le o kadar mühim ~örünmektedir. 
Gazeteler, Titülesko'nun dahil ol
mıyacağı bir kabinenin mevcudi
yeti ne kadar müsküt olacağını 
hemen hemen umumiyetle kay
detmektedirler. M. Tataresko'nun 
tasavvnrlarma geline~ gazeteler 
başvekilin eski arkadaslarmm bir 
kaçım muhafaza edeceiini zan • 
netmektedirler. 

Fransız ~ıelerinin 
mütalealan. 

Paris, 2 (A.A.) - Gazeteler, 
fransır ve sulh dostu olan M. Ti -
tülesko'nun istifasından dolayı 

çok acmmaktadırlar. Harict siya
setin ve bilhassa baD Cenevre hi
diselerinin bunu tevlit ettiği ka -
naatinde ve bu çekilmenin muvak
kat olması temennisinde bulun • 
maktadrrlar. 

Ekselsiyor gazetesi diyor ki: 
-V enay muahedesinin ekal -

liyetler hakkındaki hükümlerinin 
tadili ic;in milletler cemiyeti kon
seyinde ortaya c;ıkanlan ihtilaf 
Romanya buhranı ile doğrudan 
dobııva veya bilvasıta herhalde 
alakadar olmak icap eder." 

Lö Jurnal gazetesi, Cenevre 
hacliselerinin il. Titülesko'nun is
tediii mecrayı takip etmediğini, 
Sovyetlerin milletler cemiyetine 
girmesi, Lehistan - Romanya 
ittifakını zavıflattığ'mı ya.ıdıktan 
sonra M. Titülesko'nnn yalnı~ va· 
.ziyetin tenviri icin bir teşebbüste 
bufonup butunmadığ'ım snnıvor. 

Eko dö Pari ~eztesi, M. Titü
lesko'non memleketine pek iyi 
hizmet ettiğini kaydederek: 

"Bu hizmetler inkar edilebilir 
mi? Bu sualin cevabını insanların 
kısk~nçhğmda ve Bertin, Roma 
ve Varsova'nm Romanva dahili 
hareketlerinde icra ettikleri taz -
yikt~ aramabdrr." diyor. 

Övr gazetesi, M. Titüleslio -
nan. Romanyada yalnız başına ve 
b6yilk bir cesaretle takip ettiği 
sovyetlere yaklaşma siyasetinden 
dolayı çok hücuma maruz kalmq 
olduğunu ve küçük itilaf düşman· 

M. Ruzvelt'in 
millete hitabesi 
ve tesirleri 

Nevyork,2 (A.A.) -EMnu
mumiyenin, M. Ruzvelt'in dün 
millete hitaben söylediği nutuk 
hakkında bir karar vermek husu -
sunda çok müşkülata tesadüf et
tiği görülmektedir. Gazetelerin 
kısmı azamı inkisarlarını gizleme
mektedirler. Umumi his, r~isicüm
hurun iktisadi sıkıntının verdiği 

endişeleri iza]e için olan tasav -
vurlan hakkında kafi izahat ver
mediği merkezindedir. Müntehip
ler üzerine olan psikoloiik tesirine 
gelince, nutkun, M. Ruzvelt·in 
halk nezdindeki fevkalade söhre
tini takviye değilse bile muhafaza 
edecek mahivette oldu~ itiraf e -
dilmektedir. Fakat nutuk, bütc;e 
ve para meseleleri gibi birçok mü
him meseleleri meskut gecmistir. 
Hiç kimse Reisiciimhunın iyi ta -
savvurlanndan süphe etmemekte 
ve fakat herkes hakiki dfü~man o
lan buhrana karsı tasavvur ettiği 
çareleri öğ-rcnmek istemektedir. 

Vorld telegram gazetesi "İkti
sadi faalivetin, i~siz.liği ve amele 
meselelerini ortadan kaldırara·{, 

pek ala herşeyi yoluna koyahilir
di" dedikten sonra. fabrika kan~h 
durduktan sonra iicretleri co~~1t-

makta ne fayda ofa.bileceğini so
ruyor ve diyor ki: 

"Müstakbel idarenin sivaseti -
ne kana itimatsızlık ve kararsız -
hk i!;}erin tekrar bac::lamac::ma ha
ki.ki engeldir ve nutuk bu husuı:.ta
ki şüphe ve mesum kor uhn tak
vive edecek mahivettedir.'' 

Gazete yazısını şu suretle bi -
tinn,.ktedir: 

"M. Ruzve1t'in intihabattan en
dişe etmesine mahal yoktur. Asıl 
olan islerin teknr başlamas1drr." 

Kansas City Star yazıyor: 
"M. Ruzvelt'in insaniyet se\'er 

ve ferdi hürriyete zarar vermede9l 
vaziyeti ıslah lüzumuna kani ol
duğunu ve bunu arm ettiğini ~ör
mekle bahtiyanz. Fakat mü~külat 
bund:ı de<Til, ~lrtı<Yr t""dhirlerin ne
ticesindedir. Bu tedbirlerin bazı
sı hayranlıkla karsılanacak dere
cecte ~üzel. ba:nlan 1c:e tehlikeler
le doludur ve bu t~hlikelere çare 
olarak ne düc::Untlününü bilmek 
çok ehemmiyetlidir." 

Gümüş mübayaa!ill ve Cin. 

Vaşington, 2 (A.A.) - M. Ruz
velt, Çinin gümüş mübayaatı hak
kındaki amerikan programına kar
şı olan protestos1ınu görüşmek ü
zere M. Hul ve Morgentav't davet 
~tmic:tir. 

lannm kendisini atlatmakla bab • 
tiyar olacaklarını bildirmektedir. 

M. Titiilf'~ko hariciyeyi 
kabul etmiyor. 

Bükreş, 2 (A.A.) - Kabineyi 
teskile memur edilen eski başve
kil M. Ttaresko kabinenin listesi
ni Kırata vermek üzere Sinaia'ya 
gitmiştir. Başvekaletten bildiril -
digine göre yeni kabine hemen he
men eskisinin aynıdır. 

M. Titülesko hakkında muha
faza olunan sıkı ketumiyete rağ -
men si vasi mehafilde nazırdan ye
ni kabineye iştirakten katiyen 
imtina ettiği zannedilmektedir. 
Ticaret ve sanavi nezareti M. Ma
nolesko'ya tevdi olunacak ve ha -
riciyeyi de vekaleten başvekil i
dare edecektir. Hariciye müste • 
şarlığma M. Djuvara tayin olmıa -
caktır. Temin edilitiiine R"ÖFe li -
berat fırkası reisi M. Bratiano M. 
Tataresko'nan buldufa sureti hal· 
le muvafakat etmiştir. 

] İktısa t Vekili Keçi bur lu 
l kükürt fabrikası 
merasi rninde. 

(Bap ı. inci aayılaJa) 

lan heyetler tarafından karşılanmıştır. 
Vekil Beyefendi merasimi açarak 

hararetle alkışlanan atideki nutku irat 

etmiştir: 

"- Dün buraya pek yakın olan ls
parta'da gülyağı fabrikasının temelini 
attık. Bugün de gene bu muhitte ikinci 
bir sanayi müessesesinin esasım kuru

yorıu. Bu iki tesebbüs bildi~iniz ~ibi 
sanayi programımızı teşkil eden zenci
rin halkalarıdır. $imdive kadar memle-

ketin lciikürt ibtivacı dış.ardan getirile

rek karşılanıyord\ı. Zengin kükürt ma

denlerimiz dururken mint iktısat bakı

mından harice mütemadiven p.ara veril

mesine müsaad~ edemer:dik.. Bu itibarla 

kiilriirt m~denimi7.İ İ'lletmelr mev:ınıunu 
ehemmivetle ele aldık. Kiikiirt yalnra 

bağcılık dolavısivle değil avnr Zl'lmanda 
sanavi pro!'T<lmımr~da miil-ıirn veri o
lan k:mya 5anayiinde de pek Jiizumlu 
bir m:tddc-d·r "Ru ~benle kiikürt m:ıden 

lerimiıin isletilmesi bizim icin müteza
yit bir elıemmivet arzetmelc:te i H. Mem 
nuniyet e s- li •elıili rirn 1-i tetkikleri

mi:rtn netir,.c:i d.,llili ihtivaç irin 
t2Tr'"rnen müspet cıkmıs jeoloiik tetl ik 

Terin henÜ7 bitmemis olmasına ra~men 

c:iO"cliye kacbr :ılınan netitelere ha\ca
rak h"rici pivac:arla mevl i almak nok
tasınıi1n cok ümitvarn. n 1 m nen vat-

rnz ton"'\ınm ~o\ıtlu~u il" de~il. cev
herinin safJ•aı itibarivle de kıvl'T!etli· 

dir. n·invarl:ı i~letilmekte ofon küki!rt 
mad,.ııl .. rinin vasati <"'evber zen.v.inlik\e
ri viirrl• "'i rad<ks~nde otcl•ı<'itı halde 
hi,.im cevherlerimi7in zen..,.inlii'Fi viizde 
40 l gecme'•tedir. nuJTÜn burada kur
makta ~lch.ra •m maden tesisatı memle
ketin ctimdiHk istilıfak kabili 'C'tinden 
bir midi fazla bir istihc:al kudretine ma 

tik olar.aktır. Rantabi'ite hesal)ları ela 
budıınlar1rı>'St (11evnelmilel) pivasada 
satttı vamnalr fmkinrnı 'ftnnelrtedir. 11'1r 
kükürtlerimiı önümüzdeki ilkbaharda 
nivasava çrkarılacalrtır. Yakın zamana 
kadar bu maddenin idare ve mubıdde
rah muhtelif sirketkrin etinde bulun
mu tur. Bn mileaeseler ttahh8tlerinl 
ivfa etmedikleri icin imtiyazlan rHhe
dilmi"tir. Şimdi onlarm yerine bildiği
niz bu t$3Slı ve 1uvınetıi tt$t1dd\1 him 
olmuş bulunuyor. Bu münasebetle ma
denlerimiz lıalimda birkaç söz söyle
mek isttrim: 

Maden istihsalatmnz 928 den 932 ye 
kadar ~çen beş senelik devre nrfmcla 
kıymet itibariyle 4.5 milyon Ura ile 15.S 
milyon Jira arasrnda temevvüc etmiş 

ve müstakar blmışttr. Halbuki avnı 

devrede cihan maden istihsalatı 14 mil
yardan 7 milvar dolara Clüşmüstür. Ci
han maden fiatlarmm mütemadiyen 
düsmesine rağmen lsbnalatımmn lrty
mct itibariyle sabit kalabilmesi maden 
kömürü iıtilısalatnnızın muntazam bir 
surette artmış olmasındandır. 933 sene
sinde vaziyet daha çok ledhnltt ohnat

tur. Kömür istihsalatımız yükselme sey. 
rini takibettiği gibi kömiirlerimu de 
yüzde yüz nisbetinde artmıştır. Yeraltı 
sertttimiz fimdiye kadar büyük bir Jmı
mı itibarile sergilaqt karşrsmda kopn 

kimlelerin elinde bir spekülasyon me• • 
zuu idi. Sabada bir iki gOn bir lraç al'M'
le çalqtınp kanun karpsında zevahiri 
kurtaranlar madenleri karlı bir surette 
devretmek için fınat kollanuflar ve İf 
görmek kabiliyeti ol.anlan da sahadan 

uza klaıtırmqlardır. 

Bu suretle madenleri k&rfr bir 
surette dnretmek için ıpekülatör-

lcrimizin kıymeti spekülstörlerin arzu 
ve menfaatlerine göre bozan çok yüksek, 
bazan da çok aşağr gösterilmiş, ya bun
lara inanan senmycdulum büyük u • 
rarlanm mucip olmuş, yahut da hiç işle
tilmeden fena şöhret lruannnştır. S..lta
nat dnrinde madenlerin devlet bakımın
dan ftl'gi resmi toplamak için ancak ma
n kıymeti nrdt. Bizim telik1dmize göre 
madenler birer milli gelir kaynağıdır. 
Madenleri İJ)etmek için müracaat eden. 
lcrde mali f ennt ehliyet anyacağız. Bi • 

BU GECE AÇIK ECZAHANE 

SEBAT 
Anafartalar caddeainde 

ecnhaneleridir. 
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1 
Fırkamız teşkilatı bele
diye azalığı yokl~ıru 
dün yaptı. 

(B~ı 1. inci sayı/ada) 

rini Miylemit ve bmadlın .onra 
bqlanmqtır. 

Ankara şehrinin nüfusuna nazaran 

belecliye meclisi a:ı.:ı:ılrğının kanunen 

adedi mürettebi olan otuz dört azalık 

için iki misli azanın secilmesine ve bu SU• 

tttl,. !l;eçilecek altmrş sekiz zatm asli ve 

yedek aynlmaksızm Fırka namzedi ola

rak müntehhlere takdim ve Hanına ka. 

rar verilmiştir. Neticede altmış sekia 

zat mcvcudur. tam ittifakiyle namutJiie 
seçi 1 miştir. 

Bu seçimin en hartı ve takdire değer 

ciheti Fırlramı:ıın Ankara teşkı15trnın bu 

intihap ~inde gösterdiği samimiyet ve 

tc.sanüttür. Liste şimdilik il.1n cdilrniye• 
cek ise de haber a.Idığrıruu göre listede 
Avukat, 'Ooktor, Gazeteci, Ecz;ıcı ve 
Tacir gibi pek çok serbest meslek erba
b: vnrdır. Namzetler arasında hanımla• 
nn d;ı bulunmasr Jistt've daha yüksek 
bir kıvmet vermektedir. 

Ririnci ~şrinin onunda bas1ama'k vıt 
onaltrsına bdar devam etmek Üı:ct"e 

H:ılk Frrlram hatipleri t:uafından Sa• 
maıım.,.arı, Hakimi ti rıimve meydan• 
l:nında lmrulac<tk k "n;ü1erde intihap 
etrafmd-. konfera •slar veril ... cektir. 

--------·-------------
Birinci umumi müfettiş 
Karaköse'de. 

Karaköse. 1 - Birinci umumt 
miifettis Hilmi Bey bugün buraya 
gelmi!l;tir. 

Tekirdağ limanıntlan 
ynpıfan ihraeat. 

T ekirdağı, 1 - Limanmır.ıdan 
temmuz, ağustos, eylul ayları için. 
de Almanya Ye Amerilraya 30000 
Ç'"1l' kiifyemi, yahıı:a Atm.nyaya 
2000 mlSU', 2000 ton bufday ih • 
raç edilmqfu. Bu seneki ihracatı. 
mız tJeçeD seneye nishetle azdn. 
= L E -

zimle çaJııanJarm mepu ve mülııo 
tcsep haklarına ve bu hudut dairesinde
ki lrannç anulanna dokunmak asla ha. 
tınmadan reçma. Fabt bunun yanın
da madal ~lerimiri sadece ıpekft • 
latif mahiyetüıde ele alarak umumt men-

faatleri ihlll etmek istiyenleft hrşı tido 
dedi tMıhmac:ağu. Madenlerilnizi işleten
lerin de deYkte brşı olan tmlthürJerinl 
yerine getirip getirmedikluinf dikkati 
talrlDclueğir. B. lııl. Mecliıdne tal:dhn et 
ınelr üaue lta.urlaJnakta eldatmnm ye
ni maden kanumaııda prensipler !tikim 
olacaltbr. 

Hcpilıix burada kümmmr alunetle 
ni ıa.tiyu ettiğinizden doıa,,. teşclrlı:llr 

e<lcria Bu maddıcuin IDftlllehtim1-
olan büyök seme.re w- feyzini if.te etmif 

bulunuyonma. Madm t. maltit için d9 
çok faydalı olacaktır. Bmwı p"t' • 
hallruu bu münucbetle tebrik edenn,. 

Vekil Bey m'ltnkiben Banar yola. 
ile Antalya'ya hareket etmiflerdir 

Ulil Bey Antalyada 

Antalya, 1 (AA.) - lldıut Velil 
Celal Bey refakatlerindeki zevatla birlik .. 

te bugün saat 11 de fdırilnize rc1di- V• 
li Bey, Fırka Kumandanı ve Belediye re• 
isleri hudutta ka.qılMhlat KUıcMeat va 
teşekküller mümessifteriyle katualıi 

halk şehrin içinde ve cb§rnda iatikba) et• 
tiler. Ticaret Odası bu akşam 130 ki~ 
bir zfyafet vermişliı:. Vekil BeJ yarın ek 
burada katacaktır. 

\ktısaı VckHinıizin Bur• 
dar'daki sözleri • 

Burdur, 2 ( A.A.) - İktısat Vekili 
Celil Bey dün Antalya'ya hareketinden 
evel Halkevinde §tttfkrine nrilen ögle 
ymcğinde Burdur'un ~ı sanatJan ft do· 
lrumaahğı haklan.da hasıbalde baJwı .. 
muşlardır. Vüil Bey demiştir kiı 
·- Bmdur'da sanan dikkat paümil

aü çekecek mahiyettedir. Vekilttte eJ 
u.natlan miWüriyeti vardır. Buraya 
mildik ile ~ ıöadaealdu. 
Oalum tetkik adiccsinde ftnCelıled 

rapora baüm pW bnu.tim - .... 
mam edecektir. ~Jecekler dokumacılığı. 
boya iııtlaW Wlhas• tetkik etsinler.,. 

Vekil Beyin bu sözleri tiddetle allaao 
lan11111tır. 
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Yeni bir mecmua 
İnkılabın fikir ve sanat sahalarında 

ba~anıtak azminde olduğu bir sürü da
valar var. Bu davalar, ancak bu sahalar
da bateket uyandırmak, ve halk tabaka
lannı sarmış olan uyuşukluğu bu dina
mik hava ile dağıtmak suretiyle ileri 
götürülebilirler. Edebiyatta mistik ve 
tevekkülcü şark zihniyeti yerine yara
tıcı garp ruh ve tekniğini, mimaride 
karanlık ve uyuşturucu şark kubbe ve 
zindanı yerine, garbın hayat sevgisini 
a~ıhyan aydınlık ve ferahlığını, musi
kıde şarkın monoton ağlama ve sızlan
~a~besi yerine, garbın hayat sevgisini 
rucu ve hamleci sanatını ve nihayet re
simle musikide şarkın tam ve dipsiz 
boşluğu yerine garbın bütün zenginli
ğini memlekete getirmek için bugünün 
bütün genç elemanları yalnız arkada§ 
meclislerinde bağırıp çağırmakla değil 
fakat fikirlerini gazete ve mecmua say
falarında haykırmakla müspet bir i§ 
görebileceklerdir. 

Sanat hamlelerine şimdiye kadar hiç 
hazırlanmamış olan bir okuyucu kütle
siyle böyle gayeli hamlelerin ne kadar 
~ç bir iş olduğunu bildiğimiz içindir 
kı bu yoldaki her teşebbüsü avuçları
a_ıızın bütün kuvvetiyle alkışlamak is
tıyoruz. Yeter ki girişilen işte samimi
yet, yurt ve sanat sevgisi müşahede e

delim. İşte "Müzik ve Sanat Hart4et
leri .. ismiyle yeni çıkmıya başlıyan 
mecmuada biz, bütün bu aradığımız va
sıfları bulduğumuz içindir ki müessis
lerini tebrik ve çalışmalarında muvaf
fakıyet temenni etmek istiyoruz. 

Garp teknik ve metodunu halka en 
a~ yay~bilmiş olan sanat şubemiz hiç 
şuphcsız ki musikidir. Edebiyatta, ar
tık, Divan edebiyatı nümunelerini de-

ğil, hatta aruz veznini bile gazete say
falarında görmek pek nadir hlidisele
d d" _ ~n ~.r. Edebi sanatımızda garp tekni-
gı _rnu.nakaşa edilmez bir şekilde kabul 
edılmış ve bu teknikle yazılmış eserle-
re halk alııı. . 

smıştır. Mımari sahasında 
arasıra bir a 
· raştırma ve bocalama izle • 
rıne tesadüf et k b"l n. v . . se ı e şarkın sakat tc k-

~ gı~ı n memleketimizde kati olarak yc-
nılmış oldugv · · .. una ınanabılırız. Resim ve 
~eykeltra, şubelerine gelince bu kıann-
~rda yeni ycti,en aanatklrlarnnız hiç 
~r eski telakkiyle mUcadelcyc lUzum 
bıle hissetmeden tam bir rahatlıkla ça
lrşryorlar. 

. En populer sanat sahası olan musi -
~~'e. gelince vaziyet aynı merkezde de. 
gıldır. Enderun musikisi b"lh 
h" 1 ı assa ıe-
ır crd~ oturan halk tabakalarına o ka-

dar derın kökler salmıştır ki bu kökle. 
ri aökil 

. ~. a~ak ve yerine garptan yeni 
getirdıgımız teknik fidanını dikmek 
z~ncdildiği kadar kolay bir it değil 
dır. Hiç şü~h~.siz ki bu yolda da §İmdi-
ye kadar bUyuk bir ilerleyiı d 
Artık b. var rr. 

. ır senfonik konser büyük tehir-
lenmizde büsbütün yadırganmıyor ve 

artık orkestralı oturma yerleri ince saz
lı llleyhanelere nisbetlc gitgide daha 
fazla d" 1 • • bu ın eyıcı toplıyor. Fakat bütün 

alada beraber musikinin hakiki 81• 

::t prensiplerini halka tanıtmak, haki-
gup sanatiyle yapmacık caz müziği 

ara.ında bil ··k f L 
blak . . yu aralar olduğunu anlat-

d 
•çın yapılacak pek büyük işler var-

ır. 

Şimdiye kada "k"d n"f' r musı ı e garp tek. d; ~ir yoo~unda çalışmak gayesiyle biz -

b 
ç mecmualar çıktı. Fakat bence 

unların en b.. .. k 
da t uyu kusuru sayfaların-

Ja ruz tekn "k 
Yed 1 yazılar bulundurmak 

avanın vülg . 
la aıc arızasyon tarafiylc faz. 

şgul olmamaktı. Halbuk" b" 
dan garp .k ı ır yan-

1 d 
muıı isini halka sevdirme bir 

an an da halk ' 
ki türk . . .arasında ya§amıJ haki· 

musıkısıni karanlık mah . 
den çıkarın . . zenın
m a ıtınde çalıpnlar kütleyi ih· 
r al ve yalnız birkaç mütehassısa hitap 

HAKIMIYE11 MllllYE 

Şeblr ve Taşra 
• 
lstanbulun kurtuluş 
yıldönümü 

İstanbul, 2 (Telefon) - 6 teşrinievel· 
de lstanbul'un kurtuluı yıldönümü kut· 
lulanacaktır. Hazırlanan programa göre; 
ogün ve gece resmi, hususi bütün bina -

lar, müesseseler donanacak ve mektep • 
ler ve askeri, polis kıtaları, esnaf teşek • 

külleri ve halkın iştirakiyle büyük bir 
alay tertip edilecektir. 

Alay Sultanahmet meydanından baş
lryacak, Taksim'de abideye bir çelenk 

konduktan aonra kwnandanın önünde 
yapılacak bir ecçit resmi ile bitecektir. 

Gece Vali ordu terefine Makıim' de 
bir yemek verecek ve Halkevi lıtanbul 
merkezinde ıaat 22 de danslı bir çay 
Beyoğlu merkezinde de 20,30 da bi; 
konser verilecektir. 

İstanbul belediye intihabatına 
kadınlar çok alaka gösteriyor. 

İstanbul, 2 (Telefon) - Belediye in
tihabmın ikinci günü de aynı canlılrlda 
aeçti. Bugün aandıklann balkm reyleri

ni kolay atmaları için mahallelere götü
rülmüı ve bu götürülüt halk tarafından 
çok minnettarane hislerle karırlanmrıtır. 
lntihabatla bilhaısa türk kadmı çok ala
kadar olmaktadır. Her sandık başında 
her yaştan hanrmlann saym nazarı dik
katı celbcdeck kadar fazladır. Hanımla
rımız bu huıuıta ve namzetler hakkında 

hilenlerden ve tanıyanlardan malumat 
İstemekte ve ekseriyetle doktorrarı ve 
kadın namzetleri tercih etmektedirlr. 

Kadınlar Birliği azalan kadın nam -
ztler için çalışmaktadırlar intihap işi 

bütün şehirliler için alınan tedbirlerle 
çok kolaylaıtrnlmııtrr. Sandık başlann-

da ııra beklemek yoktur. Reylerini ver
mek üzere toplu olarak eelen bazı teıek
küller ıandık başlannda tezahürat yap -

makta, milli oyunlar oynamaktadırlar. 

Evkaf idaresi halkın intihaba iıtira -
kini teşvik için müe11eselerini donatmış 
büyük camilere mahiyeler kurmuştur. 
Ayrıca geceleri aokaklarda davullar çal
drnlarak halka intihap vazifesi hatırla • 
trlmaktadrr. 

İstanbul üniversitesinin 
bir kararı. 

lıtanbul, 2 (Telefon) - Oniverıite
de yeni hazırlanan bir talimatnameye 

eöre nasd bir mazeretle oluraa olıun 
iki sene sınıfta kalanlann kaydı terkin 
edilecektir. Bu karann tatbikına bu sene 
haılanmııbr. Aynca bu senden iytiba -
ren üniversitede talebenin ablak notları 
tutulacaktır. 

Yiin ve iplik için nıiizayede 
yerleri. 

l ıtanbul, 2 (Telefon) - Ticaret ye 
zahire boraaar yün ve iplik mezat yerle
ri yapmak İçin teteltbüaata batlamııt1r. 

&s il a ım 

etmekle iktifa etmemelidirler. İ§te bu 
itibarladrr ki, çerçevesi içine tiyatro 
bahsini de almıt olan Müzik mecmua
sllır, birinci sayısını gördükten sonra, 
çok hayırlı ve faydalı bir organ bul
dum. Maddi miltkUUerin, birçok ben
zerleri gibi onu da kısa ömürlülüğc 
mahktlm etmemesini temenni ederken, 
müessislerinin de, girittiklcri bu te • 
şebbüstc muvaffak olmak istiyorlarsa 
hiç bir güçlükten yılmıyacak kadar ide
alist olmalarını tavsiye ederim. 

YAŞAR NABi 

Dörtyol portakalları ve 
ticaret odası heyeti. 

Y etişmiı ve piyasaya çıkmak üzere 
bulunmuı olan Dörtyol portakallarının 
ihracı için lazım olan ambalajlık kereste 
tedariki ve portakaUarın limanlarımıza 
ucuzca nakli işlerini takip için mahalli 

Ticaret odasını temsilen Ankara'ya ge • 
len Kılıçoğlu Kenan, Asım Hacıağa za
de ve Hasan Tahsin Dodooğlu Beyler 

kendilerile görüşen bir muharririmize 
Türkofis'in delaleti ile bu hususlarda 
vaki teşebbüslerinin müspet neticelerini 
almrı olduklarını. bu yıl portakallarımı
zı geçen yıllara nispetle çok ucuz yiye· 
bileceğimizi, aerck yabancı memleketle -
re ihraç veç gerek memleket içlerine 
nakil imkanlarını bu ıuretle temin eden 
lktraat. Nafıa ve Ziraat V ckaletleriyle 
Türkofiı teşkilitma karşı mütefekkir 
bulunduklannı beyan etmiılcrdir. 

···-• 

iş Bankası 
kumbara mükafatı 

İş Bankası kumbara ikramiyesi ka
zananlardan bir kısmının isimlerini yaz
mıştık. Bugün de kalanların isimlerini 
yazıyoruz : 

Bülent B. 2117 Beyoğlu, Fıtrat B. 
3051 Ankara, Sabahattin İsmail B. 
40672 İstanbul, Doğan B. 516 Kars, 
Lahika H. 238 Kadıköy, Fikret B. 355 
Bartın, Hakkı Necip B. 546 Akhisar, 

Aziz Nejat B. 45653 İstanbul, Sarah Al
hadef 759 Milas, Zehra Nuri H. 18023 
İstanbul, Sadun Halit B. 21228 İstanbul 
Hasan İsmail Hakkı B. 34976 İstanbul, 
Cezmi Musa B. 118 Ödemiş, Nazif Meh 
met B. 27725 İstanbul, Ahmet Emin 
Hüseyin B. 32798 İstanbul, Orhan B. 
258 Eskişehir, Kirkor Tekuryan Haçik 
29454 İstanbul, Mustafa İsmail B. 4419 
İzmir, Mlle Nuvart Timuryan 33484 İs
tanbul, Mme Salpozo 49332 İstanbul, 
Ayhan H. 1105 Balıkesir, Kenan B. 
700 Manisa, Mayi Vafidis 536 Üsküdar, 
İrfan B. 990 Eskişehir, Mustafa B. 
4586 Beyoğlu, Necdet B. 732 Trabzon, 
Perizat Nazmi H. 339 Üsküdar, Refan 
Recep B. 20310 İstanbul, Servet Rıza 
B. 5541 İzmir, Kıymet H. 4557 İzmir, 
Kürtoğlu AptuJlah B. 5802 Gircıon, 

İsmail ve Osman Bey. 1942 Konya, Se
dat B. 3734 İzmir. Orhan Kazım B. 
38432 İstanbul, Edibe İsmail H. 17204 
Ankara, Hayriye Ali H. 52336 lstanbul, 
Orhan Şerif B. 41323 İstanbul, Fahrini
sa Mustafa H. 11466 Ankara, Visa Kal
vo 7500 Beyoğlu, Fahrettin Tevfik B. 
17845 İstanbul, Aliye İbrahim H. 3489 
Bursa, Şükrü B. 2642 Ankara, Metin 
Fehmi B. 18528 İstanbul, Nurettin Sey
fi B. 220 Galata, Ester H. 9142 Beyoğlu, 
Özcan Remzi B. 19597 İstanbul, Alaes
yan Ef. 44713 İstanbul Zerrin H. 16034 
İstanbul, Vedia H. 6398 Beyoğlu, Ha-
san Rıza Mustafa B. 32920 latanbul, 
Mehmet AptulJah B. 14542 Ankara, 
Hayriye H. 370 Bahkesir, Sabahattin 
B. 14897 İstanbul, Celal B. 2470 Beyoğ
lu, Halet H. 6788 Beyoğlu, Metin Safa 
B. 15323 Ankara, Bchut B. 52200 İs

tanbul, Feridun İbrahim B. 8026 İzmir, 
Hüsnü Mehmet B. 18761 İstanbul, EJis 
H. 4821 Beyoğlu, Melahat Fahri H. 
21395 İstanbul, Kerime H. 1850 Kadı
köy, Dr. Kemal B. 833 D. Bekir, Erdo
ğan İsmail Hakkı B. 4372 Adana, Vah
ram PeJlikyan Ef. 26191 İstanbul, Agav
ni H. 9223 Beyoğlu, Fahrettin B. 7298 
Ankara, Özdemir B. 9224 İzmir, Jak 

• 
lzmir' de belediye 
seçimi başladı 

lzmir, 2 - Dün yapılan beledi
ye seçiminin birinci günü müna -
sebetiyle saat 18 e doğru cümhuri
yet meydanı sevimli bayrakları -
mızla süslenmişti. Bütün meyda • 
na dolan halktan coi!u birinci kor
dona taşmış bir halde idi. Nak'l 
vasıtaları halkın tezahüratı miid-
detince isleyememistir. Bu sami -
mi ve co~kun tezahürat icin toplll
nan halk arasında C.H. Fırkası i
dare heveti reisi Avn; Do;?an Bev
le bP.1ediye reisi Behçet Salih B. 
ve diğer zevat bulunuyorlardı. 
Gaz; hevkelinin tam önünde bir 
hitabPt kürsüsünün etrafında vüz
lerce havrak dalgalanıytndu. Saat 
tam 18 de Gazi heykelirain önünde 
mızıka istiktal marsını çaldı. On 
binlerce halk •apkalarmı çıkara -
rak hiinnet vazivetinffe manı din
lerli . Bt'"dan sonra C.H. Fırkftsı 
vilav,.t idare heveti reisi Avni Do
ğan Bev 1'ÜrPkli bir şekilde alkış
l'ln11n vecİ7. bir hitabede bulundu. 
Türk cocuklanna, türk kadmmm 
ve tiirkleTe vapılan bu hitabe te-
7.8 hiirattl\kİ h"T&retin ve derinli -
oin hir k:ı!t cJ .. '1a artmaıma sebe · 
biyet verdi. Bunu müteakip cüm
hurivet mevdamndalö büvük halk 

kütlesi nakil vasıtalarile şehrin 
mı1htP1if semtlerine akmağa baş
ladı. Bu büvük teazhürat alayın
da geneler elJerindP. büyük mesa
leler tasıyorlardı. Binlerce kadın 
bu tezahürat alavmın içinde yürü
vor ve bütün kafileler hep bir ağız· 
dan onuncu cümhurivet marşını 
sövlüyorlardı. Alay hükumet ve 
kısla önünden geçtikten ıonra 
Bevler sokağına saparak C. H. 
fıt'kft.sı vilavet merkez binası ö -
nünde durdular. Tezahürat tek • 
rar tazelendi. "Y atasm Büyük 
Gazimiz, vasasın ismet PMamrz" 
diverek bağınvor ve alkışlarla 
Jcıılpten P'elen duygulannı ifade e
d1vorlardı. 

lzmir dün bu vesile ile bir bay
ram tenliği yapıyordu. ( A.A.) 

İt! bankası umum müdürlüğii 
lstanbul. 2 (Telefon) - it Banka11 

Umum Müdür Vekili Muammer Bey 
,ubeyi tcftit etmek ve on bet sün se>nra 
dönm~k üzere lıkenderiye'ye gitmiştir. 

N. P. Avram Kaputulo 398 Milas, Ne
simi Turgut B. 20758 İstanbul, Osman 
Niyazi B. 739 Üsküdar, Yusuf Talat B. 

6527 İzmir, Cemal İsmail B. 25893 İs
tanbul, Feridun Fikri B. 336 Adapaza
rı, Kemal B. 429 Adapazarı, Saffet Tev

fik B. 46293 İstanbul, Hidayet Cemal 
H. 4100 Adana. Davit Kolcn Ef. 8614 
İzmir, Mustafa Kemal B. 245 Kı- .. - · 
Şevket Faik B. 12379 lstanbul, Necdet 
B. 35755 lstanbul, Ferhan B. 41200 ls
tanbul, Enis Vecdi B. 52683 İstanbul, 

Mehmet Emin B. 146 Antalya, Behçet 
B. 323 Malatya, Sıranuı H. 201 Ordu, 
Temel A 1i B. 5862 Gireson, Mümtaz 
B. 1303 Mersin, Hacer Eşref H. 31420 
İstanbul. Hıtsan Adem B. 3017 Samsun, 
Rüknettin B. 1471 Kadıköy. Hüseyin 
Mehmet B. 16343 Ankara, Muhsin B. 
8579 Beyoğlu, Orhan Yrlmu B. 9349 
Ankara. 

...... _ ............ l'\t<tlıll 

SAYIFA 3 

Kültür -
Moskova edebiyat 
kongresinde 

17 ağustosla Moskova'da topla
nan Edebiyat kongresinde Y akup 
Kadri Beyin fransı:r.ca olarak oku
duğu tezin türkçesini aşağıya ge
çiriyoruz. 

' 'Umumi harp denilen içtimai, siyast 
ve medeni badirenin ortaya attığı dava
lardan biri de, hiç şüphesiz, bizi 'bug n 
buraya toplamış bulunan edebiyat ve 
san:lt meselesidir. Harbı umumi faci • 
hırı ve onu takip eden ihtila1Jer için· 
de h::ıssasiyetinin hudutları birdenbire 
çok genişlemiş olan insanlar, bu has
sasiyetin genişliğine göre yeni bir ifa
dc ve tecsim vasıtası bulmak ihtiyacile 
çırpınmaktadırlar. Artık, C9ki "Epo • 
pc,. Jerin eski Tragcdie,, terin, eski 
dramların ve romanların bir kelimede 
eski şiirlerin ifade ettiği be§Cri mana 
bize yavan ve çocukça gclmcğc başlı· 
yor. Hele 19 uncu asrın aon yanımdan 
beriye kaydettiğimiz eserlere, ahllk!, 
fikri içtimai, siyast buhranlara düpnü' 

cemiyetlerin inkırazma birer vesika 
nazariyle bakıyoruz. Gerçi, hangi mem
lekete ve hangi içtimai sınıfa mensup 
olursa olsun bir 1934 gencinin, bir 
"Wcrthcr,,'lc bir "Adolphe,,'un sıtması· 
na veya gene bir 1934 kadrnmm bir 

"Madamc Bovary., ile bir "Anna Kare
nine., in ıstirabına nasıl ortak çıkabile· 
ccğini tahmin edersiniz? Bu genç ile 

bu kadın nazarında o acaip insan tip· 
lerinin tarihi bir "Curiosite,. den başka 

ne kıymeti olabilir Değil bunlar bütun 
yirmi yirmi beş yıl evci yaratılmış 

insan örnekleri bile bize birer galatı t:ı
biat gibi geliyor. 

Hele romanda "Bourget., ve sahne
de "Dumas fHs,. le başhyan bir nevi or· 
ta "Bourgois Edebiyat,. ının zina tem
rinleri bizi artık istihfafla gülümse • 
mekten başka bir şeye yaramaz oldu. 

Şu halde hissediyoruz, görüyoruz, 
eminiz ki, hepmizin ruhunda bir inkı· 
lap olmuştur. Şairden, sanatkllrdan ye
ni bir şey bekliyoruz. Fakat o şey ne
dir? Bunu henüz pek iyi bilmiyoruz. 

Yeni bir edebiyat yolunda ortaya 
atılan nazariyelerin, baş gösteren ecre· 

yanların, hatta bazı "drige,, cemiyetler
de yapılan plllnlarrn şimdiye kadar hiç 
bir müspet netice •ermediğini gördük. 
Gerçi sanat!a yaratma herhangi bir is
tihsal gibi metotla tekniğe muhtaçtır 

ve zannedildiği kadar ilhama tibi de

ğildir. Fakat manevi istihsalin ekono
mik iıtihsaldcn bilıbütUn batka türlü 
şeraite tabi olduğu ve bilıbUtün başka 
tertiplerle yapıldığı da muhakkaktır. 

Onun içindir ki, mesell harp sonrası· 

nın bazı inkılapçı cemiyetlerinde - ki 
buna Türkiye'yi de ithal ediyorum .. 
zorla inkrlap emrine ahnmak istenen 
sanatkarın meydana hiç bir şey çıkara· 
m:ıdığı ve çıkaranların da yeni insanı, 
yeni cemiyeti, yeni hayatı, görüş ve an
layış tarzını daima eski tasvir ve tah· 
kiye usulleriyle anlattıkları: cihanı es· 

ki sar · rın gözü ile görilp, eski sa
natkar • <liliyle terennüm ettikleri gö· 
rüJüyor. Kuru bir realizm veya dar ve 
İndividuel bir psikolojik tahlil bütün 
romanlara bakim olmakta devam edi· 
yor ve bunların üstünde yeni hayat ide· 
olojisi bazı tezli tiyatro piyeslerindeki 
"Tirad .. lar gibi aırrtryor. Bur roman· 
tarda iıe, yeni insan tipleri eski örnek· 
lcr üzerine biçilmiş gibidir. Bu itibar • 
la, mesela, devrimizin en inkılapçı ede
biyatı olan yeni Rus Edebiyatından O· 

kuduğum romanlarda bili zavallı "'R~ı
kolnikof,. a bile rastgeldiğim otuyor ve 
asıl garibi şudur ki. yeni romanlarda ,.., 



oAYIJ'A 4 

Memleket Postası 
Isparta gül yağı f abrikasınrn temeli nasıl atıldı? 
Isparta: (H. M.) - 30 eylulde Is

parta heyecanlı gilnlerinden birini yaşa
dı. Bugtin büyUk sanayi programına gi
ren Gülyağı fabrikasının temeli, 1ktısat 
Vekili Celal Bey tarafından atıldı .. 

Ba_şvekil İ1met Paşa 1933 kışında 
Anadolu cenubunda Antalya'ya kadar 
uzayan bir tetkik seyahati yapmışlardı. 
Baıvekil 1sparta'da bulunduktan sırada 
İktısat Vekili Cem Bey de İzmir'den 
gelerk kendilerine katılmıştı. Böylece 
Isparta şehriyle yakın yerlerinin işleri 

topluc.a tetkik edilmişti. Bu tetkikte Is -
parta'da gülyağmın ilerletilmesi ve Keçi
borlu'daki kükürt madenlerinin işletil -
mesi kararlaştınldı. Bu karardan sonra 
tatbik şekillerini tayin için lktısat Veki
linin reisliği altında Isparta gül müstah
ai1leri toplandı. Uzun hasbıhaller yapıl -
dı. Bu içtimadan bir buçuk sene sonra, 
memleket dşnda ve içinde yapılan uzun 
~tkikler neticesinde Isparta'da bir gül
yağı fabrikası kuruluyor. CeW Bey, o 
nmanki çal~arm büyük ve değerli 
bir Abidesinin temelini atıyor. 

Gülyağı müttvazi bir ihracat metaı· 
dır. ve onbinlerce gUl çiçeği yetiştiren -
lerin servet kaynağıdır. Ancak çiçekleri 
toplayıp yağ haline getiren müeuesele
rln iptidailiği, dağınıklığı ve sermayesiz
liği müstahsili çok urarlandınyordu. 
Bilhaasa rakip memleketlerdeki teknik 
ilerilik gülyağlannı kıymetten düşürü
yor, yarım milyon lira kıymetini bulan 
ihracat çok eksiliyordu. 

Bunu önlemek için çiçeklerden yağ 
çıkarma işinin modern usul ve aletlerle 
yapılması lazımdı. Hususi teşebbüsler 

bunu yapamıyordu. Bityük sermayeli bir 
tek teşebbns ı.e çiçek yetiştirenlerin 
aleyhine olurdu. En tabii ıekil çiçekçile
rin bir kooperatif yapmalan ve fabrika
larını kurmalan fdi. Ancak bu, zaman 
lativordu. 

iktısat Vekili Celil Bey, bu güçlU
tft, yüksek dUıtlntişlerile çözdüler. SU· 

canlı tipler bu eski modeUere göre ya

pılmıı olanlardır. 
Şu halde, her ıeyin pllnlaştığı, her 

kuvvetin inkılap emrine alındığı §U de
virde aanatıkln; bizim manevi serve
timizin anahtannı elinde tutan adamı 
:&neli haline mi bırakalım? Bence me
eelenin düğüm noktau bu değildir. Bu 
gilnUn sanatkırma serbesti versek de 
vermesek de onun bize vereceği eser
ler, §İmdilik birer istihale devri eseri 
olmaktan ileriye geçemiyecektir. çnn -
kil zaman, devrini henUz ikmal etmemiı 
tir. Yani insan dediğimiz mahlQk, he
nllz. ruhunda eski cemiyetin ve eski ha
yat ,artlarmm tohumlannı muhafaı:a 

ltmektedir. 

Umumiyetle ,unu ipret edebiliriz 
ld her büyilk ktıltUr devresine bir ~
teri inşa hamlesi ve her inşa hamlesi
ne de bir ihtilal devresi takaddüm et
miştir. Bilmem her ihtilal devresine is
tibdat, taaasup ve cehalet gibi başlıca 
unsurlariyle bir Skolastism ve taaffün 
devresi takaddüm etmiş olduğunu ila
veye lüzum var mıdır? Öyle ki sanatın 
verimli olabilmesi için evvela muzaffer 
otmuş bir ihtilalin eski çilrümilş kıy· 

metleri bitirmesi, bundan sonra da mu
vaffakıyetli bir inşa devresinin ihtila
lin getirdiği kıymetlere maddi hayatın 
biltün sahalarında istikrar temin eyle
mesi lazımdır. Ancak bundan sonradrr 
kf temelleri Ustünde sağtanı duran ve
ni cemiyetin üzerinde yeni kültür" n 
b.,harı bütün çiçeklerini korkusuzca ve 
cömertçe açacaktır. . 

"Weimar., ediplerinin yetişmesi ıçın 

"Tolerans .. ın kazanılmıı bir dava ol

ması lizımgelmiştir. Fakat "Tolerans.,. 
"Utreht .. sulhu ile değil ancak "Les

sing.. in protestan "Scolastim., ine kar 

şı kazandığı zaferle edebiyata ve edebi

yatçılara maledilmiştir. O zamana ka

darki "Tolerans., • ancak siyasi bir 

"Tolerans,.'tır; ancak hukukidir ve an
cak aleHide hayatın bir unsurudur. 

Otuz sene muharebeıri. büyük vicda
ni hürriyet mUcadelesinin ihtilal saf
hasıdır. "Utrebt., sulhundan "Leuing,,
in sulhuna kadar olan devre vicdan hür
riyetinin si vasf bir hak olmaktan çıkıp 
artistik ve kü1türe1 ibda1ara esas t,. .. t..•• 

mer, Ziraat ve 11 bankaları bir gülyağı 
limitet şirketi kurdu. Şirket fabrika ve 
satış işlerini Uzerine aldı; makineleri 
ismarladı. Binanın planlarını l:azırlat

tı ihalesini yaptı. Temelini de bugiin 
Celil Bey atıyorlar. 

Isparta çiçekçileri mahsullerini önil
mllzdeki rekoltede bu şirkete vereı..;ek -
lerdir. Satış neticesinde her sene ayrı
lacak ihtiyat akçeleri ile çiçekçilerden 
alıkonacak mikdar, muayyen rakkama 
irişince bu paralarla fabrikanın serma
yesi bankalara geri verilecek ve bütün 
tesisat çiçekçilerin yapacağı bir koo • 
peratife geçecektir. 

Vekil Bey de temel atma nutkunda 
bunu tebarüz ettirmişlerdir. 

Isparta belediyesinin gül yağı fabri

kasına parasız olarak verdiği 8 bin met

re murabbaı arsa şehre girilirken üç ta
rafı cadde olan değerli bir yerdir. Bura
sının seçilmesinde iktısadi faydaların
dan başka şehrin güzelliği hesabına da 
biiyük bir isabet vardır. 

Temel atma günü arsa önüne güzel 
bir tak yapılmıştır. Vekil ve misafirler 
buradan arsaya girmişler ve on binler
ce halk tarafından karşılanmışlardır. 

Merasimde Vekile İzmirdenberi refa
kat eden İzmir valisi Kazını Paşa Ue 
mebus Osman zade Hamdi ve Zongul
dak mebusu Ragıp, Antalya mebusu Ra
sih Beyler bulunmuştur. 

Burdur valisi Saip Beyle C.H. Fır
kası ve belediye reisleri de Burdur'u 
temsil etmişlerdir, 

Merasim saat onda başlamış, nutuk
lar söylenmiştir. 

(Gerek İktıaat Vekilinin, gerek ıs
partalılar namına söz söyliyen İsparta 
mebusu Kemal Turan Beyin nutukla -
rını evelki sayılarımızda dercetmiş • 
tik. Bugün bu merasimi canlandıran fo
toğrafları koyuyoruz.) 

etmeğe baıladığı an yeni hümanist 
muhtevayı tekabbül etmeğe doğru isti
hale ettiği devredir. Weimar hakimi, 
ancak bizzat "Tolerans,, mefhumunun 
bu keyfi iıtihalesinden ıonra doğmu•
tur. 

Keza ondokuzuncu asrın ilik bir 
plltformu Uzerlnde geni§liyen burjuva 
kültilrü, fransız ihtilali etrafında top
lanan fikir terakümlerinin ve kanlı mü
cadelelerin bir mahsutudUr. Bunun da 
bütün olgunluğiyle doğuş tarihi 1848 
den sonraki zamanlara tesadüf eder. 
Bu kültürün de ihtilal 5ıralarında tam 
mümessilleri değil onun namına çarpı
şan prekürsörleri vardır. 

Demek oluyor ki - herhangi bir bü
ylik kültür devresinin doğması için • 

a) İhtilali hazıhyan fikir adamları-
nın doğması, 

b) İhtilalin muzaffer olınası, 

c) İnşanın başlayıp temelleşmeıi, 
d) Yeni kıymet ölçülerinin istikrar 

peyda etmesi; 

şarttır. Yani Strükütre ait bütün dava
lar hal ve fasledilecektir ki süperstrük
türel mesai devresi başlamış sayılabil
sin. Bir durulma olacaktır ki, sanatkar 
hem cemiyetini hem de kendini dinli
yerek, maddi inşanın hamlesiyle yeni 
insan unsurunu ebedi ölçüler üzerinde 
yeniden işliycbilsin. 

Her şeyden evel nasıl bir devrede 
bulunduğumuzu araştırmadan yeni kül
tür devresi hakkında esaslı tahminler
de bulunamalıyız. 

Şu halde nasıl bir devrede bulunu

yoruz? 
Bir tarafta mücadelesini yapan ka

pitalizma ve laik liberal görü§ler. 
Bir tarafta Sovyet Rusya'nın temsil 

ettiği komünist filem ve materyalist, 
ihtilalci diyalektik görüş; 

Bir tarafta her ikisinin aksülameli 
fa§izma ve "Savonarol,, il hatırlatan 
mUteassıp, karanlık, küçük burjuva 
görüı. 

Ve bir tarafta da bütün bunların dı
'ında kendi nam ve hesabına talihini 
yapan milli kurtuluş hareketi ve mil
letçe görüş. 

Kabul etmek lazımdır ki, ne otuz se
ne muharebesi ne de sözü bir taraftan 
"Guillotine,. e ve bir taraftan da halk 
ordularına bırakan franıız ihtilali. dev-

llAKIMIYEn MiLLiYE 

dıııizden daha kanlı ve daha ihtilalcı 

sayılamazlar ve henüz bir "Utreht,, sul
hundan bile hayli uzaktayız. 

Ortalıkta "Veba,, yoktur, semavi a
fetler, kıtlıklar, filan yoktur ama - buh
ran dünya ölçüsünde her tarafta hakim
dir. İşsiz sürüleri, esir milletlerin kara 
kalabalıkları pasifik ve ekonomik pro
gramlar, açık ve gizli, biribirlerine kar
şı silahlanan milletler, Viyana kan ban· 

yosu gibi Neroniyen sahneler; Roma-
kiri seyirlerin sahneleri, günlük vakayi 
arasındadır. 

Asrın bugünkü insanlığa tahmil et
tiği dava, besbelli bir şey ki Rönesans 
devrinde olduğu gibi birkaç ufacık 
cümhuriyeti yahut ondokuzuncu asrın 
başlangıcında olduğu gibi Garbi Avru
pa'nrn birkaç memleketini alakadar et
mekten uzaktır. Bozulan bütün bir ni
zamıalem ve bundan mustarip olan bü
tün bir insanlıktır. Bugün mevzubahs 
olan insanların dünya ölçüsünde bir 
mukadderat birliğine tabi olduklarını 

anlamaları ve büyük fikir sulhunu bu 
anlayışla akdeylemeleridir. 

Bu fikir sulhu olmadıkça, ihtilal 
devresi bitmiş sayılamaz. İhtilal devre
si bitmedikçe dünya üzerindeki millet
lerin müsavi haklara malik olarak yeni 
bir insanlığı inşa etmeleri mümkün o!a
maz. Bu inşa işi ilerlemedikçe yeni ma~ 

nadaki ve cihan ölçüsündeki Tolerans 
havası tahakkuk edemez. 

Halbuki, beklediğimiz büyük sanat 
ve kültür devresinin doğması için bu 
Tolerans ıartttr. 

Böyle bir gayeye cihan ölçüsünde 
varılmış olduğu iddia edilemezse de 
bazı ihtilalci memleketlerin bu hususta 
bir hayli yol almı! olduktan muhak -
kaktır. Meseıa Sosyalist ihtilal ve sos
yalist inşa bakımından Sovyet Rusya; 
ve milli kurtuluş inşası bakımından 

Kemalist Türkiye. 

Her iki memlekette de, dahildeki 
in,a işi henüz tamamlanmadığı ıçın 

yeni kıymet ölçülerinin gündelik ha
yattan kültür hayatına intikal etmesi 
ve kültür faaliyetlerinin organik ve 
serbest inkişafı yani, büyük sanat dev
resi başlamamıştır. Fakat bu devreyi 
hazırhyacak olan epik devri, öyle zan-
nediyorum ki her iki memleket de a~ -
mrş bulunuyor. 

Muhakkak ki bu yaşadığımız devir, 

"cpique., bir devirdir. Onun için bizim 
her şeyden evet bir epopee,. şairine ih-

tiyacımız vardu. Bozulan, çürüyen ce
miyetlerin tahlili, yani dağıtıcı zihni
yeti ifade eden tenkit ve tahlil edebiya

tının artık bu kurulan, tekevvün eden 
yeni dünya içinde yeri kalmamıştır. 

Şu anda üstünde bulunduğumuz engin 
ülkede yepyeni ve devcesine bir dünya 
yaratmakta olan insanlara biz artık bir 

realist romancı gözü ile bakmamalıyız. 
Bunların iılerini, ancak Homiros'ün 
yüksek ve geniı lirismesiyle terennüm 

etmek mecburiyetindeyiz. Bu itibar ile, 
mesata, bir (Çelyuskin) faciası, bütün 
tariht çağların, bütün efsanelerin fev
kinde eısiz bir destandır ve bundan bir 
millet bütün manevi servetini istihsal 
edebilir. 

Arkadaılar, Anadolu'da bir milletin 
üç yıl süren bir kurtulu' muharebesi, 
oldu. Bu millet bütün bir emperyalist 
cihan tarafından zencire vurulmak iste

niyordu. Bu müthiş cihanın bütün pa-

rasr, harp ve darp vesaiti yakın şarkın 
bu en son istiklal kalesini yıkmak için 
seferber edilmişti. En son sistem top-

lar, blende otomobiller, tanklar, mitral
yözler, tayyareler, yerden gökten bu 
zavallı ülkeyi kuşatmış bulunuyordu. 
Avrupa kapitalistlerinin en az bir asır
danberi bir açık pazar olarak kanını 

emdiği Avrupa emperyalizmasının bir 
asırdanberi mütemadi istila ve taksim 
cidalleriyle parçalayıp hırpaladığı türk 
milleti, en son umumi harptan kalan 
bakiyetüssüyufu - hayır, o bile değil 

- yalınayak, başıkabak köylüleriyle bu 
cehennemi çemberi kırıp parçalarını 

mütearrrzların kafalarına indirmek 
kudretini gösterdi. Düşmanların blen
de otomobillerine karşı bizim manda 
koşulu iptidai arabalarımız, onların ha
va filolarına karşı bizim sakat, perişan, 
ekleme iki üç tayyaremiz, onların to
puna tüfeğine karşı bizim her biri bir 
badireden arta kalmış bir takım hurda 
silahlarımız vardı. Efendiler, türk mil
leti bu harbı, mazlfun milletlerin em
peryalist devletlere karşı bu ilk kurtu
luş harbını demiryolu raylarını eritip 
top kamaları yaparak ve yüzlerce kilo
metre mesafelerden köylü lıadınlarm 

Yabancı posıaaı. 

Küçük itilaf>ın 
siyaseti ne olacak? 

Cenevre'de geçen cuma günü içtima
rnı bitiren Çekoslovakya, Romanya ve 
Yugoslavya'dan mürekkep küçük itilaf 
daimi konseyi şu tebliği neşretmiştir: 

1 - Her üç hükfunet de Rusya'nm 
Milletler Cemiyetine alınmasına taraf
tar olmağa karar vermitlerdir. 

2 - Sulhu daha kuvvetle teyit ede
cek olan şark paktının bir an evel ne
ticelendirilmesini üç devlet, temenni 
ederler. 

3 - Ekalliyetler meselesinde küçük 
itilaf şimdiye kadar tutmuş olduğu si
yasetten ayrılmıyacaktn. 

4 - Konsey, Tuna havzasında bulu
nan bütün devletlerin istiklaline sahip 
olmasını ve aralarındaki iktrsadi bir
leşmelerde Milletler Cemiyetinin mua
hedelerin iycap ettirdiği murakabe ve 
nezaret mevcut olmasını kararla§ttr
mıştır. 

(Bu cümleden küçük itilafın Avus
turya'nın istiklalini garanti altına al
mak için sureti mahsusada bir tedbir 
alınmasına taraftar olmadığı manası 

çıkmakta ise de bu noktada sarahat yok 
tur.) 

5 - Küçük itilaf, İtalya ite Fransa 
arasındaki yakın münasebetleri mem
nuniyetle görmekte ve bunun küçük 
itilafla İtalya arasında çoktanberi &
lenen dostane münasebetlere yol açaca
ğını ümit etmektedir. 

Bu içtimalarda upuzun münakaıa.Ia
ra yol a~ş olan madde Avusturya 
ve Yugoalavya'dlli Nazi miUiyetçile
rinin orada kalıp kalmaması meseleleri 
olmuştur. Yugoslavya hükfuneti, Avus
turya meselesinin Milletler Cemiyeti 
tarafından halledilmesi meselesinde 
fazlaca ısrar etmiştir. Diğer iki hüku
met mümessilleri, bunun arzuya de~er 
bir teklif olduğunu kabul etmekle be
raber Fransa ve İtalya'nın son vaziyet
leri dolayısiyle bunun pek ameli bir ça· 
re olmryacağım ileri sürmüşlerdir. 

Aynca haber aldığımıza göre Yu
goslavya, bir an eve1 Sowyet Rusya He 

münasebet tesisini arzu etmektedir. 
( Mançester Gardiyan ) 

sırtında mühimmat taşıyarak kazandı. 

Evet; Avrupa emperyalist Devletleri
nin o yaman istila ve istismar siyase-

ti işte bu şerait içinde, bütün o müthiş 
tekniği, o muazzam teşkilatiyle böylece 
ilk defa olarak çorak Anadolu toprak

ları üstUnde mağlQp oldu. Fakat bu bü
yük tariht hadise sanat ve edebiyat sa

hasında henüz kıymetlendirilmektedir. 
Çünkü, her yerde oldufu gibi Tür

kiye'de'de sanatkar "cpique., neflıadan 
mahrumdu. Eğer iddia ettiğimiz gibi 

"epique., devir içinde yaşıyorsak bu 
nefhanın kendi kendine sanatkarların 

ruhunda uyanması lazım gelmez mi? 
Bugün, uyanmamış ise yarın er geç u

yanmıyacak mı? Biz, yazık ki, "homeri
que,, devre, ne gibi devirlerin takad -

düm etmif olduğunu pek eyi bilmiyo
ruz. Ukin ne Yunan mitolojisini, ne 

Truva destanını, ne Odise efsanesini 
bizzat Homer'in kendisi icat etmediği· 

ne göre bu büyük klasik devreye bir 
halk edebiyatı, "folklor,. devrinin ta
kaddüm etmiş olduğuna hükmetmek 
lbımgelir. Hiç şüphesiz, bunlar bir ta

knn sütnine masallarından; dağ tepele
rinde kaba saba kamışlara üflenen bir 

takım çoban şarkılarından veya mabet
lerde, dini ayinlerde hep bir ağızdan 

söylenen mistik ilahilerden ibaretti. 
Dört bin yıldır bizim gözlerimizi 

kamaştıran ve sırayla muhtelif kültür
lerin tekevvününe imkan vermiş olan 
ve hali insaniyet namını taşımakta bu
lunan o muazzam grekolatin kültürün 

esası i§te bu basit materiyallardır. Bu
nun içindir ki, arkadaşımız Maksim 

Gorki'nin bir yerde söylediği gibi "ya
rınki kültürün de bugünkü i şçi ve renç
ber sınıfının, şimdilik bize çok iptidai 
ve kabasaba gelen yazılarından. nutuk-

larından, şarkılarından., husule gelebi
leceğine neden inanmıyalım 

Bunlar henüz bizim dilimizden an
lamadıkları gibi biz de onların dilin· 
den anlamıyoruz. Fakat bir gün bir bir

leşme ve anlaşma olacaktn ve her iki 
taraf geniş adımlarla bu mntikata doğ 
tu ilerliyor ... 

S 1. TEŞRiN 1934 PERŞEMBE 

Orta trhsiı1n geçen 
yıldaki verimi 

Haber alındığına göre Maarif Vekfı 
Jetinin yaptığı tetkiklere nazaran ort• 
tahsil müesseselerinin 1933 - 1934 scneı 
sindeki çalışma verimi hepimizi sevin• 
direcek bir 9ekilde olmamıştır. Vekile1 
yaptığı tetkiklerde neticenin bu düşüklı 
lüğünU iycaJ1 ettiren amiller arasında 
en mühimlerinin ekseriya ders müfre
datının tanzim ve muttarit bir şekilde 
takip olunmıyarak sen.enin bazı ayla• 
rında tedrisatın pek ağır, bazı ayların• 

da da fazla hızlı gitmesinden talebenin 
de muntazam ve muttarit bir surette 
hazrrlanmıyarak senenin bir iki ayında 
sıhhatlerini fikri kabiJiyetlerini teşcv• 
vüşe ve zSfa uğratacak şekilde çah'9 
makta olm2larından ibaret bulunduğu· 
na kani olmuştur. Bu sebepten 1934-1934 
ders yılının başlamak üzere olduğu bu
günlerde tedrisatın intizamı ve önil• 
müzdeki okuma yıllarında daha eyi ne .. 
ticenin alınması için vekalet şu nokta
ları müdür ve muallimlere bildinneğl 

muvafık görmü,tür. 

1. - Muallimler her sınıfta okuta
cakları derslerin müfredatını aylara g8 
re taksim ederek 20 teşrinievele kadar 
müdürleri vasıtasiyle vekalete göndere
cekler ve kSnunuevel. mart, mayıs ayla· 
nnm ilk günlerinde bu programın ta• 
mamen tatbik edilip edilmediğini bildi· 

receklerdir. Ders müfredatının ve prog· 
ramdaki kitapların ikmalinden mual • 
timler ve müdürler mesuldürler. Müf

redatı dersiyesi ve Vekaletçe kabu] o
lunan kitabı muntazam ve muttarit bir 
surette takip etmemiş olan muallim ile 
bunu muntazaman murakabe ederek 

Vekaleti vaziyetten haberdar etmemiı 
olan müdürler mesul olacaklar ve o se
ne için muvaffak olmamış sayılacaklar
dır. 

2. - Talebenin derselere muntaza
man devamı ve ders yoklamalarının 

muttarit bir şekilde icrası llizımdır. Bu 

sene ders müddetlerinin bir saate çıka
rılması talebenin müzakeresine daha 
çok imkan vermek içindir. 

Bu itibarla talebe, sık sık müzakere 
edilmelidir. Müdürler bilhassa bu cihet 
leri murakabe edecekler ve kanunuevel, 

mart, mayıs aylarının ilk günlerinde 
gönderecekleri raporlarda bu cihetleri 
bildireceklerdir. 

3. - Muallimlerin muvaffakıyeti 

ve talebenin dersleri eyi bir surette 
hazmetmeleri şartlarından biri de mu
allimlerin derslerine muntazam bir su
rette devamıdır. Herhangi bir mazeret
ten ileri gelirae gelsin dersine munta

zam bir surette devam etmemiş olan 
muallimin muvaffak olmu§ olmasına 

imkan yoktur. Hangi aebepten olursa 
olsun ders Rnesinde okutmıya mecbur 
olduğu ders saatlerinde 8 Teya 1 de bi
rini yapmamış olan muallimler o sene 
için muvaffak olmuı sayılmazlar 

•• • 

Maarif Vekaletinin 
talebeye bir tebli~ 

Maarif Vekaletinin talebeye teblig 
edilmek Uzere mekteplere §U tamimi 
gönderdiğini haber aldık: 

Mezuniyet sınıflarında bir gruptan 
muvaffak olmıyanlann yüksek smıfla• 
ra devam etmeleri müsaadesi xaldırıl· 
mrş ve geçen ders yılında keyfiyet ta• 
lebeye tebliğ edilerek ona göre çahto 
malan bildirilmişti. Böyle olduğu hal
de mezuniyet imtihanlarında tam ola• 
rak muvaffak olmıyan bir kısım talebe, 
içinde bulundukları tahsil devresinin 
icap ettirdiği bütün bilgileri kazan • 
madan daha yüksek tahsil müessesele• 
rine girmek istemektedir. Bu istekleri .. 
ni yerine getirmek için gazetelere mü• 
racaat ederek, muhtelif makamlara i8'" 
tidatar vererek bu muvaffakıyetsizlik· 
terini ilan etmektedirler. Böyle olan 
talebelerimizin lüzumsuz tescbbüsterle 
boş yere geçirdikleri vakitlerini, yarım 
kalan derslerini tamamlamak için f:"r
fetme leri daha makul ve daha yerinde 
bir hareket olur. 

Talebelerin mercileri kendi mekteı>
lerinin müdürlükleridir. Bazen merci .. 
terini tecavüz ederek vekiletimize mil• 
racaatlar vaki olmaktadır. Bu tarzda ha 
reket eden dilek sahiplerinin istidalan 
mekteplerine iade edilecektir. VeHle
timiz mektep aüdürlüğü kanalından 



31. TEŞRİN 1934 Ç.Af!ŞAMBA 

Isveç veliahti şehrimizde. 
(Bcqı ı. inci sayı/ada) 

mi latif. sağlam ve oldukça tnUlAyimdir. 

Kışın, ekseriya soğuk ve taze hava ile 

':_11ilterafik kar yağar. Yaz ikHmiHlf'l1 

merkezi Avrupanın şimal kıstmları ka a 

dar sıcak olması ile beraber, bol güne~ 

ve ziyasile yaz geceleri hoı bir tazeliği 
vardır. 

İsveç halkına, bu 
gün yaşayan "Teu
tainc,, ırkının en 
saf ve karıımanıı§ 
bir kavmi na:.ı:arile 
bakılır. Tipik bir 
isveçli sarışın ve 
mavi gözlüdür. İs
veç halkının nilfu • 
ıu takriben 8 mil • 
yondur. !sveç ır. 
hnm İsveç arazi -
•ini asgari 5000 
aenedenberi, belki 
de 15000 seneden • 
beri işgal ettiği a • 
aarı atikaya dair 

Modern İsveç'in bAnisi, İsveç tarihi
nin en b üyük kıralı ve devlet adamı ola
rak tebcil edilen Güstaf Vasa (vefatı 

1560) tlır. BUyUk torunu, kahraman 

kıtal GUstav Adolf, 1632 de din ıerbeat· 
ligi için harp ederken 81mUı, ve onun 
bu te§cbbUıU lavcç'i Avrupa'nın büyllk 

kuvvetlerinden biri derecesine yükaelt • 
ıniştir. İııveç'in en maruf kırallarından 

• ke}flyatla tespit ea 
oilmiştir. s . 4000 
leneeveline kadar 
lıveç oldukça nıü. 
~ra~ki. bir kUltilre lsveç gençleri jimnastik yaparken alınmış bir resim. 
'lahıpti. Rusya imparatorlugu· nu ku .. Vik:i ran 

. ng1,, ler isveçU ldi: isveçti ••vi • 
'linp,, ler ıooo seneden daha evellerl 
ecnebi ımetnleketlerde, hatta Akdenizde 
~e Karadeniz sahillerine kadar, akınlar 
~prnrş~; ticarete girişip koloniler ~
ltil etmışlerdfr. İsve~ dalına müstakil b. 
ballık halini muhafua etmiş, ve 120~ 
renedenberi ecnebi müstevliler tarafın • 

' 

biri, 1718 harbında vefat eden ve İsveç 
tarihinin en büyük kahramanlarından 
olan onikinci Şart idi. Napoleon'un meş
hur cenerallerinden ~ vefatı tarihine 
(184-4) e kadar fsve~·i müdebbirane ve 
akilane idare eden Mareşal Bernadotte 
velialıtın ceddi, ve §imdiki hanedanın 
ilk kıralıdır. 

İsveçlilerin pirane bir mizacı, tabi -
ata karşı derin bir 
sevgisi, aynı za -
manda makine ve 
fenne karşı şayanı 

kayıt bir temayülü 
vardır. Dünyaca 
şöhreti olan İsveç 
muhteri ve mü • 
hendislerinin, mü • 
tefennin ve kaşif -
lerinin adedi nü -
fusuna nispetle çok 
yüksektir; ve bun
ların dehalarından 

dünyaca tanınmış 

bir takım sanayi 
doğurmuştur. 

Stakholm'da Teknoloji Ensti.ı.""-" 
~~u. 

Maarife gelin • 
ce, tekemmül et -
miş olan mektep 

sistemi sayesinde !sveç'te okuyup 
yarmak bilmiyen hemen yok gi • 
bidir. Hallan ikültür seviyesindeki müs
tesna yüksekliğin sebebi de budur 450 

dan hiç zap•...:1:1_ . • 
i\ • ""'W.WlCttl.ıştir. Bu itibarla, 
, vrupa nm en eski birı-:~ b. ,__., .. 
dır lav ~ ır ....... rcwıgı
d • _ eç ~arlamentosu (Swedish Riks-

ag) fımdı 500 üncü yıldönüm.. ü ku 
layahmr H • • un t-

• ttıstiyanlık buraya ı 000 
nesind · • se-~ ~ırtnış, ve esaret 1332 de J.ağ-
~h~ O zaınandanberi de İsveç sa

ur vatandaştrrlar. 

~çerelt gelen müracaatları tetkik et
mektedir. 

Suuflarında ipka kalıp mercilerini 
~;cavüz ederek müracaat eden talebenin 

h.~e .~ orta metkepler talimatnamesi 
ukuınleri dahil· d ! . ın e cezalandırılmaları 
çın ayrıca mekteplerine de b'ld' ·ı 

cektir. ı ın e-

Hakimiyeti Milliye' • 

sene evel, tesis edilen Upsala üniversite

si, İsvcç'in en eski üniversitesidir. Bu

günkü günde dört üniversitesi, birçok 

kollej ve sanat mektepleri vardır. Yük. 

sek tahsil herkes için serbest ve açıktır; 
b. b. 
ıç . ır yerde içtimai hayatta yükselme 

fı~tı":.1:1 İsveç'te olduğundan daha ge -
nış degildir. 

İsveç'te, umumi hayat seviyesi, bil. 

ha<:sa işçi sınıfları arasında. fevkalade 

yüksektir. Burada yapılan içtimai bar~ 
kt- '!er ve koruyucu teşkilat bütün dün-

HAKiMiYETi MiLLiYE 

y Jlrn nazarı dikkatini celbedecek bir 
haldedir. 

İıveç'te ev hayatı fevkalide konforu 
haizdir. Evler mazbut bir tarzda yapıl -
mıgtır. Elektrik kuJlanma hemen tama· 
mile umumileşmiştir. Ilattl o derece ki 
uzak mahallerde bulunan mütevazi çift· 
lik nmelesinin kulübeleri bile elektrikle 
aydınlatıhr. 

Jimnasitk, spor ve atletik hareketler 
her mektebin programında vardır. Bun· 
dan dolayı isveçliler spor sahasında dün· 
yanın en ileri gelen milletlerinden biri 
olarak tanınmıştır. 

Ziraat, her ne kadar İsveç baytının 
esası ise de, memleketin sanayile§tiril. 
mesi son yirmi, otuz sene zarfında fev -
kalade silratli olmu§tur. Nüfusun % 
44 ü ziraat ve buna mümasil işlerle, % 
35 i sanayi, maadin ve küçük sanatlarla; 
% 15,2 si ticaret ve nakliyatla, ve %5.Si 
serbest meslek ve umumi işlerle meşgul
dür. 

İsveç'in başlıca tabii servetleri, İs -
veç'i dünyanın en önde bulunan kereste, 
odun hamuru ve k§.ğıt ihraç eden mem • 
leketlerden biri haline getiren ormanlar
la, ihracatı normal zamanlarda açrk dün
ya pazarlarında satılan umum mikdarın 
% 50 sini teşkil eden yüksek dereceli 
demir cevherleridir. Demir madenleri, 
İsveç'in yüksek kaliteli demir ve çelik 
mamfilatt ihracındaki terakkisinin esası
m teşkil eder. İsveç'in mühim tabii ser • 
vetlerinden üçüncüsü de su kuvvetidir 
ki, bu hususta İsveç hemen hemen tü • 
kenmez membalara sahiptir. Bu tabii 
servetlere isveçHnirı ihtira kabiliyeti ve 
fevkalade temeyyüz eden sanatkarlrğı da 
ilive edilmelidir. Bu avantajlar sayesin
de İsveç, dünyanın en ileri gitmiş mem. 
leketlerinden biri haline gelmeğe mu • 
vaffak olmuştur. İsveç ihtiraatına ve 
fevkalade olan iptidai maddelerine müs
tenit, ve imal~t bakımından kendi saha
larında hakim bir mevki tutan. bir ta • 
lam İsveç ihracat sanayii husule gelmiş 
tir. Mamfilat dünyanın her tarafında sa· 
tılan İsveç demir ve çelik fabrikalan ve 
sair fabrikalar dünyanın en büyük ve 
meshur müesseseleridir. 

L. M. Erikson Telefon kumpanyası 

dünyanın birçok yerlerinde muvaffa
kiyetle kullanılan telefon ve otomatik 
t elefon tesisatı imal eden başlıca kum 
panyalardan biridir. Sandviken demir 

ve çelik fabrikası yüksek bir fabrika 
nümunesidir ki bütün buhran esnasın
da hemen hiç işsizliğe maruz kalma. 
mıştır. Diğer buna benzer misaller, 
suni ipek imalinde dünyada kullanılan 
hususi: bir nevi "sellüloz,,un mühim bir 
kısmmı temin eden - Billttud Co. -

si ile Avrupa'run en büyük "kağıt ha. 
maru kumpanyası olan Hollanda geniş 

liğinde araziye ve Avrupa'nın en bü
yük ve modern "kağıt hamuru., fabri
kasına sahip olan "İsveç kagıt hamuru 
şirketi., dir. Bundan başka, geçen se
ne denize indirilen gemi hacim tonajı 
itibariye dünya rekorunu kazanan ma-

ruf "Gota şirketi,, bahri inşaat kum
panyası ile İsveç lokomotif fabrikala~ 
rı (Nydgvist ve Holm) da yaptıktan 
makineleri uzak memleketlere gönder. 
mektedir. Dünyanın en eski sanayi 
korporasyonu olan ve bugün 600 ya ~ 
şında bulunan büyük bakır dağ? maden 
kumpanyası (Stoia Kopparbergs Ben • 

SAYIFA 5 

r Tii rkofis ~lük servisi, 

MACARiSTAN YAPAK, TARANMIŞ 
YON lTHALATINDAKl TAK

YlDATI KALDIRDI. 
Budapeşte'den bildirildiğine göre 

Macaristan mensucat sanayiinde son za
manlarda şiddetini arttıran ham madde 
buhranı dolayısiyle bazı fabrikalar fa. 
aliyetlerini tatil etmeğe ve amelesine 
yol vermeğe mecbur kalmışlardır. Macar 
mensucat sanayiinin vaziyeti yalnız bu 
sebeplerden değil, aynı zamanda ham 
maddelerin mubayaa ve tedarik mas
raflarının ve mensucat eşyası Hatları
nın artmasından dolayı müşkülleşmek

tedir. 

İptidai madde tedarikine tahsis edil
miş döviz miktarları pek mahduttur . 
Vakıa Macaristan'ın elinde mark olarak 
mühim döviz var ise de bunların me

vaddı iptidaiye mübayaasında kullanıl
ması mümkün değildir. Zuhur eden 

zorlukların başlıca üç sebebi vardır. 
Evvela Macar zirai mahsullerinin ihra
cından döviz olarak hiçbir şey elde e

dilememiştir. İkincisi tıediye muvaze
nelerinde Macaristan alt>yhine olan pa
siflerin yükselmesi için kliring muame
latının durdurulması laznn gelmiştir. 

Uçüncüsü ise Almanya'ya yapılmakta 
olan ihracatın artması kliring işlerinde 

döviz tedarikini tamamen imkansız kı· 

gslags Aktiebolag) İsveç tabii mem
balarına müstenit tipik bir 'irket nu
munesidir. 

Bu kumpanya kereste, demir ve kim 
yevi maddeler imal etmekte, ve genif 
mikyasta ormanlara, madenlere, çelik, 
kağıt ve kereste fabrikalarına, elektrik 
santrallarına sahiptir. Gaz sobaları, De 
Lava} istim türbinleri, aga (deni.z) 
fenerleri ve şamandıraları bütün dün
yaca tanınmış İsveç mamulatıdır ki, 
bu meyanda Volvo otomobilleri de 
unutulmamalıdır. 1sveç'in güzel süs 
eşyası da bilhassa yüksek dekorasyon
lu Orrefors ve Kosta şişeleri ve ku
maşları, beynelmilel bir şöhreti haiz
dir. 

İsveç deniz nakliyeciliği çok mü
himdir. Birçok İsveç vapur kumpan
yaları dünyanın her tarafına işler ve 
eşya taşırlar. 

Münakalata gelince, İsveç devlet 
demiryollarile hususi demiryollarınm 
her bin nüfusa isabet eden miktarı 2,64 

kilometredir, ve Avrupa'daki nisbetin 
en yükseğidir. Devlet demiryollarınm 
mühim bir kısmı halihazırda elektrik
leştirilmiştir. 

İsveç omnibüs yollarının mecmuu 
asgari 100.000 kim. dir. Muntazam ve 
yüksek derecede rasyonel işliyen hava 
hatları bveç'i Avrupa'nm diğer aksa
mHe ve komşu İskandinavya memle-

ketlerile bağlamaktadır. Telefon ser-

lacak bir vaziyet tevlit etmiştir. 
Bu vaziyeti takdir eden Macar Hü

kumeti 22/ 9/934 tarihli resmi gazete 
ile bir kararname neşrederek 31/ 5/ 934 
tarihinde yün, yapak ithali hakkında· 

müsaade istihsal mecburiyetini kaldır

mıştır. Bundan sonra bu maddeler Ma
caristan'a serbestçe girecektir. 

ITALYA-ALMANYA KL1RING 
ANLAŞMASI 

İtalya ile Almanya arasında bir kli
ring itilafı aktetınek üzere yapılmakta 
olan müzake~ler neticelenmiş ve bu 
husustaki mukavele 26 EyJQlde Ber
lin'de imzalanmıştır. 

ı.ı 0.934 tarihinde meriyet mevkiine 
girecek olon bu itilafnameye göre Al· 
manya ile İtalya arasında cereyan ede-

cek ticari mübadelelerden mütevellit bil· 
cümle tediyat kliring esaslan dahilinde 
yapılacak ve her iki memleketin ithalat 
vıe ihracat işleri bu esaslara tabi tutu

lacaktır. 

MACARISTAN'da YUMURTA 
FlATLARI YOKSELIYOR. 

Budapeşte'den bildirildiğine göre ig 
pazarlara çok az miktarda mal geldiği 
ve ihtiyaç da arzdan fazla olduğu cihet
le iki haftadanberi yumurta fiatlan mil· 
temadiyen yükselmektedir. Bazı ywnur
taların toptan fiatı Budapeşte'dc 9 bel· 
lere kadar çıkmıştır. Hatta iç piyasalar
da 6 beller üzerinden muamele yapıl· 

maktadır. Fiatlardaki bu tereffüler do· 
layısiyle ihracat tamamen durmuştur. 

Yalnız Avusturya'ya arada sırada ufu 
tefek sevkiyat yapılmaktadır. 

visi dünyanın en tekamül etmiş sis· 
temlerinden birisidir. Radyo neşriyatı 
da fevkalade rasyonel ve işe ya,rar bir 
derecededir. 

İsveç takriben bir ve bir çeyrek asır 
eveline kadar daimi mücadelelerle 
meşguldü. Memleket o zamandanberi 
devamlı sulhtan müstefit olmuş; ~m~. 
rifin ıslahına, sanayi ve tica.etin inki-

şafına çalışmrştır. Millctlnr arasmd :ı 
sulh ve anlaşma temini için olan mü
temadi gayret, İsveç beynelmilel siya
setinin hususiyeti olmuştur. İsveçin 
diğer m.i11etlerle teşriki mesai etmek 
hususundaki aızusu, ve süratle geniş· 

liyen budunlararası münasebatı birçok 
ahvalde görülmektedir. İsveç budunlar
arası enstitülerinden en maruf olanı 

Nobel mükaf.atı müessesesidir ki ede· 
biyat ve sulh sahalarındaki mükafatla.. 
rı umumiyetle tanınmıştır. 

Stokholm, muhtelif maksatlarla 
toplanan dünya kongrelerinin merkezi 
haline gelmiştir. İsveç'e, güzelliğinden 
istifade etmek, zengin tarihi eserlerini 
görmek, içtimai ve sınai işlerind:! 1d 

terakkiyi tetkik etmek i~in her sene 
sayısı artan .ziyaretçiler gelmektedir. 
Hariçten gelen 'tm misafirlerin mütte
filt olan kanaatlerine nazaran İsveç, de
mokratik teşkilatı ile, halkçı kıratının 
akilane rehberliği altında medeniyet, 
refah ve sulli yolunda mütemadiyen 
terakki etmektedir. 

.. mn roınanı: 3 
Tefrika: 108 

insanlığın hali. 
Kiyo b .. t.. . Andre Malro 

u un dıkkati ile bak 'T· olan hano-· h ıyor, o ume bu derece yakın 
anlamak t;' ı . ayaletlerden bu seslerin çıkmakta oldugvunu 

ıstıyor fakat b. .. l" f 
lar, kendisi i . 'b. ır turu arkedemiyordu. Bu adam-
zm belki öle~~~l ırd~akım seslerden başka bir şey olmaksı-

er ı. 

Arkadaşı Kiyo'ya sordu. 
- yemiyor musunuz? • 

zamanda, sanki kudretin her insanı mutlaka hayvan haline 
getirmesi lazım imiş gibi, bu alçakça hareketi iğrenç bir te
&adüf sanıyordu. Parmaklıklann ardında kayna~an bu ne 
oldukları belirsiz, fakat çocukluk rüyalarındaki kabuklu ve 
kabuksuz türlü türlü böcekler gibi huzuru ı?;ider:d insan ~ 
lar da insan değillerdi. Aklından "Dikkat edelim!,, kelime
lerini geçirdi; daha şimdiden kendini zayıf gıörmeğe baş
lamıştı. Kemerinin tokasını açıp oradan aldığı siyanürü 
cebine koydu. 

Kiyo sorgudan vazgeçti: arkadaşı kulaklannı tıkamıştı. 
Hem acıyı, hem de korkuyu anlatan tiz ve boğuk bir bağı .. 
nş bütün koridoru doldurdu: Kiyo Mandaren'e bakarken 
gardiyan kaçmısı ile parmaklığa girmişti. Kamçı şakladı. 
Ve aynı bağırış tekrar işitildi. Kiyo kulaklarını ttkamağa 

cesaret edemiyor ve parmaklıklara asılmış, ta tırnaklarının 
ucuna kadar bir defa daha vücudunu dolaşacak olan demin .. 
ki bağırtıyı bekliyordu. 

Bir ses: 

- Hayır. 

-. Başlangıçta hep böyledir. 
Kıyo'nun kas . . . csını aldı Gard· . . • . b 

'.Vetıyle adama bir · ıyan ıçerı gırıp ütün kuv-
kelime bile söylem t~k~t. savurduktan sonra kaseyi alıp, bir 

Kiyo alçak le sızın çıkıp gitti. 
sese sordu: 

- Neden acaba bana dokunm d ;> 

K 
a ı. 

- abahatli yalnız be d' 
auçlusunuz k n ım. Fakat iş o değil: siz siyasi 

• muva akten burad b 1 . giyimlisi · s· a u unuyorsunuz, sonra eyı 
nız. ızden veya · · k ·ı şacak B sızın ı erden para çekmeğe çalı-

: ununla beraber_, hele durunuz ..• 
Kıyo kendi kendin • "P be · · · ed' . e. ara nı ta buralara kadar takıp 

ıyor.,. dıye düşündü. 

Anlatılanlara çok uygun olduğu halde gardiyanın al -
çakhğr Kiyo'ya tamamiyle hakiki görünmüyor ve aynı 

Ses gene işitildi: 
- Nasıl, nasıl, nasılsınız? 

Öteki parmaklıkta bulunan mahpuslar hep birden ba
ğ1rdılar: 

- Yeter artık! ... 

Kiyo karanlığa iyice alışmıştı ve seslerin çokluğunda da 
artık şaşılacak bir taraf bulmuyordu; ahırın bir gözünde 
yatanlar en az on kişi idiler 

Gardiyan bağırdı: 

- Susacak mısın sen? 
- Nasıl, nasrl, nasılsınız? 
Gardiyan kalktı. 
Kiyo yavaş sesle sordu: 
- Alay mr, inat mı ediyor bu? 
Mandaran cevap verdi: 
- Ne alay, ne de inat ediyor: deli ... 
- İyi ama niçin .... 

di. 
- Şunun aklını başından al da bizi rahat bıraksın, dO" 

Öte taraftan dört beş ses birden tekrarladılar: 
- E artık bitsirı bu da rahat uyuyalnn l 
Hala paımaklarile kulaklarım tıkıyan mandaren Ki • 

yo'ya doğru iğ il erek: 
- Yedi gündenberi onu böyle on bir 'defa kamçılamışt 

diyorlar. Ben iki gündenberi buradayım: dört defadır ki 
kamçılıyor. Ve herşeye rağmen de ses hala biraz işitiliyor., 
Gözlerimi kapamak istemiyorum: ona bakarken de ken .. 
disine yardım ediyomıuşum, onu kendi haline brrakıyonnut 
§um gibi geliyor ..• 

Kiyo da, hemen hemen hiçbir şey görmeden, bakıyord~ 
Dehşet içinde, kendi kendine: "merhamet mi. zulüm mü?' 
diye soruyordu. Her insanda en bayağı ve ayru zamanda ~ 
teshir edici ne varsa, hepsi, en vahşi belagati ile burada 
hazırdı 

(Sonu var)· 
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Tayyare ile Ankara' dan 
Diyarbekir'e. 

(BClfı l. inci ıaycfada) 

Karargahta bir parça istirahatten 
sonra §Cbre götürdüler ve şehri gezdir
diler. Bu suretle Diyarbckiri de ~örmüş 
öldwn-

miz benzin aldı. Biz de yemek yidik •. 
12.15 de hareket ettik .. 14 de Anka

rada yere indik .•. İstanbul tayyaresi ha
.zır •. Postayı verdik .... O da hareket et-

ŞQfak dağının üıtüncle: Muhtefem tepelerin görilnüıü. 

Burası da orta Anadoluyu andırıyor ••• Bir kale içine sıkışan dört bin ba . 
Yeşillik görmek, ağaca rastgelmek bir ne ...• 
nimet... Şehir Uzerindc birkaç tur yaptık ... 

Ufkumuzda uzanan koyu bir siyahlık İrtifaımızı azalttık ... Gazetelerimizi bu-
hararetin tcsirile insana göl hissini ve- rada da her tarafa attık. Kalabalık mey-
riyor ... Fakat yaktaıtıkça onun da altı- danlarda halkın kapıştıklarını görilyo-
mızda geçtiğimiz yanık siyah toprak- ruz ... 
tan ba~ka bir tcY olmadığını görüyo • Bet dakika sonra yerdeyiz ... Halk, 

ti .... 

Ankara 
Valiliğinden: 

Ankara' da arasıra görülen 
tifo vakaları her sene bu mev
simde olduğu gibi bugünlerde 
gene çoğalmak istidadım gös
erdiğinden halkımızın aşağıda 
gösterilen yerlere müracaatla 
kendilerini a~ılatmalan tavsiye 
olunur. 

Aşı istasiyonları: 
Hamamönü belediye mmtaka 

tabipliği, müracaat saatlari: I 
9-12, 

Adliye sarayı civannda ve
rem dispanseri altında belediye 
mıntaka tabipliği, müracaat sa
atleri: 14 - 17, 

Yenişehir'de C. H. Fırkası 
Merkezi, müracaat saatleri: 

Yetil Malatya' nen ~ok 
yük•ekten görüniifü. 

rur.. zabitler ve belediye reisi bizi karşıla-
Saat 15.20 ... Diyarbekir görünüyor: dılar. Çok erken geldiğimi~. karııtama 

Hırçın t'"crat kayalıklar 
ma.cntlan akıyor. 

-12, 
ltf aiye meydanında beledi

ve hastahanesi, müracaat saat
leri: 14-17, 

180 kilometre.. Motorumuz tam gazla 
çok muntazam çah!ııyor .•• 

Yalçın kayalıklı tepeler, dik vadiler 
bize yol vermek istemiyorlar ..• İşte bu 
dağlar Şaşak dağları... Yolumuzun en 
arızalı mıntakasını geçiyoruz ... 

bu geniş ovada dört beş beyaz nokta... merasimini muvasalat saati olarak ta-
15.30 da Diyarbekir üstündeyiz .• Bu yin edilen 16.30 a göre hazırladıklarını 

dört beş beyaz bina da olmasa Diyarbc- söylediler ... Buradada halka gazetemizi 
kir meydanda yok... Arazi siyah, ıehir dağıttım .. . 
siyah muhitten ayrılacak batka tek bir Halk tayyareyi ıeyrediyor, içerisine 

Ertesi sabah 8.45 de halkın ve vila

yet erldnının scllmları arasında Diyar

bekirden ayrıldık. .. İki tayyare filomuz 

da bizi selamlıyor .. 

Hacıhayram semtinde Sıh-
at ve içtimai Muavenet mü-

11
-Jü .. Jüğü, müracaat saatleri: 
14-1~ l renk yok... · ;iriyor, oturuyor ve seviniyor .. 11.30 da Kayseriye indik .•. Tayyare-
~ ./. 

Vadilerin arasındaki kısım kı • 
sım yeşillikler zemininin koyu kır
mızı, lacivert ve kurşuni ve bazen de 
sarı renkleri arasında çok güzel görü -
nüyor ... Bu vadiler arasında akan ufak 
ufak ıular kenarlarında yetişen ağaç

larla yeşil birer çizgi .. 

Saat 15 .. Şaşak dağları da geride kal
mıştı ... Şimdi Fıratın ihtiyar kayalıklı 
haşin vadileri üzerindeyiz-. 

Davet 
Ankara Hukuk Fakültesinden: 
Leyli ve nihari bütün talebenin 

bugün saat dokuzda fakültede bu
lunmaları. 

Belediye Reisliğinden: 

Fırat da kıpkızıl.... Fakat i~ızılır • 
maktan daha geniş ... Ufka doğru giden 
bau yerde güneşin şualarile parhyan 
Fırat da geride kalıyor .. İşte artık düz 
ve arızasız ovaya giriyoruz. Burası sarı 
ve yanık siyah renkli Diyarbekir ovası .• Çocuklar tayyareyi merakla tetkik ediyorlar. Dönüşte, uğurlayan tayyareler 

7723 lira 39 kuruş bedeli keşifli Ye
nişehir'de Menekşe sokağı ile 3941 lira 
77 kuruş bedeli keşifli Alemdar ıokağı 
tesviyei türabiye ve parke kaldırımı in~ 
şaatı 2 teşrinievel salı günü pazarlıkla 
verileceğinden talip olanların saat 10.30 
da teminatlariyle belediye encUmenin 
mür;ı caatlarr. 

1 As. fb. U. Md. Sa.Al. komisyonu ilanlan 1 
MUHTELİF MlKROMETRELER 24-10-934 
MUHTELİF ÖLÇÜ ALETLERİ 24-10-934 

ıo.ooo KİLO ARPA ) 
S,000 ,, SAMAN ) 24-10-934 

19,800 ,, KURU OT ) 
17 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ 5-13-934 

Yukarda yazılı malzeme hizalarında gösterilen tarih
lerde aleni münakasa ile satınalınacaktır. Taliplerin yev
mi muayyeninde teminatlariyle müracaatları. (2825) 

8-4375 

50 TON HAM ADANA PAMUÔU 11-10-934 
100 TON KIRPINTI AVRUPA PAMUGU 11-10-934 

Yukardaki malzeme ayn ayn pazarlık suretiyle 11-10-934 
tarihinde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin 
teminat ile müracaattan. (2826) 8-4376 

800 TON MAGNEZİT 
Yukardaki malzeme pa

zarlık suretiyle 9-10-934 ta
rihinde saat 14 te ihalesi ic
ra edilecektir. Taliplerin te
miaat ile müracaattan 

(2782) 8-4334 

10000 TON LEVEMARİN 
KÖMÜRÜ 

Yukardaki malzeme -pazr
lık ıuretiyle 6-10-934 tari
hiade saat 14 te ihalesi icra 

edilecektir. Taliplerin temi
nat ile müracaatlan. (2793) 

8-4338 

23 KALEM ELEKTRİK 
MALZEMESİ 

Yukarda yazılı malzeme 
S-12-934 tarihinde kapalı 
zarfla satın alınacaktır. Ta
liplerin yevmi muayyende 
teminatlarivle müracaatları. 

(2827) 8--4377 

Ziraat Vekileti 
Satın alma komisyonundan: 

Satın alınacak on ton arsenikiyeti rassas, 150 adet taz
yikli pülverizatörle 400 adet adi pülverizatör 2 ay müddet
le •e kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. Şart
nameler Ankara'da Ziraat Vekaleti satınalma komisyo
nu ile İstanbul'da Ziraat Müdürlüğünden verilecektir. 
Arsenikiyeti rassas 20-11-934 ve pülverizatörler de 22-11· 
134 te ihale olunacaktır. İsteklilerin teklif mektuplan ile 
tahmin edilen bedelin o/o 1,5 u üzerinden teminat mektup
lannı yukarda yazılı iha1e günlerinde saat 15 e kadar adı 
g~en komisyona vermeleri ve kendilerinin de hazır bu-
lunmalan ilan olunur. (2726) 8-4~1 

Ankara askerlik şubesinden: 
MalQt zabitan ve efrat ile şehit yetimlerinin 934 senesine 

ait tütün ikramiyeleri 8 temmuz 934 tarihinden Teşrinisani 
934 tarihine kadar dört ay zarfında tevziat yapılacaktır. 
Esbabı istihkakm yetlerindeki maaş senedi resmileri ve bi
·rer kıta fotoğrafi ite Askerlik şubesine müracaat etmeleri 
ilan olunur. (1459) 7-2732 

Her halde okuyunuz 
Ankara Samanpazarı'nm en güzel mevkiinde otomobil 

durağında hava ve nezareti ve temizliği ile meşhur yeni 
icar ettiğim İstihlas otelinde muhterem müşterilerimizin 
istirahatını son derece temin edildiği gibi Hatlarda dahi 
fevkalade tenzilat yapıldığı ilan olunur. Bir defa teşrifi· 
nizde memnun kalacaimız muhakkaktır. Müdüriyet 

~34J 

LAK TIN 
Süt çocuğunu en iyi besliyen sütlil mamadır. Inek südü 

ne ihtiyaç bırakmaz. 

Ankara Nümune Hastanesi 
Baş Hekimliğinden: 

Ankara N ümune hastahanesinin cümle kapısı tadil ve 
inşaatiyle göz pavyonu doğurma ve hala tamiratının icrası 
kapalı zarf usuliyle ayn ayn olarak münakasaya konulmuş
tur. 

İsteklilerin şartname ve teferrüatmı görmek üzere heı 
gün hastahane baştabipliğine müracaatları ve taliplerin iha· 
le günü olan 10 T. evel 934 çarşamba günü saat 10 da şartna
meye göre hazırlıyacaklan vesaiki hastahanede müteşekkil 
komisvona müracaatla vermeleri itan olunur. (2561) 8--4070 

Kelep:r eşya 
Oda takımı, karyola ve sair ev eşyasının en güzelini 

çok ucuz olarak· yalnız Bahkpazan civarında Işıklar 
caddesinde (HALK MOBİLYE SALONUNDA) bu· 

lursunuz. Telefon: 2037 8 - 4323 
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Serveti Fünun 
43 senedir durmadan neşir vaziyfesini yapmakta 

olan bu haftalık resimli gazetenin Ankara'da satış yeri 
A K B A kütüphanesidir. Senelik abone 10 lira. Be
her sayısı 20 kurus. 

Adana belediye riyasetinden: 

Elektirikle işler 
siren satın alınacak 

Vakit tayini için Adana saat kulesine konulmak üzere bir 
siren satın alınması kararlaştınlmıştır. 

Satın alınma münakasa talimatnamesi mucibince kapa· 
h zarf usuliyle olacaktır. 

İstiyenlcr Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden şartna· 
meyi alabilirler. 

• Teş~ni ~~elin on altıncı sah günü saat on beşte ihalesi 
ıcra edıl:ce:?:ınden taliplerin teminat ve teklifleriyle birlik· 
te Beledıye Encümenine müracaatları ilan olunur. 8-4127 

Mektepler sahn alma komisyonundan 
Gazi terbiye enstitüsü ve Gazi lisesinin senelik kuru er· 

zak ihtiyacı 17.24.5.1934 tarihinde münakasaya konulmuş ve 

verilen fiatlar gali görülerek ihalesi yapılmamıştır. Bu defa 
16.9.1934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle tekrar müna
kasaya kon.ulara~ ;.ı0.1934 tarihine müsadif perşembe günü 
saat 15 de ıhaJesı ıcra kılınacağından isteklilerin vakti mu · 
ayyeninde teminatı muvakkatelerile birlikte mektepler alım 
sam_n komisyonuna ve Şartnameleri görmek istiyenlerin mek 
'ep ıdaresine müracaattan. (2567) 8-4025 

Maden kömürü nakliyatına 
fevkalade tenzilat~ 

devlet demiryolla
rından: 

1: Bir:a tepin 1934 tarihinde~ itibaren Devlet Demir
!ı0u ~~ da tam vagonla nakledilecek her nevi maden kö-

r erın en ton ve kilometre b ı ( ) kuru .. l 
nacaktır. Kok kömürü • • • aş na 1 ş ucret a ı-
10 tondur Bu ta · 1~ bır vagonun asgari hamulesi 
bir ton k&nu .. rıfek~le •. gore. muhtelif merkezler arasında 

run na ı ucretı şudur: (2S24) 

Hacı~y Değirmi H. paşa' Mersin' 
14" ... t..:- • ram dan aa.z'daD dan den 
~hır 1122 166 . 314 823 
S a 859 429 577 694 
~ 305 1031 1179 564 
Kayseri 

802 837 1117 67 
K 479 809 957 343 

onya 899 467 748 390 
~tya 1194 ı~ 1509 459 

ız • " • ı~ı~ . 1348 1628 578 
Fazla tafsılat ıçın ıstasıyonlara müracaat edilmelidir. 

8-4365 

MEKTEPLER ALIM SATIM KOMiSYONUNDAN: 

nuı İsmetpqa kız enstitüsü pansiyon ve muallim 1Wumlan
lh sebze, meyva, e~ yağ, ekmek, su ve erzak ihtiyaçlannm 
at ~esi açık milnkasa usuliyle 11. 10. 934 perşembe günü sa
rin 

5 
te nıektepter muhasebeciJiğinde yapılacaktır. Taliple· 

tartnameyi görmek için her gün mektebe müracaatları. 

- (2682} 8-4186 

•--SIHHi BANYO--
ı.10.1934 den itibaren fiatlarda tenzilat yapılmıştır. 
1 Kurna 40, banyo 80, lüks banyo 100 kunış. 10 ban -

yo uk karne 7 liradır. 8-4321 

• 
lstanbul Y eşilköy tohum ıslah 

• 
ıstasyonu Müdürlüğünden: 

1 - Yeşilköy'd T h 
lacak "6864 r ., e 0 um Islah istasiyonu için yaptm-
ve müst hd" ı~a 59,. kuruş bedeli keşifli Ahır, samanlık 
ai\.,. müdad tlemınk ~l alan inşaatı kapalı zarf usuliyle, 21 
t:Jı..a& e ~ .e sı tmeye konulmuştur. 

1 •
2 t Şeraıtı anlamak ve keşifnamesini görmek istiyen-

enn stanbul'da Vilayet Muhasebeciliğine Yqilköy'de 
Tohum Islah istasiyonu müdürlüg-üne her gün' müracaattan. 

m 3 - Eks!ltmiye i_ştirak edeceklerin teklif mektuplan, 
ıo 7,5 hesabıyle temınat akçeleri veya Banka mektuba 
k~n~i vasıflan haiz olduklarma dair ehliyetnameleriyle 
b~~hkte ihale günü olan 21 teşrinievel 934 tarihine tea• 
duf eden pazar gfinii aaat m d&tte l.tanbul Vilayet ~ 
hasebeciliiinde milteeekil komisyona müracaattan.. ('241) 

8--4374 

AAKIMIYETJ MILLln 

Milli Müdafaa Vekaleti 
Satın Alma Komisyonu 

ilanları. 

İLAN 
Ordu ihtiyacr içın {10) 

kalem eczayı baytariye pa
zarlıkla satın almacaktrr. 
Pazarlığı 4-10-934 perşembe 
günü saat 14 te icra edile
cektir. Talipler evsaf ve 
c;artnamesini görmek üzere 
her gün öğleden sonra ve 
pazarlığa iştirak edecekle
rin o gün ve saatinde temi
nativle birlikte M. M. V. sa
tmalma komisvonuna mü
racaatları. (2738) 8-4244 

İLAN 
(2000) adet yerli fabrika

lar mamulatından komple 
A. Mt. semeri pazarlıkla mü 
bayaa edilecektir. İhalesi 
7. X. 934 pazar günü saat 
on birdedir. 

Taliplerin evsaf ve şart
nameler ile nümuneleri gör· 
mek üzere her ~n öğleden 
sonra ve pazarhğ"ma istirak 
edeceklerin de vaktinde te
minatlariyle M. M. V. satın 
alma komisvonuna müraca-
atları. (2755) 8-4287 

tLAN 
İNSAA T: Cebeci hasta

hanesinin tadilen inşası ka
palı zarf usuliyle münaka
saya konulmuştur. İhalesi 
21-10-934 pazar günü saat 
on birdedir. Taliplerin kesif 
şartname ve projelerini gör
mek üzere her gün M. M. V. 
satmalma komisyonuna mü 
racaatlan ve münakasaya 
istirak edeceklerin de temi
nat ve tek1if mektuplannı 
ihale saatinden evel mezkur 
komisyon reisli~ne verme-
leri. (2730) 8-4251 

tLAN 
İnşaat: Haydarpasa Has

tahanesinin tamiratı kapa
lt zarf usulivle münakasaya 
konmuştur. İhalesi 27-10-934 
cumartesi günü saat 11 de
dir. Taliplerin kesif şartna
me ve projeleri JTÖnnek üze
re her gün M. M. V. Satm
alma komisvonuna müraca
atları ve münakasaya işti
rak edeceklerin de teminat 
ve teklif mektuplannı ihale 
saatinden evci mezkftr ko-· 
misyon rei\l;liğ'ine vermeleri. 

(2830) 8--4378 

İLAN 

Hava ihtiyacı için muhte
lif yerlerde yaptınlacak yer 
altı benzin tanklarının mü
nakasasmdan sarfınazar e
dilmiştir. İşbu tanklar pa
zarlıkla yaptınlacağmdan 
pazarlığına gireceklerin 6-
10-934 cumartesi günü saat 
14 te teminatlariyle birlik
te M. M. V. Sa. Al. Ko. na 
müracaatları. (2795) 

8-4368 

lLAN 

1. fırka ihtiyacı için 310 
ton yulaf kanalı zarfla satın 
alınacaktır. İhalesi 27 birin
ci teşrin 934 cumartesi gü
nü saat 15.30 dadır. Talip
lerin şartname ve nümmıe
sini ,görmek üzere her gUn 
ve ihale zamanından evci 
teminat ve teklifnameleriy
le beraber Fındıklıdaki ko
misyonda hazır bulunmala-
n. (2798) 8-4367 

D. D. YoDan ve Liman 
lan U. Md. Sa. Al. Ko

misyonu llanlan. 

İLAN 

Ankara Levazım Amirli 
ği Satın Alma Komis

yonu ilanları, 

İLAN 

934 senesi maliyesi zarfında 
21 kalem bakır kaplanmn ka
layı münakasai aleniye sure· 
tiyle ihalesi 4 teşrinievel 934 
oer~embe günü saat 14 tedir. 
Sartnamesini görmek üzere 
ııer ,gün ve münakasaya isti
rak ic;in vaktinde teminatla
riyle beraber Ankara Levazım 
Amirliğ-i satmalma komisyo· 
rıumuza gelmeleri . (2503) 

8-3968 

İLAN 

Kolordu merkez kıtaatiy
le Kütahya istihkam taburu 
ve Eskişehir hava birlikleri 
ihtiyacı icin 26000 kilo pi
rinç kapalı zarfla münaka
saya konulmuştur. İhalesi 
17-10-934 çarsamba günü sa
at 15 tedir. Taliplerin Eski
sehirde kolordu satınalma 
komisyonuna müracaattan 

(2747) 8-4257 

NV'I{ 

145000 kilo un 17 teşrini
evel 934 saat on altıda ka
palı zarfla münakasaya ko
nulmuştur. Sartnamesini gö 
ı eceklerin her gün ve talip
lerin belli saatten evel tek
lif mektuplanm Manisa'da
ki Fırka satmalma komis
yonuna vermrlf"ri. (2748) 

8-4258 

ILAN 

Soba tamir edilecek ve 
soba borusu alınacaktır. Pa
zarlıktan 4 teşrinievel 934 
persembe günü saat on bir
dedir. Şartnamelerini gör
mek üzere her gün ve pazar
lığa iştirak için de vaktinde 
teminatlariyle beraber An
kara Levazım Amirliği sa
tınalma komisyonuna müra-
caatlan .. (2801) 8-4348 

fi.AN. 

İzmir Müstahkem mevki 
kıtaatmın ihtiyacı için yüz 
on dört bin beş yüz kilo bul
gur 27 teşrinievel 934 cu
martesi günü saat 15 te ka
palı zarfla alınacaktır. Şart
namesini görmek istiyenle
rin her gün taliplerin de 
belli saatten evet İzmir Müs 
tahkem Mevki satın alma 
komisyonuna müracaattan. 

(2823) 8-4370 

ANKARA BEl.ED YE 
REISLIGI iLANLARI 

İLAN 
Halde 39 nmnaralı dükkan 

31-5.934 tarihine kadar ol
mak üzere 16-10-934 salı gü
nü saat 10 1/2 de açık artır
ma ile kiraya verilecektir. 
fstiyenlerin teminatlariyle 
o gün ve saatte encümene 
müracaattan. (2729) 

8-4252 

Ev aranıyor 
Yenişehirde vesaiti nak

liyeye yakın biri üç diğeri 
dört ita beş odalı iki ev aran· 
maktadır. Elektrik, su ve 
havagazı tesisatı bulunmak 
şarttır. 

Dört ile beş odalı c-vin 
möbleli olması şayanı ter
cihtin. Öğleden evet 2101 
numaraya telefon edamcsi 
veyahut Ankara posta ku • 
tusu (86) numaraya tahriren 
bildirilmesi 8-4382 

Ankara Milli Eın~ak 
)! üdürlü2ünden: ... 

Mevkii Cinsi Miktarı Muhammen Hisse kaç taksit 
kıymeti miktarı olduğu 

Lira K. 

Kurt ini Arazi 1836 M.2 36 72 Tamamı Nakden 
Ovacık boğazı . peş~ne.1.1 

Yukarda yazılı arazinin ihalesı 20.10.1934 cumartesı gu• 
nü saat 15 te icra edilmek üzere müzayedeye konulmu~· 
tur. Taliplerin müracaatları. (2833) 8-4379 

• 
Istanbul Tahlisiye 

Umum Müdürlüğünden: 
Keşif bedeli "20,, küsur bin liradan ibaret bul_unan ~on

guldak Tahlisiye binası inşaatı, kapalı zarf ~s~lıyle ~un!~ 
kasaya konulmuştur. 23 teşrinievel 934 tarıhıne ı_nusadıf 
sah günü saat 14 te ihalesi icra kıll'18cağından pro1e, ke~f 
ve şartnameleri almak istiyenlerin Galata'da Çinili Rıh
tım hanındaki idarei merkeziyeye müracaatları. (6247) 

s-4373 

Ankara Umumi Hapishane 
Müdürlüğünden: 

Ankara Hapishanei umumisinin 934 senesi ihtiyacı için 
(33) bin kilo yerli kok kömürü ve (22) bin kilo meşe kö-
mürü ile (23100) kilo kırılmış çam odunu yirmi gün müd .. 
detle açık münakasaya konulmuştur. Bedeli muham~en~ 
si (2799) lira (50) kuruştur. Taliplerin yüzde 7,5 tem.ın.atı 
muvakkate akçesiyle yevmi ihale olan 22-10-934 .. tarihın.e 
müsadif pazartesi günü saat 15 te vilayette muteşckkıl 
mübayaat komisyonuna, şartnameyi görmek ~e fada ir. .. 
zahat almak istiyenlerin Cebeci'de umumi hapıshane llllJ4 

dürlüğüne müracaattan ilan olunur. (2776) 8-4369 
................................. 1111!. 

RAKI iÇMEK iSTERSENiZ 
BOMONTt RAKISINI 

TERCiH EDJNIZ { ._ ____________ __, 
• 
lkhsat Vekaletinden: 

İktisat Vekaletinde asgari 35 lira maaşlı müefttiş mu4 
vinliği için birinci te§rin 20 sinde saat 14 te müsabaka i~ 
tihanı yapılacaktır. 

ŞARTLAR: 
A - Memurin kanununun 4 üncü maddesinde sayılı ·~ 

safı haiz olmak, 
B - 26 dan aşağı, otuzdan yukan yaşta olmamak, 
C - Hukuk, Mülkiye veya Yüksek İktısat ve Tioa~e 

mektebinden veya bunlara muadil ecnebi memleketler yü 
sek mekteplerinden mezun bulunmak, 

D - Vekaletçe yapılacak tahkikat neticesinde ahlak v 
seciye itibariyle şayanı itimat olduğu anlaşıhnak, 

E - Yolculuk %ahmetlerine mütehammil bulunmak 
F - İmtihanda aynı derecede muvafa~ ol~nlard3!1 m~ 

it müesseselerde çalışmış olanlar ve ecnebı lısan bılenlef 
tercih edilirler. 

İmtihan programı İktisat Vek&leti teftiş heyeti reial 
ğinden alınabilir. (2694) 8-4212 

İlanen tebliğat 

ANKARA BİRİNCİ SULH 
HUKUK MAHKEMESİN
DEN: 

Ankara Çocuk Sarayı cad
desinde Yeğenbey sokağın
da elyevm ikametgahları 
meçhul bulunan küçük Pi-
yer validesi Manoel Hanım: 

Müddei Gülnaz Hanım ta
rafından izalei şüyu davası
nın Ankara ikinci sulh hu· 
kuk mahkemesinde cereyan 
eden mahkemesi sıraı:;mda: 

Memur 
aranıyor 

Singer dikiş ma!. inesı 
kıunpanyası Ankara şubes~ 
seyyar kontröl memuru ala 
caktır,. Orta tahsil yapmı 
ve askerlikle atakası kalma 
mıı mması şarttır. 

İsti yenlerin Çocuks:... ~Y\ 
cad,cleıindcki Singer mer ~ 
kezine müracaatları. 

8-4381 

ZAYİ 

T~tbilr mühilrümU zayi ettfnıl 
Yen]tiai yaptırac~ımdan nlıı:isi. 
nin kıymeti olmadığı nan oJU4 
nur. 

~eni Hal Jrapııında ıOpilTged 

8--4372 MUSTAFA 

653 ton odunun bpab 
zarfla münakasası Ankara'· 
da idare binasmda »10-934 
cumartesi günü saat ıs te 
yapılacaktır. 

Müddei tarafından namı
nıza çıkarılan davetiye üze
rine mahkemede hazır bu
lunmadığınız gibi mübaşirin 
mesnıhatından da adresini
zi değiştirmiş olduiunuz an
laşılmasına ve müddei bu 
kere ilanen tebliğat icrasını 
talep etmesi üzerine mahke
mece de H. U. M. K. nunun 
141 inci maddesi mucibince 
bir ay müddetle ilanen teb

------------ı liğat icrasına karar veril

ANKARA MAHRUK~ 
DEPOSUNUN DfVAN 
qfVASETf KARSJSJND 

• ~rre Daha~ıti'lc 05. .. 
iyet ....... aaktefmi .... ~W .. t 

Tafsilat Haydarpaşa ve 
Ankara wmelerbıde üçer 
liraya atdan prtaameler
.. ,. ...... (2779) 1-4314 

Adliye Vekiletinden: 
Açık bulwıan Çorum No

terliğine imtihanla girebil· 
mek prtlanm haiz taliple
rin Adliye Veklletine mü
racaattan ilmi olunur. 

2809 6-437> 

miş olduğundan karar mu
cibince muhakeme günü o
lan 28.10.934 tarihine müsa
dü pazar günü saat onda An
kara ikinci sulh hukuk mah 
kemeainde hşnr bulunma
na ilaaen tebliğ olunur. ....... 

....... terem mitteri • • 
can ... tlw aneylerie. 
~sllWw••..W ... .... ~......._ ........ ......... ,.,.1 2175 



SAYIFA 1 

Tc:JQKIYE 

CIRAAT 
BANKAS't 

·DARA• 
BiRiKTiREl\a 
RA~T bD~Q 

Ankara Erkek orta Mektep 
Müdürlü~ünden: 

29-9-934 tarihindeihalesi icra edileceği ilan edilen An
kara Orta mektebi tamirat ve tadilatı görülen lüzum üze
r.ine tehir edilmiş ve yeniden pazarlıkla münakasaya kon
muştur. 

İhale 4-10-934 perşembe günü saat 10 da Maarif Ve
kileti İnşaat komisyonunda icra edilecektir. 

Talipler şartname ve teferrüatını vekalet inşaat daire-
sinde P-örehilirler. (2799) 8-4349 

Doktor Hilmi İsmail 
Ccbecı Hastahanesi Cilt, Saç, ZUhrevt hastalıklar Mütchaaıııı 
Hastalarını her gün öfJcdcn sonra Balıkpazarında Polis nokta· 

sı karşısındaki muayenehanesinde kabul eder. Telefon: 3506 

mahallesi sokağı No. Muhammen 
bedel lira 

cinsi Sabık mutasarrı 

fın ismi 
Nadiye H . ve müş
• terefıclcri 

Musa bey Çarşı 5 150 ahşap hane 

Saka oğlu Mus· 
tala Ef. ve müş

terekleri 

" " 
yotcuıu 

Şehit 47/S 
Murat~ 

100 

imar müdürlügünden: 
Yukarda cins ve evsafı irae edilen hanelerin enkazı 7. 

birinci teşrin 1934 pazar günü saat on beşte bilmüzayede 
•atılacağından taliplerin imar müdürlüğündeki komisyona 
müracaattan. (2786) 8-4326 

Ankara fırk& karargahında 
Top. A. Sa Al ko. Rs. 

200000 Kg. yulaf. 200000 Kğ. arpa, 310000 Kğ. kuru ot 
ve 90000 Kğ. unun münakasalannda verilen fiatlar gali gö
rüldüğünden 200000 Kğ. arpanın 10.10.1934 saat 9 da 
200000 Kğ. yulafın 10.10.1934 saat 10 da 310000 Kğ. kuru 
Otun 10.10.1934 saat 14 de ve 90000 Kğ. unun 10.10.1934 sa -
at ıs de münakasaları icra edileceğinden teminatı muvak
katelerile birlikte taliplerin Ankarada Top. A. Sa. Al. Ko. 
nuna müracaatları ilan olunur. (2790) 8-4329 

Gedik paşada istanbul jandar -
İna satına ima komisyonundan : 

Çanakkale Jandarma mektepleri hastanesi ile Gelibolu 
ve Bayramıç, birliklerinin senelik erzak ihtiyaçtan meya -
amda Çanakkale Jandarma mektepleri satınalma komisyo • 
aunca yapılan münakasalarda müsbet netiyce alınmamış ol
lbaaı hasebiyle münakasalann hükümsüz addiyle yeniden 
lnünakasaya konulması iycap eden sade yağı, et, ekmek ve 
pirincin ve arpanın cins \'e miktarlariyle hangi gün ve sa
atta münakasalan yapılacağı aşağıda gösterilmiştir. İstek
lilerin şeraiti öğrendikten sonra talip olacaktan erzaka ait 
ilk teminatlariyle beraber ya Çanakkalede Jandarma mek
tepleri satınalma komisyonuna veya Gedikpaşadaki komis
yonllAluza müracaattan. (5952) 

Miktan 
Erzakıa cinsi kilo Kapalı zarf tarihi Gü11 Saatı 
Ekmek ı 1,198,000 t 1 ... b" . . . 10 Ua ı.ıoo ., ırmcı teşrın g34 pazac 

iade yağı 27 ,00 14 ,. ,, 9l4 ,, 14 

&.,.. eti 154:700 14 " " 934 " li Sc&- eti t 9 ooo I 

Pirinç 48,200 15 birinci tefrin MJ puarteıi 11 
'nta 399,soo ıs ,, ,, g34 ,, ıs 

l-4lti 

HAKIMIYE"h MiLLiYE 

:ebeci merkez hastahanesidahili hastalıklar mütehassıaı 
DOKTOR NUSRET ISMAIL 

1 
Gülhane hastahanesi sabık dahiliye baş muavini 
Hastalannı her gün 14-20 ye kadar adliye sarayı kar· ı 

sısında Faik B. apartımanmda kabul eder. 
Tf'IP( on: :ltl 1 :l 

Ankara valiliğinden 
Ankara mıntaka sanatlar mektebi ihtiyacı olan ekmek 

ayn, çarşaf, nevresim, yastık yüzü ayn olmak üzere açık mü 
nakasaya konulmuş ve talip zuhur etmemiş olduğundan 8 
birinci teşrin 1934 pazartesi gününe kadar bir ay ic;inde tek· 
rar pazarlıkla ihalesi icra edileceğinden bu müddet zarfın 
da her pazartesi ve perşembe günleri isteklilerin Encümeni 
Vilayete ve şartnameyi görmek istivenlerin de her gün mek 
ten i<iarPc:.in,. ""';; .. !),."3 .. ,.1~.., (?4~7) 8-3900 

Em ak ve Eytam 
Bankasından: 

Bankamıza ait 20 esas numarada kayıtlı Yenişehirde 
İnkılap caddesinde kain ve 875 metre murabbaı arsa deru
nunda 6 oda 2 hala 2 mutfak ve sair müştemilatiyle elek· 
trik ve su tesisatını havi hane peşin para ve açık artırma 
suretiyle satışa çıkarılmıştır. 6 Teşrinieve1 1934 cumarte· 
si günü saat on altıda ihalesi icra kılınacaktır. Teminatı 
600 liradır. Taliplerin bankamız merkez şubesine müraca· 
atlan ilan olunur. (2721) 8---4237 

Kuraköse Belediyesrnden: 
8894 lira keşifli Karaköse Belediye dairesinin inşaatı 

18-9-934 ten itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usu
li yle münakasaya çıkarılmıştır. İstekli olanların keşifna
meyi görmek ve teklif mektubunu vermek üzere Be1ediye· 
ve müracaatları. (6047) 8-4242 

Türkiye iş Bankasından: 
15 Birinci Teşrin tarihinden itibaren Bankamız gişele

rinin saat 9.30 • 12 ile 14 - 16 ve Pazar günleri saat 9.30 - 13 
arasında açık bulunacağı muhterem müşterilerimize ilan 
olunur. 8-4351 

--·--------------------------------------------

lY aarif Vekileti 
Asarı Atika ve Müze!er 

Müdürlüğünden 
Eti eserleri için açık müze yapılmak üzere Ankara Et -

noğrafya müzesi önündeki sahanın düzeltilmesi 19. 9. 934 
tarihinden iytibaren 21 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konmuştur. İhale 10. 10. 934 çarşamba günü 
saat 15 te Maarif Vekaleti insaat komisyonunda yapılacak
tır. 

Talipler şartname ve teferrüatmı Vekalet inşaat daire-
sinde görebilirler. (2644) 8-4180 

Halk iş idarehanesi 
Adliye sarayı caddesinde Bahkpazan meydan -

lığında polis noktası karsısı. 

Telefon: 2037 
Her nevi bono, emtia ve emlak alım, satımı ve 

idaresi, devairde iş takibi, yazı ve tercüme ve buna 
benzer halk işleri için çalışan Ankaramızm şayanı iti-
mat ve eski bir müessesesidir. 8-4322 

lstanbul Deniz Levazım 
satın alma komisyonundan: 

4819 adet Kazan borusu: Kapalı zarfla münakasası: 4 bi
rinci teşrin 934 perşembe günü 
saat 14 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ve miktan 
yazılı bir kalem malzeme hizasında gösterilen gün ve saatte 
kapalı zarfla münakasaya konmuştur. İsteklilerin şartna · 
mesini görmek üzere her gün ve münakasaya girmek için de 
o gün ve saatte Kasımpaşa'da kain komisyona müracaattan. 

(5576) 8--3953 

3 1. TEŞRiN 1934 RŞEMBE 

Kumbara bütün bir istikbaldir 

Hariciye VekaJetinden: 
Vekaletimiz ve ecnebi misafirler köşkü için kapalı zarf 

usuliyle "150,, ton yerli kok kömürü mübayaa edilecektir. 
Yevmi ihale 20 birinci teşrin 1934 cumartesi günü saat 15 
tir. Taliplerin şartnameyi almak üzere İstanbul'da Hazi
nei evrak ve Merkezde levazım müdürlüğüne müracaat-
ları. (2724) 8-4262 

Maarif vekaletinden: 
Milli Talim ve Terbiye dairesinde münhal bulunan kl· 

tipliğe bir memur alınacaktır. Alınacak memunuı daktilo 
bilmesi şarttır. Orta mektep ve liseden mezun olanlar ara
sında müsabaka yapılacaktır. Müsabakaya iştirak edecek• 
terin memurin kanunundaki evsafı haiz olmuı lizmıdlr. 
Evrakı müsbitelerile birlikte azami 3.10.1934 akşamma ka· 
dar Zat işleri dairesine müracaatları ilan olunur. (2785) 

8-4325 

Nafıa Vekaletinden: 
15-9-934 tarihinde pazarlıkla ihalesi yapılacağı iylan 

edilen (4) adet kamyonet şartnamesinde yapılan tadilat 
dolayısiyle pazarlık 10-10-934 çarşamba gilnü saat 15 tt 
Vekalet Müsteşarlık makamında yapılacaktır. 

Taliplerin 880 liralık muvakkat teminatlannm Malaan
dığına yatırıldığına dair olan makbuz veya nilmunetine 
uygun milli bir banka kefalet mektubu ve Ticaret odası 
vesikası ile birlikte aynı gün ve saatte komisyonda bulun
maları lazımdır. 

Bu husustaki şartnameler Ankara'da Vekllet Malz .. 
me Müdürlüğünden ve Haydarpaşa'da tesellihn ve mua
yene memurluğundan parasız alınabilir. (2778) 8-4313 

P. T. T. Ankara 
Başmüdürlüğündenı 

Yazın otomobil kışın icaba göre araba, kızak ve hayvanla 

naklounan Hasankale - Bayazıt postası Karaköseye kadar 

580 Karaköseden Bayazıta kadar 400 kilometre olmak üzere 

850 lira muhammen bedelle 5.9.1934 tarihinden itibaren bir 

ay zarfında pazarlıkla ihalesine karar verilmişir. Taliplerin 
Erzurum P.T.T. Başmüdürlüğüne müracaat etmeleri. (2507): 

·r 

imtiyaz sahibi ve Batmu 
haniri FAUH RIFKL 

Umumi neıriyab idare eden 
Y uı itleri mildüril N ASUHI 
ESAT. 

Çaııkın caddeıi civarında 

11alclmiyetl Milliye MatbH -1 srnt!s basrlmı1t11. 

8-3957 

Kiralık ev 
Bütün konforu havi 4 o. 

da, 1 mutfak her cebhesi gU. 
neş görür elektrik ve h<ı v• 
gazı vardır. · 

Hacıbayram Bilge ıokal 
İsmetpaıa mektel>i üstilnde 
4 No. içindekilere mfiracaat. 

8-4380 

Daktilo 
J SİNEMALAR aranıyor 1 

Makinede eyi yan: yaı:an 
hanım ve beylerin Balıkpa -
zan meydanlığtnda Halk tı · 
idarehanesine müracaatla p 

n. Telefon: 20Jf 
1-4124 

1 YENi J 
BUGUN, BU GECE 

lki büyük yıldızın yarattığı Filim: 
GARİP BİR AŞK 

SYL VtA SIDNEY • FREDRİC MARCH 
Ayrıca: Bir kadın tarafından sp•run 
••• ılltedlea 1 lıllumllk li'ilia 

(KULÜP 1 
TAMiRAT M0NASEBE'1LE 

BiR MtJDDET liPAUDIR. 


